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Ah ap yüzeye bezeme yapmak.
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Gerekli atölye ortam sa land nda verimli, amaca ve
tekni ine uygun ah ap yüzeye bezeme yapabileceksiniz.
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Amaçlar
Ah ap yüzeyi bezeme yap m na haz rlayabileceksiniz
Ah ap bezeme motiflerini haz rlayarak yüzeyi boyama
i lemini yapabileceksiniz.
Atölye ortam , kur un kalem, metre, gönye, silgi, eskiz,
z mpara, spatula, f rça, rulo, boya, cila.

Her faaliyet sonras nda o faaliyetle ilgili de erlendirme
sorular ile kendi kendinizi de erlendireceksiniz.
Ö retmen modül sonunda size ölçme arac (Uygulama,
soru-cevap)uygulayarak modül uygulamalar ile
kazand n z bilgi ve becerileri ölçerek
de erlendirecektir.
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G R
G R
Sevgili Ö renci,
Bu modül sonunda edinece iniz bilgi ve beceriler ile n aat Teknolojisi Alan
Restorasyon Dal ’nda önemli bir yeri bulunan ah ap bezeme yap m n ö renmeniz sizler için
çok yararl olacakt r.
Geçmi ten günümüze gelen el sanatlar n ya atarak gelecek nesillere aktarmak
gerekmektedir. Bunun için önce bize b rak lan bu miras n önemini ö renmeli, bu güzellikleri
ya atmak için üzerimize dü eni yapmal y z.
Tarihi eserler toplumlar n en önemli kültürel de erlerinden biridir. Milli kimliklerin
olu mas nda çok önemli bir yer tutarlar. Geli mi ülkelerde bunlar özenle korunur. Ya at l r
ve ara t rmalar yap larak her türlü bilgiye ula acak kaynaklar olu turulur.
Ülkemizde yeterli ara t rma olmamas nedeniyle, ne yaz k ki ah ap bezeme konusunda
yeterli kaynak bulunmamaktad r. Bulunan kaynaklar detayl olmamakta, sadece ansiklopedik
bilgilerden ibaret kalmaktad r.
Günümüzde ah ap süsleme, kurslarda hobi olarak yap lmakta, geleneksel yöntemler
yerine daha ziyade güncel, basit ve pratik yöntemler uygulanmaktad r. Biz ise bu modülde
ula abildi imiz s n rl kaynaklardan yola ç karak ve geleneksel yöntemleri hedef alarak
uygulama yapmaya çal aca z.
Atalar m z bize çok büyük bir tarihi miras b rakm t r ve bunlar n büyük ço unlu u
bak ms z kalm t r. Bunlar eserler restore edilmeyi beklemektedir. Bunlar n restorasyonunu
ise ald n z e itimle sizler yapacaks n z.
Ah ap bezemeyi yaparken, yapt n z i ten zevk alacaks n z, restorasyon uygulamalar
yapt n z zaman kendinizle gurur duyacaks n z. Tarihi de erlerimizin önemi anla ld kça
her alanda restorasyon çal malar artacak, alan kendi içinde geli ecektir.
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Ö RENME FAAL YET –1
AMAÇ

Ö RENME FAAL YET –1

Uygun ortam sa land nda ah ap yüzeyi haz rlayarak tekni e uygun çe itli ah ap
bezeme i lerini yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapman z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r:
Ah ap bezemenin tarihçesini ara t r n z.
Ah ap bezemede kullan lan malzemeler ve özelliklerini ara t r n z.
Ara t rma i lemleri için internet ortam ve tarihi binalarda restorasyon
çal malar yapan ki iler, Dolmabahçe Saray , Vak flar vb. yerlerden ön bilgi
edininiz.

1. AH AP YÜZEY HAZIRLAMAK
1.1. Ah ap Bezemenin Tan m
Ah ap yüzeyine motifleri aktararak çe itli yöntemlerle yap lan kalem i lerine ah ap
bezeme denir.

Resim 1.1: Ah ap bezeme

1.2. Ah ap Bezemenin Tarihi Binalarda Kullan m
Ah ap bezeme Selçuklu, Beylikler ve Osmanl dönemlerinde yo un olarak
kullan lm t r. Cami, mescit, saray, kö k ve kas rlarda çe itli ah ap kalem i lerine
rastlanmaktad r.
Camilerde genellikle; kap ve pencerelerde, pervazlarda, mihrap, mimber, rahle ve
vaaz kürsülerinde, yo un olarak kullan lm t r. Bunlara örnek olarak Ahmet Pa a Cami, Hac
3

Bayram Cami (1427) ve Sultanahmet Cami gösterilebilir. A a da resimleri verilen
örneklerde genellikle a boyas (bezir+oksit sar +k m z a +neft kar m ) ile yap lm olup.
a rl kl olarak Rumi ve Hatayi motifler kullan lm t r. Osmanl son dönem süslemelerde ise
Barok, Rokoko ve Ampir üsluplar görülmektedir.

Ahmet Pa a Cami

Hac Bayram Cami

Resim 1.2: Camide ah ap bezeme

Saray kö k kas r cami ve benzeri tarihi binalarda ise kap pencere ve pervazlar n n
yan s ra özellikle dolap kapaklar ve tavanlarda yayg n olarak kullan lm t r

