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ÖN KOŞUL
YETERLİK

Tabut süslemek

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında özelliğine göre
tabut süsleme yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Müşterinin isteği ve tabut süsleme özelliğine uygun
olarak tabut süsleme tasarımını yapabileceksiniz.
2. Tasarıma uygun tabut düzenleyip süsleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, kalem, kâğıt, silgi, bilgisayar, internet, katalog,
atölye.
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar canlı çiçek, yeşillik, kurdele, makas, bıçak, sepet,
saksı, kamera çekimleri, fotoğraf makinası, tanıtım broşürleri.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ

Sevgili öğrenci,
Çiçekler yaşamın vazgeçilmez bir ögesidir. İnsanlarımız doğanın uyanışını çiçeklerin
güzel kokularından, renklerinden algılar. Doğan çocuğumuzu bir demet çiçekle karşılamak,
başarılarımızı çiçekle değerlendirmek, hastalarımıza çiçekle geçmiş olsun demek,
yitirdiklerimizi çiçekle uğurlamak modern dünyamızın geleneklerinden biridir. Doğanın bir
parçası olan çiçekler her ortamda paylaşarak doğumdan ölüme kadar olan yaşam süremizde
hayatımızın bir parçası olmuştur.
Çiçeklerin yaşamımızdaki bu önemine bağlı olarak da çiçekçilik sektörü, küresel
düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet şartları sebebi ile sürekli ve dinamik bir gelişim
içindedir. Bu özellikleri ile çiçekçilik sektörünün önemi daha da artmakta, bu sektörde
yapılan yatırım ve istihdamlar hızla çoğalmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu
sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün
korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.
Amacımız bu sektörde sizleri yaratıcı, yeniliklere açık, pratik, farklı bakış açılarına
sahip, doğru, çabuk karar verebilen, estetik ve güzelliğe önem veren kişiler olarak
yetiştirmek ve eğitmektir.
Bu modül ile sizlere, çiçekçilik sektörünün yeni bir konusu olan tabut süsleme
tasarımı ve düzenlemenin bilgileri sunulmuştur. Sizler de bu bilgiler doğrultusunda iş
yaşamınızda gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirebileceksiniz.
Derslerinizde ve mesleğinizde başarılar dileğiyle…
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Müşterinin isteğine uygun olarak tabut süsleme tasarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde tabut süsleme yapan usta çiçekçileri, cenaze levazımatçılarını ya da
kiliseleri araştırınız.
Tabut süsleme yaparken kullanılan teknik ve yöntemleri araştırınız.
Piyasadaki tabut süsleme yapan işyerleriyle görüşüp araştırma konularını ile
ilgili dosya oluşturunuz.
Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TABUT SÜSLEME TASARIMI
1.1.Tanımı ve Önemi
Biliriz ki insan hayatında; doğum, evlenme ve ölüm son derece önemlidir. Bu önemli
hadiselerin kendilerine mahsus adetleri, ayinleri, törenleri ve değişik inanç dünyaları
oluşmaktadır. Bu inançlar manzumesi insanımızın geleneksel yapısını oluşturur. Bunlardan
biri de ölüm olgusudur.
Ölüm Allah’ın emri: Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak ölüm olgusu, öz olarak
doğal, kavram ve üzerinde yapılan uygulamalar sebebiyle de kültüreldir. Zira her varlık,
dünyaya geldikten sonra kendi ölümünü içinde taşımaktadır.
Ölüm ve ölü ile ilgili adetler ve uygulamalar, ölüm öncesinden başlayarak ölüm
sonrasında da devam etmektedir. Bu adet ve gelenek göreneklerden biri de tabut
süslemesidir. Tabut süsleme tabut etrafının inançlara göre ya da isteğe bağlı değişik
şekillerde çiçeklerle süslenmesi olayıdır.
Bunlardan tabut süsleme konusu daha çok hiristiyan inancına sahip toplumların
gelenek göreneklerindendir. Mezar süslemesiyle başlayan ölüm olgusuna verilen önem tabut
üzerine, yanına, etrafına yapılan değişik aranjman ya da çelenk süslemeleri ile farklı
şekillerde uygulanmaktadır. Müslüman inancına sahip toplumlarda tabut üzerine ölen kişi
şehit ise yalnızca bayrak, gelin olmadan ölen bir genç kız ise gelinlik gibi kıyafetler örtülür.
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Tarihten günümüze kadar çiçek düzenlemeler farklı şekillerde uygulanmış olup, mutlu
günlerde olduğu kadar hüzünlü günlerimizde de çiçekler önem arz etmiştir. Tabut, tabut üstü
ve etrafı, cenaze çelenkleri şeklinde süslemeler bazı inanç toplumlarının vazgeçilmez
unsurları olmuştur. Özellikle de hiristiyan inancına mensup kişilerde en fakirinden en
zenginine kadar bütün kesimde tabutlarda mutlaka haç işareti süslemeleri uygulanmaktadır.
Sevgililer günü, anneler günü, yeni yıl gibi özel günlerde hazırlanan çiçek
düzenlemeleri mutluluğumuzu anlatırken, cenazelerdeki üzüntülerimizi ve vedalarımızı ölen
kişiye olan sevgimizi ve bağlılığımız da çiçeklerle ifade edebiliriz. Doğumda insanoğlu
çiçeklerle karşılanırken ölümde de çiçeklerle uğurlamalar günümüzde normal
karşılanmaktadır.

