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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Bezeme Resmi 

SÜRE 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bezeme resim örgelerine yönelik gözlem, etüt ve sistem 

analizleri sonuçlarını; geleneksel yöntem, teknik ve estetik 

ilkelerle birlikte değerlendirerek yüzeyle uyumlu 

kompozisyonlar yapabilecektir. 

Amaçlar: 

1- İlgili kaynaklardan saptadığı bezeme örgelerinin 

sistem analiz sonuçlarını değerlendirerek yeniden 

düzenleme sürecini başlatabileceksiniz. Yapı elemanlarının 

yüzeylerini analitik yöntem ve tekniklerle belgeleyerek 

sunum yapabileceksiniz. 

2- Bezeme örgelerinin sistem analizleri sonuçlarını, 

geleneksel düzenleme kuralları ve renk unsurlarıyla birlikte 

değerlendirerek geleneksel yöntemlerin yanında çağdaş 

malzeme ve tekniklere uygun kompozisyonlar 

üretebileceksiniz. 

3- Bezeme kompozisyonlarının gerçek anlatımlarını 

yansıtan, çizim, resim ve biçimlendirme yöntem ve 

tekniklerine uygun sunumlar yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: çizim masası,eskiz kâğıdı, resim kâğıdı, 0,5 kalem, 

gönye, cetvel, renklendirme araç ve gereçleri, bilgisayar, iş 

güvenliği ile ilgili ekipmanlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Türklerin anayurdu olan Orta Asya’ da, en eski sanat kollarından birisi de bezeme 

resimdir. Orta Asya’ dan göç eden Türkler; Anadolu’da da süsleme resmini mimaride, 

seramikte, duvarları süslerinde,  kumaşlarda vb. tüm yüzeylerde kullanmıştır. Bu sanat 

kolunun en güzel örnekleri tarihî eserlerimizde mevcuttur.  

 

Geleneksek bezemeleri etüt edebilmek için kaynaklarını  hangi alanda 

kullanıldıklarını, kompozisyon ilkelerini, tekrarlama kurallarını ve ilkelerini, çoğaltma 

yöntemlerini iyi öğrenmeniz gerekmektedir.  Malzeme ve renklendirme konusunda fikir 

sahibi olmanız, uygulamalarınızda olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olabilecektir.  

 

Günümüzde, birçok farklı malzemeden oluşan amacına uygun değişik dekoratif 

ürünler üretilmektedir. 

 

Bu modül sayesinde; geleneksel bezeme sanatı ile ilgili temel olabilecek bilgilere 

sahip olabileceksiniz. 

 

Aynı zamanda bezeme çizimini hem elle hem de bilgisayar ortamında 

gerçekleştirebileceksiniz.  

 

Öğrenmiş olduğunuz bilgiler ile geleneksel bezemeleri  bugüne uyarlayarak  modern 

bir yaklaşım tarzı geliştireceksiniz.  

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

İlgili kaynaklardan saptanan bezeme örgeleriyle geleneksel yöntem ve tekniklerin yanı 

sıra çağdaş malzeme ve tekniklere uygun kompozisyon alternatiflerinin sunumunu 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesi aşağıdaki araştırmaları yapmanız, konuyu doğru kavramanız 

açısından önemlidir.  

 

 Bezeme Resim tekniklerini, bu resimlerin kullanıldığı yerleri ve bezeme resim 

ögelerini ilgili kaynaklardan araştırarak inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan tarihî eser ve müzelerde bulunan bezeme örgelerini yerinde 

inceleyerek doğrudan kopya alınız. 

 Diğer ulusların bezeme örneklerini birbirleriyle ve kendi ulusumuzun 

örnekleriyle karşılaştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını  arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

Araştırma işlemleri için bezeme örneklerini içeren yayınları,  İnternet’ten  ve günlük 

hayattaki örneklerden ( mimari, dekorasyon, mobilya ve tekstil, seramik te kullanılan 

örnekler)  hareketle bulabilirsiniz. 

 

1.BEZEME RESİM ANALİZLERİ 
 

Bezeme resmi, süsleme amacıyla değişik yüzeylere, değişik tekniklerle yapılan iki 

boyutlu resim türüdür. Bir başka deyişle bir maddeye veya yüzeye estetik bir değer 

kazandırmak için oluşturulan motifleri yerleştirme sanatıdır.  

 

Bezeme resminde, tabiat yalnızca bir başlangıç noktası veya bir araçtır. İmge yani 

hayal bütün gücü ile işler ve yüzeyde iki boyutlu olarak biçimlenir. Perspektif  kaygısı ve 

derinlik yoktur.  

 

Bezeme sanatlarının insanı etkileyişi güzellik, incelik, önemlilik, soyluluk, donatma 

duygularını içerir. Güzellik duygusu, insanda var olan doğal bir duygudur. Doğadan 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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aldığımız esini çeşitli biçimlerle yorumlarken düşünülmesi gerekli en önemli özellik 

güzelliktir.  Süsleme resmi, maddenin veya yüzeyin değerini arttıran bir sanat koludur. 

 

1.1.Geleneksel Bezeme Resim 
 

En genel anlamda, bir biçimin yüzeyinde düz ya da kabartma, boyalı ya da boyasız 

birtakım örgelerle oluşturulan düzenlemedir. Bir kültür dili olan simgeler, yaşam biçimi, 

çevre şartlarına göre oluşan biçimsel sanatın kaynağı olmuştur. Halkbilim çalışmalarında çok 

önemli yeri olan bu sembolik biçimler, yer aldığı toplumun kimlik göstergeleridir. Simgeler 

çeşitli şekillerde yaşamış, değerlendirilmişlerdir. 

 

Tarihin en eski zamanlarından beri insanlar; yaşadıkları yerleri, kullandıkları eşyaları 

ve kendi bedenlerini çeşitli yöntemlerle süslemişlerdir. Yakın zamana kadar yüzeysel bir 

uygulama olarak görülen bezeme, günümüzde insan-çevre ilişkisinin önem kazanmasıyla 

birlikte mekânsal yeni anlamlar kazanmıştır. 

 

1.1.1. Bezeme Tanımı 
 

En genel anlamda, bir biçimin yüzeyinde düz ya da kabartma, boyalı ya da boyasız 

birtakım örgelerle oluşturulan düzenlemedir. Bir kültür dili olan simgeler, yaşam biçimi, 

çevre şartlarına göre oluşan biçimsel sanatın kaynağı olmuştur.  Halkbilim çalışmalarında 

çok önemli yeri olan bu sembolik biçimler, yer aldığı toplumun kimlik göstergeleridir. 

Simgeler çeşitli şekillerde yaşamış, değerlendirilmiştir. 

 

İnsanlar tarihin en eski zamanlarından beri yaşadıkları yerleri, kullandıkları eşyaları ve 

kendi bedenlerini çeşitli yöntemlerle süslemiştir. Yakın zamana kadar yüzeysel bir uygulama 

olarak görülen bezeme, günümüzde insan-çevre ilişkisinin önem kazanmasıyla birlikte 

mekânsal yeni anlamlar kazanmıştır. 

 

 1.1.2.Bezeme Kaynakları 
 

Resmin konusunu görmek, tanımak, duymak kısaca yaşamak gerekir. Görmeden 

tanımadan ve hissetmeden resim yapılamaz. Burada değinilen görme; ilgi duyma, seçme, 

ayırt etme anlamındadır. Doğada canlı cansız her türlü nesneyi ilk defa görüyormuşçasına 

baktığımızda fark etmediğiniz yeni  çok şey yakalayabiliriz.  

 

Bir nesneyi görme ile tanıma arasında fark vardır. Tanıma, bir nesneyi diğerlerinden 

ayrı özellikleriyle inceleme ve farklılıklarıyla bulmakla olur. Nesnenin yapısı, büyüklüğü, 

rengi, biçimi, değişkenliği bu çerçeve içinde incelenir. Çevremizde gördüğümüz birçok 

nesneyi tanımayız. Söz gelişi elma yaprağı ile gül yaprağı arasındaki farkın ne olduğunu 

ancak tanıyarak bilebiliriz. Tanımak için incelemek, konuyu göründüğü gibi bütün 

özellikleriyle biçimi, rengi, dokusu ile bilmek gerekir. Konu tanındıktan sonra sıra o 

konunun yorumlanmasına gelir ve bu defa yeterince tanınan konu, uygulayıcının kişisel 

yetenek ve yaratıcılığına paralel olarak biçimlenir. Bezeme resmin birbirinden ayrı dört 

önemli kaynağı vardır. Bunlar; Tabii (doğal) Biçimler, Yapma Biçimler, Geometrik 

Biçimler, Millî- Geleneksel Biçimlerdir. 
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1.1.2.1.Tabii ( Doğal ) Biçimler 

 

Her tür resim için en güzel esin kaynağı doğadır. Süsleme resminde de tabiat öğeleri, 

çok yararlanılan zengin bir kaynaktır. Tabiatta en çok kullanılanlar hayvan ve bitkilerdir. 

Tarih öncesi dönemlerden bu yana insanoğlu bu iki öğeyi bezeme resminde kaynak olarak 

kullanmıştır. Çeşitli ağaç kabukları, kuru bitkiler, taş, kaya parçaları, deniz hayvanları 

kabuklular, çeşitli fosiller, vb. ölü tabiat parçaları, biçim, doku ve renkleriyle süsleme 

sanatında esin kaynağı olmaktadır.  
 

