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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı

DAL/MESLEK

Mobilya Süsleme Sanatları

MODÜLÜN ADI

Sedef Kakma

MODÜLÜN TANIMI

Mobilya süsleme sanatları dalında uygulanan kakma
çeĢitlerinden biri olan sedefin tanıtılması, sedef kakma için
motif çizme, motifi iĢ parçasına markalama ve sedef kakma
yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Sedef kakma yapmak.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Genel Amaç:
Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında bu modülle; standartlara
ve tekniğine uygun yüzeye motif oluĢturabilecek, sedef kakma
yapabilecektir.
Amaçlar:
1. Sedef kakma yapmak için motif hazırlama, motifi iĢ
parçasına markalama ve sedef parça hazırlama
uygulamalarını yapabileceksiniz.
2. Uygun malzeme kullanarak düzgün, ölçüsünde ve
kurallara uygun olarak sedef kakma uygulamasını
yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye ortamı veya gerçek çalıĢma ortamı
Donanım: Kakma uygulaması yapılacak mobilya, yeteri kadar
sedef parça, sedefi Ģekillendirmek için zımpara taĢı, keski,
çekiç veya tokmak, kerpeten, El takımları,
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Mobilya süsleme sanatları dalında eğitim alan öğrenciler hem mobilya üretimi hem de
mobilya süsleme sanatlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir.
Mobilya üretiminde iki Ģey amaçlanır. Üretilen mobilya ya kullanılacaktır veya
satılarak üreten kiĢiye iĢ ve istihdam sağlayacaktır. Üretilen mobilya kullanılacaksa üretirken
yapılan Ģeyler çok önemli değildir. Zira üretilen eĢyadaki olumlu ya da olumsuzlukları üreten
kiĢi görecek ve o kullanacaktır. Ancak üretilen mobilya baĢkalarına yapılmıĢ veya
satılacaksa o mobilyanın mutlaka herhangi bir özelliğiyle beğenilmesi gerekir.
Beğendirme yöntemlerinden birisi üretim anında mobilyayı çeĢitli yöntemlerle
süslemektir. Mobilyalar oyma, tornalama ve kakma tekniklerinden biriyle süsleme yapılarak
daha değerli hale getirilir. Kakma tekniklerinden biriside sedef kakmadır.
Sedef kakmacılık, yüzyıllardır mimari ve süsleme sanatının bir parçası olarak
uygulanmaktadır. Bu süsleme sanatı özel bir ilgi, yetenek ve sabır gerektirmektedir. Bu sabrı
gösterebildiğiniz takdirde sedef kakma ile ürettiğiniz mobilya veya hediyelik eĢyaları çok
daha değerli hale getirebileceksiniz.
Bu modülde sedef kakma ile ilgili bilgileri öğreneceksiniz ve beceri kazanacaksınız.
Ancak sedef kakmacılığı okuyarak veya dinlenerek öğrenilemeyeceğini bilmelisiniz. ĠĢin özü
tekrarlama uygulamaları ile becerinizi artırmaktır. Beceriniz arttıkça kendinize güveniniz
gelecektir. Kendinize güvendikçe de daha baĢarılı uygulamalar yapabileceksiniz.
Zevkli bir uygulama tekniğidir. Okulda öğreneceğiniz bilgiler sizin için yeterli
olmayabilir. Bu uygulamayı yaptıkça beceriniz artacak, beceriniz arttıkça daha güzel ve
beğenilen Ģeyler yapabileceksiniz. Ne kadar çok uygulama yaparsanız bilgi ve beceriniz o
oranda artacaktır. Böylelikle bu sanatı daha değiĢik iĢler üzerinde uygulayarak geleneksel
süsleme sanatının sürekliliğini sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında sedef kakma için motif
çizimini, motifi iĢ üzerine çizmeyi ve sedef parça hazırlama uygulamalarını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sedef malzemenin nasıl bir malzeme olduğu ve daha çok hangi mobilyalarda
uygulandığını araĢtırınız. Bunun için internet ve çevrenizdeki ilgili sektörden
yardım alabilirsiniz.



