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El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Kehribar Taşını Süsleme

MODÜLÜN
TANIMI

Kehribar taşından yapılan ürünlerde süsleme ve gümüş ile
süsleme yapılan yüzük çalışmasının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Gümüş süsleme tekniği ile kehribar taşı yüzük yapma

AÇIKLAMA

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında kehribar
taşı ürünlerde kullanılan süsleme teknik ve malzemelerini
öğrenerek gümüş süsleme tekniği ile yüzük yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kehribar taşının kullanım alanları, kehribar taşından yapılan
ürünler, kehribar taşının hangi meslekleri ilgilendirdiği ve
sağlık alanında kullanılması hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.
2. Kehribar taşında gümüş süsleme tekniği ile yüzük yapım
tekniğini ve kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz.

Ortam: Aydınlık atölye ortamı
EĞİTİM ÖĞRETİM Donanım: Görsel ve basılı kaynaklar, kehribar yüzük taşı,
aspens, eritme derecesi, pota, ateşli pürmüz, gümüş ve bakır
ORTAMLARI VE
parçaları, silindirli inceltme makinesi, pergel, makas, kumpas,
DONANIMLARI
malafa, perçin çekici, tokmak eğe, gümüş tel, gırgır matkabı,
freze, kıl testere, yüzük büyütme malafası, polisaj makinesi, fırça
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları
ile kendinizi değerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda
verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri pekiştirecek,
uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde tamamlayarak
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME etkili öğrenmeyi gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla araştırma
yaparak, grup çalışmalarına katılarak ve en son aşamada alan
öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleştiriniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tarihsel geçmişi milattan önceye dayanan kehribar taşının, dünyanın çeşitli
ülkelerinde çok önem verilip bilinmesine rağmen ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş,
sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen yarı değerli taşlar arasındadır.
Diğer taşlardan farklı olarak kehribar taşından çeşitli objeler (süs eşyaları, biblolar,
vazolar, kutular, küçük heykeller vb.) yapılmaktadır. Özellikleri nedeniyle insanların
ilgilenip keşfedip yararlandıkları bir madde olması, onun yerinin çok özel ve değerli
olmasını sağlamıştır.
Günümüzde tüm değerli ve yarı değerli taşlardan ve kehribar taşından çeşitli takılar
yapılarak kolye, küpe, yüzük, bilezik, yaka iğnesi olarak kullanımının yanında, ülkemizde
genellikle tespih, sigara ağızlığı, pipo, nargile ağızlığı, baston sapı gibi ürünler yapılarak
süslenmesine önem verilmektedir.
Takı ve kullanım eşyalarının süslemesinde altın, gümüş, bakır, pirinç gibi değerli
metallerle çeşitli kuyumculuk süsleme teknikleri uygulanmaktadır.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde, kehribar taşının çeşitli renk, biçim ve büyüklükteki doğal
hâli ile bu maddeden yapılmış eşya, takı ve diğer objelerin sergilendiği müzeler bulunmakta
veya birçok müzede değerli köşeler oluşturulmaktadır.
Bu modülden elde edeceğiniz bilgilerle kehribar taşını süsleme konusunda bilgi sahibi
olacaksınız. Ayrıca gümüş süsleme tekniği ile yüzük yapımını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgi ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda kehribar taşının
kullanım alanları konusunda, kehribar taşından yapılmış ürünlerin fotoğraflarından oluşan
bir dosya ve sınıf panosu hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Kehribar taşının kullanım alanlarını sanal ortamda ve basılı kaynaklardan
araştırınız.
Kehribar taşı ürünlerini araştırınız, fotoğraflarını çekiniz.
Topladığınız dokümanlardan ve fotoğraflardan oluşan bir dosya hazırlayınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınıza sunarak paylaşınız.

1. KEHRİBAR TAŞININ KULLANIM
ALANLARI

Resim 1.1
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Kehrübâ (kehribar), Baltık kıyılarında, Sibirya yöresinde çıkartılmaktadır. Özellikle
soyu tükenmiş bir çam ağacından oluşan reçinenin fosilleşmiş hâlidir. Çıkan
taşların, içerisinde sinek ve diğer böceklere çok rastlanıyor. Elbette böyle ele geçen temiz
taşlar artı değer kazanıyor. Öncelikle elektrikli bu taş sayesinde Yunanlılar yüzyıllar önce
statik elektriği bulmuşlar. Süs eşyası olarak kullanmışlar. Guatr hastaları yıllar öncesinde
boyunlarında taşıyarak şifa aramışlardır. Günümüzde de bu amaçla kullanılıyor. Bereket ve
bolluk getirmesi amacıyla kasasında saklayanlar vardır. Sarının en güzeli onunla tarif edilir
ve “kehribar gibi sarı” denir.
İnsanlar Taş devrinden, günümüze farkında oldukları ve özelliklerini öğrendikçe değer
verdikleri kehribar taşını, ilk zamanlar yalnızca renklerinin albenisi etkisiyle doğadan
buldukları hâli ile kullanmışlardır. Yıllar geçtikçe ellerindeki madenin oldukça yumuşak ve
işlenebilir olduğunu keşfetmişler ve kehribarı işlemeye başlamışlardır.
Ham maddenin bulunduğu yerlerde özellikle kuzey Avrupa ve Rusya’da kehribar taşı
ustaları bezeme (süsleme) tekniklerini ve kullandıkları aletleri geliştirerek yüzyıllar boyunca
çok nadide, sanat eseri düzeyinde ürünler yaratmışlardır. Günümüzde de kehribarı
çoğunlukla diğer metallerle özellikle gümüş ve altınla kombine ederek süslemişlerdir. Daha
çok ticari amaçlı olarak çok güzel takı ve objeler (süs eşyaları) üretmişlerdir.

1.1. Kehribar Taşından Yapılmış Ürünler
Kehribarın aslında taş olmadığını, reçine olduğunu söyleyenler vardır. Kehribarın
oluşumu reçinedir. ancak artık soyu tükenmiş bir çeşit çam ağacı reçinesinin fosilleşmesi ile
oluşmuştur. Fosilleşmiş olduğundan dolayı bilimsel kaynaklarda kehribar, organik kökenli
taşlar arasında yer almaktadır.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kehribar taşının çeşitli renk, biçim ve büyüklükteki doğal
hâli ile bu maddeden yapılma eşya, süsleme, takı ve diğer objelerin sergilendiği müzeler
bulunmakta veya birçok müzede değerli köşeler oluşturulmaktadır.

1.1.1. Kehribar Taşı Süs Eşyaları ve Biblolar
Özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya’da kehribar taşı ustaları, süs eşyaları ve biblolar
yapmaktadır. Hediyelik eşya satan dükkânlarda kehribar taşından vazolar, gemiler
yelkenliler, küçük hayvan ve insan heykelleri (biblolar), tablolar, anahtarlıklar, mücevher
kutuları, şamdanlara varıncaya kadar pek çok obje satılmaktadır.
Eskiden takı malzemesi olarak kullanılan kehribar taşı; doğal olması, tarihin
derinliklerini avucunuzda tutuyor hissi vermesi, tatlı ve sıcak görüntüsünün insanları
etkilemesi sonucu dekorasyon malzemesi olarak da kullanılmıştır.
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Resim 1.3: Kedi biblo

Resim 1.2: Kaplumbağa biblo

Değerli ve zor bulunan kehribar taşına şekil verilmesi taşın değerini artırmaktadır.

Resim 1.5: Saat kompozisyonlu gemi maketi

Resim 1.4: Lenin’in buzkıran gemi maketi

1.1.2. Kehribar Taşı Tespih
Tespih, namaz sonrasında Allah’ı belli sayılardaki sözcüklerle anmak için ortaya
çıkmış, çeşitli maddelerden yapılan otuz üç, doksan dokuz, beş yüz ve bin taneli dizilerdir.
Tespih; tane, nişane, durak, imame, pul, tepelik, hatime, çivi gibi değişik ad ve işlevleri olan
parçalardan oluşmaktadır.
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Resim 1.7: Fosilli damla kehribar tespih

Resim 1.6: Baltık damla kehribar tespih

Bir tespihin değeri işçilikle doğru orantılıdır. Her bir özellik tespihe ayrı bir güzellik
ve zarafet katmaktadır. Tespihi yapan ustanın maharetini ortaya koyan bu özelliklere sahip
tespihler genelde erkeklere ait bir eşya olarak algılanmaktadır.
Tespihte aranan özellikler:





Taneler gerek enleri, gerekse boyları itibari ile eşit olmalıdır.
Tanelerin şekilleri hep aynı olmalıdır.
Tanelerin enine ve boyuna eksenlerinde bozukluk olmamalıdır.
Tane delikleri mümkün olduğunca ince ve konik olmalıdır.

