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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

n aat Teknolojisi
Ah ap-Kagir Restorasyonu
Sedef Kakma
Restorasyon mesle inde, sedef kakma imalat yapma
becerilerinin anlat ld ö renme materyalidir

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE

40/32(+40/32 Uygulama tekrar yapmal )

ÖN KO UL
YETERL K

Motif Çizme modülünü ba arm olmak
Sedef kakma yapmak.
Genel Amaç
Gerekli ortam sa land nda tekni ine uygun sedef kakma
i lerini yapabileceksiniz.
Amaçlar
Ø Sedef motiflerini çizebileceksiniz.
Ø Sedef parçalar n kesebileceksiniz.
Ø Sedefleri yerine yerle tirerek sedef kakma i lemini
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

E T M Ö RET M
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME
DE ERLEND RME

Ortam: A aç i leri atölyesi, sedef kakma yapabilmek için
gerekli araç gereç ve malzemeler.
Donan m: Ah ap i leme makineleri ve el aletleri
Derslik: Yeterince ayd nlat lm
internet eri imli s n flar.

bilgisayar

donan ml ,

Modül içeri inde yer alan faaliyetleri tamamlad ktan sonra;
konuya ili kin verilen çoktan seçmeli ölçme araçlar ile
kazand n z bilgi ve beceri seviyenizi, uygulamadaki
yeterlili inizi de erlendirebileceksiniz.
Ders ö retmeniniz modül sonunda ölçme araçlar
haz rlayarak, kazand n z bilgi ve becerileri ölçüp
de erlendirecektir.

ii

GR
GR
Sevgili Ö renci,
Sedef kakmac l k, yüzy llard r mimari ve süsleme sanat n n bir parças olarak
uygulanmaktad r. Bu süsleme sanat özel bir ilgi, yetenek ve sab r gerektirmektedir.
Geçmi le günümüz aras nda bir köprü görevi gören kültürel miraslar n sahip ç k larak
korunmas ve gelecek ku aklara bir kültürel zenginlik olarak b rak lmas , kültürümüzün
zenginle mesine yard mc olacakt r. Bu nedenle zaman içerisinde çe itli etkenlerle bozulmu
veya y pranm olan eserlerin asl na uygun olarak restore edilmesi gerekmektedir.
Bu alanda alaca n z e itimle kültürümüzün tarihi zenginliklerimizin ya at lmas ve
korunmas na yard mc olacaks n z. Bir taraftan eski eserlerin korunmas na yard mc olurken
bir taraftan da bu sanat yeni eserler üzerinde uygulayarak geleneksel süsleme sanat m z n
süreklili ini sa lam olacaks n z.
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Ö RENME FAAL YET –1
Ö RENME FAAL YET –1
AMAÇ
Gerekli ortam sa land
kesebileceksiniz.

nda sedef motiflerini çizip tekni ine uygun sedef parçalar n

ARA TIRMA
Ø

Evinizde ve çevrenizde bulunan sedef eserleri inceleyiniz. Sedef kakma ile ilgili
çevrenizden ve internetten bilgi toplay n z. Elde etti iniz bu bilgileri s n fta
arkada lar n za sununuz.

1. SEDEF MOT F N Ç ZMEK VE SEDEF
PARÇALARINI KESMEK
1.1. Sedef ve Sedef Kakmac l
1.1.1. Sedef
Baz deniz hayvanlar n n kabu unda bulunan ve sedefçilikte kullan lan sert, beyaz ve
gökku a p r lt l , fosforik özelli i olan maddeye sedef, bu maddeyi i leyen ki iye de
sedefkâr (sedefçi) denir.

Resim 1.1: K r lm sedef parçalar

Osmanl da sedef i lemecili inin ilk örneklerini 15. yüzy l sonlar na do ru görmek
mümkündür. Edirne’de tek kubbeli Beyaz t Camiinin kap kanatlar nda görülen sedef
i çili inin XVI. yüzy lda olgunluk devresine girdi i bilinmektedir. Bu dönemde sedefçilik
kap , pencere, dolap kanatlar , kürsü, çekmece, Kur’ an muhafazas , rahle, masa, koltuk,
3

kanepe, sehpa gibi mobilyalar, silah kabzas , nal n, körük, tütün tabakas , kahve tak m vb.
gibi ah ap e yada görülmü tür.
Kakma tekni i ile yap lan sedef i çili inde kullan lan a aç genellikle cevizdir.
Renkler k z l ve siyah olup kullan lan motiflerde çe itli geometrik desenler bir arada görülür.
Sedef eski ça lardan beri süslemecilikte kullan lm t r. Özellikle Do u ve Türk
sanat nda sedefçilik alan nda çok güzel eserler meydana getirilmi tir. Sedef kakmac l
zamanla ba l ba na bir sanat olmu tur. Sanatkârlar, marangozlar, kutu, kap , pencere
süslemesinde sedefi kullan rlar. Ayr ca Kur' an- Kerim mahfazas , rahle, tüfek, tabanca,
a zl k gibi e yalar n süslenmesinde fazlaca kullan lm t r.