Sedef kakmacılık uygulaması ülkemizin hangi yörelerinde yaygın olarak yapılır
araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. MOTĠF HAZIRLAMA
1.1. Motif Çizme
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğundan elde edilen pırıltılı ve değiĢik
renklerdeki sert taĢçıl deniz kabuklarına sedef, iĢlemle uğraĢana sedefkâr (sedefçi),
iĢlemeye de sedefçilik veya sedef kakmacılık denir.
Ġstiridyeler tatlı ve tuzlu sularda yaĢayan canlılardır. Tatlı su istiridyelerinin kabukları
sedef kakmacılık için daha uygundur. Tuzlu su istiridyeleri daha sert ve kırılgan oldukları
için zor iĢlenirler. ÇalıĢma anında çabuk kırılırlar.
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Resim 1.1: Ham sedef

Ġstiridye kabukları beyaz, mavi, yeĢil, gökkuĢağı pırıltılı renklerdedirler. Renklerine
göre fiyatlandırılırlar. Beyaz renkli olanı en ucuzudur. Özellikle kızıl deniz gibi sıcak
denizlerle tatlı suların birleĢtiği bölgelerden çıkarılan istiridye kabukları çok değiĢik renkli
ve fosforik özellik taĢırlar. Bu nedenle böyle çok renkli kabuklar çok pahalıdır. Renklerine
göre daha pahalı aralıklarla satılır. Genelde sedefi çıkarıp piyasaya sürenler ve iĢleyenler ayrı
kiĢilerdir. Çıkartılan yörelerde kg. olarak satılırlar. Sedefkârlar yapacakları iĢin kalitesine
göre uygun renk ve fiyattaki sedefi satın alıp kullanırlar.

Resim 1.2: Sedef kakma yapılmıĢ mobilyalar
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Sedef kakma yapımına kakma motifi çizilerek baĢlanır. ĠĢ parçasına ve sedefe motif
çizimi ayrı ayrı düĢünülmelidir. Sedefkârların genelde sürekli kullandıkları motifler vardır.
Bunlar “badem, lale, karanfil, filiz, yıldız, papatya, baklava dilimi, kalp, gözyaĢı damlası,
yuvarlak, kare vb. motifleri belli bir sırayla yan yana, üst üste veya daha değiĢik Ģekillerde
kullanarak bir desen oluĢtururlar.
Sedefkârlar çizim kolaylığı için sürekli kullandıkları motiflerin Ģablonlarını hazırlar ve
gerektiğinde kullanmak üzere saklarlar.

Resim 1.3: Çizim Ģablonları
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Resim 1.4: Çizim Ģablonları ile iĢ üzerine markalama yapma

Önce kabuk halindeki sedef hazırlanacak motiflere göre genelde kerpeten ile kaba
olarak kırılırlar. Sonra hafif bombeli olan yüzeylerini düzlem hale getirmek ve parlatmak
için “elmas bileme taĢında” zımparalanırlar.

Resim 1.5: KırılmıĢ sedef parçaları
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Mesleğe yeni baĢlayanlar ham sedefin üzerine önce motifi çizip kırma iĢlemini
yaparlar. Ancak genelde sedef önce yaklaĢık motif büyüklüğünde kırıldıktan sonra
Ģekillendirilir.
Bazı yörelerde sedef yerine veya sedefle birlikte boynuz, bağa, fildiĢi ve kemik de
kullanılır.

Resim 1.6: ġekillendirilecek sedef parçaları

Resim 1.7: Sedef parçaların parlatılması ve Ģekillendirilmesi
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Resim 1.8: ġekillendirilmiĢ sedef parçaları

Resim 1.9: ParlatılmıĢ ve ĢekillendirilmiĢ sedef parçaları

1.1.1. Motifin Büyütülüp Küçültülmesi
Mobilya veya hediyelik eĢya guruplarında genelde aynı motifler tek veya gurup
halinde kullanılırken her yerde aynı motifi kullanmak uygun olmaz. Motiflerin kullanılacağı
yere göre daha büyük veya daha küçükleri gerekebilir.
Mevcut bir motifin daha büyük veya daha küçük resmi gerekiyorsa motifin resmi fotokopi
makinesinde istenildiği kadar büyütülüp veya küçültülerek kullanılır.
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1.1.2. Motifin ĠĢ Parçasına Markalanması
Mevcut bir motif iĢ resminin uygulaması yapılacaksa bu motif veya motifler iĢ
parçasının uygulanacağı bölgeye markalanmalıdır. Bu markalama iĢlemi farklı Ģekillerde
yapılabildiği gibi doğrudan iĢ parçası üzerine de çizilebilir veya motif Ģablonları iĢ üzerine
oturtulup ince uçlu bir kalemle doğrudan çizilebilir.
1.1.2.1. Karbon Kâğıdı Ġle Markalama
Eskiz çalıĢması yapılan ve yapılmasına karar verilen motif veya motifleri iĢ resminden
iĢ parçasına markalanmasında uygulanan çok basit yöntemlerden biridir.