Resim 1.8: Bakalit sıkma kehribar tespih

Resim 1.9: Arpa kesim sıkma kehribar tespih
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İmame yukarıdan tutularak bakıldığında taneler her iki yanda muntazam bir
sütun hâlinde durmalı, sağa sola eğrilen ve zikzaklı bir görünüm olmamalıdır.
Nişaneler, imame ve tepelik taneler ile uyum içerisinde olmalı, bunların ucunda
punta izi gibi işaretler olmamalıdır. Doksan dokuzluk tespihlerde nişaneler iki
tane büyüklüğünde olmalıdır.
İmame üç ile altı tane boyu olmalıdır.
Şeffaf olan tespihlerde tanelerin dizilişinde ton uyumuna dikkat edilmelidir.

Resim 1.10: Baltık kehribarı tespih

Resim 1.11: Köşeli kesim sıkma kehribar
tespih

Tespihçilikte kehribar taşının ayrı bir yeri vardır ve kehribar bir tespihe sahip olmak
koleksiyoncular için bir ayrıcalıktır. Nişane, imame, tepeliklerde altın ve gümüş işçiliği
kullanılarak tespihler süslenmiştir.

Resim 1.12: Kehribar tespih

Resim 1.13: Gümüş kazas süslemeli imameli
tespih
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1.1.3. Sigara Ağızlığı
Sigaranın uç kısmına takılmaktadır. Kehribar taşından yapılan sigara ağızlıklarının
nikotini emme bakımından yararlı olduğu ve içinde nikotin zehrini, kirini daha fazla
tuttuğuna inanılmaktadır. Fakat sigaranın sağlığa zararlı olduğu kesindir. Geçmişten bugüne
sigaranın zararlarını biraz azalttığı düşünüldüğü için kehribar taşından yapılan sigara
ağızlıkları kullanılmaktaydı.

Resim 1.14: Sigara ağızlıkları

Resim 1.15: Sigara ağızlığı

1.1.4. Pipo
Ahşap, taş, metal, cam, kil vb. malzemeden yapılan tütün içmeye yarayan bir araçtır.
Günümüzde genellikle gül ağacı veya lüle taşı gibi malzemelerden yapılmaktadır. İçine tütün
konularak tutuşturulan yanma haznesi, filtreli ağızlıktan oluşur. Pipo ile tütün içme eski bir
İngiliz geleneğidir. Anadolu’da bulunan magnezit lületaşı pipo yapmaya yarar. Pipoların
ağzında genellikle kehribarın halkalarından yararlanılırdı.

Resim 1.16: Pipo
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1.1.5. Nargile
Nargile, tömbeki denilen bir cins tütünü yakıp dumanını sudan geçirerek sigara gibi
içmeye yarayan bir alettir.
Nargile kullanılışı ve tömbekinin içilişi bakımından üç kısımdan oluşur. Bunlar lüle,
gövde ve marpuçtur.
Türkler her sanat dalında olduğu gibi nargile yapımına da büyük bir özen
göstermişlerdir. Camdan beyaz veya renkli şişeler ve gümüş çiçekli meyvelerle süslü
başlıklar, yaldızlı toprak lüleler eklemişler, şişe kısmını gümüşten yaparak son derece zarif
nargileler ortaya çıkarmışlardır.

Resim 1.18: Nargile marpucu

Resim 1.17: Nargile

Nargilelerin marpucu varsa takılan ağızlıklarda kehribar taşı kullanılmıştır. Kehribar,
sert reçine fosilidir. Keçimemesi adı verilen, ucu çavuş üzümü biçiminde ortasına doğru
kalınlaşarak tekrar incelen, zamanla kırmızılaşan eski kehribar ağızlıkların ucu palamut
biçiminde olup ortası altın çakma, yeşimlerle süslü kehribar taşı ağızlıklar Türklerin
yaratıcılığından doğmuştur.

1.1.6. Baston Sapı
Değişik kalitede ağaç, el yapımı bastonların el ile tutulan sap kısmında kehribar taşı
kullanılmıştır.

Resim 1.19: Baston sapı

9

1.2. Kehribar Taşından Yararlanan Meslek Grupları
İnsanların kehribarla tanışmaları, Taş devrine kadar uzanmaktadır. İngiltere’deki
arkeolojik kazılarda, antik yerleşimlerde MÖ 11000 yıllarına ait işlenmiş kehribar taşı
bulunmuştur. İnsanoğlunun yaşamına MÖ 13000 yıl önce girmiş olan kehribar, eşsiz
özellikleri nedeniyle de bilim dünyasının çeşitli kollarında yer almıştır. Bu meslek gurupları
aşağıda sıralanmaktadır.

1.2.1. Yer Bilimciler ve Paleontologlar
Kehribar taşının bulunduğu ve bulunabileceği toprak katmanların konumunu jeolojik
haritalar hazırlayarak ortaya koyarlar. Kehribar taşı, bir fosil olduğu için ve oluşumları
milyonlarca yıl önceki yaşamın izlerini taşıdığı için bu mesleğin ilgi alanına girmiştir.

1.2.2. Gemolog ve Mücevher Üreticileri
Kehribar taşının güzelliği ve kendine has özellikleri nedeniyle onu kullanarak
görkemini insanlara yansıtmaya çalışırlar.
Altın ve gümüş gibi değerli metallerle süslenen kehribar taşından yüzük, küpe, kolye,
bilezik, yaka iğnesi vb. takılar üretilerek tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

1.2.3. Botanikçiler ve Entomologlar (Böcekbilimciler)
Kehribar taşını oluşturan reçine salgılayan geçmiş orman eko sistemlerini tanımak için
kehribar taşı içindeki böcek ve diğer minik canlılar üzerinde çalışırlar.
Entomologlar için böcek ve örümceklerin jeolojik geçmişlerini incelemek çok zordur.
Çünkü bu hayvanların gövdeleri yumuşak ve dayanıksız olduğundan ölür ölmez bozulup
dağılmaya başlar ve fosil olarak günümüze taşınamazlar. Fakat bu canlıların yapışkan reçine
vasıtası ile kehribar içinde katılaşarak kuruması, bilim adamlarının bu nazik canlıların
geçmişte yaşamış türlerinin varlığını ve yaşam biçimlerini tanımalarını sağlar.

Resim 1.20: Fosilli kehribar taşı

Resim 1.21: Sinek fosilli kehribar taşı
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1.2.4. Organik Kimyacılar
Kehribar taşını fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından araştırırlar.

1.2.5. Arkeologlar
Eski kehribar; ticaret yolları, kehribarın geçmiş insan toplulukları açısından önemi ve
yaşamlarındaki yeni bir takas ürünü olarak kullanılması açısından önemlidir.

1.2.6. Şairler Yazarlar ve Sanatçılar
Kehribarın ışıltılı, sıcak dünyası üzerine çok eserler vermişlerdir. Kehribarın o güzel
sarı rengi şairlerin şiirlerine ilham olmuştur.

1.2.7. Müzeler ve Koleksiyoncular
Kehribarı toplayıp sınıflandırır, arşivler ve sergiler. Değerli taşların yıllar ilerledikçe
antika değeri de artmaktadır.

1.2.8. Sanat Tarihi ve Mimari Eserler


Kehribar Taşı ile Süslemeli Oda: Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan
Çar köyünde büyük Katerina sarayı bulunmaktadır. Turistlerin ziyaretine açık
olan bu saray odasının duvarlarında, kehribar taşından oyularak ve işlenerek
yapılmış çok gösterişli süslemeler kullanılmıştır. Muhteşem güzellikte bir
eserdir.