Resim 1.3: Tavanda ah ap bezeme

1.3. Ah ap Üstü Bezemede Kullan lan Malzemeler ve Özellikleri
1.3.1. Boyalar
Ah ap kalem i lerinde boya olarak geleneksel yöntemlerde do al boyalar ço unlukla
kullan lm t r. Günümüzde ise boya teknoljisinin geli mesiyle beraber üstün özelliklerde
birçok ah ap boya çe itleri üretilmektedir.
Ya bazl boyalar: Halk aras nda ya l boya veya sentetik boya diye tan mlan r.
Geçmi te ve günümüzde en yo un kullan m alan na sahip boyalardan biridir. Ya l boyalar
önceleri bezirya , üstübeç, sülyen, pigment, neft ve skatif malzemelerin uygun oranlarda
kar m ile elde edilmekte idi. Günümüzde ise solvent esasl olarak üretilen bu boyalar çok
4

daha üstün nitelikler kazanm t r. Hem sentetik hemde selülozik esasl olarak piyasada
bulunurlar.
Ya l boyalar su bazl boyalara göre yüzeyde daha kal n bir film tabakas olu turur.
Ah ab n nefes almas zorla r. Geç kuruyan bir boyad r. Bu nedenle uzun süreli çal malar
için idealdir. Kuruyana kadar boya kokusu b rak r. Sentetik boya kullan l yorsa sentetik
tiner; selülozik boya kullan l yorsa selülozik tiner ile inceltilir. Sentetik boyalar için do al
k ll f rçalar kullanmak daha iyi netice verir. Yüzeylere f rça rulo veya püskürtme ile sürülür.

Resim 1.4: Ya l boyalar

Su bazl boyalar: Su ile inceltilebilen boyalard r. Sentetik boyalara göre daha ince
film tabakas olu turur. Ah ab n nefes almas kolayla r. Kokusuzdur. Günümüzde firmalar
su bazl üstün özelliklere sahip ah ap boyalar üretmektedir (Resim 1.5).
Su bazl akrilik boyalar ise günümüzde ah ap süslemede en çok kullan lan
boyalardand r. Di er su bazl boyalara göre üstün özelliklere sahiptir. Daha örtücü, d
etkenlere kar daha dayan kl , renklerde solma ve renk de i ikli i olmayan, çabuk kuruyan
bir boyad r. Bu nedenle kurumadan hemen önce f rçalar temizlenmelidir. Su bazl boyalarda
sentetik k ll f rçalar kullanmak daha iyi netice verir (Resim 1.6).

Resim 1.5: Su bazl ah ap boya

Resim 1.6: Akrilik boya

Do al boyalar: MÖ 300 y l na kadar kullan ld
genellikle; toprak, bitki, hayvan ve madenlerden elde edilir.

tahmin edilmektedir. Bunlar

Toprak boyalar kaya ve ta tan elde edilir. K rm z tonlar ve k z l renkler topraktan
elde edilir. Kayalar dövülerek toz haline getirilir ve renklerine ayr larak kullan l r.
Bitkilerin bir k sm n n tamam ndan veya bir parças ndan boya elde edilir. Lacivert ve
mavi renkler, çivit otun ve indigo bitkisinden, sar renkler y ld z çiçe i, iris, kaynar otu ve
5

papatya gibi çiçeklerden elde edilir. Kahverengi renkler ise k z l a aç, kestane, k z lçam gibi
a açlar n dal, gövde ve kabuklar ndan elde edilir.
Murex, purpura adl deniz hayvanlar n n salg lar ndan mor ve eflatun renkler elde
edilir. K rm z böce inden k rm z elde edilir. Hayvanlardan boya elde edilmesi çok zor
oldu u için az kullan lm t r.
Potasyum, kromat ve arsenik sülfürden sar , kur un karbonat n do al halinden ise
beyaz elde edilir.
Astar boyalar: Boya öncesi düzgün bir yüzey elde etmek ve boyan n yüzeye iyi
yap mas n sa lamak için kullan l r. Boya sisteminin kal nl n art rarak daha örtücü bir
tabaka olu mas n sa lar. Piyasada sentetik, selülozik, kauçuk, çinko kromat, Su bazl akrilik
ve saten astar gibi birçok çe idi bulunmaktad r.

Resim 1.7: Astar boyalar

Geleneksel uygulamalarda: Bina cepheleri ve kalem i lerinde kullan lan, Osmanl
beziri, oksit sar , k rm z a ve neft kar m ndan elde edilen a boyas gibi boyalar
kullan lm t r. Günümüzde ayr ca do al ya bazl ah ap boyalar , nefes alabilen özel ah ap
boyalar , yald zl boyalar gibi birçok boya çe itleri de ah ap bezemede kullan lmaktad r.

1.3.2. F rça ve Rulolar
F rçalar boyay yüzeye aktarmak için kullan l r. Geni yüzeyleri boyamakta
kulland m z kestirme veya ya l boya f rçalar inç ölçü birimine göre grupland r l r (1, 1/2,
3, 4, 5 inç gibi).

Resim 1.8: Kestirme ve ya l boya f rçalar

Geni yüzeyleri h zl bir ekilde boyamak ve verniklemek için rulolar kullan l r.
Rulolar f rçalara göre daha az iz b rak r.
6

Resim 1.9: Rulo

Kalem i lerinde ise genellikle desen f rçalar kullan l r. 2, 4, 6, 8, 10, 12 numara olarak
ölçülendirilir.
Bu f rçalar marka ve seri nu’lar na göre grupland r l r.123, 110, 145, 210, 3100, 258,
420 seri f rçalar gibi.
123, 110, 145 seri f rçalar desen boyamalar nda,420 seri f rçalar kontur
çekimlerinde,258 ve 3100 seri f rçalar ise zemin boyama, flato çekimi gibi yerlerde
kullan l r. Bunlardan 110 ve 420 seri f rçalar samur, di erleri ise domuz k l , sentetik ve
de i ik malzemelerden yap lm t r.

Resim 1.10: 420 seri samur f rçalar

Resim 1.11 : Çe itli desen f rçalar

Boyama i lemi bittikten sonra f rçalar temizlenir. A a daki ekilde görüldü ü gibi
koruma alt na al n r. Do al k ll f rçalar mukavva veya kartona sar l r veya saplar ndan
as larak korunur.
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Resim 1.12: F rçalar n bak m

1.3.3. Z mparalar
Z mparalar ah ap yüzeyi boya öncesine haz rlamak için kullan l r. Kâ t veya bez
üzerine yap m z mpara taneciklerinden olu ur. 0, 1, 2, 3, 4 numara olarak tan mlan r. En
incesi 0, en kal n 4 numarad r. 3 ve 4 yüzey haz rlamada, 2 numara macun z mparalamada,1
numara astar boyada, 0 numara ise boya z mparas nda kullan l r. Piyasada su z mparas ve
kuru z mpara olarak bulunur. Genellikle su z mparas n n rengi k rm z , kuru z mparan n
rengi ise mavidir. Kuru z mpara yüzeyin kaba k s mlar n almak, su z mparas ise en az
pürüzlü haline getirmek için kullan l r.
Z mparalar 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000 gibi
numaralarlarla an lan tane büyüklükleriyle piyasada sat l r.

