ESER AHÞAP HOÞGELDÝNÝZ

Kullanýlan Teknikler

AHÞAP ÝÞLERÝNDE KULLANILAN OYMA TEKNÝKLERÝ
1. YÜZEY OYMACILIÐI
Yüzeyleri zenginleþtirmek, estetik bir görünüm ve belirli bir hareket vermek için yapýlan bir tekniktir. Bu teknikte ucu keskin bir
kalemle aðaç yüzeyi oyulmak suretiyle süsleme bütünüyle kabartma olarak ortaya çýkarýlýr. Kalem çok derinlere inerse derin oym
daha eðimli çalýþýlýrsa sathi veya mail kesim adý verilir. Kullanýlan belli baþlý motifler rumi, çiçek, geometrik þekiller ve yazýlard
A. Az derinlikli yüzey oymacýlýðý

A.1. Az derinlikli düz satýhlý: Ahþap yüzeyi ayný seviyede ve düz satýhlýdýr. Motiflerin derinliði yüzeyden üç yada dört milimetrey
A.2. Az derinlikli yuvarlak satýhlý: Ahþap yüzeyi ayný seviyede ve yuvarlak satýhlýdýr .
Yapýlacak motif ana hatlarýyla aslýna uygun olur. Ýþlenmesi ve temizlenmesi kolaydýr.
Zarif görünüþü bakýmýndan her zaman uygulanan bir oyma türüdür.
B. Çok derinlikli yüzey oymacýlýðý

Yüzeyden 4mmden fazla derinliði olan oymalara çok derinlikli yüzey oymacýlýðý. Az derinlikli, yüzey oymacýlýðýndan daha derin
hareketli bir uygulamadýr. Ýþlenen motifler daha canlý olarak görülür. Fakat motifin iþlenmesi oldukça güçtür.

B.1. Çok derinlikli düz satýhlý: Ahþapta düz bir yüzey oluþturur. Motifler yüzeye derin oyma ile iþlenir. Ayný eserde bazý motiflerin
teknikle, bazýlarý ise daha sonra anlatýlacak olan motiflerin çok derinlikli yuvarlak satýhlý, oyma ile iþlendiði görülür.
Ankara Alaedin Camii minberi ön cephesinde kapý köþelikleri (1197-1198)
Malatya Ulu camii minberi (13.yy), Kayseri Ulu camii minber kapýsý rozetleri (1205)
Amasya Burmalý minare caminin minberinin kitabesi (13.yy).Alaþehir Kileci Mescidi pencere kanatlarý (13.yy sonu), Ankara
Ahi Þerafeddin sandukasý (1350. Etnografya müzesi ) bu tekniðe ait örnekler sunulmaktadýr.

B.2. Çok derinlikli yuvarlak satýhlý: Özelikle, kitabelerde, yazýlarda, oymalar çok zengin bir görünüþ veren ve en çok kullanýlan b
tekniðinde röliyefler engebeli yuvarlak bir yüzey meydana getirilmek üzere iþlenmiþtir. Bazý örneklerde kabartmalar çok yüksektir
kafes (ajur) tekniði etkisini verir.

Konya Mevlana ve Ýstanbul Türk Ýslam Eserleri Müzelerinde sergilenen çeþitli rahlelerde Siirt Ulu camii minberi yazýlarýnda
(Ankara Etnoðrafya Müzesi), Ankara Kýzýlbey camii kapýsýnda (Etnografya müzesi ), Kýzýlbey camii kürsüsünde (1264-83), Ank
Aslanhane Camii minberi kapýlarýnda bu þekil oymalar görürüz. Çok bol olan bu örnekler daha çok sayýda eserlerde çoðaltýlabil

C. Çift katlý kabartma (röliyef) tekniði: Özellikle kitabelerde, yazýlarda kullanýlan ve çok zengin bir görünüþü olan bu teknikte ,dah
adý geçen iki oyma tekniði bir arada kullanýlmýþtýr. Genellikle altta kalan arabeksleri meydana getiren dekor ise yuvarlak yüzeyli
derin oyma ile iþlenmiþtir. Ankara Alaeddin camii minberi kitabesi buna güzel bir örnektir.
D. Eðri kesim tekniði :

Bu teknik Anadolu daki ahþap eserlerin bitki süslemeleri için kullanýlmýþtýr. Bu tür oyulan kompozisyonlarda geometrik eleman b
veya iki ince yiv halinde bütün yüzeyi dolaþan çizgiler halindedir.