1.2. Kullanılan Malzemeler
Tabut süslemek için öncelikle kullanacağımız araçları ve ekipmanları hazırlamalıyız.
Çalışma sırasında en çok ihtiyaç duyulan araçlar; budama makası, kâğıt makası, bıçak, maket
bıçağı, eldiven,
Malzeme ve gereçler ise; yeşillik, ambalaj ipi, çiçek çeşitleri, parlatıcı, rafya,( strafor
ve anız, oasis gibi)iskelet malzemeleri, kartvizit vb. dir.


İskelet Malzemeleri

Oasis

Günümüzde bir çok tabut süsleme tasarımları oasis denilen sünger üzerinde
yapılmaktadır. Çiçek süngerleri daha çok su tuttuğundan tasarım daha uzun ömürlü olur.
Ayrıca oasis kullanımının tasarımda hazır şablon olmasından dolayı süslemede kolay ve hızlı
çalışma olanağı sağlar. Oasisli tasarımlarda çiçekler sünger üzerine sabitlendiğinden tek tek
telleme sorunu da ortadan kalkmış olur. Bu sebeplerden dolayı oasisli tasarımlar daha tercih
edilir ve daha sık kullanılır.

Fotoğraf 1.1: Tabut süslemesinde iskelet malzemesi olarak kullanılan oasis
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Strafor
Tabut süslemede strafor hafif ve taşınması kolay olduğu için tercih edilen bir alt yapı
materyalidir. Tabut üzerine konulacak kalp, simit, haç gibi değişik modellerde strafora şekil
verilerek üzeri süslenecek bir iskelet oluşturulur. Islatılmadığı için oasise göre daha hafif
kullanımlı bir materyaldir.

Fotoğraf 1.2: Tabut süslemesinde iskelet malzemesi olarak kullanılan straforlar

Anız ya da kurutulmuş otlar
Bazı çiçekçiler anız ya da eğrelti otları kalıntılarını bir arada tellerle bağlayarak
değişik şekillerde oluşturulmuş iskelet malzemelerini süslemede kullanmaktadırlar.
Daha çok eğrelti otları bir araya getirilip plastik boru etrafında telle ya da iplerle
sarılarak çiçek ve yeşilliklerin işlenebileceği zemin oluşturulur.
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Fotoğraf 1.3: Tabut süslemesinde iskelet olarak kullanılan anız ya da kurutulmuş otlar

Canlı çiçekler
Çiçekler tabut süslemenin ana materyalleridir. Süslemede kullanılacak sayısız çiçekler
olmasına rağmen tabut süslemede kullanılan belli başlı değişmeyen çiçekler vardır. Bunlar
karanfil, iris, gerbera, gül, alstromerya, anthurium, lale, liatris, lilyum, mini gerbera,
delphinium, limonium, glayör, aster, nergis vb.