1.1.2.2.Yapma Biçimler 

 

İnsanın yaratıcı gücü, çevresinde gördüklerini çok iyi değerlendirmiştir. İnsan kendi 

yaptığı eşyaların biçimlerinden de süsleme resminde kaynak olarak yararlanmıştır. Yapma 

kaynak olarak adlandırılan bu gruba düğme, çengelli iğne, saç tokası, çamaşır mandalı, 

cezve, fincan gibi her tür süs eşyalarından; cami, köprü, ev gibi mimarlık eserlerine kadar 

her nesne girebilir.  

 

1.1.2.3. Geometrik Biçimler 

 

Geometrik biçimler de bezeme resminde kullanılan önemli kaynaklardandır. 

Geometrik biçimlerle yapılan süslemeler, kare, dikdörtgen, üçgen, daire, çokgen, eşkenar 

dörtgen, elips, yıldız gibi birçok yalın biçimin kullanılmasıyla oluşturulur ayrıca düz, kırık, 

kıvrık çizgi ve noktalarla oluşturulan yeni biçimlerin herhangi bir nesneye benzeme 

aranmaksızın göze hoş gelecek biçimde düzenlenmesi de soyut süslemeyi oluşturur.  

 

1.1.2.4. Millî Geleneksel Biçimler 

 

Geleneksel, millî motiflerimiz de biçim ve renklerin güzelliğini yaşatmak, geliştirmek 

ve tanıtmak amacıyla bir başka kaynak olarak ele alınabilir.  

 

Sayısız uygarlığın gelip geçtiği Anadolu ve orada yaşayan Türk’lerin süsleme 

kaynakları çok zengindir. Bezeme resminde gerekli gücün ve esinin başlangıçta geleneksel 

biçimlendirme temellerinden alınması, konu iyice kavrandıktan sonra çağdaş tabana 

oturtturularak yepyeni bir görüş ve duyuşla günümüzün çeşitli alanlarına aktarılması gerekir.  

 

İnsanoğlu bu kaynaklardan yararlanırken gördüklerini olduğu gibi yansıtmamış, onu 

yorumlamış,  yepyeni görüntüler oluşturmuştur. Her nesne sanatçının kişiliğiyle yeniden 

biçimlenir. 

 

1.1.3. Bezeme Elemanları 
 

 Nasıl ki çevremizde her nesne birçok küçük birimin birleşmesinden oluşmuşsa, 

süsleme resmi de birçok öğe ve ilkenin birlikte kullanılmasından oluşmaktadır. 
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1.1.3.1. Çizgi  

 

 Süsleme resmi çizgi ile başlar. Bir resim öğesi olan çizginin, süsleme resminde 

önemli bir yeri vardır. Gelişigüzel çizilmiş çizgiler iyi bir etki yaratmaz. Çizgi ister güçlü, 

ister güçsüz çizilmiş olsun hiçbir zaman kesik kesik olmamalı; belli, kararlı ve temiz 

olmalıdır. Bir desende her çizginin kesinlikle bir anlamı ve işlevi olmalıdır. Görevi, işlevi 

olmayan çizgiler; bezeme resminde karışıklık oluşturarak desenin güzelliğini bozar. Süsleme 

resminde çizgiler; biçimi sınırlar ve  psikolojik etki oluşturur. 

 

 

Resim 1.1: Çizgi ile etüt, somut anlatım 

1.1.3.2. Biçim 

 

Şekil, parçaların düzeni, dış görünüş olarak tanımlanır. Bir varlığın, nesnenin, dış 

çizgileri biçimi oluşturur. Süsleme resminde çok önemli görevi olan elemanlardan biridir. 

Düşünülen, tasarlanan, görmek istenilen kalıbın, çizgiyle sınırlanışıdır. Bir biçimin iyi bir 

anlatım kazanabilmesi için çevresinin tamamıyla kapanması gerekir. Biçimlerin iç 

çizgilerinin de kendi karakterine uygun ve özelliklerini belirten bir ilişki içinde olmaları, 

desene bir biçim özelliği kazandırır.  

 

Doğada olağanüstü bir biçim ve renk zenginliği vardır. Biçimlerin diğer büyük bir 

bölümü de geometrik düzen içinde kurulmuştur. Genellikle geometrik ve simetrik biçimlerin 

etkisi daha kesin ve benimsenmeleri daha kolaydır.  Bunlarda kararlı bir denge vardır. Akılda 

kalıcı ve etkileyicidir ancak çok tekrarlandığında monotonluk etkisi verir. Serbest biçimlerin 

yine serbest temele dayanan dengelerinin bulunması gerekir. Bu oldukça uzun süreli bir 

çalışmayla elde edilir. Serbest, dengeli bir yüzey düzenleme oluştururken mümkün olduğu 

kadarıyla simetriden kaçınılmalıdır. Simetrik etkili olmayan etkili biçimler ortaya koymak, 

uzun sürede kazanılır.  
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Resim 1.2: Doğal, yapay ve soyut biçimlerden tasarımlar 

1.1.3.3. Yön 

 

Gerek çizgiler gerek süslemeyi oluşturan motifler, konumları ile bazı yönleri gösterir. 

Motiflerin yerleştirilmesinde çizgi olarak açıklayacağımız yönün bezemede önemi büyüktür. 

Süslemeyi oluşturan motiflerin konumları yatay, dikey ya da ikisi arasında birçok ara eğik 

yönlerde olur. Birbirine paralel çizgileri izleyen motifler, su (bordür) denilen kalın veya ince 

süslemeleri oluşturur. Aynı yönde tasarlanan motifler monotonluk ve sıkıcılık verir. 

Hareketli yönler kullanılarak süslemeye canlılık ve ilgi çekicilik kazandırılmalıdır. 

 

1.1.3.4. Ölçü 

 

Süslemede her motifin ayrı bir büyüklüğü vardır. Büyük ya da küçük motiflerin 

bezemede yer alması, aynı zamanda ölçülerin düzenlenmesi demektir. Bir motif büyük veya 

küçük olabilir. Bunun belirli bir ölçüsü yoktur. Ebat, kullanılacak yere ve teknik özelliklere 

göre değişebilir. Önemli olan amaca uygun olarak en güzel biçimde oluşturulmasıdır. 

 

1.1.3.5. Aralık 

 

Bezemede motifler nasıl yerleştirilişe yerleştirilsin, hep aynı aralıklarla düzenlenmez. 

Motifler arasındaki aralık, motiflerin büyüklüğü, küçüklüğü ile ilgili olduğu gibi  süsleme 

yapılacak yere göre de değişir. Motifler arasındaki aralık, motifin özelliğine göre kopukluk 

yapmayacak biçimde düzenlenmelidir. 
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1.1.3.6. Doku 

 

Bir maddenin doğal yapısının yüzeydeki görünüşü veya iç yapının dışa vuruşudur. 

Doğada her şeyin bir dokusu vardır: Sürülü tarlalar, dağlar, hayvanlar, evler, çatılar vb. 

 

Doku, bezeme resmine etki gücü veren bir ögedir. Yerinde kullanılması süslemeye 

duygululuk kazandırır. Bezeme resminde kullanılan doku, yapma dokudur. Yapma dokulara 

görsel dokular da denir. Görsel doku, renklerden, nokta ve çizgilerden oluşturulduğu gibi 

kullanılan resim tekniğinin imkânlarından da yararlanılarak yapılır. Görsel dokuların 

sağladığı güzellikler, türlü amaçlar için kullanılabilir kaynaklardır. Bezeme resim, duygulara 

ve yaratma serbestliğine doku ile ulaşır. 

 

1.1.3.7. Renk 

 

Işığın eşya üzerine çarpmasıyla yansıyan ışınların niteliğine göre gözümüzde oluşan 

duyumlardan her birine renk denir.  

 

Çizgi ve biçimlerin uyumu, desenin temelini oluşturur. Çizgi ve biçimleri yerleştirme 

işi zekâ ve bilgiye dayanır. Renklerin kullanımı ise renklerin bağlı olduğu kurallara ve 

kişinin duygularına bağlıdır. Renk, her zaman insanı etkilemiş, estetik beğeni ve rahatlık 

vermiştir. Süslemede en etkili ögedir. Süsleme resminde renk, biçimi vermek için değil; 

kendisi için kullanılır. Gerçek amaç süslemedir. Doğal olana benzetme mecburiyeti yoktur. 

Süsleme ve bezemede renk, duyguların çağrışımıdır.   

 

1.2. Bezeme Elemanları Bezeme Resim Uygulama Alanları 
 

1.2.1. Mimarlık 
 

Mimarlık, fiziksel çevrenin önceden tasarlanmış bir plana göre gelişigüzel 

düzenlenmesi eylemidir.  

 

Mimarlıkta süsleme, yapıları güzelleştirmek amacıyla yapılır. İnsanoğlunun kendini ve 

çevresini güzelleştirme eğilimi, güzel sanatların doğmasında önemli bir etken olmuştur.  