1.1.2. Kakmac l k
Oyulabilecek nitelikteki herhangi bir malzeme üzerine, istenilen ekillerde oyularak
aç lan yuvalara, di er bir maddeden oyulan eklin ayn s ndan kesilmi parçalar n kakarak
yerle tirilmesi i i. Oyulabilecek nitelikte olan malzeme; ta , tahta, mermer ve i lenmeye
müsait baz madenlerdir.
Ta n, tahtan n veya madenin baz k s mlar n oyarak bu oyulan k s mlara daha
k ymetli ba ka bir madenden veya maddeden oyulan ekle göre kesilmi parçalar n
gömülmesi suretiyle kakma i i gerçekle tirilir. Bu i ler tezyinat için yap lmaktad r. Mesela,
adi bir ta oyulup mermer veya daha k ymetli bir madenden kesilmi parçalar gömmek,
abanoz üstüne sedef parçalar gömmek, ceviz tahtas üzerine fildi i veya kemik parçalar n
desenli olarak keserek gömmek suretiyle yap lm kakma i lerine pek çok yerde rastlan r.
Üzerinde kakma olan eserler, vazifelerine göre mimari yap larda yer al rlar. Bir
camide kap kanatlar , pencere kanatlar , minber, kürsü, rahle gibi ah ap k s mlarda tahta
üzerine sedef, fil di i, ba a kakma olarak görüldü ü gibi; yine minber, mihrap, kürsü ve
duvarlarda mermer veya ta üzerine ayn maddenin di er renkleri veya ba ka maddeler
kak larak yap lm i ler de görmek mümkündür.
Eskiden tabaka, çubuk, baston gibi baz e yalar hep kakma ile süslenirdi. Kakma
çe itlerine göre bunlara, alt n, gümü , sedef veya fildi i kakmal denilirdi. B çak, k l ç, kama,
kalkan ve tüfek gibi silahlar n da üzerine alt n kakma ile süsler yap l rd .
Pirinç veya gümü üstüne aç lan yuvalara alt n veya gümü tel ve çubuklar kakarak
gömme suretiyle yap lan süsleme i lerine “tel kakma” veya “ am kakmas ” denilirdi.
am’da maden üzerine alt n ve gümü tel kakma olarak çok güzel i ler yap ld için, am
kakmas ad yla an ld .
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Resim 1.2: Mücevher kutusu

Bir madenin sath nda aç lan yuvalara eritilmi bir madde dökülmek suretiyle yap lan
kakmalar da vard r. Bu ekle “savat” denir.
Eski bir Türk sanat olan ah ap oymac l sütun, kap , pencere kapa gibi mimari
ö elerde ve Kur' an muhafazas , sand k, sehpa gibi e yalar n üretilmesinde farkl tekniklerde
kullan lm t r. XVII. yüzy ldan itibaren ah ap üzerinde ba a, fildi i, kemik, sedef aplike
edilerek obje üretilmesi yayg nla m t r. Sedef kakmac l
özellikle saray mimari ve
e yas nda s kl kla kullan lm t r. Özellikle Topkap Saray , Mihri ah Camii, Ayasofya Camii
içinde yer alan Sultan III. Murat' n Türbesi, Beylerbeyi Camii ve Sultan Ahmet Cami’inde
sedef kakmac l n e siz eserleri yer alm t r.

1.1.3. Sedef

çili inde Teknikler

Selçuklu eserlerinde kullan lmayan kakma (gömme) tekni i XV. yüzy l ba lar nda
ortaya ç km t r. Bu süreci takiben s vama (yap t rma veya kaplama ad yla da an l r) tekni i
geli mi tir. Sedef i çili i ülke, kültür, motif ve kullan m alanlar na göre farkl teknik ve
isimler alt nda grupland r labilir.

1.1.3.1. Kakma Tekni i
Zemine çizilen deseni uygun derinlikte oyularak, oyulan desenlerin kal plar n n
ç kar l p ç kar lan kal plarda haz rlanan malzemeleri ah ab ah aba, sedefi ah aba, tas ba ka
bir ta a gömme i lemine kakma tekni i denir.

Resim 1.3: Kakma tekni i ile yap lm kutu
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1.1.3.2. S vama tekni i
Zemine çizilen deseni uygun malzemelerle fileto, zencirek, ba a, sedef, fildi i, kemik,
abanoz, pelesenk, y lan a ac ve bunun gibi birçok a açtan elde edilmi papeller kullanarak
zeminde bo luk kalmayacak ekilde bezenmesine yap t rma ve s vama tekni i denir.