Gül

Gerbera

Lillium

Liatris
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Nergis

Limonium

Fotoğraf 1.4: Tabut süslemesinde kullanılan canlı çiçeklerden örnekler

Yeşil bitkiler
Tabut süslemesinde alt yapı ve örtü malzemesi olarak kullanılmasının yanında
süslemeye doğal bir görünüm katmak amacıyla da kullanılır. Yeşillik olarak kocayemiş,
defne, şimşir, sarmaşık, okaliptus, ruskus, manolya, selvi, oleaster gibi bitki yaprakları
kullanılmaktadır.
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Karayemiş

Kocayemiş

Oleaster

Ruskus

Manolya

Okaliptus

Fotoğraf 1.5: Tabut süslemesinde iskelet malzemesini kapatmada kullanılan
yeşillikler
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1.3. Tasarım Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar
Cenaze törenlerinde tabut süslemelerinde önerilebilecek en ekonomik seçeneklerden
biri tabut üstü spreylerdir. Çiçeklerin serpme formda kullanılmasına sprey çalışma adı verilir.
Sprey diğer cenaze tasarımlarına kıyasla daha az ön çalışma ve efor gerektirir. Sprey
tasarımlar, düz aranjman tabaklarının üzerine sabitlenen çiçek süngeri üzerine çalışılır. Sprey
tasarımlar tek yönlü, çift yönlü ve saplı-tek yönlü spreyler olarak tasarlanır.
Günümüzde birçok tabut süsleme tasarımları oasis denilen sünger üzerinde
yapılmaktadır. Oasis kullanımının tasarımda hazır şablon olmasından dolayı süslemede
kolay ve hızlı çalışma olanağı sağlar. Oasisli tasarımlarda çiçekler sünger üzerine
sabitlendiğinden tek tek telleme sorunu da ortadan kalkmış olur. Bu sebeplerden dolayı
oasisli tasarımlar daha tercih edilir ve daha sık kullanılır.
Tasarımcının tasarımların yaratıcı, özgün ve aynı zamanda sağlam olabilmesi için
kısaca aşağıda özetlenen noktalara dikkat etmelidir.












Müşteri istekleri ve ruh hali dikkate alınmalı.
Tabut süsleme sade ve doğal içerikli tasarlanmalı.
Kullanılacak çiçekler merhumun sevdiği bir renk ve çiçek çeşidi olup
olmayacağı sorulmalı.
İskelete kullanılacak çiçekleri yerleştiriliken hiç boşluk bırakılmamasına dikkat
edilmeli.
Farklı inanç mensup kişilerin cenaze törenleri için yapılacak tasarımın önce,
ilgili inancın gelenek ve cenaze stilleri hakkında gerekli bilgilere sahip ve
inanca uygun olmalı.
Tabut süslemede taput üstü serpme çiçek tasarımları sadece üstten değil göz
hizasında yandan da izlenebilir formda hazırlanmasına dikkat edilmeli.
Kullanılan çiçeklerin konsepti uyum içinde olmalı.
Tasarımda dini sembolisim ve baş harf çalışması kullanılacaksa çiçeklerin
dizilimin pürüzsüz ve düzgün olmasına özen gösterilmeli.
Kullanılacak bitkilerin sağlıklı,temiz ve sağlam bitkiler olmasına özen
gösterilmeli.
Süslemede kullanılan çiçekler acılı ve hüzünlü günlerde duygulara hitap edecek
şekilde dizayn edilmeli.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tabut süsleme tasarımı yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz.

 Uyum içinde çalışabileceğininiz gruplar
ayarlayınız.

 Tabut süsleme konusunda iletişim
kurabileceğiniz cenaze levazımatçıları
ile irtibata geçiniz.

 Araştırmalarınızı bizzat kendiniz gidip
yüz yüze görüşerek yapınız.

 Çevrenizde tabut süslemesi yapan
çiçekçileri araştırınız.

 Araştırma yaptığınız firmaların
deneyimli olmasına dikkat ediniz.

 Tabut süslemede kullanılan teknik ve
yöntemlerini araştırınız.

 Kullanılan teknik ve yöntemleri
dikkatlice takip edip notlar alınız.

 Müşterinin istediği özellikleri ve dini
inançlara uygun şekilleri belirleyiniz.

 Tasarımın dini inanca ve cenaze
törenine uygun olmasına dikkat ediniz.

