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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB046 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Restorasyon 

MODÜLÜN ADI Bitki Motifleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül, yaprak ve çiçek motifleri çizimi ile ilgili 

konulardan oluĢan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Yaprak ve çiçek motifleri çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında geleneksel motif çizim 

kurallarına uygun olarak bitki motiflerinin çizimini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yaprak motiflerini çizebileceksiniz. 

2. Çiçek motiflerini çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: KurĢun kalem, silgi, gönye, eskiz, aydınger, kareli 

kâğıt, çizim masası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Milletlerin kuvvet ve etkinliği, kendi özünü oluĢturan sanat ve kültürüne sahip çıkarak 

onu geliĢtirmesi ile artar. 
 

Tarihimiz köklü bir geçmiĢe dayanmaktadır. Orta Asya‟dan Anadolu‟ya gelip yerleĢen 

atalarımız, birçok kültür ve medeniyetle tanıĢmıĢ, bu birikimlerini sanata ve kültüre 

yansıtarak zirvelere çıkartmıĢlardır. 
 

Bezeme sanatlarımızdan; kalem iĢi, ahĢap oyma, taĢ oyma, tezhip, çini, halıcılık vitray 

gibi birçok dalında motifler, aynı karakteri taĢır. Bunun için bu sanat dallarını öğrenmenin 

ilk aĢaması motifleri tekniğine uygun çizmekten geçmektedir. 
 

Motiflerimizin ilk örnekleri Uygur Türkleri tarafından yapılmıĢtır (8. ve 9. yüzyıl). Bu 

motifler, Uzak Doğu kökenli stilize çiçekler ve üsluplaĢmıĢ rumi motiflerden oluĢmaktadır. 

Daha sonraları kültürün ve dinin de etkisiyle Hatayi, Geometrik ve Rumi tarzlarda 

üsluplaĢtırılmıĢ bitki, çiçek ve cansız varlıkların motiflerinde yoğunlaĢılmıĢtır. Bilhassa 

Osmanlı döneminde Hatayi motif dediğimiz stilize edilmiĢ yaprak ve çiçek motiflerinde 

zengin örnekler görülmektedir. 
 

Bu modül, motiflerin temelini oluĢturan yaprak ve çiçek motiflerini içermektedir. Bu 

modül sonunda yaprak ve çiçek motiflerini tanıyıp tekniğine uygun çizebileceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında yaprak 

motiflerini tekniğine uygun çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde saraylar, camiler, kiliseler, köĢkler, kasırlar gibi tarihî 

eserlerde bulunan yaprak motiflerini inceleyiniz. Ġnternetten yaprak motifleri 

hakkında bilgi toplayınız.  Resimlerini çekiniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

1. YAPRAK MOTĠFLERĠ ÇĠZMEK 
 

Bitki motiflerine yaprakları inceleyerek baĢlamak yerinde olur. Biyolojik yapı olarak 

yapraklar, birbirlerinden çok farklıdır. Tarih boyunca pek çok sanat eserine konu 

olmuĢlardır. Selçuklular daha çok geometrik motiflere önem verdiğinden, yaprak motiflerini 

kullanmamıĢlardır. Yaprak motifleri Osmanlılar döneminde özellikle 16. yüzyılda önem 

kazanmıĢ ve pek çok esere konu olmuĢtur. 
 

Tezyinatta (süsleme) yaprak stilize edilerek aĢağıdaki Ģekillerde çizilir: 
 

 Doğal görünüĢlü yapraklar 

 Birbirlerine sarılmıĢ yapraklar 

 Dilimli ve parçalı yapraklar 

 Geometrik yapraklar 

 Ortadan katlı yapraklar 

 Kıvrımlı yapraklar vb. 
 

1.1. Kanaviçe Çizimi 
 

Çizim için eskiz veya aydınger kâğıdı, yumuĢak uçlu kurĢun kalem, çizim masası 

yeterlidir. Yaprak motifinin çizimine kanaviçesi belirlenerek baĢlanır. Yaprağın desendeki 

yerini tespit etmek için ilk önce hafif bir çizgiyle çizilip büyüklüğü ve biçimi belirlenir. 