Resim 1.13: Z mparalar

Makine ile z mparalamada ise titre imli, disk, paletli, haval ve bantl gibi z mpara
makineleri kullan l r. Daha çok geni yüzeylerde makineyle z mparalama tercih edilir. Ah ap
kalem i lerinde çok fazla kullan lmaz.

Resim 1.14: Z mpara makineleri
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1.3.4. Vernikler
Ah ab n do al görünümünü bozmayan ve ah ab koruyan bir malzemedir. Ah ab
ya mur, güne , küf gibi benzeri d etkenlerden korur. Ah ap yüzeye yap lan son i lemdir.
Vernikler akrilik (Su ile inceltilebilen), do al reçine ve sentetik reçine gibi çe itlere
ayr l r. Ayr ca iste e göre mat, yar mat ve parlak olmak üzere piyasadan elde edilir.
Verniklerin yüzeye aktar lmas , kompresörlü tabanca, f rça, cila bezi gibi araçlarla
olur. Mobilyac l kta iyi bir örtücü yüzey elde etmek için, önce 2–3 kat dolgu vernik at l r.
Her kat z mparalan r. Daha sonra son kat vernik at l r.

Resim 1.14: Vernikler

Gomalak cilan n geleneksel vernik uygulamalar nda çok önemli bir yeri vard r. Do al
bir reçine olan gomalak cilan n geçmi i Milattan önceki y llara kadar dayan r. Hindistan ve
Çin Hindi’nde ya ayan Coccuslaca adl bir böce in a açlara salg lad
k rm z s v n n
reçineyle kar mas sonucu olu ur. Bir ba ka tan mlamaya göre laccifer lacca böce in
s v n n ad d r. spirto ile kar t r larak
di isinin yumurtalar n korumak için salg lad
kullan l r.

Resim 1.15: Gomalak ve ispirto

1.3.5. Macunlar
Macunlar, ah ap yüzeyindeki bo luklar doldurmak ve yüzeydeki hatalar kapatarak
düzgün bir yüzey elde etmek için kullan l r. Genellikle dolgu macunu, yoklama macunu,
sentetik macun, plastik macun diye çe itlere ayr l r.
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Polyester macunlar metal ve ah ap yüzeylerde kullan l r, bu macunlarda ayr ca
sertle tirici kullan l r. Ah ab n tamam n n su hava gibi d etkenlerle temas n n kesilmesi
istenen yerlerde kullan l r. Piyasada oto macun ismi ile de an l r. Kar t r ld ktan sonra, çok
k sa bir zamanda(3–4 dk.) yüzeye sürülmesi gerekir. Aksi halde macun donarak yüzeye
sürülmez hale gelir.
Su bazl macunlara piyasada ah ap macunu da denir. Polyester macuna göre sürmesi
daha kolayd r. Daha uzun sürede kurur. Polyester macun kadar örtücü ve dayan kl de ildir.
Sentetik macunlar ise geç kurur ve su bazl macunlara göre daha dayan kl d r.
Geleneksel yöntemlerde el ile haz rlanan macun, günümüzde üretim çe itlili i
nedeniyle azalm t r. Buna ra men baz durumlarda elle macun yapma ihtiyac olu abilir.
Bunun için kaba üstübeç, ince üstübeç (Kaba üstübecin 1/5’ i kadar) ve bezir ya (800 g
üstübeç 200 g bezir ya ) iyice kar t r l r. Bu kar m n içerisine hangi renk boya
yap lacaksa o boyadan bir miktar ilave edilir. Böylece macun alttan renk vermez.

Resim 1.16: Macunlar

1.3.6. Mala ve Spatula
Mala ah ap yüzeye macunu düzgün bir ekilde sürebilmek için kullan l r. nce çelik
sactan imal edilir. Piyasada de i ik ebatlarda bulunur.
Spatula ise daha çok küçük ah ap yüzeylere macun sürmede, özellikle yüzeydeki delik
ve benzeri hasarlar n kapat lmas nda kullan l r. Ah ap d nda raspa ve alç gibi çok de i ik
i lerde kullan l r.

Resim 1.17: Mala

Resim 1.18: Spatula
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1.3.7. Süngerler
Ah ap boyamada dekoratif efektler yaratmak için kullan l r. Do al ve sentetik olmak
üzere 2 türlüdür. Do al olanlar yumu ak dokuludur, bu nedenle boyama i leri için idealdir.
Sentetik süngerlerin ise do al süngerlere göre kullan m daha zordur.

Resim 1.19: Süngerler

1.3.8. effaf Kâ tlar
Motif çizmek, simetrisini almak, yüzeye aktarmak ve mevcut motiflerin rölevesini
almak için kullan l r. Genellikle eskiz ve ayd nger gibi effaf kâ tlar kullan l r.

Resim 1.20: Eskiz ka d

1.3.9. Kâ t Bantlar
Boya ve vernik yap m nda renklerin birbirine kar mamas için kullan l r. Plastik
effaf bantlara göre yüzeyde daha az iz b rak r.

Resim 1.21: Ka t bantlar
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1.4. Ah ap Yüzeyin Haz rlanmas
1.4.1. Z mparalama
Z mparalama makine veya elle yap l r. Elle z mparalama için z mpara takozu
haz rlan r. Bunun için ah ap takoz etraf na z mpara sar l r. Böylece elle z mparalama i lemin
daha rahat yap lmas sa lan r. Önce kaba z mpara yap l r. Sonra orta, en son ise ince
z mpara yap l r. Z mpara yap l rken ah ap damarlar yönünde z mpara yap lmas na dikkat
edilir.