 İletişim kuracağınız iş alanları ile
iletişime geçiniz.

 Firmalarla bizzat yüzyüze görüşünüz.

 Süslemede uygun bitki çeşitlerini ve
malzemeleri araştırınız.

 Malzemeleri kolayca temin
edebileceğiniz yerleri tespit ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerin miktarını
ve fiatlarını araştırarak bir liste
oluşturunuz.

 Fiat araştırmasını bir çok yerden
yapınız.

 Taslak bütçeyi planlayınız

 Bu araştırmalarınınızı planlama yaparak
bir dosya oluşturunuz

 Cenaze sahibinin isteğine uygun tasarım
planını yapınız.

 Hazırladığınız tasarım planını
arkadaşlarınızla paylaşınız.

10

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

ÖLÇME SORULARI
1.

Tabut süslemesi tabut etrafının ………………göre ya da isteğe bağlı olarak değişik
şekillerde çiçeklerle süslenmesidir.

2.

Tabut süslemesi daha çok……………………inancına sahip toplumların gelenek
göreneklerindendir.

3.

Tabut süslemesinde ……………………, ………………………. ve anız ya da
kurutulmuş otlardan oluşmuş malzemeler iskelet malzemeleri kullanılır.

4.

Oasisli iskelet kullanımında oasisin hazır şablon olmasından dolayı oasisli tasarım
süslemelerde …………… ve ………………… çalışma olanağı sağlar.

5.

……………………….iskelet malzemesinden oluşmuş tasarımlarda çiçekler sünger
üzerine sabitlendiğinden tek tek telleme sorunu ortadan kalkmış olur.

6.

Tabut süslemesinde iskelet olarak………………….. kullanılmasının avantajı hafif ve
taşınması kolay olmasıdır.

7.

Tabut süslemesi …………….. ve ………………………içerikli tasarlanmalıdır.

8.

Cenaze törenlerinde tabut süslemelerinde önerilen en ekonomik seçeneklerden biri
tabut üstü …………………………dir.

9.

Çiçeklerin süslemede serpme formda kullanılmasına ………………….çalışma adı
verilir.

10.

Sprey tasarımlar …………yönlü, ……………..yönlü ve ………………………yönlü
sprey tasarımlar olarak hazırlanır.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda tabut süsleme
tasarım uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturdunuz mu?

2.

Cenaze levazımatçıları ile irtibata geçtiniz mi?

3.

Çevrenizde tabut süslemesi yapan çiçekçileri araştırdınız mı?

4.

Tabut süslemede kullanılan teknik ve yöntemleri araştırdınız
mı?

5.

Müşterinin istediği süsleme özelliklerini belirlediniz mi?

6.

İletişim kuracağınız gerekli iş alanları ile irtibata geçtiniz mi?

7.

Kullanacağınız malzeme miktarını ve fiyatlarını belirlediniz
mi?

8.

Taslak bütçe oluşturdunuz mu?

9.

Başından sonuna kadar yapılacak işleri planladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tasarıma uygun tabut süslemesi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizde tabut süslemesi yapan cenaze levazımatçıları ve çiçekçileri tespit
ediniz.
Gittiğiniz çiçekçi ya da levazımatçılarda tabut süsleme yapımını başından
sonuna kadar takip ediniz.
Tabut süslemesinde izlenen yolu tek tek resimleyerek not alınız.
Toplandığınız bilgileri planlayarak bir dosya oluşturunuz.

2. TAPUT SÜSLEME
2.1. Düzenlemenin Hazırlanması
Cenaze yakınları cenaze levazımatçıları iletişime geçip, istenilen tasarımlar
levazımatçı aracığıyla çiçekçiye sipariş edilir. Tasarıma uygun malzemeler cenaze
töreninden en az bir gün önce hazır edilir. Süslemede cenaze ve yakınları için önem verilen
konulara dikkat edilir. Tabut üzerine konulacak tüm dini simgeler ve inançlara uygun
kullanılacak malzemeler temin edilerek tören öncesinde istenilen süslemenin bitip, tören
yerine getirilecek şekilde düzenlenir.
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Fotoğraf 2.1: Yandan ve üstten çiçeklerle süslenmiş tabut görünümü

2.2. Tabutun Süslenmesi
Daha öncede belirtildiği üzere Müslümanlıkta tabut süsleme çok fazla kullanılan bir
işlem değildir. Çoğunlukla Hristiyanlık dinine ve diğer dinlere mensup kişilerce tercih edilen
bir süsleme yöntemidir. Kullanılan teknikler aşağıda anlatılmıştır.

