
TESBİH NEDİR ?

Yaratıcı’nın mutlak büyüklüğünü tarif için söylenen ve “Allah tüm eksiklik ve kusurlardan uzaktır”
deyimi tesbihin has ismidir. Kur’an da sık sık geçen ve coğu Müslüman’ın namazlardan sonra 33’er kez
tekrarladığı Süphan Allah, elhamdülillah Allahuekber sözlerini sayabilmek için dizilmiş tanelere tesbih
demişiz.

TESBİH NASIL YAPILIR ?

0.3mm-1mm kalınlığındaki testere ile malzeme , kaba ölçülerinde kesilir. Dikdörtgen prizmalar
şeklindeki malzeme elde parmaklar arasında tutularak , dönmekte olan zımparaya döndürülerek
sürtülür ve silindirik hale getirilir. Malzemeden fire verilmemesi için , tam silindirik yapılmasını
gerektiren bir işlemdir. Parçalar torna aynasında dakikada 3500 devirde dönerken puntodan
yaklaştırılan 0.7mm çaptaki (genelde,malzemeye göre değişebilir) matkapla delinir ( tane
büyüklüğüne göre bu çap artırılabilir ve düşürülebilir ). Kehribar denilirken bitkisel yağ dökülür , ancak
fildişi ve kemik cinsi malzeme yağsız delinir. Çünkü yağ ,fildişini desen ve renk kaybına uğratır.
İmalatın can noktası bu safhadır. Önce , tornanın aynasına sıkıştırılan bir çelik çubuk, eğe yardımıyla
beş köşeli konik malafa şekline getirilir. Torna aynası dönerken bu malafa , yalpasız,salgısız ve adeta
“dönmez” gibi görünmelidir. Malafa salgılı dönerse , tane , tam deliği merkezleyecek şekilde
işlenemez ve ipe dizildiğinde “sarhoş” tabir edilen şekilde kaçık durur. Malafa üzerinde sıkışmış halde
dönen taneye ise, hava çeliğinden düz uçlu bıçaklarla şekil verilir. Sabitleştirilmiş ölçüdeki bir
kumpasla sık sık boy kontrolü yapılırken, serbest ölçüdeki bir kumpasla da çap ölçümü yapılır. Taneler
arasında sıfır hata olması sağlanır. Ölçüsünü bulan taneler, duraklar , imame ,tepelik daha malafadan
sökülmeden , kaol dökülmüş tüysüz ve yumuşak bir bezle , yüksek devirde cilalanır. Tanelerin



dizilmeside özellikler taşır ve maharet ister. Çekimi tamamlanmış bir tesbihi kendine uyan renkteki
ipe dizmek , sanatkarın en zevkli işidir.

KEHRİBAR NEDİR ?

Çamgiller (Pinacea) familyasından, bir çam türü olan Pinus succinifera ağaçlarının fosilleşmiş
reçinesi. Amber ve kopal ağaç reçinesidir. Ağaçlar tarafından kendini korumak için üretilir.
Reçine (sakız) genelde ağacın kabuğu kırıldığı veya hasar gördüğü durumlarda açığa çıkar.
Toplumlarda bazı süs eşya yapımında kullanılan açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde yarı
saydam, kolay kırılabilen ve bir yere gömüldüğü zaman ufak cisimleri kendine çekme özelliği
kazanan bir fosildir. Baltık Denizi'nden çıkarılan kehribar, yüzyıllardan beri kadınların süs
eşyalarından en gözde sayılan taşlardan biri olarak benimsenmiştir. Parlaklık ve renk
açısından onu hiçbir saydam taş ile kıyaslamak mümkün değildir. Kehribara yapışan
fosilleşmiş böcekler, yabani bitkilerin fazla oluşu, diğer taşlarda görülmeyen önemli
özelliklerdendir.
Kehribardan çeşitli kadın eşyaları yanında, tesbih ve ağızlık da yapılmaktadır. Eskiden uyarıcı
ve antispazmodik olarak da kullanılırdı. Bugün ilaç olarak da kullanılmaktadır. Türkiye'de
kehribar genellikle gösterişli tesbih yapımında kullanılmaktadır.

KOLEKSİYONLUK TESBİH NASIL OLMALIDIR?