Resim 1.4: S vama tekni i ile yap lm sedef eser

1.1.3.3. Eser- i stanbul i i
Saray atölyeleri ve Eminönü, Tahtakale civar nda s ra i i yapan küçük atölyelerde
cami kap kanatlar , Kuran muhafazas , pencere kanatlar , sanduka ebekeleri, saltanat
kay klar , saray kap kanatlar , vaaz kürsüsü, taht gibi her biri bir di erini aratmayacak
güzellikte eserler üretilmi tir.

Resim 1.5: Sanduka

1.1.3.4. am i
Daha çok tel ve badem eklinde kesilmi sedeften i lenmi mobilya, sehpa, aynal
t rnak tak m gibi e yalar yap lmaktad r.

1.1.3.5. Viyana

i

Çal ma masas , sehpa, ayna t rnak tak m gibi e yalara ye il (arusek) tipi sedefleri
0.5mm ile 0.8mm aras nda küçük parçalar çizilen motiflerin üzerine aralar nda 1-2mm
bo luk kalacak eklinde mozaik (paledyen) gibi yap t r l r, ara bo luklar odun kömürü tozu
veya abanoz a ac tozundan yap lm macunla doldurulur. Yüzey z mpara kâ d ile
düzeltilip cila uygulan r.

1.1.3.6. Kudüs

i

am i i, Antep i i ve Kudüs i i, genelde bunlar ayn gruba toplayabiliriz. Bu gruptaki
tekniklerde tatl su sedefi veya mat mermerimsi sedefler kullan l r.
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Resim 1.6: Sultan IV. Mehmet'in kay

nda sedef bezemeler, XVII. yüzy l. ( stanbul Deniz
Müzesi)

1.2. Sedef Motif Çizimi
Bu bölümde sedef yap m n , gürgen a ac kullan larak yapt
üzerinde i lem basamaklar n takip ederek anlataca z.

m z mücevher kutusu

Resim 1.7: Gürgen a ac ndan yap lm mücevher kutusu

1.2.1. Hayalden Çal ma
Mücevher kutusu üzerine çizece imiz motifin ekli ve yo unlu unu kafam zda
tasarlayarak, i in niteli ine uygun eklin ç kar lmas gerekmektedir. Kafam zda
geli tirdi imiz ekli kâ tlarda orant l taslaklar halinde çal arak uygulama yapaca m z
motifin netlik kazanmas sa lanmal d r. Motif tasarlarken üzerinde durmam z gereken
önemli noktalardan biri seçti imiz motifin, sedef ve tel kakmas yaparak ortaya ç karmam za
olanak verip vermeyece idir. Her motife sedef parças kesmek ve uygulamak mümkün
olmayabilir. Di er önemli nokta ise sedef kakma yapaca m z i in dizayn ile ilgilidir ki her
motif her esere yak maz.
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1.2.2. Eskiz Çal mas
Tasla n haz rlad m z motifi 1/1 ölçe inde kâ t üzerine aktar n z. 1/1 ölçekli motif
üzerinde varsa gerekli düzeltmeleri yap n z.

a

b

Resim 1.8.a,b: Motifin 1/1 ölçekli ka t üzerime çizilmesi

1.2.3. ablon Haz rlama
Kâ t üzerine çizdi imiz 1/1 ölçekli motifi ablon olarak kullanmam z mümkündür.
stenirse motif karton üzerine aktar l p sedef ve tel gelecek k s mlar bo alt larak ablon
olu turulabilir. Yaln z bu seri üretimler için daha uygundur. Az say daki uygulamalar için
ablon haz rlama gere i yoktur.
Motif çizdi imiz kâ d n alt na karbon (kopya) kâ d koyarak motif kutu üzerindeki
yere denk gelecek ekilde motif çizili kâ d kutuya yap t r n z.

Resim 1.9: Kutu üzerine karbon kâ d n n yerle tirilmesi
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a

b

Resim 1.10.a,b: Karbon ka d üzerine motif çizili ka d n yap t r lmas

Motif üzerinden kalemle dikkatlice geçerek motifin kutu üzerine aktar lmas n
sa lay n z.

a

b
Resim1.11.a,b: Kutu üzerine motifin aktar lmas

1.3. Sedefin Kesimi
1.3.1. Sedefin Dekupaj Tepsi ve Testere le Kesilmesi
Do al sedef parçalar n n testerelerle kesimi pek mümkün de ildir. Yapay sedef olarak
bilinen plastik sedeflerin kesimi mümkündür. Bu modülde kullan lan sedef malzemesinin
do al olmas itibariyle uygulamalarda testere kesimleri gösterilmemi tir.