Fotoğraf 2.2: Tabut üstü serpme çiçek tasarımlı süsleme

2.2.1. Sprey Tasarımlarla Süsleme
Cenaze törenlerine önerilebilecek en ekonomik seçeneklerden biri tabut üstü spreydir.
Çiçeklerin serpme formda hazırlanmasına sprey çalışma adı verilir. Sprey tasarımlar, düz
aranjman tabaklar üzerine sabitlenen çiçek süngeri üzerine çalışılır.
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Fotoğraf 2.3: Çeşitli sprey tasarımında hazırlanmış tabut üstü çiçek süslemeleri

Çift Yönlü Sprey
Çift yönlü sprey tabutun üzerine yerleştirildiğinden, aynı zamanda kasket aranjman
olarak da adlandırılmaktadır. Tasarım tabutun 2/3 büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
Gerbera, sprey karanfil, karanfil, lilyum gibi çiçekler ve orta küçük yapraklı yeşillikler
bu tasarıma uygundur.


Önceden ıslatılmış yarım çiçek süngerini sprey tabağına bantlayarak
sabitlenir.
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Aranjmanın boy kısmına 25-30cm uzunluğunda ve en kısmına 15-20cm
uzunluğunda yapraklar döşeyerek tasarımın iskeleti oluşturulur.

Resim2.1: Islatılmış oasisin sprey tabağına bantlanmış hali

Resim2.2: Çift yönlü sprey tasarımında yaprakların oasise yerleştirilmesi


Diğer yaprakları en- boy orantısını korunarak aralara saplanır.
Yaparakların tamamı döşendiğinde baklava formu oluşmalıdır.



Yaparakların bir kısmı tasarım ortasına yerleştirilir.Tasarımın merkezi
yüksek, yanlara doğru kısalan bir form verilir.

Resim2.3: Çift yönlü sprey tasarımında ortası bombeli şekil oluşturularak çiçeklerin
eşit dağılımlı yerleştirilmesi
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Yeşilliklerin tamamı yerleştirildikten sonra bombeli formu koruyarak
çiçekleri eşit dağılımlı olarak süngere saplanır. Çiçekleri yereleştirilirken
en çok açmış olanlar aranjmanın merkezine doğru dizilmelidir.
Bütün çiçekler yerleştirildikten sonra kalabilecek boşluklar yaprak ve
yeşillikler kapatılır.
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Fotoğraf 2.4: Çift yönlü sprey tasarımında hazırlanmış tabut üstü çiçek süslemesi

18



Tek Yönlü Sprey

Tek yönlü sprey de çift yönlü stille hemen hemen aynı yapılırsa da bir yönü uzun bir
yönü kısa olarak hazırlanır.

Resim2.4: Tabut süslemesinde tek yönlü spreyin hazırlanması
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Fotoğraf 2.5: Tekyönlü sprey formunda hazırlanmış tabut üstü çiçeği
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Tek Yönlü Saplı Sprey
Bu tarzı hazırlarken tek yönlü spreyle ile aynı yöntem izlenir ve kesilen çiçek sapları
kısa olan kısımda çiçek süngerine saplanır. Tasarımın üst kısmını tamamladıktan sonra,
aranjmanın alt kısmına yapraklar döşenerek çiçek süngeri kaplanır. Kullanılan çiçeklerin
sapları temizlenerek aranjmanla orantılı boyda süngere saplanır.