 

Bugün farklı amaçlarla yapılan birçok mimari eserin (otel, tiyatro, sinema, okul, 

hastane, cami, sanat galerileri ve müzeler, spor ve konser salonları gibi çeşitli yapılar) dış ve 

içleri gelişen teknik imkânlarla gereklilik ölçüsünde amaca dönük süslenmektedir. Bu eserler 

yörenin ikliminden, toplumsal, kültürel şartlarından, yöreye özgü kaynak ve gereçlerden 

etkilenerek biçimlendirilir.  

 

Mimarlıkta süsleme sanatı da buna paralel olarak değişiklik göstermekte, süslemelerde 

kullanılacak motifler de gereç ve tekniğin özelliğine uygun seçilmektedir.  Mimarlıkta 

süslemenin kullanıldığı yerler iç ve dış duvarlar, tavan, yer döşemesi, kapı, pencere ve 

pervazları, kemer, sütun, niş, pano, korniş, dolap kanatları, raf, merdiven gibi bölümlerdir.  
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Resim 1.3: Günümüz mimarisinde bezeme kullanımı 

1.2.2. El Sanatları 
 

Yararlılıkla güzelliği bağdaştırıp oluşturulan ürünlere el sanatları denir. Her 

toplumum kendine özgü kültür birikimi, gelenek görenekleri, dili, karakteri, kendi içinden 

doğar ve gelişen el sanatlarına da yansır. El sanatları o toplumun kendine özgü değerleridir. 

Yurdumuzda el sanatlarının çok zengin bir geçmişi vardır. Eskiden olduğu gibi bugün de 

Anadolu insanın ustalıkla kullandığı desen, renk, biçim ve araç gerecin yöresel ayrılıkları 

vardır. Yüzyıllar boyunca yapıla gelen; halı, kilim, cicim, heybe, çuval, kumaş gibi 

dokumalarda, çevre, kese, çorap gibi işleme ve örgülerde, sedef kakma, cam işleri, seramik, 

çini, deri süsleme, ebru, ciltçilik, gümüş işleri , taş işlemeciliği gibi birçok kullanım 

eşyalarında ya da mimari eserlerin süslemelerinde titiz bir işçilik, üstün bir beğeni anlayışı 

ile bezeme sanatının örnekleri kullanılmıştır.  
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Resim 1.4: El sanatlarında bezeme kullanımı 

1.2.3. Endüstri Sanatları 
 

Yararlığı ve güzelliği bağdaştırıp ticaret amacı güderek yapılan sanatlara “Endüstri 

Sanatları” denir. Endüstri sanatı ürünleri çoğaltılır ve pazarlanır. İçinde yaşadığımız çağ, 

bilimde ve teknikte olağanüstü buluşların ve yaratıların gerçekleştiği bir çağdır. Nüfus artışı, 

yeni pazarlarına açılması, ulaştırma ve haberleşmenin gelişmesi, bilimsel buluşlar gibi 

sebepler endüstrinin her alanında niceliksel ya da niteliksel değişmelere yol açmıştır. 

Makineleşme sonucu, toplumun ihtiyacı olan çok çeşitli ürün, daha çabuk, daha kolay ve çok 

olarak üretilmeye başlanmıştır. Bu durum endüstride; kalite üstünlüğü, ucuzluk, reklam ve 

pazarlama olgularını gündeme getirmiştir. Bunlarında dışında ürünün estetik tasarımı, biçim 

ve renk güzelliği büyük önem kazanmıştır.  

 

Endüstri ürünlerinin teknik ve teknolojik yönden gelişmesi,  biçim ve renk yönünden 

de alıcının beğenisini kazanma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bugünkü endüstri, çağın 

ihtiyaçlarını karşılamak için mühendis ile sanatçı işbirliğine ihtiyaç duyar. Sanatın üstün 

gücü teknikle birleşerek endüstri sanatlarını oluşturmuştur. 
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Resim 1.5: Endüstriyel sanatlarda bezeme kullanımı 

1.3. Bezeme Örgeleri  
 

1.3.1. Bitkisel Örgeler  
 

Bitki motiflerinin en çok kullanılanları yaprak ve çiçeklerdir. Bunların klasikleşmiş en 

eski grubu aşırı üsluplaştırılmış, çiçek, filiz ve yapraklardan oluşan hatailerdir. Orta 

Asya’dan, Hatay dolaylarına geldiği bilinmektedir. Bu nedenle Hatay Türkleri anlamında 

“Hatai” denilmektedir. Bu motifler, birçok sanatçının elinden geçtikçe  her sanatçı kendinden 

bir şeyler katarak motifleri belirli forma getirmiştir ancak temel değişmemiştir. Hatailerin 

tümünün kaynağı, tabiattaki çiçeklerdir ve pek çok türü vardır. Her dönemde kullanılmıştır. 

Karakterini yitirmeden tabiattan alınmış, stilize yaprak ve çiçekler XVI. yy.da klasik 

Osmanlı süslemelerinde ortaya çıkar. Ağaçlar ve otlar da bunlarla birlikte görülür. XVIII. 

yy.da bitki motifleri tümüyle gerçekçi bir görünümdedir. 
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Resim 1.6: Bitkisel örgeler 

1.3.2. Figüratif Örgeler 
 

Figüratif örgeler; hayvansal ve insanları konu olan bezeme kaynaklarındandır. 

Hayvansal örgeler efsanevi ve stilize hayvan biçimleridir. İnsan örgesi daha çok saray 

çevresinde ve sınırlı olarak kullanılmıştır. Selçuklu süsleme sanatında, zaman zaman insan 

figürlerine rastlanır. Stilize hayvan figürleri ise daha sık görülmektedir. Fakat “Rumi” 

denilen, filiz ve yaprak biçiminde üsluplaştırılmış, aşırı stilize hayvan motiflerinin ortaya 

koyduğu dolaşık süslemeleri, Anadolu halkı daha çok kullanmıştır. 

 

 

Resim 1.6: Figüratif Örgeler  
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1.3.3. Geometrik Örgeler 
 

Geometrik bezeme çember, üçgen, kare, çokgen çok köşeli yıldızların oluşturdukları 

bezeme grubudur. Türk süslemesinde olduğu kadar bütün İslam ülkelerinin bezeme 

sanatlarında da büyük yeri vardır. Başlangıç ve bitiş noktalarının belli olmaması nedeniyle 

İslam felsefesinin etkisi altında yetiştiği kabul edilir. Evrenin sonsuzluğunu simgeleyen, 

kare, dikdörtgen, üçgen, daire, poligon, baklava ve yıldızlar gibi birçok yalın formların 

birleşmesinden oluşan biçimler geometrik motif olarak adlandırılır. Geometrik motifler 

geometri kurallarına ve ölçülerine uygun olarak stilize edilen formlardır. Ahşap, duvar 

dokularında dekoratif görünüm elde etmek için salt tuğla, mermer, taş vb. malzemelerde 

kullanılan en yaygın örgelerdir. Kitap sanatlarında, mozaikte, çinicilikte, minyatür ve tezhip 

gibi sanatlarda da sıkça karşımıza çıkar. 

 

Resim 1.6: Geometrik örgeler  

Geometrik motifler biçimlerine göre aşağıdaki şekilde çeşitlere ayrılır: 

1- Basit Geometrik Motifler 

a. Doğru çizgilerden oluşan b. Eğri çizgilerden oluşan c. Doğru ve Eğri çizgilerden 

oluşan 

2- Karmaşık Geometrik motifler 

a.Üçgenler b.Beşgenler c.Altıgenler d.Beş ve altı köşeli yıldızlar. e.Daireler 

f.Yamuklar g. Çokgenler h. Bunların karışık şekilde düzenlemeleri 

3- Zincirler 

4- Zencerekler (Geçmeler) 

a. Basit Zencerekler  b.Karmaşık zencerekler 

5- Münhaniler 

6- Madalyonlar 

Kullanıldığı yere göre geometrik motiflerle süsleme; Kenar süslemesi ve Yüzey 

süslemesi olarak iki biçimde yapılır. 
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1.4. Bezeme Resim Yöntemleri 
 

1.4.1. Gerçekçi Anlatım 
 

Doğadan alınan nesne, süslemenin amacına ve ilkelerine uyma şartı ile biçim, ölçü, 

doku ve renkte, çoğu kere bir değişiklik yapmaksızın yüzeysel bir fon ile, kullanılacak yere 

ayrıntılarıyla uygulanır. Porselen bir vazo veya tabak üstünde manzara, kuş, kelebek, meyve, 

çiçek gibi süslemeler ya da kumaş üstünde goblen, Çin iğnesi gibi işlemeler bu tür süsleme 

örnekleridir.  

 

Gerçekçi anlatım ile yapılan süsleme dışında kalan çalışmalarda tabiattan 

yararlanılırken nesneler, stilizasyon ve deformasyon yolu ile üsluplaştırılır. Yine geometrik, 

soyut ve millî motiflerden kaynaklanan süslemelerde de izlenecek yollar az çok birbirinden 

ayrıdır. 

 

Resim 1.7: Gerçekçi anlatım 

1.4.2. Stilizasyon 
 

Stilizasyon (yalınlaştırma, üsluplaştırma yöntemi), süsleme resminde en çok kullanılan 

yöntemdir. Doğadan alınan nesne karakterine bağlı olarak amacına uygun biçimde 

yalınlaştırılır. Böylece eşyanın karakteri daha yalın, daha anlamlı bir şekilde ortaya çıkar. 