Resim 1.22
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Resim 1.23

Resim 1.24

Resim 1.25

1.3. Kehribar Taşının Sağlık Alanında Kullanılması
Eskiden tıpta şöhrete ve çeşitli kullanım alanına sahip olan kehribar taşı, bugün sağlık
sektöründe pek kullanılmamaktadır. Kehribar taşı, antik Roma’da çeşitli hastalıklara karşı
koruyucu olarak kullanılmıştır. Kehribar tozu ile bal karışımının boğaz, kulak ve göz
rahatsızlıklarına; su ile içilen kehribar tozunun ise mide rahatsızlıklarına iyi geldiği
düşünülmekteydi.
Türk bilim adamı İbn-i Sina, kehribar taşını birçok hastalığa ilaç olarak kullanıyordu.
İbni Sina’nın reçetesine göre 1,5 gram gerçek kehribar toz hâline getirilip bir bardak su ile
içilerek kalp çarpıntısını gidermek, kalbi kuvvetlendirmek ve rahatlatmak için kullanılıyordu.
Prusyalılar da böbrek taşı rahatsızlıkları için kehribarı reçetelerde kullanmışlardır.
1.Dünya savaşına kadar kehribar taşı hâla bazı hastalıkların tedavisinde
kullanılmaktaydı. Votka ve kehribar taşı parçalarından yapılan karışımın erkelerde cinsel
gücü arttırdığını düşünüyorlardı. Bu gün Litvanya’da hâla birçok kadın, parlatılmamış
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kehribardan yapılmış kolyelerle guatrdan da korunmaya çalışmaktadırlar. Kehribar taşı
eritilip tütsü olarak kullanıldığında güzel hoş bir koku yaymaktadır. Aynı zamanda ilk
çağlardan bu yana güzel koku imalatında da kullanılmaktadır. Rahatlatıcı özelliği vardır.


Kehribar taşının insan üzerindeki fiziksel etkileri:








Soğuk algınlığı, astım, bronşit ve alerji tedavisi için boyun bölgesinde
kullanılır.
Taşın yaydığı sıcaklık enfeksiyonun yayılmasını önlemektedir. Boğaz,
tiroit bezi
enfeksiyonlarını tedavi etme özelliği diğer taşlardan üstündür.
Ağrıyan yerlere koyulduğunda ağrıları hafifletir. Kullanılan kehribar
taşının ağrıyan yerin büyüklüğü kadar olması etkisini güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sivilce, akne, siğil, egzema, aşırı
kepeklenme, deri döküntüsü gibi birçok cilt hastalığı ve alerjiler kehribar
taşı ile hafifletilebilir. Ayrıca bulantı, kusma ve sarılığa karşı kehribar
taşının tedavi edici özelliği vardır.
Ayrıca sindirim sisteminin özellikle bağırsakların düzenli çalışmasını
sağlar. Böbrek, mesane ve dalağı temizler, sinir sistemini güçlendirir.
Kemik iliği eksiklerine karşı kemik ve atrit, gut, romatizma gibi eklem
rahatsızlıklarının tedavisinde yararlı olduğu kabul edilmektedir. Bütün bu
hastalıklar için kehribar taşını sık ve cilde temas edecek şekilde taşımak
gerekir.

 Kehribar taşının insan üzerindeki psikolojik etkileri:








Kehribar taşı sol elde oynandığında bedenin elektriğini toplar. Elektrik
yükünü azalttığı için depresyona karşı faydalıdır.
Kendine güveni arttırarak hedeflere ulaşmamızı sağlar, sıcak ve hayli
yumuşak bir taş olduğu için bize esneklik ve içtenlik verir. Uysallık ve
parlak bir karakter sağlar.
Ruhsal sağlığı korur, melankolik ruh hâlini önler, ortamdaki olumsuz
havayı yok ederek negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirir ve rahatlama
hissi verir.
Akıl ve zekâyı uyandırıp harekete geçirir, doğru karar vermede yardımcı
olur, bedeni sağlıklı tutar.
Kişiye canlılık ve hayattan hoşnutluk hissi verir. Hayatın ağır yükünü
hafifletir.
Yaşamın güzel yanlarını fark etmemizi, neşelenmemizi sağlar. Günlük
yaşamımızda zihinsel ve ruhsal gelişim arsında dengenin kurulmasına
yardım eder.
İnsandaki korkuyu alır. Kehribar taşı, tespih ya da kolye olarak
kullanılması tavsiye edilen bir taştır.
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1.4. Kehribar Taşı ve Batıl İnançlar
Antik çağ toplumu ve kültürleri kehribar taşından çok etkilenmişlerdir. Kehribar
özellikleri nedeniyle insanların kalbinde mistik bir yer edinmiştir. Yakıldığında güzel reçine
kokusu verdiği için Astek ve Maya medeniyetlerinde süs taşı olmasının yanında dini
törenlerde tütsü ve buhurdan olarak kullanılmıştır. Etrüskler de kehribar taşından heykeller
yapıp onlara tapmışlardır.
Yeni doğan bebeklerin tütsülenerek hızlı büyüyüp yetişmesi, yeni evlilerin mutlu
yaşaması, savaşa giden erkelerin ise zaferle dönmeleri için kehribar tütsülenirdi.
Bebeklerin boynuna takılan kehribar kolyenin onu zehirlenmelerden ve korku verici
hâllerden koruduğuna da inanılmaktadır.

1.5. Kehribar Taşının Korunması
Kehribar taşını korumanın en kolay yolu (takı, tespih) üstümüzde bulundurmaktır.
Çünkü cildin salgıladığı yağ, kehribarın yüzeyini kaplayarak oksidasyonu yavaşlatır.
Kehribar taşının en büyük düşmanları oksijen ve ışıktır. Sıcaklık ve ışık oksidasyon
işlemini hızlandırır. Bunun için nadide ve değerli ürünleri serin yerde ve güçlü ışıktan uzakta
saklamak uygun olur.
Silikon oto cilası ile kaplanan kehribar taşları, cilanın etkisi kaybolana kadar
oksitlenmeden uzak durur. Sonra cila tekrar uygulanabilir.
Koruyucu tabaka oluşturması için kehribar taşı vernik (lake)lenerek yüzey şeffaf bir
tabaka ile kaplanarak oksidasyon ve dış etkilerden dolayı oluşan zedelenme önlenebilir.
Stuttgart da Naturkunde müzesindeki değerli fosilli kehribar taşı koleksiyonu,
oksijenin tahribatından koruyabilmek için şeffaf plastikle kaplanmıştır.
Dış ortamdan ve kişilerden geçen negatif enerji boşaltımı için kehribar taşını, akan ılık
suyun altına tutmak gerekir.

14

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kehribar taşı hakkında bilgi edininiz. Kehribar taşı ve kullanım alanlarıyla ilgili bir
dosya hazırlayınız.
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kehribar taşının kullanım alanları ve
yapılmış ürünler hakkında araştırma
yapınız.

 Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan,
bu işi meslek edinmiş ustalardan
faydalanınız.

 Çalışmalarınızı dikkatli gözlemleyerek
araştırınız.

 Aydınlık ve temiz atölye ortamı
hazırlayınız (Resimler, fon kartonu,
makas, kalem, cetvel, silgi, yapıştırıcı,
poşet dosya, klasör).

 Kehribar taşından yapılmış ürünlerin
fotoğraflarını gruplandırınız.

 Kehribar taşı işleme atölyelerinde yapılan
örnekleri, internetten topladığınız
resimleri masaya dizerek uygun resimleri
seçiniz, ürünlere uygun gruplayınız (takı,
tespih, ağızlık vb.).

 Seçtiğiniz resim ve fotoğraflardan oluşan
bir sınıf panosu hazırlayınız.

 Fon kartonu üzerine resimleri ve bilgi
konularını yerleştirerek pazen tahtaya
hazırlayabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgi ve resimlerden oluşan
bir sunu dosyası hazırlayınız.

 Fon kartonuna, ürün fotoğraflarını ve
bilgi konularını poşet dosyaya düzgün bir
şekilde koyarak klasöre yerleştiriniz.

 Dosya hâlinde hazırlayacağınız rapordaki
 Seçtiğiniz bilgi ve resimlerden oluşan bir
bilgi resimlerden oluşacak CD (Power
rapor sunu hazırlayınız.
point sunusu) ya da tepegözde kullanmak
üzere asetat sayfaları hazırlayabilirsiniz.
 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınıza
sunarak öğretmeninize teslim ediniz.
 Raporlarınızın ve bilgi konularınızın açık
ve anlaşır olmasına dikkat ediniz.
 Zamanı iyi kullanınız.
 Temiz ve düzenli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Tespih……….,………,………….,imame, pul, tepelik, hatime, çivi gibi değişik ad ve
işlevleri olan parçalardan oluşmaktadır.

2.

Pipo içiminin sağlığa …………….olduğu kesindir.

3.

Kehribar taşı sol elle oynandığında bedenin ………………. toplar.