Resim 1.12: Sedef kakma içim parçalanm deniz kabu u parçalar
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1.3.2. Sedefin Küçük Parçalara Ayr lmas
Sedef kakma için uygun deniz kabuklar n n çekiçle dikkatlice k r lmas sonucu elde
edilen parçalar içerisinden, motif üzerindeki sedef bölümlerine uygun irilikteki ve renkteki
parçalar seçiniz. At lmas gereken k s mlar ta lama pay vererek kerpeten ile kesiniz.

a

b

Resim 1.13.a,b: Sedef parçalar n n kerpeten ile kesilmesi

1.4. Sedefi Tesviye Yapma ( ekillendirme)
1.4.1. Ta Motoru (Z mpara Ta ) le
Seçti iniz uygun ekil ve irilikteki sedef parçalar n z mpara ta na tutarak motife
uygun ölçü ve ekle getiriniz.

a

b

Resim 1.14.a,b: Sedef parçalar n n z mpara ta kullan larak ekillendirilmesi

Küçük ölçülerdeki sedef parçalar n kerpeten veya pense ile kavrayarak z mpara ta na
tutunuz.
Sedefin s n p özelli inin kaybolmamas için uzun süre ta a tutmay n z.
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a

b

Resim 1.15.a,b: Z mpara ta nda ekillendirilmi sedef parçalar

1.4.2. Z mpara le
Z mpara ta nda ekillendirilen sedef parçalar n z mpara ka d kullanarak motifteki
ekle uygun hale getiriniz.

a

b

Resim 1.16.a,b: Z mpara kâ d kullan larak sedefin ekillendirilmesi
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DE ERLEND RME ÖLÇE
A a da haz rlanan de erlendirme ölçe ine göre kendiniz ya da arkada n zla
yapt n z çal may de erlendiriniz. Gerçekle me düzeyine göre EVET veya HAYIR
seçeneklerinden uygun olan kutucu a i aretleyiniz.

PERFORMANS TEST
Dersin

Ah ap-Kâgir Restorasyonu

ad
Amaç

Sedef motifini çizebilme, sedef parçalar n kesebilme

Konu

Sedef motifini çizmek ve Sedef parçalar n kesmek

GÖZLENECEK DAVRANI LAR

Evet

1

Sedefe uygun motif tespiti yapt n z m ?

2

Sedef motif kompozisyonlar olu turdunuz mu?

3

Motifleri eskiz üzerinde tamamlad n z m ?

4

Sedef kesim ablonu haz rlad n z m ?

5

Sedefleri kerpetenle parçalad n z m ?

6

Sedef parçalar motife uygun z mpara ta nda ekillendirdiniz
mi?
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Hay r

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
1)

Bir madenin sath nda aç lan yuvalara eritilmi bir madde dökülmek suretiyle yap lan
süsleme sanat n n genel ad a a dakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir?
A)
Kakma
B)
Sedef
C)
Savat
D)
Marketri

2)

A a dakilerden hangisinde sedef kakma teknikleri do ru olarak verilmi tir?
A)
S vama tekni i
B)
Kakma tekni i
C)
Eser-i stanbul
D)
Hepsi

3)

Oyulabilecek nitelikteki malzeme, istenilen ekillerde oyularak aç lan yuvalara, sedef
parçalar n n da oyulan eklin formunda ekillendirilerek oyuklara yerle tirmek
suretiyle yap lan süsleme sanat a a dakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir.
A)
Sedef
B)
Sedefkâr
C)
Kakma
D)
Sedef kakma

4)

Zemine çizilen deseni uygun malzemelerle fileto, zencirek, ba a, sedef, fil di i, kemik,
abanoz, pelesenk, y lan a ac ve bunun gibi birçok a açtan elde edilmi papeller
kullanarak zeminde bo luk kalmayacak ekilde bezenmesi tekni i a a dakilerden
hangisinde do ru olarak verilmi tir?
A)
Kudüs i i
B)
s vama tekni i
C)
Viyana i i
D)
Kakma tekni i

5)

A a dakilerden hangisi do al sedef malzemesinin küçük parçac klara ayr l p
ekillendirilmesinde kullan lan araç gereçlerden de ildir?
A)
Tepsi testere
B)
K l testere
C)
Çekiç
D)
Kerpeten
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6)

Kabaca ekillendirilen do al sedef parçalar n n motif oyuklar na yerle tirilebilecek
forma getirebilmek için kullan lan araç gereçler a a dakilerden hangisinde do ru
olarak verilmi tir
A)
Z mpara ta
B)
Z mpara kâ d
C)
E e
D)
Hepsi
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Ö RENME FAAL YET –2
Ö RENME FAAL YET –2
AMAÇ
Gerekli ortam haz rland nda motifler üzerindeki uygun yerleri keski aletleriyle
bo alt p sedef parçalar n yuvalar na yerle tireceksiniz.