Çizime alt veya üst çizgiden baĢlanabilir. Kalem çizilecek yöne doğru hafif yatırılır ve 

çizerken kalemin ucu döndürülerek her yerde aynı çizmesi sağlanır (Resim 1.1). Yaprağın 

ucu ne çok sivri ne de yuvarlak olmalıdır (Resim 1.2). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 

Resim 1.1: Kalemin tutuluĢu Resim 1.2: Yaprağın kanaviçesini çizmek 

1.2. Yaprak Kısımları 
 

1.2.1. Yaprak DiĢleri 
 

Yaprak kanaviçesi belirlendikten sonra kanaviçe çizgi takip edilerek motifin 

detaylarından yaprak diĢleri çizilir. Yaprak diĢleri genellikle kanaviçenin formunda çizilir. 

DiĢler; yaprağın baĢlangıç ve bitiĢ yerlerinde kuçuk ve seyrek, orta kısımlarında ise daha iri 

çizilir. Yaprak diĢleri aynı büyüklükte testere diĢleri gibi olmamalı, estetik bir formda 

çizilmelidir (Resim 1.3 – 4). 

 

Resim 1.3: Yaprak diĢlerini yerleĢtirmek Resim 1.4: Yaprak diĢlerini  yerleĢtirmek 

1.2.2. Orta Damar 
 

Yaprağın orta damarı, yaprağın formunu takip ederek tek çizgi, çift çizgi, diĢli, çiçekli 

gibi değiĢik Ģekillerde çizilebilir. Küçük yapraklarda orta damar Rumi, Bulut motiflerle, 

geniĢ yapraklarda Penç motiflerle (çiçeğin kuĢbakıĢı görüntüsü) süslenir. Bu süslemeler ne 

sık ne de seyrek olmalıdır. Bu sanatkarın becerisine bağlıdır (Resim 1.5-6). 
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Resim 1.5: Yaprağın orta damarını çizmek          Resim 1.6: Yaprağın orta damarını süslemek 

1.2.3. Kılçık 
 

Yaprak ikiye katlı ise orta damar kılçık adını alır. Kılçık, genellikle yaprağın sırt 

kısmında yer alır. Yaprağın yarısı profilden görülür. Kılçık, orta damar gibi süslenir (Resim 

1.7). 
 

Kıvrımlı yapraklar iki Ģekilde çizilir. Birincisinde yaprağın ucundan dönüĢ yapılarak 

alt çizgi üste, üst çizgi alta geçer. Ġkincisinde ise iki nokta üzerinden kıvrım yapılır (Resim 

1.8). 
 

Yaprağın dalından ayrılıĢ kısmının güzel olması için genellikle büyük boy yaprakların 

baĢlangıç kısmına değiĢik süslemeler konur. Bu süslemeler yine yaprak ve diĢlerin formuna 

yakın olmalıdır (Resim1. 9). 

 

Resim 1.7: Kılçık çizmek   Resim 1.8: Kıvrımlı yaprak çizmek 
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Resim 1.9: Yaprak baĢlangıç kısmını çizmek 

1.2.4. Sap 
 

Yaprak motiflerinin bir uzantısı olan saplar, motife bir estetik kazandırır, boĢlukları 

doldurur ve uzun sapları örter. Sapları güzelleĢtirmek için üzerleri yaprak, yarım penç, 

goncagül (çiçeğin boyuna kesitinin görüntüsü) veya salyangoz motifleriyle süslenir 

(Resim1.10). Sapların yaprağa yerleĢtirilmesi ustalık ister (Resim 1.11). 

 

Resim 1.10: Yaprak sapı çizmek  Resim 1.11: Sapı yaprağa yerleĢtirmek 

Salyangoz helezonik bir Ģekilde üsluplaĢtırılmıĢtır (Resim 1.12). Salyangozun bir 

kısmı yaprağın veya sapın altında gizlenir. Helezonik kısmı yaprağın veya sapın üstünde 

çizilir. Tek çizilebileceği gibi simetrik veya diĢlerle birlikte de çizilebilir (Resim 1.13).  

  

Resim 1.12:  Salyangoz çizmek  Resim 1.13: Yaprağı salyangozla süslemek 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında yaprak 

motiflerini tekniğine uygun olarak çiziniz. 
 