Koleksiyonluk tesbihlerde dikkat edilmesi gereken öncelikli husus el yapımı olmasıdır. Taneler şekil
itibariyle bütünlük içermelidir. Taneler arsındaki 300 ila 400 mikronluk farklar kabul edilebilir
niteliktedir. Tane delikleri ( malzemesine göre değişmekle birlikte ) genellikle 600 mikron ila 800
mikron kalınlığındaki matkaplarla delinir. İmame uzunluğu genellikle 4 ila 6 tane uzunluğunda olur.
İmamenin başı (tanelere bakan tarafı , ustalar imameyi yapmaya buradan başladıkları için imame başı
burasıdır) taneler ile genelde aynı çaptadır. İmame başının tanelerden 500 mikrona kadar kalın olması
da kabul edilebilir bir ölçüdür. Osmanlı sistemli kamçı diye tabir ettiğimiz düğümlüğün üst kısmında
bulunan ara taneler genelde tanelerden 2 ila 3 mm küçük olurlar. Tepeliğin imameye bakan kısmı ile
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ara taneler genellikle aynı ölçüdedir. Düğümlük ve tepelik çivisi Ustanın kendi tarzıyla yorum kattığı ,
koleksiyonluk tesbihlerde bulunması gereken parçalardır.

SIKMA KEHRİBAR NEDİR ?

Leo Hendrik Baekeland tarafından 1907’de bulunmuştur. Sentetik plastiklerin atasıdır. Tamamen
sentetik bir malzemedir. Fenol ve formaldehit reçinesinden yapılmıştır. 1907’de kendisinin bulduğu
bu ürüne Bakalit adıyla patent almıştır. Baekeland önceki icatlarından , Velox adıyla bulduğu kağıdı
Kodak Şirketi’ne satmıştır. Buradan aldığı parayla kendine bir laboratuvar kurmuştur. 1922’de Union
Carbide of America adlı şirket bu laboratuvarı satın almasıyla bakalit bütün dünyaya yayılmıştır. Bir
çok endüstride kullanılmıştır. Özellikleri, renk çeşitliliği, kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti sebebiyle
doğal malzemelerle kıyaslandığında daha çok kullanılmıştır. Fil dişi, ahşap veya metal gibi.

KLASİK VE OYMALI TESBIH NASIL OLUR ?

Klasik tesbih,  imamesi genelde 4 ila 6 tane boyunda, hafif kavisli, düz, üzerinde herhangi bir işleme
yapılmamış olan ; Osmanlı sistemli kamçıya sahip olan tesbihleri klasik tesbih olarak adlandırıyoruz.
Oymalı tesbihler ise genelde imameleri el frezesiyle çeşitli motifler yapılan imameler olup genelde 4
ila 6 tane uzunluğundadır. Lale motifi, çeşmi bülbül motifi, baklava motifi bu tarz tesbihlerde sık
görülen motiflerdir.

TESBIH YAPILAN MALZEMELER NELERDİR ?

Tornaya gelebilecek sertlikteki her maddeden yapılır. Tornada çekilebilen her maddeyi tesbihe
dönüştürmekle ‘kâinatta her şeyin Allah’ı tesbih ettiğini’ bir kez daha tekrarlamış oluruz. Çok çeşitli
olan malzemeler 5 ayrı kıt’adan gelir.

DEĞERLİ , YARI DEĞERLİ TAŞLAR :Zümrüt , yakut ,elmas , necef , firuze , kristal , şahmaksut , akik ,
lapislazuli , yıldıztaşı vb.

HAYVANSAL MADDELER : Fildişi , mamut dişi , mors dişi , suaygırı dişi , balina dişi , bağa (deniz
kaplumbağası kabuğu) , gergedan , buffalo boynuzu , gazel boynuzu , geyik boynuzu , yaban keçisi
boynuzu , amber (balinanın midesinden çıkan güzel kokulu bir madde)

DENİZ :Mercan , sedef , ak mercan , yüsürü (siyah mercan) vb.

FOSİL KÖKENLİ MADDELER :Kehribar , Oltu Taşı , Lületaşı

AĞAÇLAR : Abanoz , yılan ağacı , öd ağacı , pelesenk , palmiye , demirhindi , kokobolo vb…Narçıl ,
Kuka

SENTETİK MADDELER: Sıkma kehribar , katalin ve uçak camı

EN PAHALI TESBIHLER HANGILERİDİR ?

Mercan ve gergedan boynuzundan yapılan tesbihlerdir.



PRES , ŞİŞİRME , PALET BAĞA NASIL OLUR?