Stilizasyona konu olan nesne, duyarlı bir gözlem sonunda kazanılan izlenimlere dayanılarak 

benzerlerinden ayrılan özelliklerini, karakterini bozmadan girinti ve çıkıntıları çizgisel 

niteliğe dönüştürülerek biçimlenir. Stilize yaparken önem verilecek noktalar şöyle 

sıralanabilir: 

1- Nesnenin karakterinin korunması, 

2- Ayrıntılardan kurtarıp yalınlaştırılması, 
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3- Süsleyici öğeler eklenmesi, 

4- Amaca uygun hazırlanması, 

5- Kullanılacak araç gereç ve teknik imkânların göz önünde bulundurulmasıdır. 

 

 

Resim 1.8: Stilizasyon 

1.4.3. Deformasyon 
 

Deformasyon, biçim bozma, nesnenin özelliklerini olduğundan fazla abartma 

anlamındadır. Biçim bozmanın çeşitli dereceleri vardır. Süsleme resminde, bezeme 

uygulamalarında bu sözcük biçim bozma anlamında kullanılmaz.  

 

Süslemede deformasyon, nesnenin biçimindeki girinti ve çıkıntıları, karakterini 

bozmaksızın arttırmak, belli etmek demektir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi stilizasyonda 

yalınlaştırılırken, deformasyonda daha belirginleştirilir. Amaç, biçime daha kişisel bir 

anlatım kazandırmak ve bir sembol getirmektir.  
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Resim 1.9: Deformasyon 

1.4.4. Geometrik Anlatım 
 

Süslemede yararlanılan geometrik biçimler iki boyutlu ve uyum içindedir. Düz, kırık, 

kıvrık çizgiler yardımı ile de oluşturulan süslemelerin hepsini geometrik süslemeler içine 

almak mümkündür.  Geometrik biçimlerde bezeme veya süsleme yaparken:  

 

1- Günün beğeni ve anlayışını yansıtmak, 

2- Amaca uygun hazırlamak, 

3- Kullanılacak araç gereç ve teknik imkânları incelemek gerekir. 

 

1.4.5. Soyut Anlatım 
 

Sadece çizgi ve renk değerlerini kapsayan konusuz süslemelerdir. Bazen geometrik 

düzen içinde, bazen tabiat çıkışlı olsa da doğadan tamamıyla uzaklaşmış düzenlemelerdir. 

Soyut çizgiler ve biçimler ilkel dönemlerden günümüze kadar her dönemin sanat anlayışına 

uygun yeni anlatım imkânları kazanarak uygulanmıştır. Yazı ile yapılan süslemeler de soyut 

biçim ve kavramlardan kaynaklanmıştır. Türk İslam yazıları doğa kaynaklı soyut biçim ve 

düzenlemelerden, küfi yazı geometrik düzenli soyut şekillerden yararlanılmıştır.  

 

1.4.6. Modernizasyon 
 

Çağdaş anlayışa uydurma yöntemi. Bir başka deyişle değer taşıyan eski eserlerin 

günün beğeni ve anlayışına göre yeniden yorumlanmasıdır.  
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Tanımdan da anlaşıldığı gibi üstünden yıllar geçse de güzelliğinden bir şey 

kaybetmeyen değerler modernize edilebilir. Modernize ederken şunlara dikkat edilmelidir:  

 

1- Desenin karakterini inceleyerek tanımak, 

2- Günün beğeni ve anlayışını yansıtmak, 

3- Amaca uygun hazırlamak, 

4- Kullanılacak araç gereç ve teknik imkânları göz önünde bulundurmak. 

 

 

Resim 1.10: Modernizasyon 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda geometrik bezemelerin ve örgelerin çizgisel, 

biçimsel özelliklerini etüt ederek çizim yapabileceksiniz. Resim kâğıdı üzerine, cetvel ve 

pergel yardımı ile aşağıda anlatıldığı şekilde geometrik çizim yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kurşun kalemle bir dairenin içine 

üç kesişen çizgiyle bir altıgen 

çiziniz. 

 

 

 Yanda gösterildiği gibi bir üçgen 

çiziniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Birincisiyle bağlı olan başka bir 

üçgen daha çiziniz. 

 

 Sarılı (bağlı) noktaları, yön 

gösterici olarak kullanarak 

altıgenin köşelerine doğru 

genişleyen iki paralel çizgi çiziniz. 

 



 

 20 

 Üsteki sarılı kesişimleri yön 

gösterici kabul edip başka bir 

paralel çizgi seti çiziniz. 

 

 Gösterildiği gibi aşamayı tekrar 

ediniz. 
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 Kalın kırmızı çizgilerin üzerinden 

farklı bir kalemle gidiniz. 

 

 Altı çizilen çizgilerin üzerinden 

belirli olabilmesi için geçiniz. 
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 Gri olan yapı çizgileriyle model 

(şablon) kırmızı çizgileri 

oluşturunuz. 

 

 Yardımcı çizgileri olmayan modeli 

ortaya çıkarınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim için gerekli araç gereç, çizim kâğıdı ve ortamı hazırladınız mı?   

2. Dairenin içine üç kesişen çizgiyle bir altıgen çizdiniz mi ?   

3. Çizdiğiniz dairenin içine üçgenleri doğru şekilde çizdiniz mi ?   

4. Altıgenin köşelerine doğru genişleyen iki paralel çizgi çizdiniz mi?    

5. Gri olan yapı çizgileriyle-model çizgilerle- şablon olan kırmızı 

çizgileri  oluşturdunuz mu? 

  

6. Bezemeyi doğru olarak ortaya çıkarabildiniz mi ?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 



 

 24 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
 

1. “Bir biçimin yüzeyinde düz ya da kabartma, boyalı ya da boyasız birtakım örgelerle 

oluşturulan düzenlemelere  ………………. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere 

aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A) Örge 

B) Bezeme 

C) El Sanatları  

D) Mimari  
 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bezeme kaynaklarından biri değildir ? 

A) Doğal biçimler   

B) Millî Geleneksel biçimler 

C) Yapay biçimler 

D) Doku  
 

3. Bezeme örgeleri,  aşağıdakilerden hangileridir? 

A) Renk  

B) Biçim 

C) Geometrik  

D) Koram 
 

4. Bezeme resmi aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılır ? 

A) Kimya  

B) Kozmetik  

C) Endüstriyel tasarım 

D) Gıda 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi bezeme resminin anlatım biçimlerinden birisi  değildir? 

A) Geometrik anlatım  

B) Aralıklı anlatım  

C) Soyut anlatım 

D) Stilizasyon 
 

6. “Bezemeyi oluşturan elemanlara……………………denir.” cümlesinde boş bırakılan 

yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A) Tekrar   

B) Örge  

C) Geometrik  

D) Uyum 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bezeme örgelerinin sistem analizinin  sonuçlarını, geleneksel düzenleme kuralları ve 

renk unsurlarıyla birlikte değerlendirerek geleneksel yöntemlerin yanında çağdaş malzeme 

ve tekniklere uygun kompozisyonlar üretebilecektir. 

 

 

 

Aşağıdakileri araştırmanız faaliyeti daha kolay kavramanızı sağlayacaktır. 

 

 Çevrenizdeki konu ile ilgili kaynak kişilerle görüşerek, 

 Çevrenizdeki tarihî ve günümüz mimari yapılarında bulunan bezemeleri 

gözlemleyerek, 

 Bezeme ve süsleme sanatları ile ilgili kitap, katalog ve broşürlerden bezeme ve 

örgeleri inceleyerek, 

 İnternet’ten konu ile ilgili siteleri araştırarak edindiğiniz bilgileri 

pekiştirebilirsiniz. 

 

 

2. BEZEME RESİM KOMPOZİSYONLARI 
 

2.1. Bezeme Örgeleri Düzenleme Yöntemleri  
 

Bezeme örgeleri düzenlemeleri farklı şekillerde yapılır.  

 

2.1.1. Açık, Kapalı Sistemler 
 

Açık sistemler, sonsuza değin çoğalabilecek kuruluşlarda süsleme tasarımlarıdır. 

Yüzey, motif ya da su deseninin tekrarlarıyla doldurulabilir. Tekrar ilkesi, yüzeyde; su ya da 

motifin çoğaltılması için uygulanır ya da serbest kompozisyonlar oluşturur. 

 

Kâğıt, kumaş vb. endüstri ürünlerinde fabrikasyon baskılarda yüzey tasarımının 

tekrarlayan bölümü ölçülü olarak tasarlanır. “Raport” denilen ölçülü desen grubu, çoğaltma 

tekniğinin gerektirdiği yöntemlere uygun olarak hazırlanır. Raportlar içinde desenler; 

simetrik ya da asimetrik serbest düzenler oluşturabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Kapalı sistemlerde oluşturulan yüzey süsleme tasarımları tamamen, uygulandığı yüzey 

alanında bağımsız tamamlanmış kompozisyonlardır. Sınırlanmış yüzeylerin süslemesinde 

kullanılır.   
 

1/2, 1/4, 1/8 vb. kompozisyonlar oluşturulabilir. Kapalı sistemlerde serbest 

kompozisyonlar ya da pano desenler düzenlenebilir. Yüzeyde serbest kompozisyonlar 

tasarlanırken farklı anlatımlar denenebilir, insan zihninin yaratma gücü oranında sayısız 

örnekler oluşturulabilir.  