4.

Türk bilim adam ……… …….., kehribar taşını birçok hastalığa ilaç olarak
kullanıyordu.

5.

Koruyucu tabaka oluşturması açısından kehribar taşına …………….. sürerek taşın,
yüzeyi şeffaf bir tabaka ile kaplanarak oksidasyon ve dış etkilerden zedelenmesi
önlenebilir.

6.

Kehribar taşının koruyucu özelliği nedeniyle eski Mısır’da …………..işlemlerinde
kullanılmıştır.

7.

Organik kimyacılar, kehribar taşını ………….ve……………özellikleri açısından
araştırırlar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

Bu faaliyette verilecek bilgi ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve
aydınlık ortam sağlandığında kehribar taşını gümüşle süsleyerek yüzük yapımını
öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Kehribar taşından yapılmış takılar konusunda sanal ortamda, basılı kaynaklarda,
kuyumcularda örnek ürünleri fotoğraflayınız.
Çevrenizdeki kuyumcu atölyelerinde kehribar taşından takı yapan ustaları
araştırınız. Kaynak kişilerle görüşmeler yapınız.
Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz.
Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KEHRİBAR TAŞINI SÜSLEME
Takılarda süslemecilik, insanlık tarihi ile birlikte başlamış ve insanın en doğal tutkusu
olarak ortaya çıkmıştır. Süsleme; insanların kendilerinin, yaşadıkları ortam ve kullandıkları
eşyaların göze hoş görünecek biçimde güzelleşmesi için şekil, resim ve motifler
kullanılmasıdır.

2.1. Kehribar Taşı, Takılar ve Ürünlerde Süsleme
İnsanların süslenme gereksinimlerinden birisi olan takılar, en ilkel şeklinden bu güne
geliştirilerek çok değişik çeşitler oluşturulmuştur. İnsanların süslenmek amacıyla taktıkları
çeşitli taşlar vardır. Bunlar; kehribar taşı, Oltu taşı, akik, topaz, elmas, pırlanta, altın, gümüş,
bakır, pirinç vb metaller, doğa ürünler ve buna benzer malzemelerle yapılan yüzük, kolye,
küpe, bilezik, yaka iğnesi gibi ürünlerdir. Kehribar taşından takı dışında kullanım eşyaları da
yapılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde üzerlerine yakma, mineleme tekniği, taş oyma tekniği,
gümüş telkari, turkuaz ve elmas gibi taşların monte edilmesiyle süslemeler yapılmıştır.
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Takılar, süsleme, form ve malzeme üçgeninin oluşturduğu düzenin yanı sıra gerekli
teknik imkânları ve ustalığı kullanarak ortaya konulan süslenme eşyalarıdır.

Resim 2.1: Ulu Önder ATATÜRK’E hediye edilmiş sigara ağızlıkları

2.2. Takıların Tarihi Geçmişi
Yazılı kaynaklardan takıların ilk ne zaman kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi
edinilmemekle birlikte çok eski çağlardan beri kullanıldığı çeşitli buluntulardan
anlaşılmaktadır. Anadolu’da “Çayönü ve Çatalhöyük” buluntuları arasında çeşitli taşlardan
kemik ve hayvan dişleri ile deniz ve yumuşakçaların kabuklarından yapılmış gerdanlık ile
kuş, çiçek vb. biçimler verilmiş takılar bulunmuştur.
Kehribar taşını tarih öncesi çağlarda, ipe dizili boncuklar biçiminde kullanıldığını
kazılarda çıkan eşyalarda görmekteyiz. Kehribar taşı geçmişten günümüze kadar değerli taş
olarak kullanılmaktadır.

2.3. Kehribar Taşı Ürünleri Süsleme Malzemeleri
Kehribar taşı, takı veya kullanım eşyalarında süsleme malzemeleri, ürünün
özelliklerini ve değerini belirlemesi açısından önemlidir.
Ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu ilk çağlarda takıları süsleme oluşturmada çevrede
bulunan deniz kabukları, kemik, ahşap, deri gibi malzemeler kullanılmıştır. Zamanla gelişen
ticari ve kültürel ilişkiler sonucu maden kaynaklarının değerlendirilmesi ile özellikle altın,
gümüş, pirinç, bakır gibi madenlerin ortaya çıkması ile takı ve kullanım eşyaları yapan
sanatkârların malzeme çeşitleri de artmıştır.
Eski usta ve sanatkârlar taşları ve metalleri kullanırken biçim ve fonksiyon gibi
özellikleri sosyal, teknik ve sanatsal davranışları, kullanım amacına uygun olarak sayısız
değerli eserler üretmişlerdir. Bu sanatkârların iyi bir doğa araştırmacısı olduklarını,
ürettikleri eserler ortaya koymaktadır.
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2.3.1. Kehribar Taşını Süslemede Kullanılan Metaller
Çeşitli değerli taşlardan biri olan kehribar taşı, madeni takılara monte edilerek
kullanıldığı gibi yan yana dizeler hâlinde de kullanılmaktadır. Kehribar taşını süslemede,
madeni takıların ana malzemesi altın, gümüş, bakır, pirinç gibi işlemeye, süslemeye uygun
madenlerle çeşitli kuyumculuk teknikleri ile süslemeler kullanılmıştır.

2.3.1.1. Altın
Altın tahminen ilk önce toprak yüzeyinde bulundu ve tarih öncesi insan tarafından bir
alt olarak kullanıldı. Gelişmiş altın obje ve mücevherler, arkeologlar tarafından MÖ 3000
yıllarında, güney Irak-Urdaki kraliyet mezarlarında bulunmuştur. Bunun gibi Peru’daki
Chavin uygarlığındaki altın ustaları da MÖ 1200 civarlarında altını döverek ve kabartma
işlemiyle süs ve ziynet eşyaları yapıyorlardı.
İlk keşfedilen ve işlenilen maddelerden biri olan altın, doğada yaygın olarak bulunur.
Yumuşak ve kolay işlenebilir bir madde olan altın, soğuk hâldeyken de işlenmeye müsaittir.
Türklerin ana yurdu Orta Asya’da ve Altaylar’da zengin altın yataklarının bulunduğu
bilinmektedir. Erken İslam devrinde altın hem tas, ibrik, maşrapa gibi kullanım eşyası olarak
hem de yüzük, küpe, bilezik, gerdanlık gibi takıların yapımında kullanılmıştır. Tarihin ilk
çağlarından günümüze kadar insanlar takıya büyük önem vermişlerdir.
Altın ürünlerin çalışmalarında saf altının yanında, gümüş ve bakır karışık olarak da
kullanılmakta, altın ayarı düşürülmektedir. Geçmiş yıllarda doğal alaşımlar saflaştırılmadan
kullanılmıştır. 5/1 oranında gümüş bulunan altın alaşımına beyaz altın veya electron adı
verilmektedir.
Kuyumculuk sektöründe, altın takılarda değerli taşlardan kehribar taşı nadir de olsa
kullanılmaktadır. Kehribar taşı altınla süslenerek kolye, yüzük, küpe, bilezik gibi ürünler
günlük veya abiye takılar olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca kehribar taşı sigara ağızlıklarında altın madeninin de kullanıldığı görülmüştür.

Resim 2.2:Altın süslemeli sigara ağızlığı
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2.3.1.2. Gümüş
Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra
keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen dünyanın her yanına yayılması sebebiyle daha önce
kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii hâlde gümüş az olup çok derinlerde bulunuyordu.
Gümüşün MÖ 3100 yıllarında Mısırlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından
kullanıldığı belirtilmiştir. Yunan tarihinde Atina'daki gümüş madenlerine rastlanır. MÖ 800
yıllarına doğru gümüş, Nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü
ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Endüstri ilerledikçe daha
karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bugün gümüş büyük
bir nispette bakır, kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilir.
Gümüşle elde edilen başlıca cevherler galen ve gümüştür. Orta batı ve kuzey doğu
Anadolu’da bol miktarda galen ve gümüş cevheri bulunmakta, ilk gümüş tesviyesinin ise
Anadolu’da yapıldığı tahmin edilmektedir. Her türlü işlenmeye elverişli olan gümüş,
kehribar taşını süslemede; yüzük, küpe, kolye, bilezik gibi takıların yapımında çok sık
kullanılmaktadır.