Resim 1.10: Motifin karbon kâğıdı ile iĢ parçasına markalanması

Motif iĢ parçasının uygulanacağı bölgenin altına karbon kâğıdı yerleĢtirilip tam
ortalanarak bant ile yapıĢtırılır. Motif çizgileri üzerinden ince uçlu bir kalem ile geçilerek
motif iĢ resmine markalanır. Daha sonra bantlar sökülerek resim iĢ parçası üzerinden alınır.
1.1.2.2. Motifi yapıĢtırarak
Motif resmi çok karıĢık ise iĢ resmi sulandırılmıĢ tutkal ile doğrudan iĢ parçası üzerine
ortalanarak yapıĢtırılır. Gereken oyma ve boĢaltma ve kakma çalıĢması iĢleminden sonra
yüzey zımparalanırken yapıĢtırılan kâğıt kendiliğinden yok olacaktır.
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Resim 1.11: Motifin iĢ parçasına yapıĢtırılarak markalanması

Resim 1.12: Motifin Ģablonlar ile iĢ parçasına markalanması
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1.2. Sedef Parça Hazırlama
Yapılacak iĢe göre seçilen sedefler, yapılacak motifin büyüklüğüne göre yaklaĢık
ölçülerde kerpetenle kırılır.

Resim 1.13: Sedef parçalar

Kırılan sedef parçaları önce elmas bileme taĢında Ģekillendirilir. Sonra yüzeyleri
parlatılır. Daha sonra serbest elle aynı zımpara taĢında kenarları Ģekillendirilir.

Resim 1.14: Sedef parçaların kırılıp Ģekillendirilmesi

Genelde motifler önce iĢ resmine çizilir ve çizilen yerler kakma yapılmak üzere motife
göre boĢaltılır. BoĢaltılan bu yerlere göre sedefler zımpara taĢında Ģekillendirilir. Bu iĢlem
biraz tecrübe gerektirir. Motifler Ģekil olarak birbirine benzetilir ama büyüklüklerinde
farklılıklar çok önemsenmez. Yerine oturtulduğunda kenarında açıklıklar kalırsa yapıĢtırılma
anında o açıklıklar kapatılır.
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Resim 1.15: ġekillendirilmiĢ sedef parçalar

Resim 1.16: Sedef parçaların boĢaltılan yerlere alıĢtırılması

12

Resim 1.17: Sedef parçaların boĢaltılan yerlere alıĢtırılıp yapıĢtırılması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sedef parça hazırlama uygulaması yapınız

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ parçası üzerine motifleri çiziniz.

 Motifleri serbest elle veya
Ģablonlarla çizebilirsiniz.

 Çizdiğiniz motif yerlerini boĢaltınız.

 Motif yerlerini sedef kalınlığından
0,5-1 mm kadar daha derin
boĢaltınız.

 ÇalıĢacağınız sedef parçaları seçiniz.

 ĠĢin önemine göre uygun fiyattaki
sedef parçaları kullanınız.
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 Sedefi küçük parçalara ayırınız.

 Kırdığınız sedef parçalar
hazırlayacağınız motiften küçük
olmamasın dikkat ediniz.

 GeliĢigüzel kırdığınız sedef parçaları
Ģekillendiriniz.

 Sedef parçasını baĢparmak ve
iĢaret parmağı ile sıkıca kavrayınız.
 Önce sedefin yüzeyini
zımparalayarak parlatınız sonra
kenarlarını Ģekillendiriniz.

 Sedef parçalarını boĢaltılan yerlere göre
Ģekillendiriniz.

 ġekillendirme iĢlemlerini elmas
bileme taĢlarıyla yapınız.
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 ġekillendirdiğiniz sedef parçaların boĢaltılan
yerlere alıĢtırınız.