Resim 2.5: Tek yönlü saplı spreye yeşilliklerin yerleştirilmesi

Fotoğraf 2.6: Tek yönlü saplı sprey tasarımında hazırlanmış tabut üstü çiçek süslemesi
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2.2.2. Haç Şeklinde Süsleme
Hristiyan inancına sahip toplumlarda, özellikle de Rum ve ermeni cenazelerinde tabut
üzerine haç şeklindeki süslemeler hemen hemen her cenazede mutlaka yapılmaktadır. Bu
süsleme, Hristiyan inancında uzun yıllardan beri uygulanmakta olan gelenek ve
göreneklerdendir.
İnancın örf ve adetlerine göre cenaze yıkanır. Tabuta yerleştirildikten sonra, cenazeye
açıp bakınca görünüm güzel olsun diye üzerine karanfil gül gibi çiçekler konur. Katolik
Hristiyan toplumlarda haç şeklindeki süslemeden ziyade süslemede tabut üzeri aranjmanlar
tercih edilir. Diğer Hristiyanların çoğunda tabut üstü haç süsleme tekniği uygulanır.
Haç süslemelerinde önce çiçekçide haç şeklinde iskelet oluşturulur. Bu iskelet strafor
ya da halk değimiyle yeşillik ve anızdan oluşan samandan olabilir. İskelete tabutun yüzeyini
tam kaplayacak şekilde haç şekli verilir. Süslemelerde aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır.











Haç şeklindeki iskelete oasis kullanılacaksa kullanımdan önce ıslatılır.
İskeletin yüzeyi yeşilliklerle tamamen kapatılır.
Haç şeklindeki süslemelerde beyaz karanfil, gül sıkça kullanılır.
Haç şeklindeki süslemeler tek renk olarak işlenir.
Hacın tam orta kısmında çiçeklerle bombe oluşturulur.
Haç üzerine karanfiller ya da diğer çiçekler yerleştirilirken çiçek sapı olarak
kamış kullanılır,
Kamış boyu iskelete girecek uzunlukta ayarlanarak, kesilir.
Çiçekler de bağlanacak uzunlukta saplarından kesilir.
Çiçek sapı kamış üzerine iple bağlanır.
Bu dizayn iskelete yerleştirilir.
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Fotoğraf 2.7: Haç şeklinde süslenmiş değişik tabut üstü çiçekleri
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2.2.3. Kişiliği Yansıtıcı Süslemeler
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle tabut süslemesinde bu kalıplaşmış süslemeler
dışına çıkılmaya başlanmıştır. Özellikle ölen kişinin vasiyeti yada yakınlarının isteği üzerine
kişiliğini yansıtıcı kalıplar üzerinede çok değişik çalışmalar yapılmaktadır.
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Fotoğraf 2.8: Değişik şeklinde süslenmiş tabut üstü çiçekleri

2.3. Son Kontrol
Tabut süslemesi cenaze töreninden bir gün önce bitirilmiş olması gerekir. Törenden
önceki akşamdan hazırlanan süslemeler kontrolden geçirilir. Çiçeklerin bozulup
bozulmadığına bakılır, gerekli düzeltmeler ve aksaklıklar giderilir. Strafor ve anız yada
saman iskelet kullanımında solmayı engellemek için çiçekler ve yeşillikler hafif hafif
ıslatılmalıdır.
Cenaze törenlerinde süslemeler sadece tabutla sınırlı değildir. Bazen ölen kişinin
vasiyeti bazen de yakınlarının istekleri üzerine tören alanında süslemesi yapılır.
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Fotoğraf 2.9: Cenaze tören alanı süslemeleri
Cenaze töreni sabah olacaksa son kontroller akşamdan, öğlen vakti olacaksa sabahtan
yapılmalıdır. Bu şekilde karşılaşılacak aksaklıklar sorun oluşturmadan çözümlenmiş olur.