ARA TIRMA
Ø

Varsa çevrenizdeki sedefkârlardan ve internet ile kütüphanelerden yararlanarak
sedef ve tel yuvalar n n bo alt lmas ile sedef ve tellerin yerlerine yerle tirilmesi
hakk nda bilgi toplayarak bu bilgileri s n fta arkada lar n za sununuz.

2. SEDEFLER YERLE T RMEK
Yukar da kutu üzerine sedef motifini çizmi ve sedefleri motife uygun
ekillendirmi tik. Bu bölümde ise sedefleri yerine yerle tirme ve yüzey tesviyesini i lem
s ras yla yapaca z.

2.1. Sedef Yuvas ve Tel Kanal Açma
Ø

Kutu üzerine çizilen sedef motifi d hat çizgilerini uygun çaptaki oyma
kalemleri ile oyma i lemi s ras nda elyaf kopmas olmamas için dik aç da
kesiniz.

Resim 2.1: Motife göre haz rlanm sedefler

Ø
Ø

Resim 2.2: Motif hatlar n n kesilmesi

Hatlar kesilen motif üzerindeki sedef yuvalar n uygun oyma kalemleri
kullanarak sedef kal nl nda bo alt n z.
Bo alt lan sedef yuvalar na sedefi yerle tirerek sedefin yerine tam olarak
oturmas n sa lay n z.
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a

b

c

d

Resim 2.3 a,b,c,d: Sedef yuvalar n n oyulmas ve sedeflerin yerlerine al t r lmas

2.2. Tel Çakma
Ø

Tel çak lacak bölümleri oyma kalemleri veya özel olarak haz rlanm tel yuvas
açma kalemleri ile tel deni li ine uygun derinlikte aç n z.

Resim 2.4: Sedef ve tel yuvalar oyulmu motif
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Ø
Ø

Yuvas na çak lacak gümü , alüminyum veya bak r teli motifin kö e noktas ndan
ba layarak yerine yerle tirip çekiçle yumu ak darbeler uygulayarak yerine
oturmas n sa lay n z.
Telin fazla ucunu motif bitiminde yan keski kullanarak kesiniz.

Resim 2.5: Telin, tel yuvas na yerle tirilmesi

2.3. Sedef Parçalar n Yuvas na Yerle tirilmesi
Sedef parçalar yerine yap t rmak için kemik tutkal , masif tutkal veya silikon esasl
tutkallar kullan labilir. Biz, daha kolay temin edilmesi ve kolay uygulanabilir olmas
aç s ndan modül uygulamas nda silikon esasl effaf tutkal kulland k.
Ø
Ø
Ø

Sedef yuvas na yeterince tutkal sürünüz.
Sedefi yerine yerle tiriniz.
Ta an tutkallar temizleyiniz.

a

b

c

Resim 2.6: a,b,c: Sedef parçalar n n yuvas na tutkallanarak yerle tirilmesi
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Ø

Tutkal n kurumas için sedefli parçay uygun yere b rak n z.

Resim 2.7: Tel ve sedefleri motife yerle tirilmi mücevher kutusu

2.4. Macun ve Z mpara Yapma
Piyasada haz r halde bulunan macunlar ile kendinizin haz rlayaca vernik macunlar
da kullana bilirsiniz. Dolgu olarak ah ap z mpara tozu ve pomza tozu, yap t r c olarak da
dolgu verni i veya gomalak cilas kullanabilirsiniz. Macun haz rlamak için bu malzemeleri
macun k vam n tutturacak ekilde kar t rman z yeterli.
Ø

Tutkal kururken motifi olu turan sedef ve tellerin ah ap ile aras nda kalan
bo lu u macunla doldurunuz.

a

b

c

Resim 2.8: a,b,c: Sedef motifi bo luklar n n macunla doldurulmas
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Ø
Ø

Macun iyice kuruyup sertle tikten sonra 100 numara su z mparas n titre imli
z mpara makinesine takarak yüzeyi düzeltiniz
Z mpara izlerinin kaybolmas için 220 numara su z mparas ile titre imli
z mpara makinesi veya z mparay takozuna sararak elle istenilen yüzey elde
olunana dek yüzeyi z mparalay n z.

Resim 2.9: Elle z mparalama

Ø

Resim 2.10: Titre imli makine ile z mparalama

Z mparalama i i bittikten sonra yüzeyi bezle temizleyip yüzey düzgünlük
kontrolünü tekrar yap n z.

Resim 2.11: Z mpara ile düzeltilmi motif yüzeyi

Ø

Motif ve yüzeyde çizik ve bo luklar varsa macunlama ve 220 numaral
z mparalama i lemini tekrarlay n z.