 Sedef parçaların boĢaltılan yerlere
yapıĢtırılmasında kenarlarında
kalan boĢlukları yapıĢtırma
macunu ile doldurunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. ĠĢinize uygun motifi belirlediniz mi?
2. Motifi iĢ parçası üzerine çizdiniz mi?
3. Çizdiğiniz motif yerlerini boĢalttınız mı?
4. Motif büyüklüğüne göre sedefi kerpetenle parçalara ayırdınız mı?
5. Kırdığınız sedef parçanın yüzeyini düzelttiniz mi?
6. BoĢalttığınız motif yerine göre sedef parçaları Ģekillendirdiniz mi?
7. ġekillendirdiğiniz sedef parçaları yerlerine yerleĢtirip kontrol
ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Sedef kakma için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ġstiridye kabuklarına sedef denir.
B) Sedefle uğraĢanlara sedefkâr veya sedefçi denir.
C) Sedefin mobilyaya uygulanmasına sedef kakma denir.
D) Sedefin mobilyaya uygulanmasına marketri denir.
E) Sedef mobilyayı güzelleĢtirmek için yapılır.

2.

Sedef için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tatlı su istiridye kabukları sedef kakma için daha uygundur.
B) Tuzlu su istiridye kabukları daha kırılgandır.
C) Sedef kakma iĢleminde sedefin rengi önemli değildir.
D) Sedef parçaları elmas zımpara taĢında Ģekillendirilirler.
E) Sedef parçaları iĢ üzerine tutkallı macun ile yapıĢtırılır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi sedef malzemenin küçük parçalara ayrılıp
Ģekillendirilmesinde kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Tepsi testere
B) Çekiç
C) Kerpeten
D) Pense
E) Yan keski

4.

AĢağıdakilerden hangisi motif çizme için söylenebilir.
A) Sedefçilikte motifler iĢ parçalarına serbest elle çizilir.
B) Sedefçilikte motifler iĢ parçalarına çizim Ģablonlarıyla çizilir.
C) Motifler gerektiğinde fotokopi ile büyültülüp küçültülebilir.
D) Karbon ile kopyalayarak
E) Hepsi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun sedef parçalarını ve kesme aletlerini kullanarak sedef
kakma yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sedef kakma yapımında hangi makineler kullanılır araĢtırınız.



Sedef kakma yapımında hangi el takımları kullanılır araĢtırınız.



Sedef kakmacılıkta üst yüzey iĢlemleri nasıl yapılır araĢtırınız.



Bu araĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. SEDEF KAKMA YAPMA
2.1. Fon Markalama
Sedef kakma iĢlemi, üretimi bitirilmiĢ büyük veya küçük bir mobilya üzerine
uygulanır. Bu mobilyalar genelde küçük hediyelik eĢyalar olmakla birlikte istendiği takdirde
masiften üretilmiĢ her mobilyada uygulanabilir. Sedef kakma yapılacak iĢler için genelde
masif ceviz tercih edilir. Çünkü sedef kakma yapılan iĢler daha sonra koyulaĢtırma iĢlemine
tabi tutulur. Bu nedenle koyu renkli olan ceviz daha çok tercih edilir. Cevizden sonra en çok
sert ve sıkı dokulu kayın, maun, gül gibi sert masifler tercih edilir.
Sedef kakma iĢlemi yapılacak yüzeye (Fona) kakma motifi mutlaka çizilmelidir. Bu
iĢlem değiĢik Ģekillerde yapılır.
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Resim 2.1: Motifin markalanacağı fon

2.1.1. Çizerek
Motiflerin yüzeye markalanmasında en çok uygulanan yöntemdir. Yüzeye motif
serbest elle veya çizim Ģablonları yardımıyla çizilir. Çizim Ģablonları genelde daha önceki
çalıĢmalarda kullanılan ve zamanla lazım olabilir diye biriktirilir.
ĠĢ parçasına motif çizimi bazen çalıĢan kiĢilerin dıĢında sadece çizim iĢini meslek
haline getiren kiĢiler tarafından yapılır. Motifler hangi yöntemle çizilirse çizilsinler mutlaka
yüzeye ortalanmalıdırlar.