2.4. Maliyet
Bu tür çalışmalarda standart bir maliyet vermek zordur. Örneğin; serpme şeklindeki
kullanılan çiçeklerle, haç şeklinde süslemelerinde kullanılan karanfil ve güllerin fiyatı aynı
değildir. Maliyet süslemelerde kullanılan malzeme miktarına, kalitesine, kullanılan çiçek
çeşidine göre değişim gösterir. Ayrıca alan süslemesi de yapılmış ise maliyet artacaktır.
Tabut süsleme maliyetini genelde cenaze levazımatçıları belirler. Cenaze sahibi bu
konuda direkt cenaze levazımatçıları ile irtibata geçer ve levazımatçı cenazenin evden ya da
hastaneden alınıp kiliseye ya da cenaze törenine gelinceye kadar olan masrafları tamamını
belirleyerek maliyeti hesap eder.
Maliyet mevsime göre de değişim gösterir. Çiçeğin bol ve kolaylıkla üretildiği
zamanda maliyet daha düşük olur. Örneğin, yaz aylarında süslenen bir tabutla kış aylarında
süslenen tabutun maliyeti arasında mutlaka fark olacaktır.
Bundan dolayı maliyet hesabı yapılırken; kullanılan çiçek türü, sayısı, yeşillikler,
malzemeler ve harcanan emek göz önünde bulundurulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tabut süsleme tasarımına uygun düzenleme işlemlerini yapmak için aşağıda verilen
işlem basamaklarını uygulayınız.
İşlem Basamakları
 Çalışacağınız ortamı belirleyiniz.
 Cenaze levazımatçıları ile iletişime
geçiniz.
 Tasarıma uygun kullananacağınız
malzeme ve araç gereçleri temin ediniz.
 Kullanacağız çiçek ve yeşillikleri masa
üstüne yerleştiriniz.
 Tasarıma uygun iskeleti oluşturunuz.
 İskelet olarak oasis kullanacaksanız
nemlendiriniz.
 Çiçekleri temizleyiniz.
 Yeşilliklerin alt yapraklarını
temizleyiniz.
 Tasarıma uygun iskeletin üzerine
yeşillikleri yerleştiriniz.
 Tasarıma uygun çiçekleri iskelete
yerleştiriniz.
 Strafor ve anız iskeletlerinde çiçekleri
uygun şekilde kesip, iple bağlayarak
yerleştiriniz.
 Kullandığınız malzeme ve emeği de
hesap ederek maliyet çıkarınız.
 Yaptığınız çalışmaları bir plan dahilinde
not ediniz

Öneriler
 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Çalışacağınız ortamın rahat dolaşım
olacak yer olmasına dikkat ediniz.
 Levazımatçıya verilen tasarıma uygun
çalışmaya dikkat ediniz.
 Kullanacağız araç ve gereçleri düzenli
bir şekilde masaya yerleştirmeye özen
gösteriniz
 İskelete verilecek şeklin cenaze
inançlarına uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Oasis ağır olmaması için çok fazla
nemlendirmemeye özen gösteriniz.
 Keskin bıçak kullanmaya özen
gösteriniz.
 İskelet malzemenin tamamen yeşillikle
kapatılmasına dikkat ediniz.
 Sapların kesiminde keskin bıçak
kullanınız.

 Çiçek sapı kesim boyunu iskelete
girecek şekilde ayarlayınız.

 Maliyet hesabında cenaze
levazımatçısıyla iletişim kurunuz.
 Bu hazırladığınız dosyayı
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
1.

Tabut üzerine simgeler……………….inançlara uygun olmalıdır.

2.

Sprey tasarımlar düz…………………. tabaklarının üzerine sabitlenen çiçeklerle
çalışılarak hazırlanır.

3.

Çift yönlü süsleme tasarımında tasarım tabutun………….büyüklüğünde
hazırlanmalıdır.

4.

Çift yönlü aranjmanın boy kısmına ………….cm uzunluğunda ve en kısmına
……………cm yapraklar döşeyerek tasarım iskeleti oluşturulur.

5.

Çift yönlü tasarımlarda tasarımın merkezi……………, yanlara doğru…………...bir
form verilir.

6.

Düzenlemeler ve süslemelerde bütün çiçekler yerleştirildikten sonra kalabilecek
boşluklar ……………………...ve…………………………lerle kapatılmalıdır.

7.

Tek yönlü saplı sprey tasarımın tek yönlü spreyden farkı ………………formda
olmasıdır.

8.

………………..inancına sahip toplumlarda tabut üzerine dini inançların
simgesi…………….şeklindeki süslemeler hemen hemen tüm cenazelerde
uygulanmaktadır.

9.

Haç şeklindeki süsleme tasarımları genellikle ……………….renkte olup
……………..ve ………………çiçekleri sıkça kullanılarak çalışılmaktadır.

10.

