
Osmanlıdan günümüze 

TAŞ OYMACILIĞI 

Ç'-

Dekoratif taş işçiliği Türk sanat tarihin

deki üst düzey yerini, özellikle ustalık

taki yüksek kalitesi ile her zaman korumuş

tur. Anadolu Selçuklu döneminde, Beylikler 

ve Osmanlı Devri mimarisinde taş işçiliği en 

güzel örnekleri ile karştrnıza çıkmaktadır. 

Türk mimarisinde taş sadece yapı malze

mesi olarak değil, iç ve dış dekorasyonun 

önemli bir aksesuarı olarak da kullanılmış

tır. Anıtsal amaçlarla inşa edilmiş taş kapılar, 

surlar, saray duvarları, cami ve medrese gibi 

yapıların kapıları, avluları, sütun başları, 

minareleri, çeşmeler, sebiller, şadırvanlar, 

malikâneler ve konaklar türlü türlü taş işle-

meleriyle süslüdür. 

Taş süslemeleri arasında geometrik örgüler, 

geçmeler, bitkisel bezemeler, alçak ve yük

sek kabartma hayvan figürleri, palmetler en 

çok rastlanan bezemelerdir. Taş işçiliğinde, 

oyma, kabartma, kazıma (profito), gibi tek

nikler uygulanmaktadır. Kullanılan süsleme 

öğeleri; bitkisel, geometrik motifler ile yazı 

figürleridir. Hayvansal figür azdır, insan figür

lerine ise Selçuklu Dönemi eserlerde rastla

nılmaktadır. Taş işçiliğinin mimari dışında en 

çok kullanım alanı mezar taşlarıdır. 



Mermer işçiliği 

Taş işçiliğinin önemli bir bölümünü mer

mer işçiliği oluşturmaktadır. Mermer baş

kalaşıma uğramış kireçtaşıdır. Ana kütle

den sarmal telle kesilerek ayrılan mermer 

kütleleri genellikle basınçlı havayla çalışan 

delici matkapla parçalanır. Makineli kes

kiyle veya elmas diskli testereyle kesilen 

mermer levhalar, işlenecek yere göre bi

çimlendirilir. Sünger taşı, zımpara tozu 

çamuruyla yumuşatılarak kalay pasta em

dirilmiş kumaş tamponlarla cilalanır. Bu 

şekilde mermer işçiliği parlak bir görünü

me kavuşur. Mermer işçiliğinin de yapı ve 

sanat alanlarında geniş bir kullanımı söz 

konusudur. 



Süs taşları işçiliği 

Süs taşları işçiliği taş işçiliğinin bir diğer 

dalıdır. Yarı değerli taşlar işlenerek takılar, 

teşbihler, ağızlık, pipo, baston vb. aksesuar 

ve günlük kullanım eşyaları yapılmaktadır. 

Süs taşları işçiliğinde geleneksel el sanatla

rımız başlığı altında özellikle değinmemiz 

gerekenler lüle taşı ve oltu taşı işçiliğidir. Lüle 

taşı işçiliği günümüzde Eskişehir'de özellikle 

pipo, nargile ve tütün çubuğu yapımında 

kullanılmaktadır. Eskiden ise lüle taşın

dan kap, kaçak, kutu, fincan, heykel 

vb. yapıldığı bilinmektedir. Oltu taşı 

ise siyah, tıkız, parlak, kavli biçi

minde kırıkları olan, parlatıla-

bilir, tıraşlanabilir bir linyit 

türüdür. Orta çağda 

teşbihler, kutsal 

emanet sandık

ları ve heykel 

yapımında 

kullanılmıştır. 

XIX. yüzyılda 

ise mücevher 

yapımında 

kullanılmaya 

başlanmıştır. Türkiye'de Erzurum'un Oltu 

ilçesinde 300'den fazla ocaktan çıkarıl

maktadır. Yörede Erzurum kehribarı olarak 

adlandırılan, Oltu taşından sigaralık, teşbih, 

altın, gümüşle birlikte kullanılarak takı (kol

ye, broş, küpe, yüzük, bilezik vb) yapılmak

tadır. 
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