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Bitkisel motifler çizmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde,
kurallara uygun olarak bilgisayar destekli iki boyutlu bitkisel
motif çizebilecektir.
Amaçlar
1. Bilgisayarda çiçek motifi çizebilecektir.
2. Bilgisayarda yaprak motifi çizebilecektir.
3. Bilgisayarda ağaç ve meyve motifi çizebilecektir.
Ortam: Bilgisayar labaratuvarı ortamı
Donanım: Ölçme ve kontrol araç gereçleri, bilgisayar
donanımı, CAD programları, projeksiyon veya tepegöz.

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
GeliĢen sanayi ile beraber gerekli olan imalat resimleri çizim masasından bilgisayar
ortamına taĢınmıĢtır.
Bilgisayarın getirdiği pratiklik, tasarımı farklı boyutlara taĢımıĢ, tasarım aĢamasındaki
bir iĢ parçasının bilgisayar ekranında hazırlanması sağlanmaktadır. Böylelikle kabiliyete ve
düĢünce gücüne ek olarak bilgisayardaki çizim programları tasarım gücünü artırmaktadır. Bu
bağlamda modülün bilinmesi sizin için beceri gücünüze olumlu ölçüde katkı yapacaktır. Bu
sektörün istediği nitelikteki tasarım eleman ihtiyacını karĢılamıĢ olacaksınız.
Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı Alanı, insanlığın yüzyıllardır ihtiyaç duyduğu iĢlevsel
değerler ile mekânların kullanıĢlığını, estetik değerlerle birleĢtirerek yaĢadığımız ve
çalıĢtığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan
sanatı ve tekniği birleĢtirerek ürünü ortaya çıkarır.
Bilgisayar destekli tasarım programları, birçok küçük ve büyük iĢletme tarafından
kullanılmaktadır. ĠĢletmelerin taleplerine göre sürekli özellikleri geliĢtirilmekte ve kullanım
alanları sürekli artırılmaktadır. Üretilecek mamul ilk önce bilgisayar ortamında tasarımı
yapılmaktatır. Buna göre tasarım ekranda gösterilip ürün incelenmektedir. Gerekli revizeler
ve dğerlendirmeler yapılarak üretim sürecine adapte edilmektedir.
Bu modül ile süsleme motiflerini iki boyutlu kullanarak değiĢik kompozisyonlarda
çizimler ve çizim üzerinde düzenlemeler yapabileceksiniz. Yeni tasarımların
oluĢturulmasında çevremizdeki doğal ürünlerin etkileri büyüktür. Bu modülde bilgisayar
ortamında -mümkün olduğunca- bitkisel motif uygulamaları hakkında bilgiler verilmeye
çalıĢılmıĢtır. Ne kadar çok çizim uygulaması yaparsanız becerilerinizin aynı oranda
artacağını unutmayınız.
Bu modül de bitkisel motif çizimlerinin teknik ve çeĢitlerini ölçüsüne ve kurallara
uygun olarak bilgisayarda çizimini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bilgisayarda çiçek motifi çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevranizdeki klasik mobilya süslemelerini araĢtırınız.



Çevrenizde süslemelerin kullanıldığı diğer meslek alanlarını araĢtırınız. Kendi
mesleğinize yakın meslekleri araĢtırınız.



Süslemenin, tasarladığınız ya da ürettiğiniz ürünlere kattığı değerler hakkında
arkadaĢlarınızla fikir alıĢveriĢinde bulununuz.



Not aldığınız görüĢleri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ÇĠÇEK MOTĠFĠ ÇĠZĠMĠ
1.1. Hatai Çiçeği Çizimi
Hatai (Hatayi) Orta Asya kökenli bir motif olup çıkıĢ yeri olan Hıtay (Hatay)’ın
ismiyle tanınır. ÇeĢitli çiçeklerin (dikey) kesitlerinin, anatomik çizgilerinin
üsluplaĢtırılmasıyla oluĢur. Motif, genellikle simetrik olarak çizilir. DıĢ hat olarak oval bir
görünümü vardır. Motif, temel özellikleri bozulmadan birçok sanatçı tarafından değiĢik
Ģekillerde yorumlanmıĢtır. Bu yorumlarda motifte zengin bir çeĢitlilik kazandırmıĢtır.
Bilgisayar ortamında CAD programları ile motif çizimi yapmak çeĢitlilik bakımından
farklı bir boyut kazandıracaktır.
CAD programlarıyla motif çiziminde üç ayrı yöntem uygulama imkânımız vardır:




Klasik yöntemle hatai motif çizimi
Karolaj yöntemiyle hatai motif çizimi
Fotoğraf yöntemiyle hatai motif çizimi

CAD programlarında en fazla fotoğraf yöntemi uygulamaktayız. Fotoğraf yöntemi,
çizim yeteneği gerektiren diğer yöntemlere göre daha çeĢitli ve kolay motif çizimini
sağlamaktadır.
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Klasik Yöntemle Hatai Motif Çizimi

Hatai çiçeğinin çiziminde önce çiçek dıĢ hatları yaylar vasıtasıyla belirlenir.
Çiçeklerin komposizyon üzerinde dağılımı yapılır. GörünüĢe göre büyükten küçüğe doğru;
çiçek iç kısımları, dal, yaprak ve tomurcukları tamamlanarak kompozisyonun diğer
aĢamalarına geçilir. AĢağıdaki resimde hatai motifinin elle çizim resmi verilmiĢtir.

Çizim 1.1: Hatai çiçeği serbest elle çizim aĢamaları

CAD programında bir motifin tasarlanmasını ele alacak olursak çizim, elle çizim
yönteminde olduğu gibi aĢama aĢama yapılır. Önce Arc komutuyla motifin dıĢ hatları
belirlenir.
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Çizim 1.2: Arc komutuyla çiçek dıĢ hatların çizimi

Circle komutuyla açan çiçek kısımları çizilir; bu, iç içe halkalardan oluĢur.
Dal ve yaprak çıkmaları da Arc komutuyla belirlenir, Circle komutuyla açan çiçek
yaprakları göbek kısmından dıĢarıya doğru ya da küçükten büyüğe doğru birer adet halka
Ģeklinde çizilir.

Çizim 1.3: Array komutunda Polar kopyalamanın gösterilmesi

Çizilen çiçek yaprağı Array komutu Polar sekmesi ile çiçek merkezine göre açılan
yapraklar birbirine temas edecek Ģekilde çoğaltma iĢlemi yapılır.
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Ġç çiçek çizimleri de aynı yöntemle birbirine temas edecek hatta bir kısımları birbiri
içine geçecek biçimde çoğaltma iĢlemi yapılır.

Çizim 1.4: AçılmıĢ çiçek göbeğinin oluĢturulması

Çiçek dıĢ halkaları, Erase komutuyla silinir.

Çizim 1.5: Hatai çiçeğinin düzenlenmemiĢ açılmıĢ hali

Sap çıkmaları ve yaprak kısımlarında gerekli düzenlemeler yapılır.
Ġç içe girmiĢ çiçeklerin altta ve üste koumlarını Trim komutu ile oluĢturulur.
Trim komutuyla tüm çiçek seçilir, alt kısımda kalan çiçek kısımlarını budanır.
5

Çizim 1.6: Hatai çiçeğinde önde ve arkadaki çiçek kısımlarının oluĢturulması

Çizim 1.7: Hatch komutuyla araların dolgu olarak renklendirilmesi

Hatch komutu seçilerek Gradient sekmesi altında uygun fon rengi seçilir.
Pıck Point seçim düğmesi aktif hale getirildikten sonra fon olarak tasarlanan alanlar
iĢaretlenerek uygun fon rengi ile renklendirmiĢ olur.
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Çizim 1.8: Blok oluĢturmak

Make Blok komutu kullanılarak çizmiĢ olduğumuz açılmıĢ çiçek, blok haline getirilir.