 Çizilecek yaprak motifini seçiniz. 

 Eskiz veya aydınger kâğıdını çizim masasına yapıĢtırınız. 

 Yaprağın kanaviçesini belirleyiniz (Resim 1.14). 

 

Resim 1.14: Yaprağın kanaviçesini çizmek 

 Kanaviçe üzerine yaprak diĢleri oluĢturunuz (Resim 1.15). 

 

Resim 1.15: Yaprak diĢlerini çizmek 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yaprağın orta damarını veya kılçığını oluĢturunuz (Resim 1.16). 

 

Resim 1.16: Yaprağın orta damarını çizmek 

 Sapı süsleyerek yaprakla birleĢtiriniz (Resim 1. 17). 

 

Resim 1.17: Sapı yaprakla birleĢtirmek 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Evet Hayır 

1. Çizim için gerekli araç gereç, çizim kâğıdı ve koĢulları 

hazırladınız mı? 
  

2. Yaprağın kanaviçesini belirlediniz mi?   

3. Kanaviçe üzerine yaprak diĢlerini çizdiniz mi?   

4. Yaprağın orta damarını veya kılçığını oluĢturdunuz mu?   

5. Salyangozlu yaprak sapıyla yaprağı birleĢtirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDIRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki üsluplaĢtırılmıĢ yaprakların hangisi motif olarak kullanılmaz? 

A) Ortadan katlı yapraklar 

B) Kıvrımlı yapraklar 

C) GeniĢ ve iri yapraklar 

D) Doğal görünüĢlü yapraklar 
 

2. Yaprak çizmeye yaprağın neresinden baĢlanır? 

A) Yaprağın sapından 

B) Yaprağın kanaviçesinden 

C) Yaprak diĢlerinden 

D)  Yaprağın ucundan 
 

3. Yaprak diĢlerinin özelliği aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Yaprağın orta kısımlarında iri olmalıdır. 

B) Yaprağın uç kısımlarında küçük ve seyrek olmalıdır. 

C) DiĢler kanaviçenin formunu korumalıdır. 

D) DiĢler aynı büyüklükte testere diĢleri gibi olmalıdır. 
 

4. Ġkiye katlanmıĢ bir yaprak motifinde aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Yaprak diĢi 

B) Orta damar 

C) Kılçık 

D) Yaprak sapı 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi yaprak sapının özelliklerinden değildir? 

A) Desene yerleĢtirilmesi tecrübe isteyen bir iĢtir. 

B) Üzerinde salyangoz veya yaprak bulunur. 

C) Üzerinde her zaman yaprak bulunur. 

D) Uzun sapları örter ve boĢlukları doldurur. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠTETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında çiçek 

motiflerini tekniğine uygun çizebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde kiliseler, saraylar, köĢkler ve kasırlar gibi tarihî eserlerde 

bulunan çiçek motiflerini inceleyiniz. Ġnternetten çiçek motifleri hakkında bilgi 

toplayınız. Resimlerini çekerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. ÇĠÇEK MOTĠFLERĠ ÇĠZMEK 
 

Çiçek motifleri içinde en çok kullanılanlar arasında; hatayi, penç, çark-ı felek, 

goncagül, yarı üsluplaĢtırılmıĢ çiçekler akla gelir. 
 

Hatayi, çiçeklerin dikine kesitinin üsluplaĢtırılmasıyla (Stilize edilmesiyle) oluĢan 

Ģekildir. Hatayi Ģeklinde de yazılabilir. Hatayi motif genel olarak bitki asıllı motifler 

anlamında kullanılır. 11. Yüzyıl baĢlarında Karahanlılar Devleti zamanında Orta Asya‟da 

Hatay dolaylarından getirildiği bilinmektedir. Her sanatçı kendinden bir Ģeyler katarak 

günümüze kadar gelmiĢtir. Hatayi bir çiçeğin kısımları ġekil 2.1‟de verilmiĢtir. Örnek Hatayi 

çiçek motifleri ġekil 2.2- 3- 4‟te verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.1: Hatayi bir çiçeğin kısımları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2. 2-3-4: Örnek hatayi çiçek motifleri 

Penç; gül, papatya gibi çiçeklerin kuĢbakıĢı (üstten) görüntüsünün üsluplaĢtırılmasıyla 

elde edilen Ģekildir. Bir çiçeğe kuĢbakıĢı bakıldığında taç yaprakları görülür (Taç; büyük, 

tepe manalarındadır.). Penç, üsluplaĢtırılırken yaprak sayısına göre bir yapraklı ise yek berk, 

iki yapraklı ise dü berk, üç yapraklı ise se berk, dört yapraklı ise cihar berk, beĢ yapraklı ise 

penç berk isimlerini alır. En çok beĢ yapraklısı kullanıldığı için bu motiflere penç denmiĢtir. 