Resim 1.22: Z mpara yapma

1.4.2. Macun Çekme
Polyester macun kullan lacaksa, bir miktar macun sertle tiricisi ile kar t r larak
macun yap lacak yüzeye konur. Macun, yüzeye macun malas yard m yla yay l r. Sonra tek
bir harekette malaya kuvvetlice bast r larak macun düzgün bir ekilde yüzeye yedirilir. Bu
i lemlerin k sa bir sürede yap lmas na dikkat edilir. Yoksa macun sertle erek yüzeye
sürülmez hale gelir.

Resim 1.23: Macun çekme

Su bazl macun kullan m nda polyester macundaki gibi ayn i lemler yap l r. Yaln z
burada sertle tirici yoktur, do rudan do ruya yüzeye yay l r. Yüzeye düzgünce yayma i lemi
bittikten sonra kurumas beklenir ve z mparalan r. Daha sonra 2.kat vurulur. Son olarak
tekrar ince z mpara ile z mparalanarak pürüzsüz boyaya haz r düzgün bir yüzey elde edilir.
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Resim 1.24: Macun sonras z mpara

1.4.3. Astar Atma
Yüzey bozukluklar macunla düzeltildikten sonra astar atma i lemine geçilir. Sentetik
boya yap lacaksa sentetik astar kullan l r. Su bazl boyalarda ise 1. kat boya astar yerine
geçer.
Boya tipine uygun astar seçildikten sonra yüzeye rulo veya f rça ile sürülür bizim
çal malar m zda pek kullan lmamakla beraber makine ile de püskürtülebilir. Astar yüzeye 2
kat halinde sürülür. Birinci kat astar at l r. Kurumas beklenir.

Resim 1.25: 1. Kat astar atma

1. kat astar kuruduktan sonra bozuk olan yerlere macun çekilir, z mpara at l r. Gerekli
rötu lar yap ld ktan sonra 2. kat astar at l r. Kuruduktan sonra tekrar hafif z mparalan r,
gerekirse 3. kat at l r ve boyaya haz r hale getirilir.

Resim 1.26: 2.Kat astar atma
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET

Resim 1.27: MDF ah ap

Verilenler: 10x20 cm ebatlar nda MDF Ah ap.
Uygulama 1: Yukar da
ekli ve ölçüleri verilen ah ab n z mparalama i lemini
yap n z.
Uygulama 2: Ah aba macun çekme i lemini yap n z.
Uygulama 3: Ah aba astar atma i lemini yap n z.
lem Basamaklar
Ah aba uygun z mpara
seçiniz.

Yüzeyi z mparalay n z.
Boya cinsine göre macun
cinsini belirleyiniz.

1.kat macun sürünüz.

2.Kat macun sürünüz.

1. Kat astar at n z.

2. kat astar at n z

Öneriler
giysisi giyiniz.
Temiz ve düzenli olunuz.
lk z mparalama için kal n,2. kat için orta, son kat
içinse ince z mpara seçiniz.
Z mparay takoza sar n z.
Z mparay Yüzeye damarlar do rultusunda
sürünüz.
Kaba z mpara i lemi bittikten sonar, orta
z mparay son kat içinse ince z mparay tak n z.
Sentetik, su bazl veya polyester macunlardan
birini seçiniz.
nceltici kullanman z gerekiyorsa önce macunu
incelticiyle kar t r n z.
ncelticiyle kar t r lan macunu mala ile tek
hamlede ve donmamas için k sa zamanda yüzeye
sürünüz (Yakla k 3–4 dk). Kurumas n
bekleyiniz.
Kuruyan macunu z mparalay n z.
Hatalar kapatacak ekilde 2. kat macunu yine
malayla bast rarak yüzeye sürünüz.
Son olarak z mparalay n z.
Yapaca n z boyaya uygun astar seçiniz.
Astar atmak için rulo veya f rça kullan n z.
Astar n kurumas n bekleyiniz.
Kuruyan astar üzerine ince z mpara at n z.
2. kat astar yine rulo veya f rça yard m yla
sürünüz.
Kuruduktan sonra yüzeyi hafifçe z mparalay n z.
14

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand
belirleyiniz.
1.

n z , a a daki sorular cevaplayarak

Ah ap bezeme a a dakilerden hangisinde yap lmaz?
A) Kap lar
B) Bina d cepheleri
C) Tavanlar
D) Pencere pervazlar

2.

Cami ah ap bezemede hangi motifler en az kullan lm t r?
A) Rumi
B) Hatayi
C) Hayvan motifleri
D) Barok

3.

1.Kat macundan sonra ilk hangisi yap l r?
A) Boya at l r
B) z mpara at l r
C) 2.kat macun at l r.
D) astar at l r.

4.

Z mparalama için hangisi do rudur?
A) Z mpara Liflere ters do rultuda at l r.
B) Z mparalamaya 320 nu’ lu z mpara ile ba lan r.
C) Z mparay mutlaka makina ile atmak gerekir.
D) Z mparay damarlara paralel atmak gerekir.

5.

Astar boya için hangisi do rudur?
A) Genellikle 2 kat at l r.
B) Macundan önce at l r.
C) Sadece tabanca ile at labilir.
D) Boya üstüne uygulanabilir.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z ve do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz.
Ölçme sorular ndaki yanl
cevaplar n z
ö retmeninizden yard m alarak tamamlayan z.
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tekrar ederek, ara t rarak ya da

PERFORMANS DE ERLEND RME
Yapm oldu unuz ah ab boyaya haz rlama i lemini, a a daki de erlendirme
ölçe ine göre de erlendiriniz.
Gerçekle me düzeyine göre “Evet – Hay r” seçeneklerinden uygun olan kutucu a
i aretleyiniz.
DE ERLEND RME ÖLÇE
Dersin ad
Amaç
Konu
1.
2.
3.
4.