Çizim 1.9: OluĢturulmuĢ bloğun geri çağrılması

Çok parçalı olması nedeniyle blok olarak çalıĢmanın çok yararı olacaktır.
Insert Block komutuyla oluĢturulan blok geri çağrılır.
7

Belirlenen noktaları açmıĢ çiçek yerleĢtirilir.

Çizim 1.10: Çiçeklerin kompozisyon doğrultusundaki alana yerletirilmesi

Çizim 1.11: Çiçeklerin büyükten küçüğe doğru küçültülmesi

Scale komutuyla her çiçek demeti dıĢ hatları doğrultusunda küçültülür.
Scale komutunun kullanmasında Reference seçeneği yardımıyla büyütme ve küçültme
iĢlemi daha kolay yapılabilir.
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Rotate komutu, çiçek demetimizin doğrultusunda kayma oluĢursa bu kaymaları
ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

Çizim 1.12: AçılmıĢ hatai çiçeklerinin birbirine bağlanması

AçılmıĢ çiçek demetlerinin aralarına oval hatlarla zenginlik katılabilir.

Çizim 1.13: Çiçek dallarının oluturulması

Hatai çiçek, demetleri birbirlerine Arc komutu vasıtasıyla bir dal üzerinde açıyormuĢ
gibi kompozisyonu tamamlamalıdır.

9

Çizim 1.14: Yaprakların oluĢturulması

Arc komutuyla çiçek demetine uygun büyüklükteki kıvrımlı yapraklarla kompozisyon
tamamlanır.



Karolaj Yöntemiyle Hatai Motif Çizimi

Çizim 1.15: Hatai motifi
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Öncelikle çizimi yapılacak motif belirlenir.

Çizim 1.16: Karolaj haline getirilmiĢ hatai motifi

Belirlenen motif eĢit aralıklı yatay ve dikey çizgilerle kaneviçe haline getirilir.
OluĢturulan kaneviçenin sütunları rakamlarla, satırları da harflerle adlandırılır.

Çizim 1.17: Karolaj layerin oluĢturulması

Kaneviçe için Layer Propertıes Manager diyalog kutusu açılarak karolaj layerları
oluĢturulur ve uygun Color seçenekleri iĢaretlenir.
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Çizim ekranında, Layer seçeneğindeki karolaji aktif hale getirip Line komutuyla
motifin alanı kadar yatay ve dikey çizgi çizilir.

Çizim 1.18: Kaneviçenin oluĢturulması

Kanaviçe, motifin desen içerisindeki yerini, büyüklüğünü ve biçimini belirler.
Kanaviçe çizgilerinin çizim sonunda desen içerisinde görünmeyeceği düĢünülerek uygun
Layer, Color ve Lınetype ile çizilmelidir. Detay aĢamasında, çizilen kanaviçe çizgi
sınırlarına bağlı kalınarak motif detaylandırılacağından kanaviçenin çizimi çok önemlidir.

Çizim 1.19: Karolaj üzerindeki noktaların çizim alanındaki kaneviçedeki noktalarına
iĢaretlenmesi

Motifin hatlarının kaneviçe ile kesiĢtiği noktaların tamamı çizim ekranındaki
kaneviçenin üzerine Circle komutuyla küçük daireler halinde belirlenir.
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Motif hatlarını kaneviçenin üzerine belirlemede Point seçeneği de kullanılabilir ama
bu Ģekilde noktaları seçmek zor olacaktır.

Çizim 1.20: Kanaviçe üzerindeki noktaların yaylarla birleĢtirilmesi

Arc komutuyla motif ana hatları kaneviçedeki koordinatları doğruldusun da birbiriyle
birleĢtirilerek motif hatları ortaya çıkarılır.

Çizim 1.21: Cad ekranında kaneviçenin üzerinde motifin tamamlanmıĢ hali
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Karolaj layeri kapatılır.

Çizim 1.22: Karolaj yöntemiyle Hatai motifinin CAD ekranında çizimiĢ hali

Çizim 1.23: Karolaj yöntemiyle çizilen resim üzerinde düzenlemelerin yapılması

Karolaj yöntemiyle çizilen resmin birleĢim yerleri Zoom seçeneği ile iyice incelenir.
Fazlalıklar Trim komutuyla eksik olan yerlerde Extend komutuyla tamamlanır. Resmin her
yerinde yayların uç uça birleĢmesi istenir.
14

Çizim 1.24: Arc komutuyla çizilen motifin Pedit komutuyla Spline haline getirilmesi

Pedit komutuyla yaylar Spline haline getirilir.
Kanaviçedeki noktaların birbirine birleĢtirilmesi sırasında Arc komutu yerine Spline
komutuda kullanılabilir. Fakat bazı CAM program ya da makineler Spline komutunu
tanımaz.
Scale komutu ile motifimizi istediğimiz değerde büyütüp küçültebilir; Copy
komutuyla da istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Düzenleme komutlarıyla düzenlemeler
yaparak tekrar çizmeye gerek kalmadan motifi değiĢik yerlerde ve açılarda kullanabiliriz.


Fotoğraf Yöntemiyle Hatai Motif Çizimi

Bilgisayarda CAD programında resmini çektiğimiz bir motifi fotoğraftan çizim haline
dönüĢtürebiliriz. Bu iĢlemi gerçekleĢtirebilmek için öncelikle motifi tam olarak ifade eden
bir fotoğraf çekmek gereklidir. Kurallarına uygun çekilen fotoğraf ilk aĢamada bilgisayara
aktarılmalı, ikinci aĢamada ise CAD programına aktarılarak resimdeki Hatai motif
çizilmelidir.
AĢağıda; fotoğrafın çekimi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, bilgisayara
aktarımı ve CAD programında motifin çizimi anlatılmıĢtır.
Ön cepheden fotoğraf çekiminde; göze hoĢ gelen ve anlam ifade eden fotoğraflar,
ıĢığın düzgün olarak dağıldığı ve derinlik hissi vererek kontrast (zıtlık) oluĢturan çok koyu
ve keskin olmayan gölgelerin olduğu fotoğraflardır. Yandan gelen ıĢıkla daha güçlü ve
zengin görüntüler elde edilir. Sağ veya soldan gelen ıĢık gölgelere neden olduğu için
görüntünün dokularını daha belirginleĢtirir. Yandan gelen ıĢıkla oluĢan bu gölgeler fotoğrafa
derinlik duygusu kazandırır. Ön cepheden çekilen fotoğrafta kontrast yüksek olmalıdır.
Fotoğrafta en karanlık ve en aydınlık bölümler arasındaki ıĢık yoğunluğuna kontrast denir.
IĢık kaynağından yayılan ıĢığın konuyu her yönden eĢit bir Ģekilde aydınlatması sonuçu
15

(bulutlu havada çekilen) fotoğrafta kontrast düĢük olur. Bunun karĢıtı ıĢığın tek bir yönden
konuyu aydınlatması sonuçu (güneĢli havada çekilen) fotoğrafta kontrast yüksek olur. IĢık
kaynağından yayılan ıĢınların nesnelere çarptıktan sonra yansımaları sonuçu gözümüzün
algıladığı duyuma renk denir. Ġyi bir fotoğrafta renkler belirgin ve anlaĢılır olmalıdır.
Bunların haricinde fotoğrafı çekilecek nesneye bakıĢ yüksekliği tam karĢıdan, bakıĢ yönü dik
(açısız), uzaklık nesneyi tam ifade edecek Ģekilde mümkün olduğunca yakın ve geniĢ açılı
olarak objektif kullanılarak çekilmelidir.
Fotoğraf makinesinin bilgisayara bağlantı aparatını bilgisayar kasasındaki bağlantı
noktasına bağlayarak fotoğrafı istediğiniz uygun bir klasörün içine kopyalayınız.
Resim fotoğraf halde ise; fotoğrafı scaner’a yerleĢtiriniz. Scaner kopyalama
programını çalıĢtırınız. Programda tarama modu, çözünürlük(çözünürlüğün yüksek olması
kopyalanan fotoğrafın kalitesini artırır) vb. verileri iĢaretleyiniz. Ön izleme yapınız.
Gerekiyorsa ölçek veya belge boyutu seçeneklerini düzenleyiniz. Belgenin kaydedileceği
klasörü/yerini, resmi kaydedeceğiniz dosya türünü (Jpg,tıff vb.) belirtiniz. Taramayı
baĢlatınız.