2. KÜNDEKARÝ TEKNÝÐÝGenelde minberlerin yaný yüzeylerinde ve kapýlarda kullanýlan kündekari tekniði büyük ustalýk gerek
Ýslam sanatýnda en erken örneklerini 12.yüzyýlda Mýsýr, Halep ve Anadoluda bulmaktayýz. Tekniðin bu üç merkezde birbirine p
olarak geliþtiði zannedilmektedir.

Bu teknik, küçük ölçüde geometrik parçalarýn birbirine geçmesi ile elde edilir. Bu parçalarýn ahþap sularý, damarlarý birbirine zýt
konulduðundan, ahþabýn zaman içerisinde çalýþmasýndan doðabilecek sakýncalarý bir ölçüde engel olduðu için kapý kanatlarý
düzgünlüðünü korumuþtur.
Kündekari tekniði yapýlýþýna göre hakiki ve taklit kündekari olarak iki ana grupta incelenebilir.
A. HAKÝKÝ KÜNDEKARÝ
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Bir Çatma Tekniði olan hakiki kündekaride sekizgen, baklava ve yýldýz biçiminde olan, içi arabesk kabartmalý ahþap parçalarla
bunlarý birbirine baðlayan oluklu ahþap kiriþler içine geçerek baðlanmýþtýr. Bu parçalarý birbirine tutturmak için çivi veya tutkal
kullanýlmýþtýr. Parçalar geçme olduðundan ahþabýn kuruyup çekmesi halinde ayrýlmalar, yarýklar olmaz. Saðlamlýðý saðlamak
kündekari satýhlarýnýn altýnda ahþap bir iskelet bulunur.

Geometrik ahþap parçalar negatif veya pozitif geçmelerle birbirine baðlanarak yapýlacak parça bir uçtan baþlayarak adeta sepet
örer gibi örülerek bütüne gidilir. Günümüze kadar gelmiþ çok muhteþem örneklerin pek çoðunun örgü sistemi çözülememiþ, çeþit
yýpranýp daðýlan birkaç kapýyý toplayýp eski haline getirmek mümkün olamamýþtýr.

Çok güç olan kündekari tekniðinde iþlenmiþ küçük detaylý veya daha kaba örneklere rastlanabilir. Konya Alaeddin (1155-56), Aks
Ulu (12.yy), Harput Sare Hatun (12.yy), Malatya Ulu (13.yy), Siirt Ulu (13. yy), Sivrihisar Ulu (1275), Beyþehir Eþrefoðlu
(1298-99), camii minberi kündekari tekniðinin kaba ve daha ustalýkla iþlenmiþ örneklerini sunmaktadýr. Niðde Sungurbey (14.yy)
Ürgüp Damseköy Taþkýn Paþa (14.yy), Birgi Ulu (1322), Manisa Ulu (1376-77), Manisa Ývaz Paþa(1478), Bursa Ulu (1399), cam
minberleri Selçuklu geleneðinin daha da incelerek sürdüren geç devir örnekleridir.
B. TAKLÝT KÜNDEKARÝ

Hakiki kündekarinin daha kaba ve az ustalýk isteyen bir grubudur. Bu örneklerde ahþap bloklar üzerinde sekizgenler, yýldýzlar,
baklavalar v.b. geometrik þekillere ayrýlarak elde edilir. Kafesi oluþturan kiriþler ahþap çýtalardan çakýlmýþtýr. Taklit kündekari y
tekniðine göre üç gruba ayrýlýr.
B.1. ÇAKMA VE KABARTMA KÜNDEKARÝ