Ah ap Bezeme
Ö rencinin
Ah ap yüzeye boyama öncesi haz rl klar n
Ad Soyad
yap lmas
Ah ap Yüzeyi Haz rlamak
S n f / Nu
De erlendirme Ölçütleri
Z mparalama için gerekli malzemeleri haz rlad n z m ?
Damarlara uygun yönde z mparalama yapt n z m ?
Yüzeye 1. kat macun sürdünüz mü?
1. kat macun üzerine z mpara atarak, 2. kat macun
sürdünüz mü?

5.

1. kat astar att n z m ?

6.

Astar üzerine z mpara çektiniz mi?

7.

2. kat astar att n z m ?

Evet

Hay r

DE ERLEND RME
De erlendirmeniz sonunda “Hay r” i aretledi iniz i lemleri tekrar ediniz. Tüm
i lemleri ba ar yla tamamlad ysan z bir sonraki faaliyete geçiniz.
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Ö RENME FAAL YET –2
AMAÇ

Ö RENME FAAL YET –2

Uygun ortam sa land nda ah ap bezemede kullan lan motifleri tan yarak bunlar n
yüzeye aktarma, boyama ve koruma i erini tekni ine uygun yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapman z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r:
Ah ap bezemede kullan lan motifleri ara t r n z.
Bu motiflerin nas l boyand n ara t r n z.
Ah ap bezemeyi koruma tedbirlerini ara t r n z.
Tan ma i lemleri için internet ortam tarihi binalar, camiler ve ah ap eserleri gezmeniz
gerekir. Tarihi binalarda kalem i lerini yapan ki ilerden bilgi alarak kazanm oldu unuz
bilgi ve deneyimleri arkada grubunuz ile payla n z.

2. MOT F HAZIRLAMAK VE BOYAMAK
2.1. Ah ap Bezemede Kullan lan Motifler
Ah ap bezemede erken dönemlerde Rumi ve Hatayi motifler, geç dönemlerde ise
Barok ve Rokoko motifler a rl kl olarak kullan lm t r. Bunlar n d nda geometrik ve
Edirnekari motifleri de yo un olarak kullan lm t r.

Resim 2.1: Hatayi motifler
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Ah ap bezeme motiflerinde Osmanl lar n 15. yüzy ldan itibaren kulland klar
Edirnekari (Edirne i i bezeme) motifleri önemli bir yer tutar. Edirnekari motifleri, genelde
çiçek, yaprak ve meyvelerden olu ur. Bu motifler ah ap, karton ve deri üzerine i elenerek.
Edirnekari olu turulur. Kap , dolap kapa , kepeng gibi ah ap elemanlarda kullan l r. Erken
dönemlerde kök boyalardan geç dönemlerde ise ya l boyalar kullan lm t r. Desenler
boyand ktan sonra gomalak cila ile korumaya al nm t r.

Resim 2.2: Edirnekari

2.2. Motifin Yüzeye Aktar lmas
Motiflerin yüzeye aktar lmas , günümüzde hobi amaçl kurslarda geleneksel
yöntemlerden farkl olarak tutkal ile yüzeye yap t r lmakta, daha sonra motif üzerinde çe itli
yöntemlerle boyama i leri yap lmaktad r.
Motif yüzeye aktar rken düzen-denge çok iyi olmal , motif her taraftan e it bo luklar
kalacak ekilde oturtulmal d r.
Geleneksel yöntemlerde ise ah ap yüzeye motif aktarma genellikle a a daki
ekillerde olmaktad r.
Kömür tozuyla aktarma: Bu yöntemin en fazla kullan lan yöntem oldu u tahmin
edilmektedir. Sadece ah ap yüzeye de il; duvar gibi kalem i i yap lacak birçok yüzeyle
uygulanm t r. Me e odunu kömür tozunun özelli i yüzeyden rahat silinmesi ve boyaya
kar mamas d r. Haz rlamas biraz zor ama uygulamas çok pratiktir. Seri uygulamalarda
bize zaman kazand r r.
Bu yöntemde önce motif effaf ka t üzerine çizilir.
aral klarla delinir.
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ne ile kontur s n rlar e it

Resim 2.3:

neyle delme

Me e odunu kömürü dövülerek toz haline getirilir. Kömür tozu ince geçirgenli i olan
(Bayan çorab gibi) bez içerisine konur.

Resim 2.4: Kömür tozu haz rlama

Motif yüzeye sabitlenir. Haz rlanan bez tampon hafif darbelerle motif üzerinde
gezdirilir. Kömür tozu i ne deliklerinden geçerek ah ap yüzeye yap r. Daha sonra motif
yüzeyden yava ça, a a yukar oynatmadan kald r l r. kald r l r. Böylece motif yüzeye
aktar lm olur.

Resim 2.5: Kömür tozuyla aktarma
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Karbon arac l yla aktarma: Bu yöntemi her türlü boyal zeminde uygulamak zordur.
Yüzeyin parlak ve kaygan boyalardan olu mas , s r kapl olmas halinde karbonla aktarmak
çok zordur. Ancak yüzey mat ve kaygan de ilse bu yöntemi uygulayabiliriz. Çünkü bu tür
yüzeylerde kendini iyi göstermez Karbonlu aktarmada iki farkl yöntem uygulan r.
1. yöntemde motif ters çevrilerek motif üzerinden Hb veya 2b gibi kalemlerle çizilir.
Daha sonra bu çizilen yer a a gelecek ekilde yüzeye sabitlenir üzerinden tekrar
çizdi imizde önceki çizdi imiz çizgiler karbon görevini görür. Böylece motif yüzeye
aktar lm olur. Bu yöntem özellikle karton gibi yüzeylere aktarmada çok etkili ve
kullan l l d r.

Resim 2.6: Motifin tersinden aktarma

2. yöntemde ise karbon kâ d motifin alt na konur. Motif yüzeye sabitlenir. Motif
üzerinden kur un kalemle çizilerek yüzeye aktarma i lemi yap l r.