Üçüde kaplumbağa kabuğundan yapılan malzemelerdir. Doğal kabuk genelde 6-7 mm kalınlığı
geçmez.  Pres malzeme ince kabukların ısıtılarak üst üste yapıştırılmasıyla yapılır. Şişirme malzeme ise
bazı özel tekniklerle malzemeye elastikiyet kazandırılarak genişletilmesiyle yapılır. Palet dediğimiz
malzeme ise kaplumbağanın boyun ve kuyruk tarafından çıkarılan kabuğu bir arada tutmayan yarayan
parçalardır. Palet malzeme kalın olduğu için şişirmeye veya pres yapmaya gerek yoktur. Kaplumbağa
kabuğundan yapılan tesbihlerin en kıymetlileri palet malzeme kullanılarak yapılanlardır.

TESBİHİ OLUŞTURAN PARÇALAR NELERDİR ?

 Tane / Habbe :  Ana unsurlardan biri olan ve yapımı beceri, ustalık isteyen genellikle
kürevî (küresel, yuvarlak), beyzî (elipsoidal), şalgamî,silindirik şekillerinde çeşitli
malzemelerden yapılmış ortası delikli boncuklardır. Çok yüzlü kristal gibi fasetalı ya da
farklı estetik biçimlerde oymalı, değişik formlarda,daha fantezi biçimlerde olanları da
vardır. Tanelerin çapı genellikle 4-11 mm arasındadır. Bunun yanında iri taneli olanlar
genellikle sadece koleksiyon amaçlı yapılmıştır. Küçük taneli olanlar ise “Zenne- Kadın
Tesbihi” denir.

 Nişane / Durak : Müezzin olarakda isimlendirilir. Parçalardan biri diğeri ise durak (ya
da nişâne) ve pul’dur. Durak ya da nişâne 99′luk tesbihlerde 33. ve 66. tânelerden
sonra konulan ve dışa doğru sarkan özel şekilli parçalardır. Bunlar 99′luk bir olanları 3
adet 33′lük kısma ayırırlar. 33’lük olanlarda ise durağın yerine pul olarak tabir edilen
küçük yassı, mercimeğe benzer iki tane alır. 33′lük olanlarda yassı bir parça olan pulu
“Pençe-i Âl-i Abâ”ya yâni Hz Peygamber’in Ehl-i Beyti’ne ve İslamın 5 şartına delâlet
etmek üzere imâmeden itibâren her iki yanda 5., ve 99′luk tesbihlerde de Oniki
İmâm”a delâlet etmek üzere imâmeden itibâren her iki yanda 12. tânelerden sonra
koyarlar. Bu âdetin dışında, pulları 7. yada da 11. tânelerden sonra koyanların sayısı
fazladır.

 İmame : Sanatkarın sanatını sergileyen en önemli parçası, tânelerin dizili olduğu ipin
iki ucunun buluştuğu yerdeki parça imâme‘dir. Zarif görünmesini sağlamak üzere
genelde tane uzunluğundan 4 ila 6 misli daha uzun yapılır. Boğumlarında hareket
edebilen halkalar bulunabilir

 Düğümlük : İmâmenin altındaki iki delikten girip de üstündeki tek delikten çıkan
ipleri düğüm tanesinden (düğümlük,takoz,kilit,fren) geçirildikten sonra düğümlenerek
bu tanenin içine sıkıştırılır. İmamenin yukarı kaymasını engeller.

 Ara Taneler : Düğümlükten sonra ipe genellikle 3 adet tane daha eklenir, bu tanelere
ara tane veya küçük taneler adı verilir.

 Sikke / Ara parça : Zamanımız Ustaları bâzı modellerde imâmeden sonra, hâtimeden
önce birer de Mevlevî Sikkesi veya lale şeklinde parça ilâve etmektedir.

 Tepelik / Hatime : İki ucu burulmuş olan ipin bittiği yere hâtime (ya da tepelik)
denilen, şekli tânelerinkinden Ustanın san’atini sergileyen , imameyle uyumlu farklı
bir parça ilâve edilir.

 Çivi : Hâtimenin üstündeki deliğe tıpatıp oturan, çivi denilen ve alt tarafı delikle aynı
şekle sahip olan kısım ise ipin iki ucunun bağlanıp, sıkıştırıldığı kilit noktasıdır.

 Kamçı / Püskül : Bâzı modellerin ucuna ( imameden sonraki kısım) ibrişimden,
ipekten, gümüş ya da altın tellerden yapılmış bir püskül takılır ki buna da kamçı
denilmektedir.