 

Resim 2.1: Kapalı sistemle oluşturulan bezemeler 

 

Resim 2.2: Açık sistemle oluşturulan bezemeler 

 

2.1.2 Bordürler, Madalyon ve Kartuşlar  
 

Madalyonlar; Türk süsleme sanatında bezemenin veya yazıların,  geometrik formlar 

içinde, kapalı sistemle tasarlanmasıdır.  Türk süsleme sanatlarının her dalında motif ve desen 

bilgileri aynı esasa dayanır. Dallara göre; desenin uygulanacağı yere, kullanacağı teknik ve 

malzemeye göre ayrıntılarda farklılık görülür. Motif, desen ve kompozisyon özellikleri, 

döneminin sanat anlayışlarına göre farklılık göstermektedir.  
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Resim 2.3: Madalyon  sistemle oluşturulan bezemeler 

Kartuş; ortasındaki boşluğa kitabe yazılan; simge, amblem, marka ya da bezeme 

örgesi konan dekoratif biçimli kitabelik ya da çerçeve. Her dönemde, biçimlendirildiği 

üsluba uygun olarak çevresi silmelerle, kıvrımlarla ya da bitkilerle bezenmiştir. 

 

Resim 2.4: Kartuş sistemle oluşturulan bezemeler 

 

Resim 2.5: Kartuş sistemle oluşturulan bezemeler 
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Bordürler; Mimari bölümlerin, panoların, örtülerin, süsleme amacıyla tasarlanan 

bezemeli çalışmaların vb. etrafını kuşatan, çerçeve anlamında kullanılan; ayrıca dar ve uzun 

yerlerin süslenmesinde kullanılan düzenleme şeklidir. Kompozisyonları sınırlayıcı olarak 

kullanılır. 

 

Resim 2.5: Bordür sistemle oluşturulan bezemeler 

 

Resim 2.6: Bordür sistemle oluşturulan bezeme 
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2.1.3. Simetrik, Asimetrik Merkezî Sistemler 
 

Simetrik Sistemler; bir eksen çevresindeki biçimlerin simetrik olarak yerleştirilmesi 

sonucu ortaya çıkar. Bu eksen dikey, yatay ve eğik olabilir. Bu tür sistem kesin ve kararlıdır. 

Fakat simetrinin ilgiyi sürdürme gücü zayıftır. Çok tekrarlanması sıkıcılık verir. 

 

Resim 2.7: Simetrik sistemle oluşturulan bezeme 

Asimetrik Sistemler; bir düzenlemede simetri olmaksızın, serbest bir yerleştirme ile 

kompozisyonun uygulanmasıdır. Bu tür dengeyi sağlamak daha güçlü olmakla birlikte daha 

ilgi çekicidir. 

 

Resim 2.8: Asimetrik sistemle oluşturulan bezeme 

Merkezî Sistemler; motifler geometrik biçimlerin yardımı ile kümeleşir. Örneğin 

daire, kare, üçgen gibi iki boyutlu geometrik biçimler, yardımcı çizgi olarak alınır, motifler 
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bu çerçeveye uyum sağlayacak biçimde, kopukluk yapmadan çeşitli yönlerde yerleştirilir. Bu 

düzenleme yerine göre tek kullanılır veya tekrar için bir birim olabilir. 

 

Resim 2.9: Merkezî sistemle oluşturulan bezeme 

2.2. Örgeleri Çoğaltma Yöntemleri 
 

2.2.1. Tekrarlama Kuralları 
 

2.2.1.1. Tekrar 

 

Motif  veya motif kümelerinin biçim, ölçü ve renkleriyle aynı olmasına rağmen aralık 

ya da yönlerin değişik biçimde kullanılmasına tekrar denir. Tekrar ile yapılan süslemeler, 

kumaş deseni, işleme, dokuma, örme, duvar ve paket kâğıdı, fayans, yer, tavan ve duvar 

döşemeleri gibi iç ve dış mimarlıkta, el sanatlarının çeşitli alanlarında, çeşitli araç gereç ve 

teknikler yardımıyla kullanılan bir desenleme biçimidir. Tekrar çeşitli yüzey süslemelerinde 

çok kullanılan bir ilkedir. Belli bir biçim ya da düzenlemenin tekrarlanarak süreklilik 

göstermesiyle yüzey süslemeleri oluşur. 

 

Bir motifin hiç değiştirilmeden tam anlamıyla eşit aralık ve aynı yönde 

kullanılmasıyla “tam tekrar” oluşur. 

 

Motiflerin bütünü ile aynı olmasına rağmen aralık veya yönlerin değişik 

kullanılmasıyla “tekrar” oluşur. 
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Resim 2.10: Tekrar ilkesi ile oluşturulan bezeme 

Motiflerin bir alt, bir üst yerleştirilmeside en çok kullanılan bir tekrar ilkesidir. 

 

Resim 2.11: Örgelerin bir alt, bir üst olarak yerleştirilmesi ile  oluşturulan bezeme 

Birden fazla motif  veya biçimin  birbirine bağlanarak kullanılması “ aralıklı tekrar” 

dır.  Burada kullanılan iki ayrı motif, atlayarak düzenlenir. Böylece daha hareketli yüzey 

süslemeleri ve sular elde edilir.  

 

Resim 2.12: Örgelerin aralıklı tekrar ilkesiyle yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 
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Motifler, az çok farklılaştırıldığında yeni süsleme oluşturulabilir. Buna “değişken 

tekrar” denir. Bu değişkenlik, motiflerin yönleri, boyutları veya biçimleri arasındaki ufak 

farklılık ile sağlanabilir. 

 

Resim 2.13: Örgelerin değişken tekrar ilkesiyle yerleştirilmesi ile  

oluşturulan bezeme 

2.2.1.2. Uygunluk  

 

İki veya üç boyutlu varlıklar arasında ortak ya da yaklaşık özelliklerin bulunmasına 

“uygunluk” denir. Biçimlerin ortak veya yakın özelliklerinin olması, bunların birbirleriyle 

bağdaşma imkânını artırır. Biçimler arasında kolayca ilişki kurabilmesine yardımcı 

olduğundan  uygunluk süslemenin oluşumunu kolaylaştıran bir başka ilkedir. 

 

Varlıklar arasındaki uygunluk onların biçimleri, ölçüleri, renkleri veya dokuları 

bakımından olabilir ayrıca yönlerle ve aralıklarla da uygunluk ilkesini kullanma imkânı 

vardır. 

 

Uygunluk yukarıda söz konusu edilen noktalarla tam bir benzerlikle değil, yaklaşık bir 

benzerlikle de olabilir. Bu nedenle uygunluk, varlıkların fiziksel yapıları ile olabildiği gibi 

esinledikleri anlamlarda da olabilir. Örneğin bir çiçek veya yaprak motifi, kendisiyle birlikte 

buket, çiçek sepeti, dal, vazo, saksı gibi değişik biçimleri çağrışım yoluyla hatırlatır. 

Motifler, bu biçimleri sınırlayan yardımcı çizgi içinde bağlanır.  
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Resim 2.14: Örgelerin uygunluk ilkesine  

göre yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 

Uygunluk ilkesi süsleme resminde çağrışım ve benzerliklerin vurgulanması ile önemli 

ölçüde yaratıcılığı geliştirebilir. 

 

2.2.1.3. Koram 

 

İki karşıt ucu, uygun basamaklarla birbirine bağlayan köprüye “koram” denir. İki uç 

arasında bir düzen içinde geçiş sağlamak, beğenilmesi kolay bir dizi ortaya çıkarır. Bu; 

ölçüde, aralıklarda, yönlerde uygulanabilir. 

 

Örgelerin, büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe dizilmesi, sıktan seyreğe ya da 

seyrek aralıklardan sıklığa geçiş, yataydan dikeye, dikten uyumlu yataya geçiş düzenli bir 

uyum oluşturur. Örgelerin, bir eksen üzerinde büyükten küçüğe dizilmesi ve eksen 

oluşturması yoluyla yapılan korama “eksensel koram” denir.  

 

Ortaya çıkan eksenin düzgün bir çizgi olma mecburiyeti yoktur. Eğri zikzak veya 

kıvrımlı olabilir. Bazı biçimlerde bir noktadan çevreye doğru büyüyebilir ya da 

küçülebilirler. Bu tür koramada “odaksal koram” denir.  

 

Tabiatda koram ilkesine birçok örnek vardır. Bir çiçeğin ortadan dışa doğru açılan 

yaprakları, bir bitki sapı üstünde büyükten küçüğe dizilen yapraklar açıklamayı 

kolaylaştıracak örneklerdir. 
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Resim 2.15: Örgelerin koram ilkesine göre  

yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 

2.2.1.4. Karşıtlık 

 

Karşıtlık (zıtlık), söz konusu olan değerlerin uyuşmazlığıdır. Süsleme resminde 

uygulanan bu karşıtlıklar, göze beklenmedik bir etki yaparak kişiyi uyarır. Süslemenin 

canlılık kazanmasını ve ilgi toplamasını sağlar. Büylece süslemede karşıtlık ilkesi, bir 

yandan uyuşmazlık yaratırken diğer yandan canlılık verici bir görev yapar. Bu tür süslemeler 

daha çok belirli bir çerçeve içinde kalan yerleştirmelerde uygulanır.  

