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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB440 

ALAN  El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI  Lüle Taşını İşlemeye Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI  
Lüle taşının çıkarılması ve lüle taşının temizlenmesi 

faaliyetlerini kapsayan bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Lüle Taşı Desen Çizimi modülünü almış olmak 

YETERLİK Lüle taşını işlemeye hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında 

taşı tekniğe uygun ayrıştırabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak taşı ayrıştırmaya hazırlık 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak taşı ayrıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bu modülün atölye ortamında uygulamalı olarak 

işlenmesi gerekir. 

Donanım: Taş, sivri çekiç, tare, taş ayrıştırma 

bıçakları, kaynak kitaplar, elektronik kaynaklar, 

yapılmış örnekler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Lüle taşının beyaz, sarımtrak, gri ya da kırmızımsı ve mat renklileri vardır. Sertlik 

derecesi 2 - 2.5 olup, hafif yapışkan ve gözeneklidir. Toprağın 20- 60-130 metre 

derinliklerinde irili ufaklı yumrular halinde bulunur. Küçük yumrular, derinlere açılan 

kuyular ve kuyulara bağlı tüneller kazılarak toplanır.  
 

Bu kuyuların bir kısmı kuru, bir kısmı suludur. Sulu olan kuyuların taşları daha 

makbuldür. Pensilvanya, Güney Karolina, Utah, Meksika, Madrid, Nayirobi gibi değişik 

yerlerde de lüle taşı üretilmektedir; ancak bunlar önemsiz ve düşük kalitededir. En kaliteli 

lületaşı Eskişehir'de bulunmaktadır. Kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde 

tutma özelliği ile çok uygun bir pipo malzemesi olduğu gibi, pek çok sanayi dalında 

kullanılan iyi bir absorban, filtre, yalıtım ve dolgu malzemesidir. Yıllardır sanayide 

vazgeçilmez bir madde haline gelmiştir. Ağızlık, pipo, süs eşyası ve otomobil boya 

sanayiinde kullanılır. Porselen hamuruna, böcek ilaçlarına, pudra ve leke çıkartma ilaçlarına 

katılır. 
 

Sizler bu modülde hedeflenen yeterlilikleri kazandığınızda lüle taşını işlemeye 

başlamadan önce tüm işlemleri öğrenmiş olacaksınız. Hakkında bilgilendiğiniz lüle taşı 

işlemeciliğine karşı kişisel bir bakış açısı kazanarak yaşadığınız bölgenin tarihine dolayısı ile 

sanatına daha duyarlı olacaksınız. 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda lüle taşının çıkarılma yöntemlerini 

öğrenebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Maden çıkarma yöntemlerini araştırınız. 

 Lüle taşı ocaklarının tarihini araştırınız. 

 Yakın çevrenizdeki lüle taşı ocakları varsa gezi düzenleyerek inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. LÜLE TAŞININ ÇIKARILMASI 
 

Lüle taşı; gözenekli, az yapışkan halde bulunur. Hidratlı magnezyum silikat olan lüle 

taşı, çeşitli boyutlarda kuyu ve açık havza işletmeciliği ile çıkarılmaktadır.  
 

İlkel usullerde kuyu çalışmalarının yanı sıra modern cihazlarla da çalışmalar 

yapılmaktadır.  Taş, yumru şeklinde toprak ile karışık halde çıkartılır. Bu ilk çıkarılışında 

lüle taşının en yumuşak halidir. Açık havada kaldığında sertleşir, su içinde bırakıldığında 

tekrar işlenebilecek duruma gelir. Taşın üzerinde gözenekler bulunur. Emme özelliği bu 

gözenekler sayesinde olur.  
 

Lüle taşı Eskişehir ili batısında Kümbet, doğusunda Gökçeoğlu, Sarısu ve Türkmen 

Tokat köyleri, kuzeydoğusunda Sepetçi, Margı ve Söğütçük köylerinde bulunur.  

 

Resim 1.1: Ocaktan çıkarılmış lüle taşı 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Resim 1.2: Lüle taşı ocakları 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Resim 1.3: Lüle taşının çıkarıldığı bir köy 

1.1. Taşın Çıkarılışı 
 

Taş, toprak içinde kirli beyaz ve yumuşak halde bulunur. Damar şeklide değildir. 

Yumrular halinde dağınık şekildedir. 250 g ile 5-7 kg parçalar halinde bulunabilir. Ocaklarda 
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insan gücü ile kazma ve aydınlatma aracı karpit lambalarıyla 30-100 m bazı bölgelerde ise 

200 m derinlikten çıkarılır. Çeşitli çıkarma yöntemleri vardır. 