Fotoğrafların CAD Ortamına Alınması

Fotoğrafın CAD ortamına alınması için öncelikle uygun bir program ile açılması
gerekir. Bu iĢlem için kullanılan en uygun program ise Paint’dir. Fotoğrafı CAD ortamına
almak için aĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayınız. Fotoğrafı kaydetmiĢ olduğunuz klasörden
fotoğrafı bulunuz. Dosyanın üzerine gelerek mausun sağ tuĢuna basınız. Açılan yan menüden
“Birlikte aç” seçeneğini iĢaretleyiniz. Size sunulan program seçeneklerinden uygun olanı,
seçeneklerde yok ise “Program seç” seçeneğini iĢaretleyiniz. Açılan menüden Paint
programını iĢaretleyiniz (Bu program seçeneğini menüde görebilmeniz için bu programın
bilgisayarınızda yüklü olması gerekir). Resim açıldığında resmin üzerine giderek mausun sağ
tuĢuna basınız. Açılan yan menüden “Select all”(tümünü seç) seçeneğini iĢaretleyiniz.
Sarkan menüden (üst menü) Edıt’in altından Copy (kopyala) seçeneğini iĢaretleyiniz. Sarkan
menüden (üst menü) Fıle’ın altından Exıt (çıkıĢ) seçeneğini iĢaretleyerek programdan
çıkınız. AUTOCAD programını çalıĢtırınız. Program çalıĢtığında sarkan menüden (üst
menü) Edıt’in altından Paste (yapıĢtır) seçeneğini iĢaretleyiniz. Sarkan menüden (üst menü)
Fıle’ın altından Save (kaydet) seçeneğini iĢaretleyiniz. Açılan tabloda çizimin kaydedileceği
yeri, ismini yazarak Save’i iĢaretleyiniz. Bu iĢlemlerin sonunda fotoğrafını çektiğiniz motifi
CAD ortamına kaydetmiĢ bulunmaktasınız. Bu aĢamadan sonra yapılacak iĢlem CAD
programında fotoğrafın üzerinden motifi çizmektir.


CAD Ortamında Resmin Üzerinden Hatai Motifi Çizme

CAD ortamında fotoğraf üzerinden motif çizmek için fotoğrafı çekilen motifin ebatları
çok önemli değildir. Sadece motif çizgilerini net olarak ortaya çıkarabilecek ebatta
olmasında fayda vardır. Çünkü motifin çiziminden sonra Scale komutu ile motifin boyutları
ayarlanacaktır. Örnek bir hatai motifin çizimi aĢağıda anlatılmıĢtır.
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Çizim 1.25: Hatai motifi paintte düzenlenmesi

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli Layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.

Çizim 1.26: Hatai motifinin CAD ortamına aktarılması
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Çizim 1.27: Hatai motifinin simetrisinin belirlenmesi

Motif Layeri aktif haldeyken Line komutu kullanarak motifimizin ortasından dikey bir
doğru çizilir.
Motifimizin simetri olmasından dolayı yarısını çizip düzenleme komutlarıyla
motifimizi simetrik olarak tamamlarız.
Fotoğraflar layerini aktif hale getirip motif foroğrafını seçerek Fotoğraflar katmanı
olarak seçeriz.
Motif layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.
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Çizim 1.28: Hatai motifin resminin üzerinden Arc komutuyla çizimi

Çizim 1.29: Hatai motifi Arc komutuyla çizilmiĢ

Layer sekmesinden Fotoğraf layerini kapatınız.
Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
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Çizim 1.30: Arc komutuyla çizilen motifin çizgi renginin değiĢtirilmesi

Çizim 1.31: Rengi daha net hale getirilmiĢ hatai motifi

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle tüm yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.
Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yayları da Extend komutuyla
tamamlayınız.
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Çizim 1.32: Arc komutuyla çizilen motifin düzenlenmesi

Her yayın uç uça gelmesini dikkat ediniz.

Çizim 1.33: Move komutunun uygulanması

Modify komutlarından Mirror komutunu seçiniz.
Çizilen motifi seçiniz.
Aynalama için dikey eksen olarak çizilen çizginin baĢlangıc ve bitiĢ noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
sorulacaktır. N Enter iĢlemiyle aynalama tamamlanmıĢ olur.
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Çizim 1.34: Hatai motifi simetri oluĢturma

Çizim 1.35: Gerekli form düzenlemeleri yapılmıĢ ve spline haline getirilmiĢ hatai motifi

Pedit komutuyla çizilen motifi Spline haline getiriniz.
Tamamlanan resmi Make Block komutuyla blok olarak kaydediniz.
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Çizim 1.36: Hatai motifi blok oluĢturma

Çizim 1.37: Make blok iletiĢim penceresi

Make Blok iletisim penceresinde, oluĢturulacak olan bloğun adını tespit ediniz.
Blok oluĢturulacak nesnenin seçimini yapınız.
Bloğun baz noktası seçimlerini iyi tespit ediniz.
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Çizim 1.38: Insert blok iletisim penceresi

Çizim 1.39: Olusturulan bloğun kullanılması

Ġnsert blockla kullanım için çağrılan blok ismini seçmemizin yanında açısını da seçme
seçeneğimiz mevcuttur.
24

Çizim 1.40: Hatai motifinin çerçeve süslemesinde kullanımı

Çizim 1.41: Array komutu polar sekmesi iletiĢim penceresi

Array komutu Polar sekmesi seçiminde; dairesel çoğaltılacak olan objenin seçimi,
objenin merkezi, çoğaltılacak kopya sayısı ve kopyalanacak açı değerlerini uygun olarak
giriĢini yapınız.
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Çizim 1.42: Simetrik olarak hatai motifiyle oluĢturulmuĢ süsleme kompozisyonu

1.2. Sitilize EdilmiĢ Çiçek Çizimi
Stilize edilmiĢ olmasına rağmen karakteristik özelliklerini koruyan çiçekler kendi
isimleriyle kompozisyonlarda yer alır (lale, sümbül, karanfil vb.). Bu türdeki çiçekler
kesitinin stilize edilmeleriyle oluĢur. Her çiçek sap üzerinde bulunur. Sümbül gibi bir dal
etrafında çiçekler desene hareketlilik kazandırır. Çok zengin bir çeĢitliliğe sahip olan bu
gruptaki çiçeklerden sadece lale motifinin Ġstanbul’da değiĢik alanlarda kullanılan türleri
1250’ye yakındır.
Stilize çiçek motiflerini fotoğraf yöntemi ile CAD programında çizimini yapacağız.