Resim 2.2: Motif çizim Ģablonları
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Resim 2.3: Çizim Ģablonlarıyla iĢ üzerine motif çizimi

Resim 2.4: Motif çizilmiĢ iĢ parçaları
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Resim 2.5: Çizim Ģablonlarıyla motif çizilmiĢ bir sehpa tablası

2.1.2. YapıĢtırarak
Çok karıĢık ve çizimi zor olan motiflerin resimleri doğrudan iĢ üzerine zayıf
yapıĢtırıcılar veya sulandırılmıĢ tutkal ile yapıĢtırılır. Daha sonra oyma ve boĢaltma anında
yapıĢtırılan kâğıt kendiliğinden yok olur.
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Resim 2.6: Motifin iĢ parçasına yapıĢtırılarak markalanması

2.1.3. Kopyalayarak
Kakma çalıĢması yapılacak iĢ resmi kopyalanarak da iĢ parçası üzerine markalanabilir.
ĠĢ resmi iĢlemin yapılacağı yüzeye ortalanarak altına karbon kâğıdı konarak yapıĢtırılır.
Sonra dikkatli bir Ģekilde çizgilerin üzerinden çizilerek motifin iĢ parçası üzerine
kopyalanması sağlanır.

Resim 2.7: Motifin karbon kâğıdı ile iĢ parçasına markalanması

Kopyalamanın baĢka bir yolu da çizim Ģablonlarıyla deseninin yüzeye aktarılmasıdır.
Merkezden baĢlanarak çizim Ģablonları ile fona desen çizimine baĢlanır. Sonra diğer
Ģablonlarla çizim tamamlanır.

23

Resim 2.8: Motifin Ģablonlar ile fona markalanması

Resim 2.9: Motifin Ģablonlar ile çizimi

Resim 2.10: Motifin Ģablonlar ile tamamlanması

2.2. BoĢaltma
Sedef kakmacılığın en önemli safhalarındandır. Yüzeye çizilen resmin sedef kakma
yapılacak kısmı sedef kalınlığından biraz daha derin olacak Ģekilde boĢaltılır.
BoĢaltma iĢlemi anında yapılacak diğer iĢlemler de düĢünülerek çalıĢılır. Bazı
yörelerde çalıĢılan yüzeyde desen aralarına tel çakılarak çalıĢma daha zengin gösterilir. Tel
yuvaları “çelik keski” ile açılır.
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Resim 2.11: Keski ve tel yuvalarının açılması

Açılan yuvalara genelde alüminyum veya pirinç tel çakılır. Ġsteğe göre bu teller altın
veya gümüĢ olabilir. Açılan yuvalara düz veya hafif zikzaklı teller çakılır. Yağlama anında
oksitlenen teller yuvalarından çıkmamasına dikkat edilir. Zikzaklı teller çakılırken ĢiĢerler ve
yüzeyden çıkmaları daha da zorlaĢır.

Resim 2.12: Yüzeye çakılan teller

Tel çakma iĢlemi yapılacaksa genelde önce kenarlara tel çakılır sonra sedeflerin
geleceği yerler el takımlarıyla veya bu iĢleme uygun el makineleriyle oyulur.

2.2.1. El Takımlarıyla
Yüzeye çizilen motifin kenar kavislerine uygun ağızlı bir düzkalem veya oyma
kalemiyle motifin kenarları (izlenir) çizilir. Daha sonra motife göre uygun büyüklükteki bir
düzkalem ile motifin tabanı çıkarılır.
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Resim 2.13: Yüzeydeki motif yerinin oyulması

YapıĢtırma anında sedefin altına gelecek yapıĢtırıcının kalınlığı da düĢünülerek oyma
iĢlemi sedef kalınlığından biraz fazla yapılır.

Resim 2.14: Yüzeydeki motif yerinin oyulması ve sedeflerin yerleĢtirilmesi

Resim 2.15: Motif kenarlarına pirinç tel çakma ve motif yerlerini boĢaltma
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Resim 2.16: Yüzeydeki motif yerinin oyulması ve sedeflerin yerleĢtirilmesi

2.2.2. Makinelerle
Yüzeye çizilen motifin sedef gömülecek yerleri uygun kesici takılan el freze
makineleriyle de yapılabilir. El frezesiyle çalıĢma iĢlemi serbest elle yapılır. Bu nedenle
daha dikkatli çalıĢmak gerekir. Makinede bıçak yüksekliği ayarlanarak derinliklerin her
yerde aynı olması ile zaman tasarrufu sağlanır. Ancak sivri köĢe dönüĢlerinin
boĢaltılmasında sıkıntı yaĢanır. Ġnce bıçaklarla çalıĢılacağı için kırılmalar çok olur. Bu
nedenle el frezesiyle motif yerlerinin boĢaltılmasında dikkatli çalıĢmak gerekir.
Sedef yerleri el frezesiyle boĢaltılacaksa keskin köĢeler sonradan düzkalemle de
düzeltilebilir.