Çakma ve kabartma kündekari tekniðinde minber yan aynalýklarý veya kapý kanatlarý ayný ahþap bloklarýnýn yan yana geçirilm
tamamlanýr. Bu ahþap bloklarda içi arabesk dekorla süslü sekizgenli, baklava ve yýldýz þekilli kýsýmlar birer kabara ile kabartma
halinde iþlenmiþtir. Bu çýkýntýlý satýhlarýn arasýna geometrik kafesi oluþturan kiniþlere çakýlmýþtýr. Görünüþte hakiki kündekar
teknikte sekizgen, yýldýz ve baklavalarda (ahþap blokla yekpare olduklarý için) çivi yoktur, aradaki çýtalar çivi ile tutturulmuþtur.
Ahþap bloklarýn kuruyup küçülmesi halinde panolarýn arasýna boydan boya ayrýklar görülür. Bu taklit kündekarinin aslýna en ya
ve ustalýk isteyen güzel bir örnektir.
Ankara Alaeddin (1197-1198),Kayseri Ulu (1205), Kayseri Huand Hatun (1237),Ankara Kýzýlbey (13.yy Ankara Etnografya
Müzesinde ), Divriði Ulu (1228-299),Ankara Arslanhane (1289-90) Çoruh ULU (1306),Cami minberleri bu teknikle iþlenmiþ
örneklerdir.
B-2) Tamamen Çakma ve Yapýþtýrma Kündekari

Tamamen çakma ve yapýþtýrma kündekari, taklit gurubun daha kaba ve az ustalýk isteyen örneklerini sunar. Bu iþçilikte ahþap
bloklar üzerine sekizgenler, yýldýzlar baklavalar ve geometrik kafesi meydana getiren ahþap kiriþler çakýlmýþtýr. Örnekler geç
devirdendir. Ankara Ahi Elvan Camii minberi (1382),Merzifon Çelebi Sultan Mehmet Medresesi dýþ kapýsý (15.yy) ve Amasya
Mehmet Paþa camii kapýsý (Amasya Gök Medrese camii Müzesi) bu teknik için örnek gösterilebilir. Görünüþte, çakma kabartma
kündekariye benzemeyen bu gruba ait örnekler daha çok olmalýdýr. Ancak geometrik kafesin içindeki parçalarýn dökülmesi ile
anlaþýlabildiðinden saptanmasý güçtür. Ahþap bloklarýn kuruyup küçülmesiyle burada da bloklarýn arasýnda ayrýklar görülür .
B-3 Tamamen kabartmalý kündekari

Tamamen kabartmalý kündekari oldukça yaygýndýr. Daha az kalýnlýðý olan pencere kepengi, kapý ve minber kapýlarýnýn altýnd
kullanmýþlardýr. En bol örnekleri veren bu grupta sekizgenler bloðun kabartmasý halindedir. Kabartmalar fazla yüksek deðildir.
Geometrik kafesi ile arabeksli iç dolgularý belirli bir düzey ayrýmý göstermez. Bu tip malzemede ahþabýn kurumasý ile çeþitli yön
yarýlmalar olabilir. Ankara Etnografya Müzesinde bulunan Kayseri Ulu (1205), Ankara Baklacý Baba (1268), Ankara Kuyulu
Hoca Paþa (13.yy), Amasya Gök Medrese Camii kapýsý (13.yy Amasya müzesinde) Birgi Ulu Camii pencere kanatlarýndan
bazýlarýnda (1322), Ayaþ Ulu Camii minberinde (14.yy) bu tekniðin çeþitli desen ve kompozisyonla da uygulanmasýný görürüz.
3) KAFES (AJUR) TEKNÝÐÝ

Anadolu Selçuklu ahþap iþçiliðinde rastlanan özellikle minber korkuluklarýnda kullanýlan bu teknikte kompozisyonun ayýrdýðý bö
tamamen oyularak ortadan kalkan veya kompozisyon yalnýzca, çýtalarla kafes þeklinde tamamlama.

Ahþap çýtalar geometrik üçgenler, yýldýzlar v.b. meydana getirecek þekilde bir araya çakýlmasýyla elde edilir. Ankara Kýzýlbey,
Arslanhane, Ahi Elvan, Beyþehir Eþrefoðlu camiindeki çeþitli minber korkuluklarýnda buna örnek görürüz,Ender olarak ahþap kiri
arasýna içi arabeks dolgulu çokgenler,yýldýzlar girer. Böylece kafesten daha zengin bir görünüm saðlar. Ankara Alaeddin, Kayse
Huand Hatun Çorum Ulu Camii minberleri korkuluklarýnda bu þekilde ahþap iþçiliði kulanýlmýþtýr. Divriði Ulu Camii minberinde
levhaya oyulan altýgen ve altý köþeli yýldýz .Beyþehir Eþrefoðlu camii minber korkuluklarýnda çýtalarda yýldýz ve sekizgen
kompozisyonu yapar. Aksaray ulu camii minberindeki korkuluklar yekpare levhalara oulmuþ onikigenler geçmesi
kompozisyonudur Buson örnekte yalnýzca sekizgenler tam oyulmuþ diðer bölmeler derine inmeyen bitki motifleri halinde
oyulmuþtur. Eþrefoðlu minber korkuluklarý, Birgi Ulu camii minberinde ayný kompozisyon ve teknik içinde tekrarlanýr.
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A) Sade Kafes Tekniði
Çatma kafesin arasýna süsleyici baþka bir parça koymadan yapýlan tekniktir.
B) Arasý Dolgu Kafes Tekniði.
Ahþap kiriþlerinin içi arabeks dolgulu çokgenler ,yýldýzlar girer böylece kafesler daha zengin bir görünüm kazanýr.
4)KESME (DEKUPE) OYMA