Resim2.3: Kolye

Resim2.4: Yüzük

Resim2.5: Yaka iğnesi

Resim2.6: Bileklik (künye)

Ayrıca tabak, tepsi, vazo, kutu gibi ev süs eşyalarının yapımında kehribar taşı ve
gümüş kullanılmaktadır.
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Resim2.7: Kutu

Kehribar taşından yapılmış tespihlerin durak ve imamelerinde çeşitli gümüş süsleme
teknikleri kullanılmaktadır.

Resim 2.8: Gümüş kabartma tek imameli
tespih

Resim 2.9: Gümüş pullu imameli tespih

Resim 2.10: Gümüş kazas imameli tespih

Resim 2.11: Gümüş imameli kehribar tespih

Sigara ağızlığı kenar süslemesinde, kravat iğnesi, yaka iğnesi, kol düğmesi, toka,
kemer vb. ürünlerin süslemesinde gümüş madeni kullanılmaktadır.
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Resim2.12: Gümüş sigara ağızlığı

Resim 2.13: Yaka iğnesi

2.3.1.3. Bakır
Belgeler bundan 10.000 yıl önce bakırın varlığından bahsetmektedir. Bununla birlikte
bakıra tarihte ilk defa Kıbrıs’ta rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium
kelimesinden türediği tahmin edilmektedir.
En önemli madenlerden biri olan bakır, insanlık tarafından ilk keşfedilen ve işlenen bir
maden olarak önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir.
Bakır doğada hem doğal maden olarak hem de cevher olarak bulunur. Bakır altından,
gümüşten daha sert bir madendir. Soğuk hâlde dövülüp şekillendirilemez. Bakır soğuk hâlde
uzun süre çekiçlendiği zaman madenin üzerinde çatlaklar olur ve dağılma yapar. Bu nedenle
çekiçleme esnasında sık sık ısıtılarak yumuşaması sağlanır ve işleme devam edilir.Fakat
bakır sıcakken de dövülmeye elverişli değildir. Bu yüzden ılıtılması gerekir. Isıtılıp soğutma
işlemine “ barkı tavlama” denir.
Bakır, kuyumculukta
düşürülmesinde kullanılır.

altına

ve

gümüşe

eritilip

karıştırılarak

ayarlarının

2.3.1.4. Pirinç
Pirinç, en çok kullanılan bakır alaşımıdır. Tarihi MÖ 51. yy’a kadar uzanır. Hatta daha
çinkonun bile bilinmediği devirlerde bu alaşım, “SEMENTASYON” denen usulle
hazırlanıyordu.
Pirinç eşyaları ilk olarak Romalılar, gemi parçalarından zırha, mücevherden kemer
tokasına kadar değişik yerlerde kullandılar. Roma’nın kuzey Avrupa’daki topraklarını
yitirmesinden sonra azalan pirinç üretimi Karolenj döneminde yeniden canlandı. Tunca göre
daha kolay dövülgen olan pirinçten ibrik, leğen, lamba, kâse, testi vb. birçok ev eşyası
yapıldı.13. yüzyıldan 17. yüzyıla değin ölü kültüründe pirinç levhalar kullanılırdı.
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Üstünde ölünün resmi, yaşamına, yaptığı işlere ilişkin desenler, yazılar ve hanedan
armaları bulunan kabartma pirinç levhalar mezarın üzerine yerleştirilirdi. Bunların çoğu
günümüze değin kalmıştır. 16.yüzyılda, pirinçten leğen ve tabaklar orta sınıfın en önemli ev
eşyaları arasındaydı. Bunlar çekiçle dövülerek yapılır, üstlerinde bazı desenler işlenirdi.
Yenidünyadan getirilen gümüş ve altın, dekoratif eşya yapımında pirincin yerini alınca pirinç
de avize, şamdan, duvar ve güneş saati gibi eşyaların yapımında kullanılmaya başlandı.
Pirinç ayrıca astronomi, jeodezi, denizcilik vb. alanlarda kullanılan bilimsel amaçlı araçların
temel malzemesi hâline geldi.
Pirinç, bakır- çinko birleşimidir. Altın gibi sarı ve parlak olan pirincin içindeki çinko
miktarı azaltılıp çoğaltılarak renginin sarılığı, parlaklığı ayarlanır. Çinko fazlalığı pirincin
rengini beyazlaştırır ve matlaştırır.
Pirinç alaşımı da bronz kadar sert ve sağlamdır. Bu nedenle tavlanmadan (ateşte
pürümüzle ısıtılmadan) işlenmez.
11. yy’da altın ve gümüş kıtlığının bu metallerin sınırlı kullanımındaki rolü çok
büyüktür. Değerli metallerin azalması maden sanatı ustalarını yeni teknikler geliştirmeye
yöneltmiştir. Kehribar taşından ev eşyaları, çeşitli objeler yapılmış süslemede maliyeti
düşürmek için, pirinç ve bronz üzerine altın – gümüş kakma tekniği ortaya çıkmıştır.

Resim 2.14: Kehribar taşından yapılmış kase

2.4. Takılarda Değerli Taşların Kullanılması
Takı yapımında metalin dışında çeşitli taş ve benzeri malzemeler de kullanılmaktadır.
Kehribar taşı ve benzeri diğer taşlar takılarda genellikle altın ve gümüş ile birlikte
kullanıldıkları gibi tek tek, tespih boncukları gibi diziler hâlinde kolye, bilezik, küpe gibi
takılar da üretilmektedir.
Değerli taşlar, takılarda değerli metallerle özellikle altınla kullanılırken yarı değerli
taşlarla diğer gümüş, pirinç ve bakır birlikte kullanılmaktadır.
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Doğada taşlar, değerli veya yarı değerli olarak bulunmaktadır. Taşların değerleri
sertlik ve optik özelliklerine göre değişmektedir. Mohs çizelgesine göre sertlik derecesi 10
yani en sert taş elmastır. Kehribar taşı 2–3 sertliktedir. Taşların renkleri ise bileşimlerindeki
maden oksitlerine bağlıdır. Bu renk kehribar taşında olduğu gibi ışığı geçirmesi veya
yansıtması şeklindedir.
Takılarda kullanılan değerli taşlar arasında elmas, yakut, zümrüt, safir gibi taşlar yer
almaktadır. Cam teknolojisinin ilerlemesi ile doğal kristallerin taklitleri yapılan bu camlar,
prizma şeklinde biçimlendirilerek zümrüt, yakut, elmas, safir gibi gerçek kristallere
benzetilip takılarda yoğun olarak kullanılmaktadır.

2.5. Kehribar Taşı Takı Çeşitleri
2.5.1. Kolye
Kolye veya gerdanlık denilen boyuna takılan takılar, kadın süs eşyalarının büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır.
Kolye kelimesi her ne kadar boyun takılarına verilen isim olarak algılanmaktaysa da
gerçekte bu takı gurubunun sadece bir çeşidini belirlemektedir. Genellikle tek öğeli boyun
takılarına kolye; boynu saran takılara “boyunluk” veya “bağmak” çok öğeli olan takılara da
“gerdanlık” denilmektedir.

Resim 2.15: Kehribar taşı dizi gerdanlık

Resim 2.16: Mavi kehribar taşı

Kehribar taşı kolyelerde genelde gümüş tekniği, nadiren yakma tekniği ile süsleme
görülmektedir. Örneklerde kolye uçları ve gerdanlıklar görülmektedir.
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Resim 2.17: Kehribar taşı kolye uçları

Resim 2.18: Kehribar taşı kolye örnekleri
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2.5.2. Küpe
Kulağı süsleyen kadına özgü bir takı çeşididir. Küpe kulak askısı olarak da
tanımlanmaktadır. Kadınların en fazla kullandığı takılardan olan küpeler biçim olarak çok
çeşitlilik gösterir.
Küpeler tek başlarına takıldığı gibi kolyesi, yüzüğü takım küpeler de vardır. Vidalı,
kancalı, klips ve benzeri şekilde kulağa geçirme modelleri çok çeşitlidir.

Resim 2.19: Kehribar taşı küpe örnekleri

2.5.3. Bilezik
Eski dilde bilek süsü anlamına gelen “bilek bezeği” zamanla kadınların kollarına
bileklerini süslemek için taktıkları halka, bileklik; bilek ve dirsek arası kullandıkları süslerin
adı da bileziktir kısalıp bilezik olmuştur.