 

Resim 1.4: Çıkrık 

 

Resim 1.5: Çıkrıkla lüle taşı çıkarılması 

1.1.1. Çıkrık yöntemi 
 

Çukurun çapı 1.5 - 2 m kadardır. Tamamen insan gücü ile çalışılır. Kazma, çelik 

kama, keski ile karpit lambası kullanılır.  
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Resim 1.6: Kazma kullanılması 

 

Resim 1.7: Kuyudan görünüm 

 

Resim 1.8: Usta kuyudan çıkarken 
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 Araç Gereç  

 Çekiç 

 Kova 

 Halat 

 Karpit 

 Kürek 

 Keski 
 

Kuyuya inerken ve çıkarken duvarlarda açılan küçük dehlizlerden yararlanılır. 

Asansör yoktur. Sadece yumru lüle taşı parçalarını yukarıya çıkarılması için çıkrık ve kova 

kullanılır. Toplanan taşlar iş bitimine kadar kuyu dibinde toplanır. 

 

Çizim 1.1: Çıkrık yöntemi ile kuyudan lüle taşı çıkarılması 

1.1.2. Skip Yöntemi  
 

Modern usulde yapılır. Çelik bir halata bağlanan kova, motorla kuyuya indirilir. Kuyu 

çapı daha geniştir. Kompresörlü kırıcılar kullanılmaktadır. İşçiler daha rahat çalışmaktadır. 

Taş çıkarımında kullanılan kova, çıkrık yönteminde kullanılan kovadan daha büyüktür. 30-

50 m derinliklere kadar inilebilir. 
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Çizim 1.2: Skip yöntemi ile kuyudan lüle taşı çıkarılması 

 Araç Gereç  

 Çekiç 

 Büyük Kova 

 Halat 

 Karpit 

 Kürek 

 Keski 

 Kompresör 
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Resim 1.9: Kompresör ile kuyudan lüle taşı çıkarma 

 

Resim 1.10: Terk edilmiş kuyu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Lüle taşı hakkında bilgi toplayarak, dosya haline getiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Lületaşının çıkarıldığı yerleri araştırınız. 
 Kütüphane ve internetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Skip yöntemiyle kurulan lületaşı 

kuyuların özeliklerini araştırınız. 

 Yörenizde lüle taşı işlemeciliği 

yapılıyorsa araştırmanızı resimlerle 

destekleyiniz. 

 Çıkrık yöntemiyle kurulan lületaşı 

kuyuların özeliklerini araştırınız.  

 Elektronik ortamdan veya 

ansiklopedilerden faydalanınız. 

 Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz 

bilgilerle dosya hazırlayınız. 

 Hazırladığınız dosyalarla sunum yaparak 

arkadaşlarınızı bilgilendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Lületaşının çıkarıldığı yerleri araştırdınız mı?   

2. Skip yöntemiyle kurulan lületaşı kuyuların özeliklerini 

araştırdınız mı? 
  

3. Çıkrık yöntemiyle kurulan lületaşı kuyuların özeliklerini 

araştırdınız mı? 
  

4. Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgilerle dosya hazırladınız 

mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Lületaşı madeni  toplu olarak çıkarılır. 

 

2. (   ) Skip yöntemi modern bir yöntemdir. 

 

3. (   ) Skip yönteminde küçük kovalar kullanılır. 

 

4. (   ) Çıkrık yöntemi eski bir yöntemdir. 

 

5. (   ) Çıkrık yönteminde kazma kullanılır. 

 

6. (   ) Lüle taşı sert maden olduğu için zor işlenir. 

 

7. (   ) Skip yönteminde kompresör kullanılır. 
 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda lüle taşının işlemeye başlamadan önce 

hangi aşamalardan geçtiğini öğrenebileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Lüle taşı temizleme yöntemlerini araştırınız. 

 Lüle taşı temizleme yöntemlerin tarihini araştırınız. 

 Yakın çevrenizdeki lüle taşı ocakları varsa gezi düzenleyerek inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. LÜLE TAŞINI TEMİZLEME 

YÖNTEMLERİ 
 

 

Resim 2.1: Ocaktan çıkarılmış lüle taşı 

2.1. Çırpma 
 

Çırpma, ocaktan ilk çıkan taşın ekonomik değerini anlamak için toprağından ayırma 

işlemidir. Keskin bıçakla ve sivri çekiçle yapılır. Yapılan bu işlemde taşa fazla zarar 

vermeden taşın değerini düşürmeden yapmaya özen gösterilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Araç Gereçler 

 Sivri uçlu çekiç 

 Bıçak 

 Takoz 

 

Resim 2.2: Ocaktan yeni çıkarılmış lüle taşı ve  araç gereçler 

UYG      ULAMA 

FAALİYETİ 

Resim 2.3: Çırpma işleminin yapılması 
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2.2. Saykal  
 

Lüle taşının yabancı maddelerden ayrılmasıdır. Kısa saplı, balta tipinde bir aletle 

temizlenir. Yan taşlardan ayrılan parçaya saykal adı verilir. Satışlar saykal olarak 

yapılmaktadır.  