Karanfil Çizimi

Çizim 1.43: Karanfil motifinin kalasik yöntemle çizimi
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Çizim 1.44: Gardrop kapağı için uygulanacak karanfil motifi

Çizim 1.45: Paint programında temizliği ve düzenlenmesi yapılmıĢ karanfil motifi

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli Layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.
Fotoğraf Layerini aktif hale getirip motif foroğrafını secerek Fotoğraflar katmanı
olarak seçeriz.
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Çizim 1.46: Çizilecek motifin CAD programında açılması

Çizim 1.47: CAD programında motifin üzerinden Arc komutuyla çizilmesi

Motif Layeri aktifken arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.
Layer sekmesinden Fotoğraf Layerini kapatınız.
Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
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Çizim 1.48: Karanfil motifinde Fotoğraf Layerinin kapatılması

Çizim 1.49: Çizilen karanfil deseninin daha belirgin renge çevrilmesi

Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle tüm yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.
Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yaylarıda Extend komutuyla
tamamlayınız.
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Çizim 1.50: Yayların çiziminde meydana gelen bozuklukların giderilmesi

Çizim 1.51: Eksik çizgilerin tamamlanması

Motif formlarındaki bozuklukları düzeltiniz. Yay birleĢim formlarının kırık
olmamasına dikkat ediniz.
Pedit komutuyla çizilen motifi Spline haline getiriniz.
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Çizim 1.52: Arc komutuyla çizilen yayların Spline dönüĢtürülmesi

Çizim 1.53: Çizilen karanfil motifinin kapak üzerine yerleĢtirilmesi

Rectangle komutu ile gerekli ölçülerdeki kapağı çiziniz.
Karanfil motifini kapağın köĢesine yerleĢtiriniz.
Rotate komutuyla gerekli konumda döndürünüz.
Scale komutunu kullanarak motifimizin boyunu kapağın boyunu referans alarak motifi
büyültünüz.
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Çizim 1.54: Motifin kapağın boyuna göre büyütülmesi

Çizim 1.55: Karanfil motifinin tek kapak üzerinde görünümü

Büyütülen motifin formlarını kontrol ediniz. Form bozukluklarını düzenleyiniz.
Motif ana çerçevesini Erase komutuyla siliniz.
Mirror komutuyla kapağı aynalayarak kompozisyonu tamamlayınız.
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Çizim 1.56: Karanfil motifinin iki kapak üzerinde görünümü.



Lale Motifi

Lale motifi olan bordürle süslenmiĢ gardrop kapağının CAD programında çizimini
adım adım oluĢturalım:

Çizim 1.57: Stilize edilmiĢ lale motifi (bordür halinde dolap kapağı süslemesinde kullanılacak)

Çizmek istediğiniz sitilize edilmiĢ lale motifinin seçimini yapınız.
Paint programında gerekli düzenlemeleri yapınız.
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Çizim 1.58: Lale motifinin paint programında düzenlenmesi

Çizim 1.59: Lale motifinin CAD programına aktarılması

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.
Fotoğraf Layerini aktif hale getirip motif fotoğrafını seçerek Fotoğraflar katmanı
olarak seçiniz.
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Çizim 1.60: CAD programında layerların olusturulması

Çizim 1.61: Motifin simetrisinin belirlenmesi

Lale motifinin simetrisi olacak Ģekilde dikey eksenden Line komutu ile dikey eksen
olustururuz.
Layer sekmesinden Fotoğraf layerini aktif hale getiriniz. Fotoğrafı seçiniz.
Motif Layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapınız.
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Çizim 1.62: Arc komutuyla lale resmin üzerinden motif hatlarının çizilmesi

Çizim 1.63: Motif renginin değiĢtirilmesi

Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
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Çizim 1.64: Yarım lale motifinin incelenmesi

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle tüm yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.

Çizim 1.65: Lale motifinde eksik kısımların tamamlanması

Çizim sırasında eksik yayları Arc komutuyla yeniden çiziniz.
Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yaylarıda Extend komutuyla
tamamlayınız.
Motif formlarındaki bozuklukları düzeltiniz. Yay birleĢimlerinin formlarının kırık
olmamasına dikkat ediniz.
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Çizim 1.66: Lale motifinde form bozuklukların giderilmesi

Çizim 1.67: Arcların Spline haline getirilmesi

Pedit komutuyla çizilen motifi Spline haline getiriniz.
Spline olusturulmus olan motifi Mirror komutuyla dikey ekseni referans alarak diğer
yarısını tamamlayınız.
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Çizim 1.68: Lale motifinin Mirror komutu uygulanmıĢ hali

Çizim 1.69: Resmin renklendirilmesi

Gradient komutu ile motifin renklendirmesini yapınız.
Renklendirme sırasında açık alanların kalmamasına ve ıĢın konumuna dikkat ediniz.
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Çizim 1.70: Çizilen motiften bordür oluĢturulması

Mirror komutuyla motifin tamamını seçerek dikey eksen referans alınarak bordürü
oluĢtururuz.
Motifler arası mesafeyi değiĢtirerek iç içe geçmiĢ bordürde oluĢturabiliriz.

Çizim 1.71: Dörtlü sitilize lale bordürü

Rectangle komutu ile gerekli ölçülerdeki kapağı çiziniz.
Lale bordürünü kapağın köĢesine yerleĢtiriniz.
Move komutuyla bordürü gerekli yüksekliğe taĢıyınız.
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Çizim 1.72: Lale bordürünün kapağa taĢınması

Çizim 1.73: Bordürün kapağın ortasına yerleĢtirilmesi

Scale komutunu kullanarak bordürümüzün boyunu kapağın boyunu referans alarak
motifi küçültünüz.
Bordür kenarlarına sade bir çerçeve oluĢturunuz
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Çizim 1.74: Bordür geniĢliğinin kapak geniĢliği referans alınarak küçültülmesi

Çizim 1.75: Bordürlerin kapak geniĢliğine göre konumu

Kapağın bordür dıĢında kalan alanı ayna renginde renklendiriniz.
Kapağı Mirror komutuyla dikey eksende aynalayınız.
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Çizim 1.76: Lale motifi uygulanmıĢ bordürün görünüĢü

1.3. Minyatür Çiçek Çizimi
Minyatür özellikleri olan bu üslup özellikle XVIII. ve XIX. yüzyıllarda
benimsenmiĢtir. Vazolu, vazosuz, buketler, tek çiçekler gibi motifleri oluĢturur.

Çizim 1.77: Saksılı minyatür çiçek motifi

43

Çizim 1.78: Minyatür çiçek motifinin Paint programında düzenlenmesi

Çizmek istediğiniz sitilize minyatür çiçek motifinin seçimini yapınız.
Paint programında gerekli düzenlemeleri yapınız.

Çizim 1.79: Minyatür çiçek motifinin CAD programına atılması
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Çizim 1.80: Dikey eksenin belirlenmesi

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.
Fotoğraf Layerini aktif hale getirip motif fotoğrafını secerek Fotoğraflar katmanı
olarak seçeriz.

Çizim 1.81: Arc komutuyla fotoğraf hatların üzerinden motifin çizilmesi
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Çizim 1.82: Fotoğraf layer in kapatılması

Motif layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.
Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.

Çizim 1.83: Minyatür çiçek motifinin reninin değiĢtirilmesi
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Çizim 1.84: Minyatür çiçek motifinde Trim ve Extend komut uygulaması

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle tüm yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.
Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yayları da Extend komutuyla
tamamlayınız.
Motif formlarındaki bozuklukları düzeltiniz. Yay birleĢim formlarının kırık
olmamasına dikkat ediniz.

Çizim 1.85: Minyatür çiçek motifinin çizgisel formların düzeltilmesi
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Çizim sırasında eksik alan ya da form olarak uyumsuz olan yayları Arc komutuyla
yeniden çiziniz.

Çizim 1.86: Minyatür çiçek motifinin simetrisinin çizilmesi

Pedit komutuyla çizilen motifi Spline haline getiriniz.
Spline oluĢturulmuĢ olan motifi Mirror komutuyla dikey ekseni referans alarak diğer
yarısını tamamlayınız.

Çizim 1.87: Arc komutuyla çizilenlen motifin Spline haline getirilmesi
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Çizim 1.88: Minyatür çiçek motifinin uygulanacak yüzeye taĢınması

Rectangle komutu ile gerekli ölçülerdeki kapağı çiziniz.
Minyatür çiçek motifini kapağın kısa kenar ortasına yerleĢtiriniz.
Move komutuyla motifi gerekli yüksekliğe taĢıyınız.