Tabut süslemelerinde maliyet hesabı yapılırken, kullanılan çiçek…………..., sayısı
yeşillikler , malzemeler ve harcanan ………….. göz önünde bulundurulmalıdır.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda tabut süsleme
tasarımına uygun düzenleme uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışacağınız ortamı belirlediniz mi?

2.

Cenaze levazımatçıları ile iletişime geçtiniz mi?

3.

Malzeme ve araç gereci temin ettiniz mi?

4.

Çiçekleri ve yeşillikleri iskelet malzemelerini masa üstüne
yerleştirdiniz mi?

5.

Tasarıma uygun iskeleti oluşturdunuz mu?

6.

Oasisi nemlendirdiniz mi?

7.

Çiçekleri ve yeşillikleri temizlediniz mi?

8.

Tasarıma uygun yeşillikleri yerleştirdiniz mi?

9.

Tasarıma uygun çiçekleri yerleştirdiniz mi?

Evet

Hayır

10. Strafor ve anız iskeleti kullanımında çiçekleri uygun kesip
bağlayarak yerleştirdiniz mi?
11. Doğru bir maliyet hesabı oluşturdunuz mu?
12. Yaptığınız çalışmalar için bir plan dosyası oluşturdunuz mu?
13. Yaptığınız çalışmaları arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak
cevaplandırarak değerlendiriniz

ÖLÇME SORULARI
1.

Tabut süsleme konusu hiristiyan inancına sahip toplumlarda son yıllarda gelişim
göstererek, hiristiyan toplumunun gelenek görenekleri arasında yer almıştır.

2.

Oasisli tasarımlarda çiçekler sünger üzerine sabitlendiğinden tek tek telleme sorunu
ortadan kalkmış olacaktır.

3.

İskelet malzemesi olarak kullanılan strafor ıslatılmadığı için oasise göre daha hafif
kullanımlı bir materyaldir.

4.

Cenaze tasarımına uygun malzemeler cenaze töreninden en az bir gün önce hazır
edilir.

5.

Sprey tasarımlar çift ve tek yönlü tasarımlar olmak üzere iki farklı yöntemle
hazırlanır.

6.

Tek yönlü sprey tasarımlar kasket aranjman olarak da adlandırılmaktadır.

7.

Gerbera, sprey karanfil, karanfil, lilyum gibi çiçekler ve orta küçük yapraklı yeşillikler
çift yönlü tasarımda sıkça kullanılır.

8.

Tek yönlü tasarımda yaprakların tamamı döşendiğinde şekil baklava formunda
olmalıdır.

9.

Çift yönlü tasarımlarda çiçekleri yerleştirirken en çok açmış olanlar aranjmanın
merkezine yerleştirilmelidir.

10.

Tek yönlü tasarımlar çift yönlü stille hemen hemen aynı yapılırsa da bir yönü uzun bir
yönü kısa olarak hazırlanır.

11.

Katolik hiristiyan toplumlarda haç şeklindeki süslemeden ziyade süslemede tabut
üzerine aranjmanlar tercih edilir.

12.

Haç şekli süslemelerde çiçekler tek renkten ziyade birçok renkten oluşan çiçek
grupları birarada kullanılır.

13.

Haç şeklindeki süslemelerde gerbera ve orkide sııkça kullanılan çiçeklerdendir.

14.

Süslemelrde son kontroller cenaze töreni öğlen vakti olacaksa sabahtan, sabah
olacaksa akşamdan yapılmalıdır.

15.

Tabut süslemelerinde maliyette cenaze levazımatçılarının büyük rolü vardır.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz. Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
İnanca
hiristiyan
oasis/ strafor
kolay/ hızlı
Oasis
strafor
sade/ doğal
spreyler
Sprey
tek/ çift/ saplı-tek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dini
Aranjman
2/ 3
25-30 / 15-20
Yüksek / kısalan
Yapraklar / yeşillikler
Saplı
Hiristiyan / haç
Tek / gül / karanfil
Türü / emek

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y
D
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
D
Y
Y
D
D
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR


www.interflora.org.tr



http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden



www.sabuncakiscadde.com



www.necmiriza.com.tr
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KAYNAKÇA


www.interflora.org.tr



http://www.yerelnet.org.tr/resimler_bizden



www.sabuncakiscadde.com



www.necmiriza.com.tr
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