 

2.2.1.5. Serbest Düzen  

 

Bu tür düzenlemelerde  ancak sanat görüş ve yeteneğinin üstün bir düzeyde olmasıyla 

başarı sağlanabilir. Serbest düzen, bütün ilkelerin bilincinde yapılan orijinal bir birleşimin 

ürünüdür. Öğrencilere açıklamada kolaylık sağlamak için soyut bir yardımcı çizgi akışı 

üstüne yerleştirilecek büyük, küçük, benzer veya ayrı motiflerin düzenlenmesi denilebilir. 

Örneğin “U” harfinin akışından çizgi ve hareket özelliğinden yararlanılarak motiflerin 

yerleştirilmesi yoluyla bir düzenleme yapılması.  

 

2.2.1.6. Egemenlik 

 

Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin kurulabilmesi için biçim, ölçü, renk gibi 

öğelerin yer aldığı bütünde gözü etkileme açısından, bir biçim veya biçimler grubunun 

diğerine egemen olması, baskısı altında tutabilmesi aranır.  

 

İster biçim, ölçü  ister renk bakımından olsun, her egemenlikte bir karşıtlık bulunur. 

Biçimler arasında kurulan ilişkilerin diğer biçimler üstüne sağladıkları üstünlük, egemeliği 

kurmuş olur. 
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Yine bir kompozisyonda, ölçüleri arasında ayrılıklar bulunan motiflerde egemenlik, 

bir ölçüye ağırlık verilerek onun tekrarlanması ile de sağlanabilir. 

 

Renkli düzenlemelerde de durum aynıdır. Soğuk ya da sıcak renk gruplarının herhangi 

birinin üstünlüğü temel alınarak egemenlik sağlanabilir. 

 

2.2.1.7. Denge 

 

Denge, önce motifin yapısında sonra desenin bütününde aranan bir süsleme resmi 

ilkesidir. Birliğin sağlanması için önce denge gereklidir. Dengesiz birlik olmaz. Desenin 

simetrik veya serbest oluşu, birliğin oluşumunu etkilemez. Her iki denge biçimide birliği 

sağlamda kullanılır. 

 

Süslemede düzenlemeye giren motifler, ölçüleri, yönleri, aralıkları ve renkleriyle 

dengeyi sağlar. Boşluklar kalırsa denge sağlayıcı yen biçimler eklenmelidir.  

 

Denge alışılmış, rahatlık veren bir özellik olduğu için dengesizlikten kaçınmak 

gerekir. Dengeyi tam olarak tanımlayıp kesin ölçüler vermek zordur. Bir düzenlemede 

dengesizlik göze batmıyor, rahatsız etmiyorsa denge sağlanmış demektir.  

 

2.2.1.8. Birlik 

 

Motifleri amaca uygun biçimde  çeşitli araç ve gereçlerle,  çeşitli yüzeylere 

uygularken süsleme ilkelerine uyarak  düzenlemeler oluşturulması öğrenildi. Nasıl 

bağlanırsa bağlansın, motiflerin kopukluk yapmadan -bir bütün oluşturacak biçimde- 

düzenlenmeleri gerekir. Ortaya çıkan bu bütünün değeri, ayrı ayrı motiflerin değerinden daha 

üstündür. Bir motif ne kadar güzel olursa olsun, birliğin sağlanmadığı bir yerleştirmede, 

değerini kaybeder. Birlik, motifler arasında bütünlüğü sağlayacak en önemli ilkedir.  

 

2.2.2. Tekrarlama Teknikleri 
 

Bezeme kompozisyonları, yedi farklı teknikte hazırlanır. Şimdi bunları inceleyelim. 

 

 2.2.2.1. Yineleme 

 

Örge hazırlandıkta sonra belli aralıklarla yan yana getirilerek yüzey bezenir. Bu 

uygulama daha çok kenar bezemelerinde kullanılır. Örgeleri yan yana getirirken aralarında 

kalan boşluk göze hoş görünmelidir. Örgelerin başlangıç ve bitiş biçimleri iyi düşünülürse 

aralarında farklı biçimler oluşabilir. 
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Resim 2.16: Örgelerin yineleme tekniğine  

göre yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 

 

2.2.2.2. Ulama 

 

Bu da kenar bezemelerinde kullanılan bir düzenlemedir. Bu düzenlemede örgeler 

birbirine eklenerek bir çizginin devamı gibi uzar gider. 

 

Resim 2.17: Örgelerin ulama tekniğine  

göre yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 

2.2.2.3. Atlama 

 

İki ya da ikiden fazla örge sıra ile yan yana atlayarak dizilir. Bu düzenleme şekli de 

kenar bezemelerinde kullanılır. Örgeler yan yana geldiğinde göze hoş görünmesi için 

biçimler arasında benzerlik ve uyum aranır. 
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Resim 2.18: Örgelerin atlama tekniğine  

göre yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 

2.2.2.4. Büyütme 

 

Bu bezeme düzenlemesinde örgeler aşamalı olarak büyütülür. Çok az da olsa böyle bir 

düzenlemeye bazen gerek duyulur. Genellikle böyle bezemeler gittikçe genişleyen ya da 

daralan yüzeyler için düşünülür. 

 

Resim 2.19: Örgelerin büyütme tekniğine göre yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 

 

2.2.2.5. Katlama ya da Simetri  

 

Örgeler karşılıklı yerleştirilerek yüzey bezenir. Bütün düzenleme simetri esasına 

dayandığı için örge sağa sola katlandığında aynadaki görüntü gibi soldakiler sağa, 

sağdakilerde solda görünür. Katlama aşağıya ya da yukarıya doğru olursa aşağıdakiler 

yukarıda, yukarıdakiler de aşağıda görünür.  
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Yineleme, ulama, atlama tekniği ile hazırlanan kenar bezemeleri alt alta ya da 

kaydırarak yüzey bezenir. Yüzey bezemelerinde önemli olan örgeler arasında kalan 

boşlukların göze hoş gelecek biçimde yeni görünümler sergilemesidir.  

 

Resim 2.20: Örgelerin simetri tekniğine göre yerleştirilmesi ile  

oluşturulan bezeme 

 

2.2.2.6. Serpme 

 

Örgeler serbest ya da düzenli olarak yüzeye dağıtılır. Bu dağılımda örgeler aynı ya da 

değişik büyüklükte olabilir. Aynı büyüklükteki örgelerin geometrik ölçüler içinde yüzeye 

dağıtılması en çok kullanılan serpme tekniğidir.  

 

Resim 2.21: Örgelerin serpme tekniğine göre yerleştirilmesi ile oluşturulan bezeme 
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2.2.2.7. Girişik (Grift) Düzenleme 

 

Örgeleri meydana getiren çizgiler birbirine dolanarak bir bütünlük oluşturur. Bu 

teknikte değişik  biçimdeki örgeler iç içe girerek bir ağ gibi yüzeye yayılır. Örgelerin girişik 

biçimde düzenlenmesine en çok Türk, Arap, İran bezeme sanatında rastlanır. 

 

Resim 2.22: Örgelerin grift tekniğine göre yerleştirilmesi ile  

oluşturulan bezeme 

2.3. Örgeleri Yüzeye Kopyalama, Kros İşaretleri Yöntemleri ve 

Uygulama Tekniği 
 

2.3.1 Motiflerin Çoğaltılması 
 

Motiflerin kâğıt üstünde birden çok çoğaltılması gerekirse  aşağıda açıklanan işlemler 

uygulanır. 

 

2.3.1.1 İnce Kâğıtta Çizim 

 

Parşömen (eskiz) , pelür kâğıdı gibi ince kâğıtlarda desen hazırlamak en uygun ve 

kolay yoldur. Motifler düşünülen yönlerde birbiri izleyip kümelenirken, ayrı bir kâğıtta 

çizgili tek bir motiften yararlanılır. Ayrı bir kâğıda çizilmiş olan motif, kullanacağımız 

kâğıdın altına konur ve alttan kaydırılarak çizim yoluyla desen çoğaltırlır. Simetrik 

düzenlemelerde ise kâğıdın bir eksenden katlanması ile çizim yapılır. Böylece motifler 

çoğaltılarak istenen deseni oluşturma işlemi tamamlanır. 

 

2.3.1.2 Işıklı Masada Çizim 
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Hazırlanan motif, çizilecek kâğıdın altına konur. İstenen yönde, değişik konumlarda 

tekrarlanır. Işık yardımı ile çizim kolaylıkla yapılır.  

 

2.3.1.3 Motifin Üstünden Geçirilmesi 

 

Özellikle kalın veya renkli kâğıtlara uygulanan bir çizim yoludur. Motifin çizili 

olduğu kâğıdın arkası karalanır ya da yumuşak bir kalemle arkasından motif çizilir. Bu 

motif, istenen kâğıt üstüne konur ve ince uçlu sert bir kalemle desenin üstünden çizimi 

yapılır. Böylece motif alttaki kâğıda geçirilmiş olur. Üstten motif geçirilme işleminde karbon 

kâğıdı da kullanılır.  

 

2.3.1.4. Tırnakla Geçirme 

 

Hazırlanan motif, kâğıda yumuşak kalemle özenle çizilir. Uygulanacak yere ve yöne 

kapatılarak yerleştirilen kurşun kalem ile çizilmiş motif, arkasından tırnak sürterek alttaki 

kâğıda geçirilir.  