2.3. Sedef Parçaları YapıĢtırma
ġekillendirilen, yerlerine alıĢtırılan ve yuvası boĢaltılan sedefler yuvalarına yapıĢtırılır.
YapıĢtırma iĢlemi mobilyacılıkta kullanılan plastik tutkal ile yapılır. Ancak plastik tutkal tek
baĢına kullanılmaz.
Genelde sedef kaplama yapılan mobilyanın zımpara tozu ile plastik tutkal karıĢtırılıp
macun hazırlanır ve yapıĢtırma iĢlemi bu macunla yapılır. Aynı ağacın zımpara tozunun
bulunamadığı durumlarda macunun içine ağaç renginde boya karıĢtırılabilir. Bu iĢlem için
genelde toz boya tercih edilir.
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Resim 2.17: Yüzeydeki motif yerlerine sedeflerin yapıĢtırılması

Hazırlanan macun açılan yuvaya doldurulur. Hazırlanan sedef macunun üzerine
bastırılıp kurumaya bırakılır. YapıĢtırılan sedef mobilya yüzeyinden çok az yukarıda
bırakılırsa zımparalamada bu fazlalıklar gider.

Resim 2.18: Sedefleri yapıĢtırılmıĢ perdaha hazır bir iĢ

Resim 2.19: Yüzeydeki motif yerlerine sedeflerin yapıĢtırılması
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Resim 2.20: Sedefleri yapıĢtırılmıĢ perdaha hazır bir iĢ

2.4. Perdah
Sedef kakma yapılacak mobilyanın perdahı yapılmıĢtır. Ancak sedef kakma
yapıldıktan ve kurutulduktan sonra yeniden perdah edilmesi gerekir. Çünkü çalıĢılan
yüzeyde yapıĢtırıcı macun bulaĢıkları ve yüzey seviyesinde sedefin fazlalıkları zımpara
yapılarak temizlenerek yüzey üst yüzey iĢlemlerine hazırlanmalıdır.

Resim 2.21: Sedefleri yapıĢtırılmıĢ zımparalanmaya hazır bir iĢler

Zımparalama iĢlemi yüzeyin durumuna göre elle veya el makineleriyle yapılır. Yüzey
düzlem bir yüzey ise elle, titreĢimli el zımpara veya balon zımpara ile; yüzey düzlem değilse
genelde balon zımparalarla yüzey zımparalanır.
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Resim 2.22: Zımparalanan düzlem ve bombeli bir yüzey

Zımparalamaya önce kalın daha sonra ince zımpara ile devam edilir. Son rötuĢlar
genelde elle yapılır. Sedeflerin üzerine yapıĢan ve zımpara ile çıkmayan yapıĢtırıcı artıkları
düzkalem veya kesici ağızlı bir Ģeyle kazınarak temizlendikten sonra yeniden zımparalanıp
perdah iĢlemi bitirilir.

Resim 2.23: Sedeflerin üzerine yapıĢan yapıĢtırıcı artıklarının temizlenmesi

Zımparalama iĢleminden sonra renk verme iĢlemine geçilir. Açık renk tercih
ediliyorsa iĢ genelde kayından yapılır ve yüzeye nitrik asit (kezzap) sürülerek kurumaya
bırakılır. Ancak nitrik asit yakıcı ve çürütme etkili bir malzemedir, geliĢigüzel
kullanılmamalıdır. Kuruyan yüzey kırmızılaĢır.