Belli kalýnlýktaki yüzeylerin üzerine çizilen bir motif, kýl testeresi, fare kuyruðu testere veya dekupaj testere ile kesilip boþaltýlara
yapýlan oymaya kesme oyma denir. Yüzler düz kalabildiði gibi istenilen biçime uygun olarak da þekillendirilebilinir. Kesme
oymalar dekorasyon, mobilya, müzik aletleri, kafes çerçeve ve süs eþyalarý yapýmýnda çok kullanýlýr.
Aplike oyma: Kesme oyma tekniði ile kesilen parçalarýn dýþa gelen yüzeylerin motife uygun yontularak biçimlendirildikten sonra
kullanýlmasýna aplike oyma denir.
Burada tek tek elde edilen parçalara Aplik, bu apliklerin bir yüzeye yapýþtýrýlmasýna da Aplike denir.

Aplikler kesildikten sonra düzgün bir yüzey üzerine araya kaðýt konmak suretiyle yapýþtýrýlýr. Üst yüzeyi, oyma kalemleri ile yarý
yuvarlak .balýk sýrtý ya da motife uygun yontularak biçimlendirilir. Yüzeyler zýmpara ile temizlendikten sonra yüzeyden kaldýrýlýr
.Tabanýndaki kaðýtlar çýkarýlýr. Esas yüzeye istenilen kompozisyonlarda yapýþtýrýr.
Aplike oyma, Yarý klasik mobilyalarýn kapak ve çekmece yüzeylerinde,korniþ gibi dekoratif iþlerde çok kullanýlýr
5)DOÐAL ÞEKÝL OYMACILIÐI (ÜÇ BOYUTLU HEYKEL OYMACILIÐI)

En güç oyma tekniðidir, heykel oymacýlýðý yapabilmek için özel yeteneðe yeteri kadar anatomi ve biyoloji bilgisine sahip olmak
gerekir. Çünkü konusu genelde canlýdýr. Canlýyý bütün özelikleriyle eser halinde canlandýrmaktýr. Bu konuda yetiþen büyük san
,devrinin yaþantýsýný yansýtan bir çok eseri bize armaðan etmiþlerdir.

Aðaç Oyma Kalemleri
Deðiþik gövde ve uç yapýsýnda hazýrlanan çeþitli oyma kavislerine uyacak þekilde takým çeliðinden yapýlan kesici aletlere oyma
kalemleri denir .

Oyma motifleri bir takým eðri çizgi ve kavislerden oluþmuþtur. Bu yüzden oyma kalemleri kavisli ve deðiþik gövde yapýsýndadýrla
Oyma Kalemlerinin Yapýsý Ve Özellikleri
1-Gövde :
Oyma kalemlerine þekil ve isim veren kýsýmdýr, Oyma kalemleri gövde yapýlarýna göre 3 kýsma ayrýlýr.
1- Düz gövdeli oyma kalemleri
2-Eðri gövdeli oyma kalemleri
2-Karýþýk gövdeli oyma kalemleri
Gövdelerinin sap pabucundan aðýza doðru incelmesi darbeyle çalýþmada direnç, aðýzýn bilenmesinde de kolaylýk saðlar.
Gövde, kare kesitli olarak uca baðlandýðý gibi, çeþitli oluklar halinde aðýza kadar inerek devam eder.
A-Gövde sýrtý:

Taþlanmýþ ama parlatýlmamýþtýr. Önemli olan düzgün bir þekilde taþlanmýþ olmasýdýr. Eðri kalemlerde yapacaðýmýz yüksek b
kýrýlmasýna sebep olur. Kalýnlýðý gövde dibine doðru artar,geniþliði bir süre sonra gövde dibine doðru azalýr.
B-Gövde dibi:

Sap kýsmýyla gövdenin birleþtiði yerdedir. Oyma kalemleri aðýz uç kýsmýndan gövde dibine doðru kalemin kalýnlýðý artar, geniþ
C-Oluk:

Bölüm oyma kalemleri oluk biçimlidir. Keçi týrnaðý tabir edilen (V) þeklinde oluk biçimleri de vardýr. Oluk içi düzgün bir þekilde ta
parlatýlmýþtýr. Çalýþma esnasýnda kiþinin fazla bir kuvvet vermeden çalýþmasý için oluk biçimi verilmiþtir.
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D-Kuyruk:

Ahþap sap kýsmýna geçerek gövde ile sap kýsmýný birleþtiren,madeni kýsým sap içerisinde dönmemesi için kare kesitli, basit bi
daralma gösteren þekli vardýr.
2-Aðýz (Kesici Uç):

Düz ve eðri gövdeli oyma kalemlerinde aðýz kesici kýsmýdýr. Kaþýk gövdeli oyma kalemlerinde ise gövde anlamýnda kullanýlýr.
aletlerin gövdesini aðaç sapa oyma kalemlerinde gövde kýsmý konkav ve konkevs eðrilerle sona erer.
Oyma motifinin kesme ve þekillendirme iþi aðýzla daha çok ilgilidir. Aðýz uç kýsmýnýn düzgün olmasýna dikkat edilmelidir.
3-Sap:
Darbeye maruz kalan bir bölge olmasýndan dolayý saðlam bir aðaçtan yapýlmalýdýr. Bu aðaçlara örnek olarak ;
Diþbudak, Akgürgen, Meþe, Þimsir, Kayýn, Akasya, Akçaaðaç, Ceviz, kestane v.b.

Aðaç sap kýsmýnýn sekizgen veya ongen kesitli olmasý tercih edilir. Sapý korumak için verniklenmeli, gövde ile sap arasýna bile
takýlmalýdýr.
Gövde Yapýlarýna Göre Aðaç Oyma Kalemleri
1-Düz gövdeli oyma kalemleri
2-Eðri gövdeli oyma kalemleri
3-Kaþýk gövdeli oyma kalemleri
1-)Düz Gövdeli Oyma Kalemleri
a) Düz oluksuz oyma kalemleri: Oyma iþlemi, motiflerin düz hatlý köþelerinin kesiminde kullanýlýr.
b) Düz gövdeli oluklu oyma kalemleri: Oyma iþlemi, motiflerin kavisli olan bölümlerinin kesiminde ve istenilen þekilde motiflerin
iþlenmesinde kullanýlýr.
c) Düz gövdeli üçgen oyma kalemleri: Oyma iþlemi, motiflerin kenar kesimlerinde, yaprak v.b. motiflerin damar çizgilerinin
iþlenmesinde kullanýlýr.
2) Eðri Gövdeli Oyma Kalemleri:

a)Eðri gövdeli oluklu oyma kalemleri: Düz gövdeli oluklu oyma kalemlerinin iþlem yapamadýðý motiflerin iþlenmesinde kullanýlýr.

b) Eðri gövdeli üçgen oyma kalemleri: Düz gövdeli üçgen oyma kalemleri ile yapamadýðýmýz iþleri bu kalemlerle yapabiliriz. Bu k
el veya tokmak darbesiyle kullanmalýyýz. Bu kalemleri usta kiþiler kullanabilir.
***Not: Eðri gövdeli oluksuz oyma kalemi yoktur.
3-) Kaþýk Gövdeli Oyma Kalemleri:

a) Kaþýk gövdeli oluksuz oyma kalemleri: Kaþýk gövdeli oluksuz oyma kalemleri, Kaþýk gövdeli içe kavisli oyma kalemleri, Kaþýk
gövdeli iç kavisli üçgen oyma kalemleri.
b) Kaþýk gövdeli dýþa kavisli oyma kalemleri: Oluksuz ve üçgen oyma kalemi yoktur. Kaþýk gövdeli dýþa kavisli oyma kalemleri
eðri gövdeli oyma kalemlerinin yapamadýðý ve çok hassas iþlemlerde kullanýlýr
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