Resim 2.20: Dizi taşlı bileklik

Değerli madenlerden yapılanların yanı sıra taşlardan başka nesnelerden yapılmış
olanları da vardır. Çok eski bir süs takısı olan bilezik ilkel boyların da içinde olduğu her
millet takmaktadır. Sütun bilezik, zincir bilezik, taşlı bilezik, halka vb. sayısız çeşitleri
bulunmaktadır.
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Taşların, boncukların misina veya zincire dizilmesinden oluşan modellere bileklik de
denilmektedir.

Resim 2.21: Doğal hâliyle kehribar taşı

Altın ve gümüş gibi değerli madenle birlikte değerli kıymetli taşların uyumuyla
oluşturulan bilezikler değerlerine değer katmaktadır. Ayrıca ince, kalın, şerit biçiminde
hazırlanan bileziklere künye de denilmektedir.

Resim 2.22: Gümüş süslemeli kehribar taşı künyeler

2.5.4. Yüzük
Yüzük el parmağına takılan halkalardır. Eskiden uzun süre mühür olarak kullanılan
yüzükler, aynı zamanda bir güç ve onur belirtisi olmuştur.
El sanatları, kadın ve erkek yüzüklerine çok içten bir yaklaşım getirmiştir. Tek bir
amaç için kullanılmayan yüzüğün birçok işlevi vardır. Yüzüğün en önemli amacı süs eşyası
olarak kullanılmasıdır.
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Resim 2.23: Gümüş süslemeli yüzük

Parmaklara görsel bir estetik kazandıran yüzük iki bölümden oluşur: Parmağın alt
kısmını kavrayan “ düz halka” ve üst kısmında “yüzük kaşı” olarak isimlendirilen kısım
işleme yüzüğü kimliğini ortaya koyar. Genellikle yüzük kaşına taşın tutturulması için bir
monitör (çerçeve) yerleştirilir ve montörün içine de çeşitli formlarda yüzük taşları oturtulur.
Yüzüğe nitelik kazandıran değerli ve yarı değerli değişik malzemelerden yapılan
yüzük taşlarında yer alacak olan taşlara göre yüzük modeli belirlenir.

Resim 2.24: Gümüş süslemeli yüzük

Başlangıçta otorite göstergesi olarak ortaya çıkan yüzükler daha sonra hükümdar ile
halk arasında bağı simgeleyen ayrıca evlilik belirliliği ve bağlılığını temsil eden bir anlam
kazanmıştır. Dolayısıyla yüzük erkek ve kadınların vazgeçemeyeceği takılar arasında
önemini korumaktadır.
Kehribar taşı ve diğer şifa verdiği inanılan taşların oturtulduğu “yüzük kaşı” veya
“yüzük kasası’’ denilen kısım, taşın tene değebilmesi için oyuk yapılmaktadır.

Resim 2.25: Gümüş süsleme tekniği ile yapılmış kehribar taşı yüzük çeşitleri
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2.5.5. Yaka İğnesi
Kıyafeti süslemek, tamamlamak amacı ile kullanılır. Değişik bitkisel veya hayvansal
figürler kullanılan yaka iğneleri, arkalarındaki çengelli veya kilitli bir iğne ile kıyafetin
yakasına tutturulur. Aynı zamanda bir giyim aksesuarı da diyebiliriz.

Resim 2.26: Gümüş süslemeli yaka iğnesi

2.6. Gümüş Süsleme Tekniği ile Kehribar Taşının Süslenmesi
Kehribar taşıyla yapılan süslemelerde gümüş, altın ve bakırdan yararlanılarak yapılan
süslemeler, kehribara ayrı bir özellik katmaktadır.

2.6.1. Gümüş Süsleme Tekniği ile Yüzük Yapımı
Kehribar taşının gümüş ile süslenmesi oldukça dikkat gerektirmektedir. Çünkü
kehribar yumuşak bir ham maddeye sahip olduğu için çalışılması zordur.

2.6.1.1. Gümüş ve Bakır Eritme
Gümüş işleme tekniği ile yüzük çalışmasına, has gümüşle bakır karıştırılarak gümüşü
925 ayar seviyesine getirme işlemi ile başlanır.


Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri:







Aspens (Amyant): Ateşe dayanıklı taş plakadır.
Eritme Derecesi: Eritilmiş olan gümüş –bakır, altın – bakır karışımının
eritilerek plaka hâlinde çıkmasını sağlayan düzenek, kalıp.
Pota: 750 0C’ye dayanıklı toprak kaptır.
Bakır Kâse: Gümüş eritilirken içine eritme derecesi koyulur.
Ateşli Pürümüz (Şarlama): Isıyı sağlayan düzenektir.
Gümüş, bakır parçaları
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Resim 2.27: Aspest plalaka taşı

Resim 2.28: Erime derecesi

Resim 2.29: Pota

Resim 2.30: Bakır kase

Resim 2.31: Ateşli pürümüz
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ–1
Eritme Tekniğinin Uygulanışı
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Önlüğünüzü giyiniz.

 Uygun atölye ortamı sağlayınız.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Maske takınız.

 0,5- 0,7 cm2 büyüklükteki gümüş ve
bakır parçaları potanın içine koyunuz.

Resim 2.32: Pota

 Yüksek dereceli alevli ateşte, pürümüz
aleti ile gümüş ve bakır parçaları
eritiniz.

Resim 2.33: Pürümüz
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 Eriyen malzemeyi eritme derecesine
göre (kalıba) dökünüz.

Resim 2.34: Eritilmiş gümüşün eritme
derecesine dökülmesi

 Kalıp hâline getirilen gümüşü
sulandırılmamış (kesilmemiş) asidin
(zac yağı) içine bırakınız.

Resim 2.35: Gümüş plaka

 Gümüş plakanın ağarması, parlaması
için 5 – 10 dakika asit içinde
bekletiniz.

Resim 2.36: Eritme derecesinde gümüş plaka
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2.6.1.2. Gümüş Plakanın İnceltilmesi
Gümüş plaka, silindirli inceltme makinesinden geçirilerek istenilen yüzük kalınlığına
uygun şekilde inceltilir. 0,5 mikron kalınlığa kadar inceltme yapılır.


Araç ve Gereçler:



Silindirli inceltme makinesi
Gümüş plaka
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UYGULAMA FAALİYETİ–2
Gümüş Plaka İnceltme Tekniğinin Uygulanışı
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Önlüğünüzü giyiniz.

 Uygun atölye ortamı sağlayınız.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Maske takınız.

 Elektrikli silindirli inceltme makinesi
çalıştırınız.

Resim 2.37: Gümüş plakayı inceltme
makinesi

 Gümüş plakayı, dönen iki çelik silindir
topun arasına veriniz. İki çelik silindir
topun arasında sıkışan gümüş levhayı
10–15 aşamada inceltiniz.

Resim 2.38: Gümüş plakanı inceltilmesi

 1/100 mm ölçüm aleti ile levha kalınlığı
0,5 mikron oluncaya kadar gümüş
plakayı inceltiniz.

 Levhanın inceliğine dikkat ediniz.
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2.6.1.3. Yüzük Kasasının Hazırlanması
Araç Gereçler:



Gümüş plaka
Antep Makas: İnce metal plakaları kesmede kullanılır.

Pense: İnce metal plakaları bükerek şekil vermede kullanılır.








Pergel: Ölçülü çizim aletidir.
Kumpas: Ölçme aletidir.
Eğe: Yontma aletidir.
Perçin Çekici: Bozuk yüzeylerin üzerini vurarak düzeltmeye yardımcı olur.
Mikron: Kalınlıkları ölçme aletidir.
Malafa: Oval yüzük taşı çerçevesinde, oval şekil vermek için kullanılmaktadır.
Ateşli pürümüz.

Resim2.39: Antep makas

Resim 2.40: Pense

Resim 2.41: Pergel

Resim 2.42: Kumpas
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Resim 2.43: Eğe

Resim 2.44: Perçin çekici

Resim 2.45: Mikron

Resim 2.46: Malafa
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UYGULAMA FAALİYETİ–3
Yüzük Taşı Çerçevesinin Hazırlanması
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Önlüğünüzü giyiniz.

 Uygun atölye ortamı sağlayınız.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Maske takınız.

 İnceltme yapılmış gümüş levhayı 4-5
cm uzunluğunda kesiniz.

 Keserken dikkatli olunuz.

 Pürümüz ile (ucundan yüksek dereceli
alev çıkartan alet) gümüş levhayı
tavlayarak yumuşatınız.

Resim 2.47: Gümüş plakanın tavlanması

 Soğumasını bekleyiniz.

 Plaka soğutulurken dikkat etmelisiniz.