2.3.2 Örgeleri Yüzeye Kopyalama 
 

Desenler yalnızca kâğıt üstünde kalmaz, amaca göre çeşitli yüzeylere ve biçimlere, 

çeşitli araç gereç yardımı ile uygulanır. Aşağıda açıklanacak şekillerde uygulama yapılır.  

 

2.3.2.1.  Karbon Kâğıdı Yardımıyla Kopyalama 

 

Renkli kalın kâğıtlara desen geçirme işlemi ile aynıdır. Karbon kâğıdının yüzeyi 

kirletmemesine özen gösterilir. Yerine göre açık veya koyu renkli karbon kâğıdı  seçilir. 

Üstten çizim sert bir kurşun kalem ile yapıldığı gibi benzer incelikte başka uçlar ve 

kalemlerle ile de yapılabilir. Bu tip geçirme yöntemi, düz yüzeylere ve üç boyutlu biçimlere 

(formlara) uygulanır. 

 

2.3.2.2. Tozlama Yöntemi ( Kömür Tozu veya Toz Boyayla ) 

 

Eskiz kâğıdına hazırlanmış desenin çizgileri üstünden, toplu iğne ile bütün desen sık 

sık iğnelenerek delikler açılır. Böylece oluşturulan desen kâğıdı, uygulanacak yüzeye veya 

biçime özenle yerleştirilir. Hiç hareket etmemesi için yapıştırıcı bantlar ile tutturulur. Kömür 

tozu veya renkli toz boya, tampon yardımıyla desen üstünde gezdirilerek deliklerden 

geçirilmesi sağlanır. Bu tür geçirme, çinicilikte ve kadife gibi kalemle çizimi zor olan 

yüzeylerde uygulanır.  

 

2.3.2.3. Şablonla Kopyalama 

 

Şablon bir biçimin, bir desenin kalıbıdır. Uygun bir gereçten hazırlanır ancak her 

biçim veya örge şablonla uygulanamaz. Desenin bölümlerinin birbirleri ile bağlantılı olması 

ve özelliğinin bozulmaması gerekir. Uygun bir gereçten oyularak hazırlanan (karton, naylon 

vb.) şablon kalıp, uygulanacak yere sık sıralı toplu iğnelerle tutturulur. Boya püskürtme, 

tampon veya çizim yoluyla desen geçirilir. 

 



 

 42 

2.3.2.4. Geometrik Ölçülerle Kopyalama 

 

Özellikle geometrik desenlerin geçirilmesinde kullanılır. Kullanılacak desen yüzeye 

doğrudan çizilir. Yüzey desenin özelliğine uygun olarak yardımcı geometrik çizgilerle 

bölünür. Büyükten küçüğe doğru ayrıntıya geçilir.  

 

2.3.2.5. Araç Yardımıyla Kopyalama 

 

 Görüntü veren araç yardımı ile desenler geçirilebilir. Desenler büyütülüp, 

küçültülebilir.  Araç yardımı ile desenler  yüzeye yansıtılır. Yansıma üzerinden çizim yapılır. 

 

2.3.2.6. Kros İşaretleri ve Uygulaması 

 

Kros, tasarım ve uygulama çalışmalarında teknik analizler yapıldıktan sonra uygulama 

aşamasında çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer işlemlerin örtüşmesi 

ve hatasız uygulama yapılmasını sağlayan rehber işaretlerdir. 

 

2.4. Geleneksel Renk Tercihleri 
 

Binlerce yıllık Türk tarihi boyunca Türk kültür yapısında renkler, belirli anlamlar  

kazanmıştır. Hatta renklerin milletimizin hayatında büyük bir zenginlik içinde olduğunu 

söyleyebiliriz. Renklerin yalnız bir anlamı olmayıp bazen ifade yerlerine göre birçok farklı 

anlamlar içinde olduğu da bilinir. Her milletin kendi kültür ve sosyal yapısında renklerin bir 

değeri vardır. 

Türk tarihinin çeşitli devrelerinde renklerin yönleri ifade etmek için kullanıldığını 

biliyoruz. Dört yönün her biri ayrı bir renk ile şekillenmiştir. Bunlardan kara: kuzey, kızıl: 

güney, gök: doğu, ak: batı olarak kullanılır. 

 

Bin yıl önce Anadolu'yu fetheden Türkler, Türkiye'nin kuzeyindeki denizi Kara-

Deniz, batısındakini Ak Deniz, güneyindekini Kızıl Deniz şeklinde isimlendirmiş, fakat 

doğuda bu isimle adlandırılacak deniz bulunmadığı için büyükçe bir gölün adını da Gökçe-

Göl olarak tanımlamışlardır. 

 

Bu dört renkle birlikte kullanılan bir beşinci renk vardır ki o da "sarı"dır. Sarı renk 

yön değil, bu dört rengin ortasında yer alan merkezi karşılamak için kullanılmıştır. Devlet 

yapısı bakımından değerlendirilecek olursa sarı renk merkez hâkimiyetini ve kudreti ifade 

etmektedir. Birçok sarı yanında kullanılan Türk sarısı, "altın sarısı"dır. Altın bilindiği 

üzere, kuvvet ve kudretin, hâkimiyet ve zenginliğin karşılığı olarak dünya var olduğu günden 

beri değerini korumaktadır. Yine bu anlayışa uygun olarak tarihte güçlü ve cihangir 

hükümdarların hepsi altın tahtla birlikte tasvir edilmişlerdir. 

 

Yukarıda  bahsettiğimiz gök renk, yabancılar tarafından söylendiği üzere "Türk 

Mavisi", turkuvaz şeklinde tanımlanmaktadır ancak gök renk yanında bir diğer rengin daha 

eşit anlamda kullanıldığını tarihimizde görmekteyiz. Bu renk yeşildir. Yeşil renk Orhun 

kitabelerinde “yaşıl” şeklinde geçmektedir. Kelimenin asıl biçimi olan bu ibare Çin'deki 

Gök-Irmak’ın karşılığıdır  ayrıca yeşil renk pek çok coğrafi mekânda yukarıdaki renkler gibi 
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aynı ölçüde kullanılmaktadır. Anadolu'muzdaki Yeşil-Irmak buna bir delildir. Yaşıl veya 

yeşil, gençliğin, hayatiyetin ifadesi olan bu renk, Osmanlı sancak renkleri arasında yerini 

bulmaktadır. Yeşil, kırmızı ve sarı, bu üç renk tarihimizde birlikte kullanılan renkler 

arasındadır. Bu üç renk bir kompozisyon biçimi içinde tarihimizin derinliklerinden gelen 

yapıda mevcuttur. Selçuklu Devleti'nin kurulduğu sırada cihan sultanı durumunda olan 

Tuğrul Bey'in, Sultan Alp Arslan'ın ve oğlu Melik Şah'ın ordusunda bu üç renkli sancaklar 

beraber kullanılmıştı. 

 

Osmanlılarda ise bu üç renkli hilalli sancaklar aynı zamanda harp sancaklarıdır. Üç 

rengin manası sırasıyla şöyledir: Yeşil, hayatiyet; kırmızı, güç ve sarı, hâkimiyet demektir. 

Hatta Mehter Takımı’ndaki sancaklar bu hâkimiyetin üç rengini de sembolize eder. Bütün 

bunlara ilaveten Osmanlı padişahının resmî sancağı bu üç rengi birleştiren kompozisyon 

içinde idi. Harp tarihi müzesinde ve son Osmanlı sancak ve askerî kıyafetlerine ait kitapta 

bunları görmek mümkündür. 

 

Bu anlatımların ışığında, yukarıda tarihimizde sosyal ve kültürel hayatta kullanılan 

renklerin ve anlamlarının neler olduğunu görmüş olduk. Süsleme sanatlarında da bahsi geçen 

renkler geleneksel olarak kullanılmıştır.   

 

2.4.1. Geleneksel ve Günümüz Boya Maddeleri 
 

Geleneksel boyar maddeler, doğadan elde edilirdi. Bütün geleneksel sanatlarda 

kullanılan bu boyar maddeleri, insanlar ellerindeki imkânlar dâhilinde doğadan bitkilerden, 

köklerden, böceklerden ve topraktan elde ediyorlardı.  

Günümüz boyar maddeleri, gelişen teknoloji ve çağın gereksinimlerine uygun olarak 

kolay üretilen ve uygulanabilen; gereksinimleri karşılamaya yönelik farklı malzemelerden,  

kimyasal yöntemlerle üretilmeye başlanmıştır. 

 

2.4.2. Boyama teknikleri 
 

İhtiyaca göre süsleme sanatlarında boyama teknikleri çeşitlilik göstermektedir. 

 

2.4.2.1. Sulu Boya 

 

Su ile eritilebilen boyadır.  Boya maddeleri, minerallerden, bitkilerden, böceklerden 

çıkarıldığı gibi kimyasal yollarla da elde edilebilir. 

 

Piyasada katı olarak küçük çanaklar içinde ya da krem kıvamında tüpler içinde satılan 

boyalardır. Kapatıcı değildir, şeffaftır. Beyaz kâğıda çalışılır. Beyaz boya kullanılmaz. 