 

Resim 2.4: Saykalda kullanılan kısa saplı balta 

 

Resim 2.5: Saykalda kullanılan kısa saplı baltanın yandan görünüşü 
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Resim 2.6: Saykalı yapılmamış  lüle taşı 

 

Resim 2.7: Saykalı yapılan lüle taşı 
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Resim 2.8: Saykalı tamamlanmakta olan lüle taşı 

 

Resim 2.9: Saykalı tamamlanmış lüle taşı 
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2.3. Kaba Alım 
 

Saykal durumundaki taşın yapılacak olan eşyaya göre temizlenmesidir. Kaba bıçağı ve 

testere ile yapılır. Taşın yapısındaki çatlak veya çizgiler kontrol edilir. Parçalanma 

durumunda taş değerini kaybeder.  

 

Resim 2.10: Kaba alım 

 

Resim 2.11: Tahta saplı kaba alım bıçağı 
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Resim 2.12: Plastik saplı kaba alım bıçağı 

 

Resim 2.13: İşlenmemiş lüle taşı 

 



 

 19 

 

Resim 2.14: İşlemeye hazır lüle taşı 

 

Resim 2.15: Osmanlı Devleti zamanında lüle taşı atölyeleri 

2.4. Lüle Taşı Çeşitleri 
 

Eskişehir’in köylerinde çıkarılan lüle taşının büyüklüğüne göre hangi eşyada 

kullanılacağı belirlenir. 

 

1-Sıralamalı: Pipo yapımında kullanılır.  

2-Birim Birlik: Biblo ve pipo yapımında kullanılır.  

3-Pamuklu:Kadın piposu yapımında kullanılır.(Pipo yapımına en elverişli 

türdür.)  
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4-Daneli:Kadın piposu yapımında kullanılır. 

5-Ortadökme:Tespih yapımında kullanılır. 

6-Cılız:Nikotin emici astar yapımında kullanılır.  

 
Ancak nadiren bulunan ve 30  ile  80 pamuklu boyları arasında değişen taşlara da 

rastlanır. Bunlara ise “omuzlama” ve “budama”denir 

 

Cılız dışında kalan çeşitler kendi aralarında da ayrıca 12’ şer çeşide ayrılırlar. 

Her cinsin 1’ den 7’ ye kadar olan türleri iyi, 7-10 arası orta, 10-12 arası türler düşük 

kalitelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem basamakları Öneriler 

 İşlenmemiş lüle taşını sivri bir 

çekiçle veya keskin bir 

bıçakla lüle taşını 

temizleyiniz. 

 

 Kısa saplı, balta ile çırpması 

yapılmış lüle taşını 

temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kaba bıçağı saykal durumuna 

getirilmiş  lületaşını  

temizleyiniz. 

 

 Lüle taşını sınıflandırınız.  Sınıflandırırken kullanım alanlarına dikkat ediniz. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Lületaşı Çırpma işini kavradınız mı?   

2. Lületaşı  saykal işini kavradınız mı?   

3. Lületaşı  kaba alım işini kavradınız mı?   

4. Lüle taş temizleme tekniğini kavradınız mı?   

5. Lüle taşlarını sınıflandırdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Nadiren bulunan ve 30  ile  80 pamuklu boyları arasında değişen taşlara da 

rastlanır. Bunlara ise ………… ve ……………… denir. 

2. …………… lüle taşın yabancı maddelerden ayrılmasıdır. 
 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi lüle taşı çeşitlerinden değildir? 
 

A)  Sıralamalı  

B)  Birim Birlik 

C)  Pamuklu 

D)  Zayıf 

E)  Orta dökme 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   )Saykal, durumundaki taşın yapılacak olan eşyaya göre temizlenmesidir. 

 

5. (   ) Lüle taşı, taneli tespih yapımında kullanılır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemek için boşluk doldurmalı 

sorular verilmiştir. Sorulardaki boşlukları uygun kelimeler koyarak cevaplayınız. 

 
 

 

1. Taş, ………… şeklinde toprak ile karışık halde  çıkartılır. 

2. Lületaşı parçalarını yukarıya çıkarılması için …………. ve kova kullanılır. 

3. Skip yönteminde ………………….. kırıcılar kullanılmaktadır. 

4. ……………….ocaktan ilk çıkan taşın ekonomik değerini anlamak için 

toprağından ayırma işlemidir. 

5. …………………lületaşın yabancı maddelerden ayrılmasıdır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Omuzlama  

budama 

2 Saykal 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

1 Yumru 

2 Çıkrık 

3 Kompresörlü 

4 Çırpma 

5 saykal 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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