Sade ve katmerli çeĢitleri vardır. Örnek penç motifleri ġekil 2.5- 6- 7‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.5-6-7: Örnek penç motifleri 

Penç motifinin kanaviçesi üzerinde bir grup yaprak aynı yönde kıvrılmıĢ veya eğilmiĢ 

ise bu motife çark-ı felek denir. Örnek çark-ı felek motifleri ġekil 2.8-9- 10‟da verilmiĢtir. 
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ġekil 2.8-9-10: Örnek çark-ı felek motifleri 

Goncagül,  tam açılmamıĢ bir çiçeğin boy kesitinin üsluplaĢtırılmıĢ Ģeklidir. Taç 

yaprakları ve çanak kısmı vardır. Hatayi‟nin basitleĢtirilmiĢ Ģekli gibidir. Örnek goncagül 

motifleri ġekil 2.11- 12- 13‟te verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.11-12-13: Örnek goncagül motifleri 

Yarı üsluplaĢtırılmıĢ çiçekler, 15. yüzyıldan itibaren Kur‟an-ı Kerim‟in sure baĢlarında 

kullanılmaya baĢlanmıĢ, daha sonra hasbahçe çiçekleriyle birlikte kullanılmıĢtır. Bu üslubun 

ana öğeleri lale, karanfil, gül, sümbül, nergis, servi gibi çiçeklerdir. Çini eserlerde bu 

motifler bolca kullanılmıĢtır. Bu çiçeklerin her biri kendi sapı ve yaprağıyla birlikte çizilir. 

Örnek yarı üsluplaĢtırılmıĢ çiçek motifleri ġekil 2.14- 15- 16‟da verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.14-15-16: Örnek yarı üsluplaĢtırılmıĢ çiçek motifleri 
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2.1. Çember Ġçine Alarak Motif Çizme 
 

2.1.1. Penç Motifi Çizimi 
 

Eskiz kâğıdı masaya yapıĢtırılır. Çizim için gerekli olan; yumuĢak uçlu kalem, silgi, 

gönye, pergel, kareli kâğıt hazırlanır. 
 

Bir penç motifi çizebilmek için motifin geometrik sınırlarını belirleyecek olan çemberi 

(kanaviçesi – dairesi) çizmekle baĢlanır (Resim 2.18). Kaç yapraklı penç çizilmek isteniyorsa 

çember o sayıda eĢit parçaya bölünür (Resim 2.19). 

 

Resim 2.18: Motifin çemberini çizmek  Resim 2.19: Çemberi altıya bölme 

Pençin katmerli olması isteniyorsa pergelle aynı merkezli, farklı yarıçaplı çemberler 

çizilir (Resim 2.20). Motifin simetrisi belirlenerek sadece o kısmı eskizin arkasına çizilir. 

Çünkü eksen ve çember kısımları sonradan silinecektir. Motifimizin 1/12‟si simetrik olduğu 

için sadece o kısmı çizilmiĢtir (Resim 2.21). 

 

Resim 2.20: Çemberin içine daireler çizmek Resim 2.21: Motifin simetrisini çizmek 

2.1.2. Çark-ı Felek Motifi Çizimi 
 

Penç motifinin çemberi (kanaviçesi) üzerinde en az bir dizi yaprak aynı yöne doğru 

eğilmiĢ veya kıvrılmıĢ ise bu dönüĢ hareketinden dolayı bu motife çark-ı felek motifi denir. 