Resim 2.24: Kezzap sürülmemiĢ ve sürülmüĢ bir iĢ
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ĠĢin koyu renk olması isteniyorsa iĢ ceviz vs. gibi koyu renkli ağaçlardan yapılır ve
yüzeye yine kezzap sürülür. Kuruyan yüzey pürmüz lambası ile yakılarak koyulaĢtırma
iĢlemi yapılır. Bu iĢlem koyu renk boyalarla da yapılabilir. Ancak profesyonel çalıĢanlar
kezzap ve pürmüz lambası ile çalıĢmayı tercih ederler.
Her iki iĢlemden sonra kuruyan yüzey zeytinyağı ile yağlanır ve kurumaya bırakılır.
Zeytinyağı ağacın renk ve desenini belirgin hale getirir. Yağlı yüzey kuruyunca ince bir
zımpara ile zımparalanarak üst yüzey iĢlemine hazır hale getirilir. Bu tür iĢler çoğunlukla
gomlak cilası ile cilalanır, verniklenmezler. Üst yüzey iĢlemlerinde kullanılan gomlak cilası
da sıradan kullanılacak bir malzeme değildir.
Ġspirto ile eritilen gomlak sıkıĢtırılmıĢ pamuk yumağına damlatılarak hızlı ve dairesel
ritmik hareketlerle parça üzerine cila kuruyuncaya kadar sürülür. Yüzeyde yeterli koruyucu
katman ve parlaklık elde edilinceye kadar bu iĢleme devam edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir sedef kakma uygulaması yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Sedef motifini yüzeye çizerek boĢaltılması
gereken yeri boĢaltınız.

 Motif çizimini Ģablonlar yardımıyla
yapabilirsiniz.
 Çizimden önce gerekiyorsa tel çakma
iĢlemini yapınız.
 BoĢaltma iĢlemini elle veya el freze
makinesiyle dikkatlice yapabilirsiniz.

 BoĢaltılan yere
Ģekillendiriniz.

göre

sedef

parçaları

 Kerpetenle
yeterli
büyüklükte
kırdığınız Sedef parçaları elmas
bileme taĢında Ģekillendiriniz.
 Önce
sedefin
yüzeyini
zımparalayarak parlak yüzey elde
ediniz.

 Sedef parçaları yerlerine yapıĢtırınız.

 Parçaları yerlerine yapıĢtırırken aynı
ağacın tozunu tutkal ile karıĢtırarak
elde ettiğiniz macunu kullanınız.
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 Kuruyan yüzeyi ve sedef fazlalıklarını
temizleyiniz.

 Sedef fazlalıklarını önce eğe ile veya
kalın zımpara ile alınız.
 Son zımparalamayı ince zımpara ile
yapınız.

 Kuruyan yüzeye nitrik
kurumaya bırakınız.

asit

sürerek

 Nitrik
asidi
kullanmayınız.

 Kuruyan yüzeyi pürmüz
yakarak koyulaĢtırınız.

lambası

geliĢigüzel

ile

 KoyulaĢtırma
iĢlemini
örtücü
olmayan boyalarla da yapabilirsiniz.

 Sedef parçaların üzerine boy bulaĢtı
iĢe bunları dikkatlice yapınız.

 Son temizlik iĢlemini yapınız.
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 Cilalama iĢlemini
sonlandırınız.

yaparak

çalıĢmayı

 Cilalama iĢlemini gomlağı ispirtoda
eritip bu eriyiği sıkıĢtırılmıĢ pamuk
yumağına damlatarak hızlı ve
dairesel ritmik hareketlerle parça
üzerine sürerek yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Sedef kakma çalıĢacağınız motifi iĢ üzerine çizdiniz mi?
2. ĠĢ üzerine çizdiğiniz motifin sedef kaplanacak yerini sedef
kalınlığından biraz daha derin boĢalttınız mı?
3. Büyük sedef parçayı motifleri kurtaracak Ģekilde kerpetenle küçük
parçalara ayırtınız mı?
4. Elmas bileme taĢında sedefin iki yüzeyini düzelterek parlattınız mı?
5. Sedef parçanın kenarlarını motife göre Ģekillendirdiniz mi?
6. Sedefleri iĢ parçasına yapıĢtırmak için yapıĢtırıcı hazırladınız mı?
7. Sedef parçaları yerlerine yapıĢtırdınız mı?
8. Yeterli kuruma süresi sonunda yüzeyi zımparalayarak düzelttiniz
mi?
9. Zımparaladığınız yüzeye nitrik asit sürdünüz mü?
10. Eskitme iĢlemi için yüzeyi pürmüz lambası ile yaktınız mı?
11. Yüzeyi zeytinyağı ile yağlayarak ağacın desenlerini belirgin hale
getirdiniz mi?
12. Gomlak cilası ile cilalayarak iĢlemi bitirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Sedef kakma hangi mobilyalara uygulanmaz.
A) Modüler mobilyalara uygulanır.
B) Daha çok hediyelik küçük iĢlere uygulanır.
C) Oturma odası mobilyalarına uygulanır.
D) Masif mutfak mobilyalarına uygulanır.
E) Aksesuar mobilyalarına uygulanır.