Resim 2.7: Karbon ka d yla motif aktarma

Motifi yüzeye do rudan aktarma: Motifin do rudan do ruya serbest elle ah ap
yüzeyine çizilmesidir. Bu yöntem özel yetenek gerektirir. Yüzeyde belirlenen s n rlar içine
kara kalem çal mas yla motif çizilir veya do rudan boyama suretiyle resim yap l r.

2.3. Ah ab n Boyanmas
Günümüzde ah ap boyama hobi amaçl kurslarda Dekupaj, Stencil, Mozaik, Peçete ve
çatlatma gibi benzeri tekniklerle yap lmaktad r. Tarihi binalarda rastlad m z ah ap
bezemede ise motif yüzeye aktar ld ktan sonra, önce motif üzerinde kestirme at p daha sonra
kestirmeler aras nda kalan motif zeminini boyay p en son ise kontur çekerek motifin
tamamland gözlenmektedir.
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2.3.1. Zemin Boyama
Zemin boyama 2 türlü dü ünülebilir.
1. yöntem: Ah ab n tamam n boyamad r. Ah ab n macun-z mpara ve astarlama i i
bittikten sonra zemin rengi tespit edilir. Rulo veya f rça ile tüm yüzeye 1. kat boya at l r.1.
kat boyada f rça darbeleri yatay do rultuda olacak ekilde boyama yap l r.

Resim 2.8: 1. kat zemin boyama

lk kat boya kuruduktan sonra, üzerine hafif bir z mpara at l r. Bu defa öncekinin
tersine dikey do rultuda f rça darbeleri olacak ekilde 2.kat boya at l r. Kuruma süresi
kulland m z boya türüne göre de i ir. Örne in, su bazl boyalar daha çabuk kurur, ya
bazl boyalar ise daha geç kurur. Genellikle 2 kat boya yeterli olur. Gerekti inde 3. kat
boyada at labilir.

Resim 2.9: 2.kat zemin boyama

2.Yöntem: Motif içi zemin boyamad r. Bu genel zemini boyamadan farkl d r. Motife
kestirme att ktan sonra uygulan r. Motifin içini olu turan bo luklar boya ta mayacak ekilde
özenle boyan r. Burada zemin bo luklar n n büyüklüklerine göre 258 seri f rça ba ta olmak
üzere di er 110, 123 ve 145 seri f rçalarla da zemin boyanabilir.

Resim 2.10: Motif içi boyama

21

2.3.2. Kestirme Atma
Motif boyama i leminin en az hata ile yap labilmesi için motif e rileri üzerinde
kestirme at l r. Böylece motifin kontur s n rlar belirlenir. Motif içi zeminin ise rahat
boyanmas sa lan r. F rça olarak yüzeyin geni li ine göre uygun ebatlarda bezeme f rçalar
kullan l r. Özellikle 123 ve 110 nu’ l f rçalar uygun gider. Motif zemini çok geni oldu u
takdirde 258 nu’ l f rçalar da kullan labilir.

Resim 2.11: Kestirme atma

2.3.3. Kontur Çekme
Kontur motifin s n rlar n belirleme ve motife nitelik verme i lemidir. Kestirme at l p
zemin boyama i lemi bittikten sonra en son kontur çekilerek motif tamamlan r. Kontur
çekme motif boyaman n en zor k sm d r. Uzun k ll samur f rçalarla (420 seri ) yap l r. Bu
f rçalar n uç k s mlar daha uzun olduklar için e riler üzerinde her türlü dönü yapma
kabiliyetine sahiptir.

Resim 2.12: Kontur çekme

Kontur çekme, çok hassas bir i lem oldu u için el titremesi çok olur. El titremesini
önlemek ve çal man n temiz olmas n sa lamak için baston denen dayanaklar kullan l r.
E er küçük yüzeylerde masa ba çal malar yap l yorsa yüzeyin büyüklü üne uygun
sehpa türü baston yap labilir.
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Resim 2.13: Sehpa baston

Dü ey yüzeylere sabitlenmi veya büyük yüzeylerde çal rken 03–1,5 cm daire
kesitinde Yakla k 50 cm uzunlu unda bastonlar kullan l r. Bu ebatlar kullanan ki iye göre
de i ir.

Resim 2.14: Çubuk baston

2.4. Ah ap Bezemeyi Koruma
Ah ap bezemeyi korumak için önce kullan lan malzemelerin kalitesiyle beraber
ah aba nelerin zararl olabilece ini bilmek gerekir. Gerekli tedbirler al nd taktirde ah ap
, su, mantar ve böceklerden
bezeme çok uzun y llar dayanabilir. Bunun için ah ab güne
korumak gerekir.
Bu al nacak tedbirleri bezeme öncesi ve bezeme sonras al nacak tedbirler olmak üzere
2 türlü dü ünebiliriz.

2.4.1. Bezeme Öncesi Tedbir Almak
Burada amaç ah ab boyamaya ba lamadan önce gerekli tedbirleri almakt r. Bunun
için geleneksel yöntemlerde bezir ya ile doyurmak, günümüzde ise emprenye etmek veya
ah ap koruyucularla doyurmak gerekir.
Emprenye etme çe itli kimyasal maddelerin ah aba emdirilme i lemidir. Günümüzde
ah ab korumak için çok uygulanan bir yöntemdir. Ah ab n ömrünü yakla k 10 kat
art rmaktad r.
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Resim 2.15: Emprenye malzemesi

Geleneksel yöntemlerde keten tohumundan elde edilen bezir ya ah ap koruyucu
olarak kullan lm t r. Bezir ya ah ab n nemli kalmas na neden oldu u için tam koruma
sa lamamaktad r. Bunun yerine günümüzde ah ap koruyucu olarak pinotex türü koruyucular
kullan lmaktad r.
Pinotex türü ah ap koruyucular, ah aba macun atmadan önce yüzeye sürülür. Sürme
i lemi f rça veya cila bezi ile yap l r. Koruman n iyi olmas için ah aba iyice yedirilmesi
gerekir. Piyasada renksiz, maun, me e, ceviz, gibi ah ap renklerine yak n renk tonlar yla
bulunur.