Bir çark-ı felek motifi çizmek için yine motifin geometrik sınırlarını belirleyecek olan 
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çember çizilir. Kaç yapraklı çark-ı felek çizilmek isteniyorsa çember o sayıda eĢit parçaya 

bölünür. Katmerli oluĢuna göre farklı yarıçaplı çemberler çizilir (Resim 2.22 ). 

 

Resim 2.22: Motifin çemberini çizmek 

Çark-ı feleğin kıvrımlı yaprakları eskizin arkasında oluĢturulur (Resim 2.23, Resim 

2.24). 

 

Resim 2.23-24: Çark-ı feleğin kıvrımlı yapraklarını oluĢturmak 

Motifin katmerli yaprakları çemberlere bağlı kalınarak çizilir (Resim 2.25, Resim 

2.26). 

 

Resim 2.25-26: Motifin katmerli yapraklarını çizmek 
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Motifi ileride anlatacağımız üç yöntemle büyültüp küçültebiliriz . Çember ve eksen 

çizgileri silinerek motif tamamlanmıĢ olur (Resim 2.27).  Çark-ı Felek motiflerinde simetrik 

aktarma genellikle yapılamamaktadır. 

 

Resim 2.27: Çark-ı felek motifinin tamamlanmıĢ hâli 

2.2. Motifi Büyültme veya Küçültme Yöntemleri 
 

Motifleri büyültmek veya küçültmek için birçok yöntem uygulanır. Bunlardan en çok 

kullanılan üç yöntem üzerinde duracağız. 
 

2.2.1. Kareleme Yöntemi 
 

Büyültülecek veya küçültülecek motifin simetrisi olup olmadığı tespit edilir. Simetrisi 

varsa sadece simetrik kısmı, simetrisi yoksa motifin tamamı kareleme yapılarak çizilir veya 

kareli kâğıda aktarılır. Karelerin her bir kenarı motifin büyüklüğüne göre 0,5 cm, 1 cm, 1,5 

cm, 2 cm gibi ölçülerden biri seçilerek kareleme yapılır. Çizilecek motifin tamamı karelerin 

içinde kalmalıdır. OluĢan kareler ağı, ya dikdörtgen ya da kare olmalıdır. Motif çizgilerinin 

yerlerini kolay bulabilmek için kenarlarındaki her bir kareye numaralar ve harfler verilir.  
 

Penç motifimizin 1/12 simetrik kısmı 0,5 x 0,5 cm boyutunda karelere bölünmüĢ ve 

numaralandırılmıĢtır (Resim 2.28, Resim 2.29).  

 

Resim 2.28-29: Simetrik motifi kareleme yaparak numaralandırmak 
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Motifi çizmek istediğimiz boyut tespit edilir. Yani büyültülecek veya küçültülecek 

boyut bulunur. Büyültme veya küçültme katsayısını bulabilmek için motifin çizileceği boyut 

(GeniĢlik ve yükseklik) , elimizdeki motifin geniĢlik ve yüksekliğine ayrı ayrı bölünür. 

Küçük olan sayı büyültme veya küçültme katsayısıdır. Örneğin, motifimizin boyutu 4x5 cm, 

büyültülecek boyut 16x17.5 cm ise 16/4=4, 17.5/5=3.5 olduğundan küçük olan 3.5 

katsayımız olur. Bu iĢlemi yapmamızın sebebi motifin formunu bozmamaktır. Eğer 

büyültülecek motifte 1x1 cm „lik kareleme yaptıysak, büyültülecek motifi 3.5x3.5 cm‟lik 

kareler oluĢturup numaralandırılıp çizmek gerekir. 
 

Penç motifimizin büyültme katsayısı 3 olsun. 0.5x0.5 cm ile çizilen motifimizin 

kareleri büyültülecek kağıtta 0.5x3=1.5 cm yani her bir kare 1.5x1.5 cm olmalıdır. Eskiz 

kâğıdına çember ve eksen üzerinde simetrik Ģeklin kareler ağı çizilir (Resim 2.30). 

 

Resim 2.30: Kareleme yöntemi ile motifi büyültme 

Çizimi yapılacak simetrik Ģekil (Resim 2.29) üzerindeki motif, büyültülecek eskizin 

arka yüzüne çizilir. Bunun için motif çizgilerinin geçtiği yerler tespit edilerek iĢaretlenir. Bu 

noktalar birleĢtirilerek motif tamamlanır. Motif çizilirken formu değiĢtirilmemelidir. 