Çizim 1.89: Minyatür çiçek motifinin Scale komutuyla büyütülmesi
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Scale komutunu kullanarak motifimizin boyunu kapağın boyunu referans alarak motifi
büyültünüz.

Çizim 1.90: Gradient komutunun kullanımı

Gradient komutu ile motifin renklendirmesini yapınız.
Renklendirme sırasında açık alanların kalmamasına ve ıĢık konumuna dikkat ediniz.

Çizim 1.91: Minyatür çiçek motifinin renklendirilmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ–1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Çiçek motifinin çizim uygulamasını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çizeceğiniz motifin ölçülerine uygun gerekli limit  Çiziminizi koordinat sistemine
ayarlarını yapınız.
göre
sıfır
noktasında
 Katman ayarlarını yapınız.
oluĢturunuz.
 Çizeceğiniz motifi inceleyiniz.

 Motifi serbest ölçülerde çizip
daha sonra istenilen ölçülere
getiriniz.

 Çizeceğiniz paint programında açıp kopyalayarak
motifi CAD programına yapıstırınız.

 Çizime
layer
baĢlayınız.
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oluĢturarak

 Motifi Arc komutu kullanarak ve hatları takip
ederek çiziniz.

 Motif eğer simetrik ise yarısını
çizmeniz faydalı olacaktır.

 Yaylardaki form bozukluklarını gideriniz.

 Hatlardaki form bozukluklarını
giderdikten sonra birbirine
bağlı yayları Spline haline
getiriniz.

 Çizilen motifi aynalayınız.
 Aynalama
sırasında dikey
ekseni baz noktası alınız.
 Aynalama iĢleminden sonra
motif genelinde form kontrolü
yapınız.
 Form
kontrolünden
sonra
birbirinin
devamı
olan
bölümleri
spline
haline
getiriniz.
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 Çizilen motifi çoğaltınız.
 Çoğaltma sırasında
Copy
kullanabilirsiniz.
 Çoğaltma iĢleminde
eĢit uzaklıklarda
dikkat ediniz.

Array ve
komutunu
motiflerin
olmasına

 Gerekli renklendirmeleri yapınız.

 Renklendirmeyi
yapınız.

belirgin

 Scale komutuyla oluĢturulan motifi istenilen
boyutta büyütüp küçültebilirsiniz.

 Fon kısımlarını renklendirerek
farklı çalıĢmalar yapabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutuçuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını
yaptınız mı?
2. Çiçek motiflerini incelediniz mi?
3. Çiçek motifinin çeĢitlerini çizdiniz mi?
4. Çiçek motifi çizme yöntemlerini uyguladınızı mı?
5. Spline oluĢturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki aĢamalardan hangisinde yaprak motifi çizimine baĢlanır?
A) Karolaj oluĢturarak
B) Karolaj isimlendirerek
C) Layer oluĢturarak
D) Tarama yaparak

2.

Splıne komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgiye renk vermek
B) Layer ismi oluĢturmak
C) Simetri almak
D) Çizgiyi daireselleĢtirmek

3.

Hatch komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama yapmak
B) Çizgiyi kopyalamak
C) Çizgiyi kesmek
D) Çizgiyi daireselleĢtirmek

4.

Plıne komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Layer oluĢturmak
B) Çizgiyi silmek
C) Çizgiye kalınlık vermek
D) Sürekli birleĢik çizgi çizmek

5.

Offset komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Layer oluĢturmak
B) Çizgiyi belirli mesafede çoğaltmak
C) Çizgiyi budamak
D) Çizgi tipini değiĢtirmek
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bilgisayarda yaprak motifi çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde kullanılmıĢ ya da çizilmiĢ motifleri araĢtırınız.



Bulduğunuz motiflerdeki yaprakları inceleyiniz.



Stilize etmek deyince neler anlıyorsunuz?



Yaprağın stilize hâlini araĢtırınız.

2. YAPRAK MOTĠFĠ ÇĠZĠMĠ
Geometrik desen ağırlıklı Selçuklu sanatında yerini fazla bulamayan yaprak, Osmanlı
sanatında (bilhassa XVI. yy.da) stilize ve doğal hâliyle mükemmele ulaĢmıĢtır. Hatai, penç
ve goncagülü oluĢturan yaprak, süsleme sanatımızda aĢağıdaki Ģekillerde çizilmiĢtir:







Basit ve küçük yapraklar
Parçalı ve dilimli yapraklar
Ġri diĢli yapraklar
Hançer (kıvrım) yapraklar
Ortadan katlı yapraklar
Geometrik yapraklar

Birbirlerine sarılmıĢ yapraklardan oluĢan düzenlemeye sadberk denir. Büyük boy
yapraklar üzerine değiĢik motifler çizilerek daha zarif bir görünüm elde etmek mümkündür.
Bilgisayarda CAD programında yaprak çizimini üç yöntemle çizebiliriz. Bu
yöntemler:

Klasik yaprak çizim yöntemiyle yaprak motifini oluĢturma

Karolaj yöntemi ile yaprak motifi oluĢturma

Fotoğraf yöntemiyle yaprak motifini oluĢturma olarak adlandırmaktadır.
Yaprak çeĢitlerinin çiziminde birinci yaprak çeĢidinde her üç yöntemin uygulanmasını
göreceğiz. Lakin bu yöntemlerden en çok tercih edileni fotoğraf yöntemidir. Diğer çeĢitlerde
fototğraf yöntemi ile yaprak motifinin oluĢturulmasını göreceğiz.
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2.1. Tek Yaprak Çizimi


Klasik Yöntemle Bilgisayarda Yaprak Motif Çizimi

Bilgisayarda CAD programında yaprak motifi oluĢturmanın ilk adımı serbest elle
motif çiziminde olduğu gibi adım adım yaprağın çizimi Ģeklinde yapılmaktadır.

Çizim 2.1: Klasik yöntemle elde yaprak motifinin olusturulması

Yaprağın dıĢ hatlarını çizmekle iĢe baĢlarız. DıĢ hatlar birbirini tamamlayan yaylardan
(Arc) ibarettir. Yaprağın kalınlığına göre karĢılıklı yaylar arasında mesafe bırakılarak Arc
komutuyla yaprağın dıĢ hatları çizilir.

Çizim 2.2: Yaprak dıĢ hatlarının çizimi
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Çizim 2.3: Yaprak ana omurga damarın çizimi

Yaprak dıĢ hatlarına oranlı olarak ana damarını çiziniz.
Arc komutuyla dıĢ forma uygun yanal damarları çiziniz.

Çizim 2.4: Yaprak yanal damarların çizimi
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Çizim 2.5: Copy komutuyla yanal damarların çoğaltılması

Copy komutuyla yanal damarları çoğaltınız.
Yanal damarlar arasındaki uzaklıkların yaprak formuna oranlı olmasına dikkat ediniz.

Çizim 2.6: Yanal damarların düzenlenmemiĢ hali
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Çizim 2.7: Yanal damarların yaprak formuna göre düzenlenmesi

Rotate komutunu kullanarak yanal damarları yaprak formuna göre döndürünüz.
Gerekli küçültme iĢlemlerini yapınız.

Çizim 2.8: Yaprak uç kıvrımlarının çizilmesi
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Çizim 2.9: Pedit komutuyla yaprak uç kıvrımların Arc’tan Spline dönüĢtürülmesi

Arc komutuyla yaprak uç kıvrım hatlarını çiziniz.
Çizilen Arcları pedit komutuyla Spline haline getiriniz.

Çizim 2.10: Yaprak uç kıvrımının Spline hali.
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Çizim 2.11: Yaprak uç kıvrımlarının yaprak kenarı boyunca Copy komutuyla çoğaltılması

OluĢturulan uç kıvrım hattını yaprak kenarı boyunca çoğaltınız.
Rotate komutuyla kıvrım formlarını düzenleyiniz.