Resim 2.16: Pinotex

2.4.2. Bezeme Sonras Tedbir Almada
Ah ap bezemeyi korumak ve ah aba son halini vererek ah ab güzelle tirmek için en
çok kullan lan yöntemlerin de ba nda ah ab cilalama gelir.
Geleneksel yöntemlerde kalem i leri bir s r tabakas yla kapat lm t r. Bu s r tabakas
inceltilmi bezir ya ve vernikten olu ur. Bunlara lake çal malar da denebilir. Bununla
beraber gomalak cila çok yo un olarak kullan lm t r. Benzeri cilalar kullan lm t r.
Günümüzde ise teknolojinin geli mesiyle beraber sentetik, selülozik ve su bazl birçok cila
çe idi kullan lmaktad r.
Normal bir cila yap m nda havaland rma iyi olmal d r. Yerler toz kalkmamas için
gazete ka d veya tala la örtülmelidir.
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Resim 2.17: Cila sürülmesi

Ah ap yüzeyi cilaland ktan sonra cilay koruman n bir yöntemi de cila üzerini
mumlamak ve ya lamakt r. Bunun için s v ya da kat mumlar kullan labilir. Mumun bir
özelli i de ah ab n nefes almas n engellememesidir. Uygulama için yumu ak, tüylenmeyen
bir pamuklu beze mum konarak lif yönü do rultusunda ah aba sürülür. Gerekti inde f rçada
kullan labilir. Son olarak bir bezle silinirse mum güçlenir ve daha da parlakl k kazan r.

Resim 2.18:mumlu bez

Gomalak cila ile korumada ise, gomalaklar ispirto ile bir i eye konarak çalkalan r.15.
dakikadan itibaren erimeye ba lar. Yakla k 1 saat sonra ise eriyerek yüzeye sürülmeye haz r
hale gelir. Çalkalama neticesinde kar m kahverengi olur.

ekil 2.14: Gomalak eritme

Gomalak cila haz r hale geldikten sonra yüzeye cila bezi veya f rçayla yard m yla
sürülür. Bu i lem 3–4 kez tekrar edilir. Böylece Yüzeyde ah ab koruyan ince bir tabaka elde
edilmi olur. Bu i lem yap l rken bezemenin zarar görmemesi için özellikle ilk katlarda fazla
bask yap lmamas gerekir. Hasar vermeden ilk katlar tamamland ktan sonra di er katlar
daha rahat vurulabilir.
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Resim 2.15: Gomalak cila sürülmesi

Restorasyonda pek yeri olmamakla beraber e er ah ap eser d etkenlere maruzsa,
bitkisel ya lardan yap lm olan, suya dayan kl yat vernik alternatif koruyucu olarak
dü ünülebilir.

Resim 2.16: Vernik sürme
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET

Verilenler: Boyaya haz r hale getirilmi 10x20 cm ebatlar nda MDF ah ap
Uygulama 1: Ah aba uygun motif haz rlama i lemini yap n z.
Uygulama 2: Motifi yüzeye aktarma i lemini yap n z.
Uygulama 3: Zemin boyama i lemini yap n z.
Uygulama 4: Kestirme atma i lemini yap n z.
Uygulama 5: Kontur çekme i lemini yap n z.
Uygulama 6: Ah ap bezemenin koruma i lemini yap n z.
lem Basamaklar

Öneriler
giysisi giyiniz.
Temiz ve düzenli olunuz.
Boyamadan once astar boya üzerine hafif
bir z mpara at n z.
Boya için uygun renkleri seçiniz.
Boyay f rça veya rulo ile vurunuz.
1.Kat boyan n üzerine hafif bir z mpara
at n z.
1.kat boyan n ters istikametinde f rça
darbeleriyle veya rulo ile 2.kat boyay
vurunuz.
Ah ap bezemede kullan labilecek
motiflerin incelemesini yap n z.
Motifi bezeme yap lacak ah ap yüzeyin
ah ap yüzeyin ebatlar na gore büyütünüz.
Motif simetri özelli i varsa önce
simetrisini alarak çiziniz.
Motif i neyle deliniz.
Motifi aktarmak için kömür tozu, karbon
gibi malzemeleri haz rlay n z.
Kömür tozunu tampon yaparak motif
üzerinde gezdiriniz.
Karbon arac l yla da motif aktarmay
deneyiniz.

1. Kat zemini boyay n z.

2. Kat zemin boyay n z.

Ah ap bezemeye uygun motif seçiniz.

Seçilen motifi effaf ka t üzerine
çiziniz.

Motifi ah ap yüzeye aktar n z.
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Kestirme atmaya ba lamadan önce bo bir
zeminde al t rma yap n z.
Baston kullanarak, kontur s n rlar n
ta mayacak ekilde desen f rçalar yla
kestirme at n z.
Kestirme at lan yerlerin aralar nda kalan
zemin bo luklar n ayn renk boya ile
boyay n z.
Kontur çekmeden önce uzun süre kontur
al t rmalar yaparak el titremesini en az
seviyeye indiriniz.
Kontur için baston ve 420 nu.’ l f rçay
kullan n z.
Gomalak ve ispirtoyu haz rlay n z.
Bir miktar gomala ispirto içerisine
koyarak eriyene kadar çalkalay n z.

Kestirme at n z.

Motif içi zemin boyamas n yap n z.

Kontur çekiniz.

Ah ap bezemeye gomalak cila
çekiniz.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand
belirleyiniz.
1.

n z , a a daki sorular cevaplayarak

Motifi yüzeye aktarmak için hangisi malzeme kullan lmaz?
A) Murç
B) Eskiz
C) Kömür tozu
D) ne

2.