 Kumpas ile taşın ölçüsünü alınız.

 Ölçümü dikkatli alınız.

 Pergel yardımı ile taşın yüklük kasasını
ayarlayınız.

 Kasayı ayarlarken dikkatli olunuz.

 Plaka üzerini pergelle çiziniz. Alt
plakayı kesiniz.

 Düzgün çizim yapınız.
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 Kumpasla taşın cevre ölçüsünü alınız.
(Uygulama yapılan yüzük taşının boyu
1,6 cm yüzük taşının cevre ölçüsü:
 1,60/2=80 314x80= 251x2=50.2 mm)

Resim 2.48: Gümüş plakanın çizilmesi

 Taşın cevre ölçüsüne göre 50.2 mm
boyunda 4 mm eninde gümüş plakayı
çizip makasla kesiniz.

Resim 2.49: Gümüş plakanın kesilmesi

 Kesilen gümüş şeridi, yüzük taşının
çevresini saracak şekilde penseyle
kıvırınız.

Resim 2.50: Şeride penseyle şekil verilmesi

 Çerçevenin birleştiği noktaya boraks
sürünüz.

 Boraks sürerken dikkatli olunuz.
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 Kaynakla şeridin iki ucunu birleştiriniz.

Resim 2.51: Kaynak yapılması

 Yüzük taşı çerçevesini malafaya
geçiriniz.

Resim 2.52: Malafa da oval şekil verilmesi

 Üzerine çekiçle vurarak oval şekil
vererek düzeltme işlemini yapınız.

Resim 2.53: Yüzük kasası

 Yüzük taşını, oval yüzük çerçevesinin
tam ortasına yerleştiriniz.

 Çerçevenin taşı sarmasına dikkat ediniz.
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 Çerçeve ile alt plaka birleştirilmiş olur.
Soğuduktan sonra payları makasla
kesiniz.

Resim 2.54: Yüzük çerçevesi

 Eğe ile yüzük çerçevesinin kenarlarını
yontup, düzeltiniz.

 Kenarları düzeltirken dikkatli olunuz.

 Yüzük taşı şeklinde kesilen gümüş plaka
üzerine boraks sürünüz.

 Boraks sürerken dikkatli olunuz.

 Plaka üzerine yüzük çerçevesini
oturtunuz. Pürümüz ile gümüş kaynağı
eriterek kaynak yapınız.

 Kaynak yaparken iş güvenliği kurallarına
uyunuz.

 Çerçeve ile alt plaka birleştirilmiş olur.
Soğuduktan sonra payları makasla
kesiniz.

Resim 2.55: Kenar payların kesilmesi

 Beyazlatmak üzere aside (zac yağına)
atınız, 5–10 dakika bekletiniz.

 Eldiven kullanınız.
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2.6.1.4. Yüzük Çerçeve Etrafındaki Burma Tel Yapımı
Yüzük taşının etrafını süsleme amacı ile 2 kat gümüş tel ile burma işlemi yapılır.
Araç Gereçler:


İnce gümüş tel (0,6 micron)



Mengene



Gırgır matkabı



Kıl testere



Pergel



Prize



Yüzük taşı kasası
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UYGULAMA FAALİYETİ–4
Yüzük Çerçevesi ile Kasasının Yapımı
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Gümüş teli 20 cm boyunda kesiniz.

Resim 2.56: Gümüş tel

 İki ucu birleştirip, açık ucu mengeneye
sıkıştırınız.
 Kat yerini gırgır matkabın ucuna takınız.
 Matkabın kolunu döndürerek iki kat tele,
burma işlemini yapınız.
Resim 2.57: Gümüş telin bükülmesi

 Yüzük taşı kasasını elinize alınız.

 Çalışmalarınızda dikkatli olunuz.

 Kenar fazlalıkları, şekil bozukluklarını
eğe ile düzeltiniz.

Resim 2.58: Eğe ile düzeltme işlemi
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 Taşın altında kalacak plakanın kenarına
2 mm pay bırakarak pergelle çizim
yapınız.

Resim 2.59: Pergel ile çizim

 Freze aleti ile kasanın (plakanın)
ortasından deliniz.

 Freze makinesini dikkatli kullanınız.

 Kıl testerenin telini delikten geçiriniz.

Resim 2.60: Kıl testere

 Kasada çizilen kısmı kıl testere yardımı
ile kesiniz.

Resim 2.61: Kıl testere ile kesim
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 Kesilen iç kısmı çıkartınız.
 Oyulan bölümün kenarlarını eğe ile
düzeltiniz.

Resim 2.62: Eğe ile düzeltme

 İşlemler yapılırken pürümüzle ısıtma
(tavlama) işlemini yapınız.

 Pürümüzü kullanırken elinizi
yakmamaya dikkat ediniz.
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2.6.1.5. Burma Telin Yüzük Taşı Çerçevesine Geçirilmesi
Araç Gereçler:


Burma tel



Antep makas



Ateşli pürümüz



Gümüş parçası



Asit



Malafa



Pergel



Kıl testere



Tahta tokmak



Eğe zımpara makinesi



Parça gümüş



Asit



Pense
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UYGULAMA FAALİYETİ–5
Burma Telin Yüzük Taşı Çerçevesine Geçirilmesi ve Yüzük Halkasının
Yapılış Tekniği
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Önlüğünüzü giyiniz.

 Uygun atölye ortamı sağlayınız.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Maske takınız.

 Burma tel, çerçevenin etrafını saracak
şekilde tele oval şekil veriniz.

Resim 2.63: Burma tele oval şekil verilmesi

 Telin fazlalığını Antep makasla kesiniz.
 Burma telin iki ucunu birleştiriniz.

Resim 2.64: Burma telin kesilmesi

 İki uca boraks sürünüz.

 Boraks sürerken dikkatli olunuz.
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 İki ucu birleştirerek gümüş kaynak
yapıp aside atınız ve fırçalayınız.

Resim 2.65: Burma telin fırçalanması

 Burma telle yüzük çerçevesinin etrafını
sıkıca sarınız.

 Telde potluk olmamasına dikkat ediniz.

 Yüzük çerçevesinin dış kenarına boraks
sürünüz.

 Boraks sürerken dikkatli olunuz.

 Burma tel yüzüğü çerçevesine geçiriniz.

Resim 2.66: Burma telin kasaya monte
edilmesi

 Gümüş kaynak yapınız.

Resim 2.67: Yüzük kasası
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 Aside atıp 5 – 10 dakika (parlaması için)
bekletiniz.

 Uyarı: Pürümüz ateş ayarı uygun şekilde
ayarlanması gerekir. Ayar yüksek olursa,
çok ısıtılırsa gümüş ürün erir
unutmayınız.

 2 mm kalınlığında gümüş plaka
tavlayınız.

Resim 2.68: Tavlama

 Silindirde 0,6-7 mikron inceltiniz.

Resim 2.69: İnceltme

 3.4 mm eninde 12 (parmak kalınlığı
ölçüsü) olacak şekilde makasla kesiniz.

Resim 2.70: Telin makasla kesilmesi
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 İki ucu bir araya getirerek boraks
sürünüz.

 Boraks sürerken dikkatli olunuz.

 Gümüş kaynak yapıp halkayı, yüzük
büyütme malafasında düzeltiniz.

Resim 2.71: Kaynak yapılması

 Halkayı malafaya geçiriniz.
 Malafanın kolunu ileri geri hareket
ettiriniz.
 Yüzük halkasını tam bir daire şekline
getiriniz.

Resim 2.72: Yüzük büyütme malafası

 Pergelle halkanın üst kısmını tam
ortasından çiziniz.

Resim 2.73: Pergelle çizim
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 Halkanın üst kısmını kıl testere ile
kesiniz.

Resim 2.74: Kıl testere ile kesim

 Kesilen kısmı ortadan iki yana 3 mm
boşluk olacak şekilde esnetiniz.

Resim 2.75: Esnetme

 Malafaya geçirilen halkayı tahta
tokmakla düzeltiniz.

Resim 2.76: Tokmakla düzeltme
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 Halkanın kenarlarını eğe ile düzeltiniz.
 Yüzük halkasını eğe ile bombeleştirip
şekil veriniz.

Resim 2.77: Eğe ile düzeltme

 Zımpara makinesinde zımparalayarak
yüzük halkasını parlatınız.