Çizgilerin yerlerini kolay bulabilmek için rakam ve harflerden yararlanılır. Örneğin, 3B 

karesi, 4A karesi gibi (Resim 2.31). 
 

Bu yöntem, her tür motifte uygulanabilir. Ayrıca harita ve resim çizmede de bu 

yöntem kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.31: Kareleme yöntemiyle büyültülmüĢ simetrik motif 
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2.2.2. Fotokopi 
 

Fotokopi, günümüzde çok kullanılan makinelar arasındadır. Fotokopi makinelerinden 

normal fotokopi çekme iĢlerinin dıĢında motifleri büyültüp küçültmede iĢlerinde de 

kullanılır. Belki bir aĢamada fazla büyültüp küçültme yapılamıyorsa da pratik ve hızlı bir 

yöntemdir. Fotokopide de motifin varsa simetrik kısmı büyültülür veya küçültülür. Eskiz 

üzerine konarak motifin simetrisi eskize aktarılır. 
 

2.2.3. Episkop 
 

Motifler, episkop aletleriyle istenen oranlarda büyültülür veya küçültülür. Daha çok 

karanlık bir odada episkop makinesinden beyaz pürüzsüz bir yüzeye aktarılan motifin varsa 

simetrik kısmı yüzeye eskiz yapıĢtırılarak eskiz kâğıdına çizilir. Böylece motif istenen 

oranlarda büyültülür veya küçültülür. Resim 2.32‟de bir episkop makinesi görülmektedir. 

 

Resim 2.32: Episkop makinesi 

2.3. Eskizde Motif OluĢturma 
 

Ġstenen oranlarda büyültülmüĢ veya küçültülmüĢ simetrik veya simetrik olmayan 

motifler eskize çizilir. Motif üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır. Böylece çizilecek 

motifimizin simetrik kısmı hazırlanmıĢ olur (Resim 2.31). 
 

2.4. Eskizden Simetri Alma 
 

Simetrik kısmı çizilen motifler, bölünmüĢ eksen çizgilerinden katlanarak aktarılır. 

Diğer bir aktarma yöntemi de simetrik kısmı için yeni bir Ģablon oluĢturulur. Bu Ģablon 

eskizde çizilecek bölünmüĢ kısımların altına özenle yerleĢtirilerek eksik kısımlar tamamlanır 

(Resim 2.33, Resim 2.34). 
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Eskizde simetrisi aktarılan motifin eksen ve çember çizgileri eskizin arkasından silinir 

(Resim 2.35). 

 

Resim 2.33: ġablonla simetri aktarma 

 

Resim 2.34: Simetrisi aktarılmıĢ penç motifi 

 

Resim 2.35: Eksen ve çember kısımları silinmiĢ motifin son Ģekli 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Çiçek Motifi Uygulamaları 
 

 Çizim için gerekli araç gereç ve koĢulları hazırlayınız. 
 

 Çizilecek penç motifini seçiniz. 
 

 Eskiz veya aydinger kâğıdını çizim masasına yapıĢtırınız. 
 

 Çiçeğin çemberini (Kanaviçesini) belirleyiniz. Katmerli yapraklar için farklı 

yarıçaplı çemberler çiziniz. Yaprak sayısına göre çemberi eĢit parçalara bölünüz 

(Resim 2.36). 

 

Resim 2.36: Çember ve eksenleri çizilmiĢ kanaviçe 

 Motifin simetrisini tespit ederek simetrisini eskizin arkasına çiziniz (Resim 

2.37). 

 

Resim 2.37: Simetrisi çizilmiĢ penç motifi 

 Kareleme yaparak büyültme katsayısını tespit ediniz. Büyültme katsayısına göre 

simetrik motifi eskizde büyülterek çiziniz (Resim 238). 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 2.38: Kareleme yöntemiyle büyültülmüĢ motif 

 Eksen çizgilerinden katlayarak veya Ģablon kullanarak simetrik motifi aktarınız 

(Resim 2.39). 

 

Resim 2.39: Simetrisi aktarılmıĢ motif 

 Çember ve eksen çizgilerini silerek motifi tamamlayınız (Resim 2.40). 