2.5. Renklendirme ve Vernikleme
Modülde uygulama için üretti imiz mücevher kutusu gürgen a ac ndan yap lm t r.
Sedefli eserlerde sedefin ve telin kendini gösterebilmesi için ceviz gibi koyu renkli de erli
a açlar kullan l r. Bu nedenle gürgen kutusunun rengini Osmanl olarak bilinen malzeme ile
koyula t rd k. Bu renklendirmeleri toprak ve anilin boyalar ile yapabilece iniz gibi renkli
ah ap koruyucularla da yapabilirsiniz.
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Bunun için:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Osmanl eskitme malzemesini selülozik malzeme ile inceltip istedi iniz
koyulu a getiriniz.
Sürme bezini top haline getirerek Osmanl eskitmeyi iyice emmesini sa lay n z.
Malzeme yüzeyini bu bez ile düzgünce renklendiriniz.
Selülozik tiner ile nemlendirdi iniz ba ka bir bez ile yüzeydeki fazla boyay
alarak renk bütünlü ünü sa lay n z.
Sedefler üzerine bula an boyay tinerli temiz bir bez ile ah aba ta madan iyice
temizleyiniz.
Osmanl eskitme sürülen mücevher kutusunu temiz ve havadar bir yerde (vernik
dinlendirme odas nda) 24 saatli ine dinlenmeye b rak n z.

Resim 2.12: Yüzeyin renklendirilmesi

Ø
Ø

Resim 2.13: Sedef üzerindeki boyan n silinmesi

Kutu üzerindeki eskitme kuruduktan sonra kutuyu dolgu verni i ile üretici firma
de erlerinde incelterek vernikleyiniz (selülozik veya poliüretan dolgu
kullanabilirsiniz).
Dolgunun kurumas için kutuyu vernik dinlenme (kuruma) odas na al n z.

Resim 2.14: Son kat ipek mat vernik uygulamas

Ø
Ø

Dolgu verni i kuruduktan sonra 220 numaral su z mparas ile z mparalayarak
yüzeydeki pürüzleri perdah ediniz.
Yüzey pürüzsüzlü ü istenilen de erlerde de il ise ikinci kat dolgu ve z mpara
uygulamas n yap n z.
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Resim 2.15: Dolgu verni inin elle z mparalanmas

Ø

Düz sat hlardaki dolgu verni i z mpara ile düzeltilirken kavisli ve bombeli
yüzeyleri alüminyum tel kullanarak perdah edebilirsiniz (perdah i lemi
yaparken doldu katman alt nda bulunan Osmanl eskitmeye inerek renk
aç lmas na neden olmay n).

Resim 2.16: Telle z mparalama yapma

Ø
Ø

Resim 2.17: Z mparalanm sedefli kapak

Kutu üzerindeki dolgu z mpara tozlar n temiz silme bezi ve bas nçl hava
kullanarak kutudan uzakla t r p kutuyu temizleyiniz.
Poliüretan esasl ipek mat verni i üretici firman n önerdi i oranda inceltip yine
firma de erlerinde ayarlad n z vernik tabancas ile kutuyu vernikleyiniz.

Resim 2.18: pek mat uygulamas
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Ø

pek mat vernik ile vernikledi iniz mücevher kutusunu verni in kurumas için
vernik dinlendirme odas na al n z.

Resim 2.19: Kullan ma haz r mücevher kutusu
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DE ERLEND RME ÖLÇE
A a da haz rlanan de erlendirme ölçe ine göre kendinizin ya da arkada n z n
yapt
çal may de erlendiriniz. Gerçekle me düzeyine göre evet hay r seçeneklerinden
uygun olan kutucu a i aretleyiniz.
PERFORMANS TEST
Dersin

Ah ap-Kâgir Restorasyonu

ad
Amaç

Sedef parçalar n yerle tirebilme

Konu

Sedef parçalar yerle tirmek

GÖZLENECEK DAVRANI LAR

Evet

1

Keski aletleriyle kanallar açt n z m ?

2

Kanallara telleri yerle tirdiniz mi?

3

Sedef parçalar n yuvaya göre al t rd n z m ?

4

Tutkal sürdünüz mü?

5

Sedef parçalar n yuvarl na yerle tirdiniz mi?

6

Sedef parçalar n tesviye ettiniz mi?
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Hay r

Ö RENME FAAL YET –3
Ö RENME FAAL YET –3
AMAÇ
Uygun ortam sa land
yapabileceksiniz.

nda sedef eselerin bak m ve onar m n tekni ine uygun

ARA TIRMA
Ø

Evinizde ve çevrenizde bulunan eski sedef eserleri inceleyerek hasarl
bölümlerini tespit ediniz. Hasarl k s mlar n onar lmas için yap lmas gerekli
çal malar tespit ederek elde etti iniz bilgileri yazarak s n fta arkada lar n za
sununuz.