Resim 2.78: Parlatma
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2.6.1.6. Yüzük Halkası ile Kasasının Birleştirilmesi
Araç Gereçler:


Asbest plaka



Boraks



Ateşli pürümüz



Eğe



Gümüş parçası, asit



Kıl testere



Bakır kap, asit



Malafa



Perçin çekici



Keçe fırça, kıl fırçalı cila makinesi



Titreşimli yıkama havuzu



Talaşlı kap
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UYGULAMA FAALİYETİ–6
Yüzük Kasasına Taşı Yerleştirmek
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Önlüğünüzü giyiniz.

 Uygun atölye ortamı sağlayınız.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Maske takınız.

 Yüzük taşı kasasını ters çevirerek asbest
plakaya koyunuz.

 Yüzüğün tersine ve düzüne dikkat ediniz.

 Yüzük kasasının üste gelen kısmına
boraks sürünüz.

Resim 2.79: Yüzük kasası ve halkası

 Yüzük halkasını yüzük kasasının üstüne
koyarak gümüşle kaynak yapınız.

Resim 2.80: Yüzük kasasıyla halkanın
birleştirilmesi

 Yüzüğü aside atıp 5 – 10 dakika
bekletiniz.

 Yüzüğü aside atarken eldiven giyiniz.
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 Yüzük çerçevesi ve halkasının kenarları
ve fazlalıklarını kıl testere ile kesiniz.

Resim 2.81: Kıl testere ile fazlalıkların
kesilmesi

 Eğe ile düzeltiniz.

Resim 2.82: Eğe ile düzeltme

 Çerçevenin yüksekliğini eğe ile biraz
düşürüp taşın seviyesine getiriniz.

 Eğeyi dikkatli kullanınız.

 Yüzük çerçevesi kenarlarına üçgen şekil
vererek kıl testere ile kesiniz.
 Tırnak, (kuzu dişi diye tabir edilen)
süsleme yapınız.

Resim 2.83: Kuzu dişi tırnak

 Eğe ile üçgen tırnak uçlarını
yuvarlaştırınız.

 Eğeyi kullanırken dikkatli olunuz.
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 Yüzük halkasını eğe ile tesviye yapınız.
 Eğe ile halkaya hafif bombelik veriniz.
 Bakır tasta asitle (zac yağ) suyu
karıştırınız ve içerisine gümüş yüzük
koyunuz.

 Gümüş yüzüğün ağartılmış, temizlenmiş
olduğundan emin olunuz.

 Kabı ısıtınız.

 Kabı ısıtırken dikkatli olunuz.

 Eldiven giyiniz.

 Yüzüğün ağartıldığından emin olunuz.
 Yüzüğü malafaya geçiriniz.

 Yüzüğü malafaya geçirirken dikkatli
olunuz.

 Taç modeli yüzük taşı tırnaklarının
içine, taş yerleştiriniz.
 Perçin çekici ile yüzük taşı tırnaklarına
vurarak taşın üstünü örtünüz ( Mıhlama
yapılır.).
 Vurma işlemini taşı zedelemeyecek
şekilde yapınız.
Resim 2.84: Perçin çekiciyle mıhlama

 Cila makinesine kıl fırça takınız.
 Cila parlatma yapınız.

Resim 2.85: Kıl f ırça ile parlatma
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 Keçe fırça ile ince, cilalı parlatma
yapınız.

Resim 2.86: Keçe fırça ile parlatma

 Yüzüğün iç kısmını da parlatınız.

Resim 2.87: Yüzük halkasının iç kısmını
parlatma

 Yüzüğü, titreşimli sıcak yıkama
havuzunda yıkayıp temizleyiniz.

Resim 2.88: Titreşimli sıcak yıkama havuzu
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 Kuruması için talaşa atınız.

Resim 2.89: Talaş içinde yüzük

 Fırçalayıp satışa hazır hâle getiriniz.

Resim 2.90: Gümüş süslemeli yüzük
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KONTROL LİSTESİ
Kehribar taşını süsleme ile ilgili yapmış olduğunuz yüzük yapımı uygulama
faaliyetindeki çalışmaları tekrar ederek değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?
2. Has gümüşü 925 ayar seviyesine getirdiniz mi?
3. Gümüş plakayı incelttiniz mi?
4. Yüzük kasasını hazırladınız mı?
5. Burma teli hazırladınız mı?
6. Yüzük halkasını hazırladınız mı?
7. Yüzük halkasıyla kasayı birleştirdiniz mi?
8. Yüzük kasası tırnaklarını oluşturdunuz mu?
9. Yüzük taşını monte ettiniz mi?
10. Yüzüğü parlattınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Beşte bir oranında gümüş bulunan altın alaşımına ne ad verilir?
A) Electron
B) Electrum
C) Gümüş
D) Metal

2.

Bakır-çinko karışımı metale ne ad verilir?
A) Bakır
B) Bronz
C) Çinko
D) Pirinç

3.

Çok öğeli boyun takısına ne ad verilir?
A) Gerdanlık
B) Kolye
C) Boyunluk
D) Boğmak

4.

Kumpas aletinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçme aleti
B) Tartı aleti
C) Kalıp
D) Kesme aleti

5.

Has gümüşün 925 ayar seviyesine ulaşması için hangi metal karıştırılır?
A) Pirinç
B) Bakır
C) Altın
D) Çinko

6.

Boyu 1,6 olan oval yüzük taşının çerçevesi için çevre uzunluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 40.8 mm
B) 40 mm
C) 50.2 mm
D) 39.8 mm
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7.

Pota adı verilen toprak kap kaç oC ısıya dayanıklıdır?
A) 300 oC
B) 650 oC
C) 590 oC
D) 750 oC

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen değerlendirme sorularındaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek
faaliyete ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Süsleme insanların kendilerini, yaşadıkları ortamı ve kullandıkları eşyaları göze hoş
görünecek
biçimde
güzelleştirmesi
için…………….,…………..ve………….kullanmasıdır.

2.

Kehribar taşını süslemede, madeni takıların ana süslemesi
…………….,
….………..,………….ve ……………..gibi işlemeye süslemeye elverişli metaller
kullanılmaktadır.

3.

Bir alaşım olan pirinç ………ve………….bileşimidir.

4.

Eski dilde bilek süsü anlamına gelen ……….. ……. zamanla kısalıp bilezik adını
almıştır.

5.

Parmağın alt kısmını kavrayan kısma ……….…… üst kısmına da ……………olarak
isimlendirilen kısım işleme yüzüğün kimliğini ortaya koyar.

6.

Tesbih tanelerinin ……….ve ………… eksenlerinde bozukluk olmamalıdır.

7.

………….
araştırırlar.

…………. kehribar taşının fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
8.

Çok öğeli boyun takısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolye
B) Boyunluk
C) Gerdanlık
D) Boğmak

9.

Oval yüzük taşının çevresini saran çerçevenin oval olarak düzgün bir şekil almasını
sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikron
B) Eğe
C) Perçin çekici
D) Malafa
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10.

Aşağıdakilerden hangisi düzeltme (yontma) aletidir?
A) Mikron
B) Malafa
C) Eğe
D) Kumpas

11.

Kehribar taşı hangi renkte görülmez?
A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Mavi

Aşağıdaki sorular; doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre
parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
12.

( ) Organik kimyacılar, kehribar taşını fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından
araştırırlar.

13.

( ) Kehribar taşının oksidasyona uğramasına oksijen ve ışık sebep olur.

14.

( ) Yüzük kaşına taşın tutturulması için genellikle bir çerçeve yerleştirilmez.

15.

( ) Tespihler genellikle 33’lük veya 99’luk yapılır.

16.

( ) Has gümüşle bakır karıştırılarak gümüş 925 ayar seviyesine getirilir.

17.

( ) Amyant taş plaka ateşe pek dayanıklı değildir.

18.

( ) İlk gümüşün Anadolu’da bulunduğu tahmin edilmektedir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

2

Tane,
nişane,
durak
Zararlı

3

Elektriğini

4

İbni Sina

5

Vernik

6

Mumyalama
Fiziksel
kimyasal

1

7

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

A

4

A

5

B

6

C

7

D
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1

Şekil, resim,
motifler

2

Altın,
gümüş,
bakır, pirinç

3

Bakır, çinko

4

Bilek bezeği

5

Düz halka,
yüzük kaşı

6

Enine,
boyuna

7

Toplar,
sınıflar
arşivler

8

C

9

D

10

D

11

B

12

D

13

D

14

Y

15

D

16

D

17

Y

18

D
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