Kömür tozuyla motif aktarmada hangisi yap l r?
A)Motif alt na karbon konur.
B)Motif ablon olarak kesilir.
C)Motif i neyle delinir.
D)Fotokopi çekerek aktarma yap l r.

3.

Zemin boyama için hangisi do rudur?
A) Macundan sonra zemin boyan r.
B) Astar at ld ktan sonra zemin boyan r.
C) Ah aba önce z mpara at l r sonra zemin boyan r.
D) Cila att ktan sonra zemin boyan r.

4.

Motif içi zemin boyamada hangisi do rudur?
A) Kontur çektikten sonra boyan r.
B)Macun çektikten sonra boyama yap l r.
C) Kestirme at ld ktan sonra boyan r.
D) Ciladan sonar boyan r.

5.

Motiflere kestirme atarak a a dakilerden hangisi yapm oluruz?
A)Kestirme atarak kontur kapat l r.
B) Motif s n rlar kontura haz rlanm olur.
C) Kestirme astar boyay kapatmak için at l r.
D) Kestirme atarak motife son ekli verilir.
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6.

Kontur hangi f rçayla çekilir?
A) 258 Talens f rça
B) 123 Nu’l f rça
C) Yapl boya f rças
D) 420 seri f rça

7.

Konturun amac a a dakilerden hangisidir?
A) Motifin s n rlar n belirlemek
B) Motifi boyamak
C) Z mparaya haz rl k yapmak
D) Motife renk vermek

8.

Hangisi ah ab koruma amaçl de ildir?
A) Vernik atma
B) Emprenye etme
C) Pinotex sürme
D) Z mpara yapma

9. Gomalak cila için hangisi yap lmaz?
A) Gomalak ispirto ile kar rt r l r.
B) Elde edildi i ülkelerden biri Hindistan’d r.
C) Boyama amaçl yap l r.
D) Yüzeye f rça veya cila bezi ile sürülür.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z ve do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Ölçme sorular ndaki yanl cevaplar n z tekrar ederek, ara t rarak
ya da ö retmeninizden yard m alarak tamamlayan z.
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PERFORMANS DE ERLEND RME
oldu unuz ah ap bezemeyi, a a daki de erlendirme ölçe ine göre
Yapm
de erlendiriniz.
Gerçekle me düzeyine göre “Evet – Hay r” seçeneklerinden uygun olan kutucu a
i aretleyiniz.

Dersin Ad
Amaç
Konu

DE ERLEND RME ÖLÇE
Ah ap Bezeme
Ö rencinin
Ah ap kalemi leri motiflerini haz rlama
ve boyama becerisinin ölçülmesi
Motif Çizme ve Boyama

Ad Soyad
S n f / Nu.

De erlendirme Ölçütleri
1.

Ah ap bezeme gerekli olan motif ve boya seçimini
yapt n z m ?

2.

Zemin boyas n att n z m ?

3.

Motifi yüzeye tekni ine uygun olarak geçtiniz mi?

4.

Motife kestirme att n z m ?

5.

Motif emin boyamas yapt n z m ?

6.

Kontur çektiniz mi?

7.

Süreyi iyi kulland n z m ? (16 saat)

Evet

Hay r

DE ERLEND RME
De erlendirmeniz sonunda “Hay r” i aretledi iniz i lemleri tekrar ediniz. Tüm
i lemleri ba ar yla tamamlad ysan z bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
Modülde kazand

n z becerileri a a daki tablo do rultusunda ölçünüz.

PUAN

De erlendirme Ölçütleri
Ah ap bezemede kullan lacak malzemeleri ve miktarlar n
belirlediniz mi?
Z mpara Yapma
Z mpara yapmak için uygun kal nl ktaki z mparalar
takoza yerle tirdiniz mi?
Kal n, orta ve ince z mparalar s rayla sürdünüz mü ?
Z mparay damarlar do rultusunda sürdünüz mü?
Macun Çekme
Boyaya uygun macun belirlediniz mi?
1. Kat macun attt n z m ?
1. Kat macun üzerine z mpara att n z m ?
Malayla düzgün bir ekilde 2. kat macun att n z m ?
Macun üzerindeki pürüzleri gidererek z mpara att n z m ?
Astar Atma
Rulo veya mala ile 1. kat astar att n z m ?
1. Kat astar üzerine z mpara att n z m ?
2. kat astar att n z m ?
Zemin Boyama
Zemin boyas na uygun renk tespitini yapt n z m ?
1. Ve 2.kat zemin boyas att n z m ?
Motif içi zemin boyas att n z m ?
Kestirme Atma
Kestirme için uygun f rça ayarlad n z m ?
Baston kullanarak kestirme att n z m ?
Kontur Çekme
Kontur için uzun k ll f rça kulland n z m ?
Konturu baston kullanarak att n z m ?
Genel lemler
Bak m için gomalak cila veya ba ka bir cila çektiniz mi?
Boyama bittikten sonra f rçalar n bak m n yapt n z m ?
Süreyi uygun kulland n z m ? (16 saat)

Evet

Hay r

Modül ile ilgili eksikleriniz var ise ilgili faaliyetlere dönerek bu eksiklerinizi
tamamlay n z.
Modülü ba ar ile tamamlad ysan z ö retmeninize dan arak bir sonraki modüle
geçebilirsiniz.
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DE ERLEND RME
De erli ö rencimiz, i ledi imiz Restorasyon Dal Ah ap Bezeme modülünü bitirmi
durumdas n z; e er bu modülü ba ar ile tamamlad ysan z burada elde etti iniz yeterlikleri
bundan sonraki modüllerde de s k s k kullanaca n z unutmay n z. Bu konular n daha birçok
kez kar n za ç kaca n n fark nda olarak burada kazand r lan yeterliklerinizi geli tirmek ve
güncel geli meleri takip etmek, alan n zda yeti mi bir eleman olman z sa layacakt r.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET –1’ N CEVAP ANAHTARI
1.

B

2.

C

3.

B

4.

D

5.

A

Ö RENME FAAL YET –2’ N N CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
C
B
C
B
D
A
D
C
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