3. SEDEF ESERLER N BAKIM VE
ONARIMINI YAPMAK
Onar lacak olan eser yak n zamana ait sedef kakmal resim çerçevesi olup çerçeve alt
kay t yumu ak dokulu genç a açtan yap ld ndan elyaf do rultusunda kurtçuklar taraf ndan
hasar verilmi . Eserin sahibi taraf ndan parça, tamirat yap lmak üzere ç kar lm ama zaman
içerisinde yap lamad için de kaybolmu tur.
Eser sahibinin beyan na göre alt kay t n ortas nda yan kay tlarda oldu u gibi ayn
formda tek bir sedef parças n n oldu u, yaln z bu sedef parçan n Yan kay tlardan 1/3
oran nda daha büyük oldu u söylendi.
Ø
Ø

Çerçeve restorasyonunda asl na uygun olarak alt kay t yenilenip sedef kakma
yap ld .
Asl na uygun malzemeler kullan larak renklendirme ve üst yüzey i lemleri
yap ld .

Resim 3.1: Alt kayd zarar görmü çerçeve
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3.1. Kullan lan Malzeme Özellikleri
3.1.1. Ah ab n Özelli i (Hasar n Tan mlanmas )
Yak n zaman eseri olan çerçeve gürgen a ac ndan yap lm olup Osmanl eskitme ile
renklendirilmi , üst yüzey gereci olarak da selülozik gereçler kullan lm t r.

3.1.2. Sedefin Özelli i
Sedef malzemesi beyaz renkte deniz kabuklar ndan elde edilmi tir.

3.2. Hasarl K sm n Onar m
Çerçeve onar m yapmay a a daki i lem basamaklar n takip ederek yapaca z.

3.2.1. Eksik Ah ap ve Sedef Parçalar n Kesimi
Ø
Ø

Önce hasarl parçay di er parçalara zarar vermeden yerinden ç kar n z.
Ç kar lan parça ölçülerinde ve ekilde yeni parçay gürgen a ac ndan kesiniz.

Resim 3.2: Asl na uygun ölçüde haz rlanm alt kay t

Ø
Ø

Kesti iniz parçay yerine al t r n z.
Yeni parça üzerine asl na uygun motifi çiziniz.

Resim 3.3: Yeni parça adapte edilmi çerçeve
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Ø

Motife uygun büyüklükte sedef parçay kerpetenle kesiniz.

a

b
Resim 3.4.a,b: Sedefin kerpeten ile kesilmesi

3.2.2. Onar lacak Parça Üzerine Sedef Yuvas Aç lmas
Ø
Ø

Sedef parçay motifin üzerine koyarak boyutlar n kontrol edip, sedef yönünü ve
ta lanacak k s mlar n belirleyiniz.
Sedefi kerpetenle kavray p z mpara ta na tutarak motife uygun forma getiriniz.

a

b

Resim 3.5.a,b: Sedefin z mpara ta nda ekillendirilmesi

Ø

Motif s n r çizgilerini uygun çaptaki oyma kalemleri ile kesiniz.

Resim 3.6: Motif çizgilerinin kesilmesi
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Ø
Ø
Ø

Sedef kal nl na e it derinlikte sedef yuvas n bo alt n z.
Sedefin yuvas na tam oturup oturmad n kontrol edip gerekli düzeltmeleri
yap n z.
Sedef yuvas na tutkal sürüp sedefi yerine oturtunuz.

a

b
Resim 3.7.a,b: Sedef yuvas n n tutkallanmas

Ø
Ø

Ta an tutkal temizleyip tutkal n kurumas için parçay düzgün bir yere
kald r n z.
Parça yüzeyine faaliyet–2’de oldu u gibi macun çekip z mparalay n z.

a

b
Resim 3.8.a,b: Sedefin yerine tak lmas

3.2.3. Tel Çak lmas
Onar lan sedef kakmal resim çerçevesi üzerinde tel kakma uygulamas
bulunmad ndan, onarma i leminde tel çak lmas gösterilmemi tir. Size verilen onar lacak
eserde tel uygulamas var ise yukar da anlat lan tel yuvas n n aç lmas ve tel çak lmas
konusunda anlat l rken verilen i lem basamaklar n
takip
ederek onar m
gerçekle tirebilirsiniz.
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3.2.4. Parçan n Yerine Montaj
Ø
Ø

Parçay yerine koyarak son kontrolleri yap n z.
Renk ayarlama ve renklendirme i i sonuna kadar parçay yerine sabitlemeyiniz
(aksi halde renk çal mas s ras nda çerçevenin yan kay tlar nda ton
de i ikli ine neden olabilirsiniz).

Resim 3.9: Yeni yap lm sedefli parçay adapte etme

3.3. Orijinaline Uygun Renklendirme
3.3.1. Renk Açma ve Koyula t rma
Ø
Ø

Yeni yap lan parçan n arka taraf nda ya da ayn özellikteki ba ka malzeme
üzerinde Osmanl eskitme renk tonunu selülozik tiner kullanarak ayarlay n z.
Osmanl sürülmü malzemede renk tonunun yakalan p yakalanmad na
Osmanl eskitmenin biraz kurumas n bekledikten sonra karar veriniz.