Çizim 2.12: Mirror komutuyla yaprak uç kıvrımlarının ikinci kenarına aynalanması
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Çizim 2.13: Yaprak kıvrımlarının düzenlenmesi

Mirror komutuyla yaprak kıvrımını diğer kenara aynalayınız.
Copy komutuyla yaprağı kenarı boyunca çoğaltınız.
Rotate komutuyla her kıvrımı formlarına göre düzenleyiniz.

Çizim 2.14: Ġkinci kenar kıvrımlarının yaprak kenarına göre çoğaltılması
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Çizim 2.15: Yaprak ana hatların silinip kıvrımlı yaprak uçlarının oluĢması

Çizilen ana hattı Erase komutuyla siliniz.
Ofset komutuyla yaprak kıvrımlarına 3 mm mesafede kopyalama yapınız.

Çizim 2.16: Offset komutuyla yaprak uç kısımlarına derinlik verilmesi
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Çizim 2.17: Uç kısımların fazlalıkların Trim komutuyla budanması

Trim komutuyla yaprak uç kısımlarındaki fazlalıkları budayınız.
Yaprak sap kısmına uygun form oluĢturunuz.

Çizim 2.18: Sap kısmına Arc komutuyla form oluĢturulması
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Çizim 2.19: DıĢ hatları Spline haline dönüĢtürülmesi

Yaprak dıĢ hatları ve derinlik için olusturulan hattı Spline haline getiriniz.

Çizim 2.20: Spline haline gelmiĢ yaprak dıĢ hattı
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Çizim 2.21: Gradient komutu iletisim penceresi

Gradient komutuyla derinlik hattını kullandığınız rengin birkaç ton koyusundan
renklendiriniz.

Çizim 2.22: Yaprak dıĢ hattının renklendirilmesi
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Karolaj Yöntemiyle Yaprak Motif Çizimi

Elinizdeki yaprak motifini kareleme yöntemi ile karelere bölünüz.

Çizim 2.23: Yaprak motif resminin eĢit aralıklarla kanaviçe oluĢturulması

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Karolaj, Kanaviçe, Yaprak, Orta
Damar Layerlarını oluĢturunuz ve uygun Color seçeneklerini iĢaretleyiniz.

Çizim 2.24: Kanaviçenin oluĢturulması

Karolaj Layerini aktif hale getiriniz. OluĢturulan karolajı aynı birim sistemi ile (mm)
bilgisayarda oluĢturunuz.
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Çizim 2.25: Kanaviçenin renginin değiĢtirilmesi

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Karolaj, Kanaviçe, Yaprak, Orta
Damar Layerlarını oluĢturunuz ve uygun Color seçeneklerini iĢaretleyiniz.

Çizim 2.26: Layerların oluĢturulması
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Çizim 2.27: Kanaviçenin seçimi

Kanaviçenin karolajı kestiği noktaları elinizdeki motif üzerinden ölçerek bu noktaları
bilgisayardaki karolaj üzerine iĢaretleyiniz.

Çizim 2.28: Kanaviçeyl motifin kesiĢen noktalarının ölçülerek iĢaretlenmesi

Kanaviçenin karolajı kestiği noktaları elinizdeki motif üzerinden ölçerek bu noktaları
bilgisayardaki karolaj üzerine iĢaretleyiniz.
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Çizim 2.29: Kanaviçenin kırık çizgilerle çizimi

Kanaviçe Layerini aktif hale getiriniz.
Karolaj üzerinde iĢaretlediğiniz kesiĢim noktalarını Plıne komutunu kullanarak belirli
bir yönde birleĢtiriniz.

Çizim 2.30: Kırık çizgilerin daireselleĢtirilmesĠ
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Çizim 2.31: Kanaviçe Layerinin pasif hale getirilmesi

Yaprağın diĢlerine estetik bir görüntü vermek için diĢ uçlarını Plıne komutunu
kullanarak kırık çizgilerle çift çizgi olarak kalınlaĢtırınız. Splıne seçeneğini iĢaretleyerek
kırık çizgileri daireselleĢtiriniz. Bu iĢlemi tüm yaprak diĢleri için tekrarlayınız.

Çizim 2.32: Spline haldeki yaprak motifi
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Fotoğraf Yöntemiyle Yaprak Motif Çizimi

Bilgisayarda CAD programında resmini çektiğiniz bir motifi fotoğraftan çizim haline
dönüĢtürebilirsiniz. Bu iĢlemi gerçekleĢtirebilmek için öncelikle motifi tam olarak ifade eden
bir fotoğraf çekmek gereklidir. Kurallarına uygun çekilen fotoğraf ilk aĢamada bilgisayara
aktarılmalı, ikinci aĢamada ise CAD programına aktarılarak resimdeki motif çizilmelidir.
Önceki konuda fotoğrafın çekimi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar,
bilgisayara aktarımı ve CAD programında motifin çizimi anlatılmıĢtır. Örnek olarak aĢağıya
bir kompozisyon resmi verilmiĢtir.

Çizim 2.33: Yaprak motifi
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Çizim 2.34: Resmin Paint programında düzenlenmesi

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.

Çizim 2.35: Yaprak motifinin CAD ortamına aktarılması

Çizim 2.36: Yaprak motifin resminin üzerinden Arc komutuyla çizimi

Motif Layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.
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Çizim 2.37: Arc komutuyla çizilmiĢ yaprak motifi

Layer sekmesinden Fotoğraf Layerini kapatınız.

Çizim 2.38: Layer sekmesinden Fotoğraf layerini kapatılması

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.
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Çizim 2.39: Yaprak formlarının düzenlenmesi

Çizim 2.40: Yaprak motifinin seçimi

Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini mavi renkle değiĢtiriniz.
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Çizim 2.41: Yaprak motifinin renginin değiĢtirilmesi

Çizim 2.42: Rengi daha net hale getirilmiĢ yaprak motifi

Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yayları da Extend komutuyla
tamamlayınız.
Modify komutlarından Mirror komutunu seçiniz.
Çizilen motifi seçiniz.
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Aynalama için dikey eksen olarak çizilen çizginin baĢlangıc ve bitiĢ noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
soracaktır. N Enter iĢlemiyle aynalama tamamlanmıĢ olur.

Çizim 2.43: Yaprak motifi simetri oluĢturma

Çizim 2.44: Yaprak motifinin uygulanacak yere yerleĢtirilmesi
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Scale komutunu kullanarak motifimizin boyunu kapağın boyunu referans alarak
büyültünüz.

Çizim 2.45: Yaprak motifinin Scale komutu ile büyütülmesi

Çizim 2.46: Yaprak motifinin kapak boyunda büyütülmesi

Trim komutuyla fazlalıkları temizleyiniz.
Offset komutuyla yaprak uçlarında kalın hat olusturunuz.
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Çizim 2.47: Yaprak uçlarının kalınlaĢtırılması

Çizim 2.48: KalınlaĢan hatların Spline haline getirilmesi
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Çizim 2.49: KalınlaĢtırılmıĢ ve Spline olusturulmuĢ yaprak motifi

Çizim 2.50: Hatch komutuyla kalınlıkları dolgu olarak renklendirmek

Hatch komutu seçilerek Gradient sekmesi altında uygun fon rengini seçniz.
Pıck Point seçim düğmesini aktif hale getirdikten sonra kalınlık olarak tasarladığımız
alanları iĢaretleyerek uygun fon rengi ile renklendiriniz.
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Çizim 2.51: KalınlaĢtırılmıĢ hatlara sahip yaprak motifi

Çizim 2.52: Mirror komutu uygulanmıĢ yaprak motifi

Modify komutlarından Mirror komutunu seçiniz.
Çizilen motifi seçiniz.
Aynalama için dikey eksen olarak hayali çizilen çizginin baĢlangıc ve bitiĢ noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihi soracaktır; N
Enter iĢlemiyle aynalama tamamlanmıĢ olur.
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2.2. Ġri DiĢli Yaprak Çizimi


Fotoğraf Yöntemiyle Yaprak Motif Çizimi

Bilgisayar ortamında çizim tekniği kolay, basit ve kullanıĢlı olmasından dolayı
fotoğraf yöntemi ile yaprak çeĢitlerinin çizimlerini yapacağız.
Bilgisayarda CAD programında resmini çektiğimiz bir motifi fotoğraftan çizim haline
dönüĢtürebiliriz. Bu iĢlemi gerçekleĢtirebilmek için öncelikle motifi tam olarak ifade eden
bir fotoğraf çekmek gereklidir. Kurallarına uygun çekilen fotoğraf ilk aĢamada bilgisayara
aktarılmalı, ikinci aĢamada ise CAD programına aktarılarak resimdeki motif çizilmelidir.