 

Resim 2.40: TamamlanmıĢ penç motifi 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim için gerekli araç gereç, eskiz ve koĢulları hazırladınız mı?   

2. Çizilecek penç motifini seçtiniz mi?   

3. Çiçeğin çemberini ve farklı yarıçaplı çemberleri çizdiniz mi?   

4. Yaprak sayısına göre çemberi eĢit parçalara böldünüz mü?   

5. Motifin simetrisini tespit edip eskizin arkasına çizdiniz mi?   

6. Kareleme yaparak büyültme katsayısını tespit edip büyülterek 

eskize çizdiniz mi? 
  

7. Eksen çizgilerinden katlayarak veya Ģablon kullanarak simetrik 

motifi aktardınız mı? 
  

8. Çember ve eksen çizgilerini silerek motifi tamamladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi hatayi çiçek motifinin kısımlarından değildir? 

A) Kanaviçe 

B) Taç yaprak 

C) Çanak 

D) Sap 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi penç motifini tanımlar? 

A) Çiçeklerin boy kesitinin üsluplaĢtırılmıĢ Ģeklidir. 

B) Çiçeklerin kuĢbakıĢı görüntüsünün üsluplaĢtırılmıĢ Ģeklidir. 

C) Çiçeklerin profil görüntüsünün üsluplaĢtırılmıĢ Ģeklidir. 

D) Çiçeklerin yarı stilize edilerek üsluplaĢtırılmıĢ Ģeklidir.    
 

3. Penç motifindeki yaprak sayısını belirleyip çizebilmek için ne yapılır?  

A) Çember içine farklı yarıçaplı çemberler çizilir. 

B) Yapraklar kıvrılmıĢ bir Ģekilde uç uca yerleĢtirilir. 

C) Çember içine yapraklar yerleĢtirilir. 

D) Yaprak sayısına göre çember eĢit parçalara bölünür. 
 

4. Çark-ı Felek motifi çiziminde aĢağıdaki aĢamalardan hangisi yanlıĢtır? 

A) Motifte kareleme yapılarak büyültülür. 

B) Çark-ı feleğin kıvrımlı yaprakları çizilir. 

C) Simetrisi aktarılır. 

D) Motifin kanaviçesi oluĢturulur. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi kareleme yöntemi kurallarından değildir? 

A) Büyültme katsayısı; büyültülecek motif boyutunun, büyültülmüĢ motif boyutuna 

bölünmesiyle bulunur. 

B) Karelerin boyutları 0,5 cm veya katları alınarak çizilir. 

C) Büyültme veya küçültme katsayısı olarak geniĢlik ve yükseklik bölümlerinden 

çıkan küçük sayı alınır. 

D) Simetrik Ģekiller büyültüldükten veya küçültüldükten sonra simetrileri aktarılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim için gerekli araç gereç, çizim kâğıdı ve koĢulları 

hazırladınız mı? 
  

2. Yaprağın kanaviçesini belirlediniz mi?   

3. Kanaviçe üzerine yaprak diĢlerini çizdiniz mi?   

4. Yaprağın orta damarını veya kılçığını oluĢturdunuz mu?   

5. Salyangozlu yaprak sapıyla yaprağı birleĢtirdiniz mi?   

6. Çizilecek penç motifini seçtiniz mi?   

7. Çiçeğin çemberini ve farklı yarıçaplı çemberleri çizdiniz mi?   

8. Yaprak sayısına göre çemberi eĢit parçalara böldünüz mü?   

9. Motifin simetrisini tespit edip eskizin arkasına çizdiniz mi?   

10. Kareleme yaparak büyültme katsayısını tespit edip büyülterek 

eskize çizdiniz mi? 
  

11. Eksen çizgilerinden katlayarak veya Ģablon kullanarak simetrik 

motifi aktardınız mı? 
  

12. Çember ve eksen çizgilerini silerek motifi tamamladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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ÖRNEK MOTĠFLER 

 

1   2   3 

 

4   5   6 

 

7   8   9 
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10   11   12 

 

16   17   18 

 

19   20   21 



 

 27 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. B 

5. C 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. B 

3. D 

4. C 

5. A 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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