Resim 3.10: Renk açma ve koyula t rma
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a

b

Resim 3.11.a,b: Yeni parça üzerinde ton ayarlamas yapma

Ø
Ø
Ø

stenilen renk asl na uygun tonda yakalanm ise malzeme yüzeylerine sürüp
Osmanl n n kurumas n bekleyip parçay yerine tutkallayarak monte ediniz.
Ta an tutkal temizleyiniz.
Çerçevenin tamam n alüminyum tel ile temizleyip haz rlad n z Osmanl y
bütün yüzeye sürerek yüzeyde renk bütünlü ünü sa lay n z.

Resim 3.12: Çerçeveye Osmanl eskitme sürülmesi

Ø
Ø

Sedeflerin üzerine bula an Osmanl y tinerli bez ile ah aba ta madan
temizleyiniz.
Osmanl sürülmü malzemeyi ortalama 24 saatlik kurumaya b rak n z.

29

Resim 3.13: Sedef üzerine bula an Osmanl eskitmenin silinmesi

Ø
Ø

Üretici firma de erlerinde inceltti iniz selülozik dolguyu vernik tabancas
kullanarak çerçevenin yüzeyini vernikleyiniz.
Dolgu verni i kuruduktan sonra 220 numara su z mparas ile tüm yüzeyi
z mparalay n z.

Resim 3.14: Çerçeveye dolgu verni i uygulamas

Ø
Ø

Resim 3.15: Dolgu verni inin z mparalanmas

Silme bezi ile yüzeydeki tozlar silip yüzeye ipek mat vernik uygulamas
yap n z.
Çerçeveyi vernik dinlendirme odas na alarak verni in kuruma esnas nda
tozlar n yap mas n önleyiniz.

Resim 3.16: Çerçeveye mat vernik uygulamas
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Resim 3.17: Hasarl sedefli eser

Resim 3.18: Onar lm sedefli eser

31

DE ERLEND RME ÖLÇE
A a da haz rlanan de erlendirme ölçe ine göre kendinizin ya da arkada n z n
yapt
çal may de erlendiriniz. Gerçekle me düzeyine göre evet hay r seçeneklerinden
uygun olan kutucu a i aretleyiniz.

PERFORMANS TEST
Dersin

Ah ap-Kâgir Restorasyonu

ad
Amaç

Sedef i lerin bak m ve onar m n yapabilme

Konu

Sedef i lerin bak m ve onar m n yapmak

GÖZLENECEK DAVRANI LAR

Evet

1

Malzeme analizini yapt n z m ?

2

Hasarl yeri temizlediniz mi?

3

Hasarl motifin rölövesini ald n z m ?

4

Motifi orijinal ölçülerinde eskiz üzerine çizdiniz mi?

5

Orijinal malzemeden hasarl parçay haz rlad n z m ?

6

Parçay yerine adapte ettiniz mi?
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
PERFORMANS TEST
Dersin
Ah ap-Kagir Restorasyonu
ad
Amaç Sedef kakma yapabileceksiniz.
Konu

Ö rencinin
Ad soyad

Sedef kakma yapma

S n f Nu

GÖZLENECEK DAVRANI LAR

Evet

1

Sedefe uygun motif tespiti yapt n z m ?

2

Sedef motif kompozisyonlar olu turdunuz mu?

3

Motifleri eskiz üzerinde tamamlad n z m ?

4

Sedef kesim ablonu haz rlad n z m ?

5

7

Sedefleri kerpetenle parçalad n z m ?
Sedef parçalar motife uygun z mpara ta nda ekillendirdiniz
mi?
Keski aletleriyle kanallar açt n z m ?

8

Kanallara telleri yerle tirdiniz mi?

9

Sedef parçalar n yuvaya göre al t rd n z m ?

10

Tutkal sürdünüz mü?

11

Sedef parçalar n yuvarl na yerle tirdiniz mi?

12

Sedef parçalar n tesviye ettiniz mi?

13

Malzeme analizini yapt n z m ?

14

Hasarl yeri temizlediniz mi?

15

Hasarl motifin rölövesini ald n z m ?

16

Motifi orijinal ölçülerinde eskiz üzerine çizdiniz mi?

17

Orijinal malzemeden hasarl parçay haz rlad n z m ?

18

Parçay yerine adapte ettiniz mi?

6
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET -1’ N CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
Ø
Ø

C
D
D
B
A
D

Do ru olarak cevap veremedi iniz sorular için, geri dönerek bu sorularla ilgili
konular , tekrar inceleyiniz.
Sorulara do ru cevap verdi iyseniz bir üst modüle geçebilirsiniz.
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