Çizim 2.53: Ġri diĢli yaprak kompozisyonu

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli Layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.
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Çizim 2.54: Ġri diĢli yaprak motifinin CAD programına aktarılması

Çizim 2.55: Yaprak motifin resminin üzerinden Arc komutuyla çizimi

Motif Layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.
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Çizim 2.56: Arc komutuyla çizilmiĢ iri diĢli yaprak motif

Layer sekmesinden Fotoğraf Layerini kapatınız.

Çizim 2.57: Layer sekmesinden Fotoğraf layerini kapatılması

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle yayların birleĢim yerlerini kontrol ediniz.

85

Çizim 2.58: Yaprak formlarının düzenlenmesi

Çizim 2.59: Yaprak motifinin renginin değiĢtirilmesi

Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
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Çizim 2.60: Yaprak uçlarının kalınlastırılması

Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yayları da Extend komutuyla
tamamlayınız.

Çizim 2.61: Yaprak uçları kalınlaĢtırılmıĢ ve renklendirilmiĢ motif

Ofset komutuyla yaprak kıvrımlarına 3 mm mesafede kopyalama yapınız.
Gradient komutuyla derinlik hattını, kullandığınız rengin birkaç ton koyusundan
renklendiriniz.
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Çizim 2.62: Yaprak motifi simetri oluĢturma

Modify komutlarından Mirror komutunu seçiniz.
Çizilen motifi seçiniz.
Aynalama için dikey eksen olarak çizilen hayali çizginin baĢlangıc ve bitiĢ noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
soracaktır; N Enter iĢlemiyle aynalama tamamlanmıĢ olur.

2.3. Kıvrımlı Yaprak Çizimi

Çizim 2.63: Kıvrımlı yaprak fotoğrafı

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar Ve Fotoğraf
isimli layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.
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Çizim 2.64: Yaprak motifinin CAD ortamına aktarılması

Motif Layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.

Çizim 2.65: Yaprak motifin resminin üzerinden Arc komutuyla çizimi

Layer sekmesinden Fotoğraf Layerini kapatınız.
Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
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Çizim 2.66: Yaprak motifinin renginin değiĢtirilmesi

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.

Çizim 2.67: Rengi daha net hale getirilmiĢ yaprak motifi

Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yayları da Extend komutuyla
tamamlayınız.
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Çizim 2.68: Yaprak formlarının düzenlenmesi

Çizim 2.69: Yaprak formlarının Arc komutuyla düzenlenmesi
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Yaprak dıĢ hatları ve derinlik için olusturulan hattı Spline haline getiriniz.

Çizim 2.70: Spline oluĢturulmuĢ yaprak motifi

Çizim 2.71: Büyütülecek uzunluk kadar referans noktasının çizilmesi

Yaprağın olması gereken gerçek boyu kadar uzunluğunda referans çizgisi oluĢturunuz.
92

Çizim 2.72: Yaprak motifinin Scale komutu ile büyütülmesi

Scale komutuyla oluĢturduğunuz referans çizgisine göre büyütme iĢlemi yapınız.

Çizim 2.73: BüyütülmüĢ yaprak motifi

Modify komutlarından Mirror komutunu seçiniz.
Çizilen motifi seçiniz.
Aynalama için dikey eksen olarak çizilen çizginin baĢlangıc ve bitiĢ noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
soracaktır; N Enter iĢlemiyle aynalamayı tamamlayınız.
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Çizim 2.74: Yaprak motifi simetri oluĢturma

Çizim 2.75: Yaprak motifi kompozisyon oluĢturma

Aynı aynalama iĢlemini yatay eksende uygulayarak komposizyonu tamamlamıĢ
oluruz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ–2
UYGULAMA FALĠYETĠ
Yaprak motifinin çizim uygulamasını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çizeceğiniz motifin ölçülerine uygun gerekli Limit  Çiziminizi koordinat sistemine
ayarlarını yapınız.
göre
sıfır
noktasında
 Katman ayarlarını oluĢturunuz.
oluĢturunuz.
 Çizeceğiniz motifi inceleyiniz.

 Motifi serbest ölçülerde çizip
daha sonra istenilen ölçülere
getiriniz.

 Çizeceğiniz paint programında açıp kopyalayarak
motifi CAD programına yapıĢtırınız.

 Çizime
Layer
baĢlayınız.

oluĢturarak

 Motifi Arc komutu kullanarak ve hatları takip  Motif eğer simetrik ise yarısını
ederek çiziniz.
çizmeniz faydalı olacaktır.
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 Yaylardaki form bozukluklarını gideriniz.

 Hatlardaki form bozukluklarını
giderdikten sonra birbirine bağlı
yayları Spline haline getiriniz.

 Çizilen motifi
yerleĢtiriniz.

kapak

üzerine

uygun

alana

 YerleĢtirme sırasında motifin
birbirine
bağlantısı
ve
kompozisyonu
tamamlaması
açısından kapak kenarlarına
paralel çizgilerle süsleyiniz.

 Çoğaltma sırasında Mirror
komutunu kullanınız.
 Çoğaltma iĢleminde motiflerin
eĢit
uzaklıklarda
olmasına
dikkat ediniz.

 Çizilen motifi çoğaltınız.
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 Gerekli renklendirmeleri yapınız.

 Renklendirmeyi belirgin ve
orijinal resme uygun yapınız.

 Scale komutuyla oluĢturulan motifi istenilen  Fon kısımlarını renklendirerek
boyutta büyütüp küçültebilirsiniz.
farklı çalıĢmalar yapabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutuçuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını
yaptınız mı?
2. Yaprak motiflerini incelediniz mi?
3. Yaprak motifin çeĢitlerini çizdiniz mi?
4. Yaprak motifi çizme yöntemlerini uyguladınızmı
mi?
5. Spline oluĢturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız mı?
10.Scale komutunu kullandınız 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-2
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Ön cepheden çekilen fotoğraf ile alakalı olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Keskin gölge olmamalıdır.
B) Gölge olmalıdır.
C) Motifin sağında gölge olmalıdır.
D) Motifin solunda gölge olmalıdır.

2.

Bilgisayr Destekli Çizim yaparken çizgi fazlalıklarını hangi komut ile budarız?
A) Move
B) Trim
C) Rotate
D) Arc

3.

Scanerın kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Fotoğraf çekmek
B) Fotoğrafı CAD programına kopyalamak
C) Dosya ismi vermek
D) Resmi taramak, bilgisayara aktarmak

4.

Scale komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Fotoğraf kopyalamak
B) Çizim açmak
C) Çizimi gerçek boyutlarına büyütmek veya küçültmek
D) Çizimi kaydetmek

5.