2.

Sedef kakma yapılacak iĢler genelde hangi ağaçların kerestesinden yapılır?
A) Genelde koyu renkli ağaçların kerestelerinden yapılır.
B) Açık renkli ağaçların kerestelerinden yapılır.
C) YumuĢak ağaçların kerestelerinden yapılır.
D) Yonga levha üzerine yapılır.
E) Kontraplak üzerine yapılır.

3.

Sedef motifini markalama aĢağıdakilerden hangisiyle yapılmaz?
A) Çizerek markalanır.
B) YapıĢtırarak markalanır.
C) Kopyalanarak markalanır.
D) Makinelerle markalanır.
E) ġablon ile markalanır.

4.

Sedef kakma yerlerinin boĢaltılması için aĢağıdaki Ģıklardan hangisi doğrudur?
A) Sedef kalınlığı kadar oyulur.
B) Sedef kalınlığından daha az oyulur.
C) Sedef kalınlığından biraz fazla oyulur.
D) Sedef kalınlığının üç katı oyulur.
E) Hepsi

5.

Sedef kakma yapılacak iĢler genellikle nasıl verniklenir?
A) Poliester vernikle verniklenirler.
B) Selülozik vernikle verniklenirler.
C) Sentetik vernikle verniklenirler.
D) Gomlak cilası ile verniklenirler.
E) Verniklenmez.
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
UYGULAMALI TEST


Bir sedef kakma uygulaması yapınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. ÇalıĢacağınız sedef kakma motifini iĢ üzerine çizerek, kopyalayarak
veya desen kâğıdını yapıĢtırarak markaladınız mı?
2. Sedef kaplanacak yerleri iĢ üzerinde el takımları veya el freze
makinesiyle oyarak boĢalttınız mı?
3. ĠĢinizin kalitesine uygun kalitedeki sedefleri çalıĢma alanına
getirerek sedefleri kerpeten veya pense ile kırarak motifleri
kurtaracak ölçüde küçülttünüz mü?
4. Sedef parçalarının yüzeylerini elmas bileme taĢında zımparalayarak
düzeltip kenarlarını Ģekillendirdiniz mi?
5. Sedef parçaları yapıĢtırmak için ahĢabın yapıldığı ağacın zımpara
tozuyla tutkalı karıĢtırıp yapıĢtırıcı macunu hazırladınız mı?
6. AhĢap renginde zımpara tozu yoksa farklı renkteki zımpara tozunu
ahĢap rengindeki toz boya ile karıĢtırarak renklendirdiniz mi?
7. Sedef için boĢalttığınız yere hazırladığınız macunu doldurtunuz mu?
8. Sedefi macun üzerine bastırarak yerine oturttunuz mu?
9. En az iki saatlik kuruma süresi sonunda yüzeydeki macun ve sedef
fazlalıklarını ince eğe, elle veya uygun makinelerle zımparalayarak
düzelttiniz mi?
10. Yüzeyde renklendirme, yakma ve yağlama iĢlemlerini yaptınız mı?
11. Gomlak cilası hazırlayıp kurallara uyarak yüzeyi cilalama iĢlemini
yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
C
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
A
D
C
D

38

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA







ADAY, D. Kabuklu su ürünleri üretim tekniği, Ankara, Ankara
Üniversitesi Basımevi 1997
SERTAÇ, B. Gaziantep El ve Ev Sanatları, Gaziantep Ġl kültür
Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2005
Gaziantep Üniversitesi El Sanatlarını Koruma ve GeliĢtirme
Merkezi yayını Sedefkarlık 2012
MEGEP, Sedef Kakma Modülü, 2011
Gaziantep Turizm, Sedef Kakma ĠĢlemeciliği, 2012
Türk Sanatlarını araĢtırma dergisi (sayı 1 cilt 1)

39