Hatch komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Çizgileri daireselleĢtirmek
B) Sürekli çizgi çizmek
C) Çizgi çizmek
D) Tarama yapmak

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
BaĢarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Bilgisayarda ağaç ve meyve motifi çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ağaç motifi çizimlerini araĢtırınız.



Çevrenizdeki klasik mobilya ve yapıları inceleyiniz.



Not aldığınız fikir ve görüĢleri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. AĞAÇ VE MEYVE MOTĠFĠ ÇĠZĠMĠ
3.1. Stilize Ağaç Motifi Çizimi
Yaprak ve çiçek motifleri gibi ağaç motifleri de (çiçekli ve meyveli olarak) zengin bir
çeĢitliliğe sahiptir. Servi, hurma, nar, incir, zeytin, asma, palmiye vb. hayat ağacının
sembolleridir. En yaygın olarak servi kullanılmıĢtır.

100

Çizim 3.1: Servi ağacı motifi

Çizim 3.2: Servi motifinin CAD ortamına aktarılması

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli Layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.

Çizim 3.3: Servi motifin resminin üzerinden Arc komutuyla çizimi

Motif layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapınız.
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Çizim 3.4: Arc komutuyla çizilmiĢ servi motifinin yarısı

Layer sekmesinden Fotoğraf Layerini kapatınız.
Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.

Çizim 3.5: Servi formlarının düzenlenmesi
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Çizim 3.6: Simetrisi alınmıĢ servi motifi

Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yaylarıda Extend komutuyla
tamamlayınız.
Modify komutlarından Mirror komutunu seçiniz.
Çizilen motifi seçiniz.
Aynalama için dikey eksen olarak çizilen çizginin baĢlangıc ve bitiĢ noktalarını
referans noktası olarak belirleyiniz. Size ana motifin silinip silinmemesi tercihinizi
soracaktır. N Enter iĢlemiyle aynalama tamamlanmıĢ olur.

3.2. Meyve Motifi Çizimi
Süsleme sanatlarında 18.yy.dan sonra natüralist ve yarıstilize yemiĢ ve meyve
motiflerde sıkça kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Geometrik üsluptaki buğday, nar, kavun, dut, incir, üzüm vb. bereket motifleri olarak
çizilmiĢtir.

Çizim 3.7: Meyve sepeti motifi
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Çizim 3.8: Meyve sepeti motifinin CAD ortamına aktarılması

Layer Propertıes Manager diyalog kutusunu açarak Motif, Taramalar ve Fotoğraf
isimli Layer oluĢturunuz. Motif Layerini aktif hale getiriniz.

Çizim 3.9: Yaprak motifin resminin üzerinden Arc komutuyla çizimi

Motif Layeri aktifken Arc komutuyla motifin üzerinden geçerek çizim yapılır.
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Çizim 3.10: Arc komutuyla çizilmiĢ meyve motifleri

Layer sekmesinden Fotoğraf Layerini kapatınız.

Çizim 3.11: Layer sekmesinden Fotoğraf layerini kapatılması

Zoom seçeneğinden Window sekmesiyle yayların birleĢim yerlerini kotrol ediniz.
Motif Layer sekmesini aktif hale getirerek ekranımızda bulunan tüm nesneleri seçiniz.
Rengini daha net algılayacağınız mavi renkle değiĢtiriniz.
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Çizim 3.12: Rengi daha net hale getirilmiĢ meyve sepeti

Fazlalıkları Trim komutunu kullanarak budayınız. Eksik yaylarıda Extend komutuyla
tamamlayınız.

Çizim 3.13: Meyve sepetinin formlarının düzenlenmesi
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Çizim 3.14: Motif hatların Spline haline getirilmesi

Çizim 3.15: Hatch komutuyla meyveleri dolgu olarak renklendirmek

Hatch komutu seçerek Gradient sekmesi altında uygun fon rengini seçeriz.
Pıck Point seçim düğmesini aktif hale getirdikten sonra kalınlık olarak tasarladığımız
alanları iĢaretleyerek uygun fon rengi ile renklendirmiĢ oluruz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Meyve motifinin çizim uygulamasını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çizeceğiniz motifin ölçülerine uygun gerekli limit
 Çiziminizi koordinat sistemine
ayarlarını yapınız.
göre
sıfır
noktasında
 Katman ayarlarını olusturunuz.
oluĢturunuz.
 Çizeceğiniz motifi inceleyiniz.

 Motifi serbest ölçülerde çizip
daha sonra istenilen ölçülere
getirebilirsiniz.

 Çizeceğiniz motifi paint programında
kopyalayarak CAD programına yapıstırınız.

açıp

 Çizime
Layer
baĢlayınız.
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oluĢturarak

 Motifi Arc komutu kullanarak ve hatları takip
ederek çiziniz.

 Motif eğer simetrik ise yarısını
çizmeniz faydalı olacaktır.

 Yaylardaki form bozukluklarını gideriniz.

 Hatlardaki form bozukluklarını
giderdikten sonra birbirine bağlı
yayları Spline haline getiriniz.

 Gerekli renklendirmeleri yapınız.

 Renklendirmeyi belirgin ve
orijinal resme uygun yapınız.

 Gradient komutuyla
oluĢturabilirsiniz.

değiĢik

kompozisyonlar
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 Fon kısımlarını renklendirerek
farklı çalıĢmalar yapabilirsiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutuçuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını
yaptınız mı?
2. Ağaç ve meyve motiflerini incelediniz mi?
3. Ağaç motifini çizdiniz mi?
4. Meyve motifini çizdiniz mi?
5. Spline oluĢturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız mı?
10. Scale komutunu kullandınız 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-3
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Motif üzerinde kesilecek kısımlarda kullanılan komut aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Mırror
B) Trım
C) Erase
D) Copy

2.

Motif üzerinde kopyalama iĢleminde kullanılan komut aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Mırror
B) Rotate
C) Scale
D) Copy

3.

Döndürme iĢleminde kullanılan komut aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Scale
B) Copy
C) Rotate
D) Mırror

4.

Simetri iĢleminde kullanılan komut aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Copy
B) Mırror
C) Rotate
D) Move

5.

Scale komutunun kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Motifin bir kısmını kesmek
B) Çizgileri kaydırmak
C) Çizimi belirli oranda büyütmek veya küçültmek
D) Çizimi döndürmek
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutuçuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Çiçek Motifi Çizimi ile Ġlgili Ölçütler
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Çiçek motiflerini incelediniz mi?
3. Çiçek motifinin çeĢitlerini çizdiniz mi?
4. Çiçek motifi çizme yöntemlerini uyguladınızı mı?
5. Spline oluĢturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız mı?
Yaprak Motifi Çizimi ile Ġlgili Ölçütler
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Yaprak motiflerini incelediniz mi?
3. Yaprak motifin çeĢitlerini çizdiniz mi?
4. Yaprak motifi çizme yöntemlerini uyguladınızmı mi?
5. Spline oluĢturdunuz mu?
6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız mı?
10. Scale komutunu kullandınız mı?
Ağaç ve Meyve Motifi Çizimi ile Ġlgili Ölçütler
1. Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Ağaç ve meyve motiflerini incelediniz mi?
3. Ağaç motifini çizdiniz mi?
4. Meyve motifini çizdiniz mi?
5. Spline oluĢturdunuz mu?
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Evet

Hayır

6. Trim komutunu kullandınız mı?
7. Mirror komutunu kullandınız mı?
8. Renklendirme yaptınız mı?
9. Form düzenlemesi yaptınız mı?
10. Scale komutunu kullandınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
D
A
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
D
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
C
B
C

114

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
 AKBULUT AyĢe, Ġsmek El Sanatları Desen Kitabı, 1,2.3.4 Ġstanbul, 2003.
 Dr. BİROL İnci, Doç.Dr. Çiçek DERMAN, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler,
Kubbealtı NeĢriyatı 3.Baskı, İstanbul, 2001.

114