 

Sulu boya çalışılırken desen, kâğıda çok hafif çizilir. Koyu çizgiler boyanın altından 

görünür ve güzel olmaz. Sulu boya uygulanırken boyanacak kâğıt temiz su ile nemlendirilir. 

Daha sonra renkler açıktan koyuya doğru yan yana sürülür. Nemli kâğıt üzerinde renkler 

kaynaşarak yumuşak bir görüntü verilir.   
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Sulu boya tekniğinde, renkler deneme kâğıdına kontrol edilir sonra boyanacak yere 

uygulanır. Sürülen boyalar kuruduktan sonra tekrar boya sürülerek düzeltme yapılmamalıdır, 

çalışmanın görüntüsü bozulur. Bu nedenle sulu boya tekniği süratli ve dikkatli çalışmayı 

gerektirir ancak bazı kontürler; süsleyici ayrıntılar, kuruyan renkli boya üstüne yapılabilir. 

Süslemelerde bazen yaldız kullanılır. Resmin herhangi bir bölümünde keskin karşıtlıklar 

isteniyorsa o bölümde teknik, kuru yüzeye uygulanır. 

 

Sulu boya tekniği özel üretilmiş kâğıtlara uygulanır. Boyama işleminde yukardan 

aşağıya, büyük  arçalardan küçüğe doğru bir sıra izlenir.  

 

2.4.2.2. Guaj Boya 

 

Su ile eritilerek kullanılır. Kapatıcı bir boyadır. Renkleri açmak için içine beyaz, 

koyulaştırmak için siyah boya katılır. Krem hâlinde kavanozlarda ya da tüplerde 

satılmaktadır.  

 

Renk karışımları ile zengin nüans verir. Guaj boya tekniği ile çalışırken üst üste 

boyama yapılmamalı, renkler boyanacak bölüme yetecek miktarda hazırlanmalı, kâğıt 

üzerine denenmeli ve boya kurutularak rengin istenildiği gibi olup olmadığına karar 

verilmelidir. Islak boyalar renk seçiminde yanıltabilir. Kuruyunca etkisi değişebilir. Renkler 

sırasıyla hazırlanır ve bekletilmeden boyanır.     

 

Boyamada düzgün bir yüzey elde edebilmek için boyanın kıvamı önemlidir. İnce bir 

tabaka hâlinde sürüldüğünde alttaki zemin görünüyorsa suludur ve dalgalanma yapar. Çok 

koyu kıvamda olunca da sürülmesi zorlaşır, boya dokusu oluşur. Kalın ya da üst üste sürülen 

guaj boya zamanla çatlar ve dökülür.  

 

Boyamanın düzgün olabilmesini,  boyanacak bölüme uygun ölçüde fırça seçimi ve 

fırçadaki boya miktarı da etkiler. Fırçadaki boya miktarı küçük ve ince bölümlerde az, geniş 

ve büyük bölümlerde ise fazla olmalıdır. 

 

Bu teknik tasarımda, eskiz ve etüt aşamasında kullanıldığı gibi tasarımın son şeklini 

renklendirmek için de kullanılır. Kolay uygulanan bir tekniktir. Kâğıt, karton, mukavva, 

kumaş, buzlucam, duralit, tahta, seramik vb. çeşitli yüzeylerde uygulanabilir ancak yüzey 

emici özelliklere sahip ise uygulanmadan önce yüzey tutkallı su ile astarlanır.  Desenlemede, 

fırça, uç, sünger, merdane, tampon, spatül, hatta parmak bile kullanılabilir. Süsleme için 

kullanılan guaj boya, bozulmaması için cilalanır. 

 

2.4.2.3. Akrilik Boya 

 

Yumuşak bir boya türüdür. Tüpte veya kavanozda satılır. Su ile inceltilerek satılır.  

Akrilik boya; yağlı boya, guaj boya ve sulu boyanın özelliklerine sahiptir. İstenilirse şeffaf, 

istenilirse kapatıcı özellikte kullanılır. Dayanıklıdır, temizlenmesi kolaydır.  

 

Akrilik boya kâğıt, tuval, kumaş, tahta, deri, duvar ve cilalı olmayan diğer yüzeylerde 

kolayca uygulanır, kalıcıdır. Çalışırken fırçanın nemli kalması sağlanmalıdır. Çok çabuk 
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kuruduğundan hazırlanan boya hemen tüketilmeli, uzun süre fırçada bırakılmamalı, fırça ve 

boya karıştırılan kaplar, kurumadan soğuk su ile yıkanmalıdır. 

 

2.4.2.4. Yaldız Boya 

 

Piyasada toz, katı, sıvı ya da krem hâlinde olanları vardır. Hazır satılanların bazıları 

suda, bazıları kendi eritkenleri içinde eritilir. Kullanırken özellikleri dikkate alınmalıdır. Toz 

türünde satılanları, tutkallı su içinde eritilerek hazırlanır. Hazırlanan yaldız boya küçük 

çanaklara doldurulur, gerektiğinde taş sulu boya gibi su ile eritilerek kullanılır.  

 

Yaldız boyaların sarı ve beyaz olanları vardır. Süsleyici amaçla pek çok konuda 

kullanılabilir. Yağlı olanları kâğıt üzerine kullanılmamalıdır, leke yapar.  

 

2.4.2.5. Pastel Boya 

 

Pastel boyanın yağlı ve kuru olarak iki çeşidi vardır. Yağlı pastel boyalar sürüldüğü 

yüzeyde yayılmaz, kuru pastel boyalar yüzeyde dağılır, daha yumuşak bir görüntü verirler. 

Tebeşir görünümünde kalın kalemlerdir. 

 

Her iki pastel boya çeşidinde de değişik renkler doğrudan boyanan yüzeyin üzerinde 

boyalar üst üste sürülerek elde edilir. Boyalar, parmakla, pamukla birbirine karıştırılabilirler.  

 

2.4.2.6. Yağlı Boya 

 

Boya maddelerinin yağlı maddelerle karıştırılması sonucu elde edilir. Sağlam ve 

dayanıklıdır. Krem hâlinde metal tüplerde satılır. Bezir yağı ile inceltilerek kullanılır. 

Kapatıcı özelliktedir. Daha çok tuval üzerine sanatsal yapıtlar boyamak için kullanılır. Geç 

kurur, pratik değildir. Ön hazırlıklarda kullanılmaz. Boyama işleminden sonra kullanılan 

gereçlerin tinerle temizlenip, ılık sabunlu su ile yıkanması, kurulanması gerekir. 
 

2.4.2.7. Kuru Boya 

 

Kuru boyanın yapısı, kurşun kalem gibidir. Çizildiği zaman renkli izler bırakan 

kalemlere kuru boya veya renkli kuru boya kalem denir. Kuru boya kalemle  yapılan 

resimlere de kuru boya resim adı verilir.  Kuru boya kalemleri çeşitli renkleri bir arada, 

kutular içinde satılır. Piyasada 6-8-12 ve daha fazla renkte kutular içinde kuru boya kalemler 

pazarlanmaktadır. 

 

Çalışma tekniği kurşun kalemde olduğu gibidir. Yumuşak özellikli kuru boya 

kalemler  tercih edilmelidir. Kuru boya ile geniş yüzeyleri boyamak  zordur. Onun için 

büyük çalışmalar yapılmaz. Tükenmez ve flomaster kalemler ile yapılan resimler de kuru 

boya ile resim grubuna girer. 

 

  



 

 46 

 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda  geometrik bezemelerin geleneksel düzenleme 

kuralları ve renk unsurlarını kullanarak çağdaş malzeme ve tekniklerle çizim 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayarda vektörel çizim 

programlarını kullanarak bir daire 

çiziniz. 

 

 Dairenizin içinde bir sekizgen 

oluşturunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sekizgenlerin birleşme çizgilerini 

bağlayıcı çizgilerle yandaki gibi 

çiziniz. 

 

 Birbiriyle kesişen paralel çizgiler 

çizmek için sol üstten başlayarak 

saat yönünde bir kavşak meydana 

getirip yandaki gibi çizim yapınız. 

 

 Aynı kesişmeleri kullanarak düz 

ve eğimli çizgilerle yandaki 

şablonu oluşturunuz. 

 



 

 48 

 Kalın çizgileri vurgulamak için 

başka renk bir kalem de 

kullanabilirsiniz. 

 

 Ortaya çıkan yıldızı belirgin hâle 

getiriniz. 

 

 Yıldızın hatları üzerinden geçecek 

şekilde, kesişme çizgilerini takip 

ederek  yandaki şekli oluşturunuz. 
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 Çizim üzerinde yardımcı 

çizgilerden kurtularak yandaki 

bezemeyi oluşturunuz. 

 

 Bezemenizi çoğaltarak 

kompozisyonunuzu oluşturunuz. 

 

 Bezemenizi istediğiniz boya ve 

teknikle renklendiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim için gerekli araç gereç, çizim kâğıdı ve koşulları hazırladınız 

mı? 

  

2. Dairenin içine üç kesişen çizgiyle bir sekizgen çizdiniz mi ?   

3. Sekizgenlerin birleşme çizgilerini bağlayıcı çizgilerle çizdiniz mi ?   

4.  Birbiriyle kesişen paralel çizgileri çizdiniz mi?    

5. Kesişme çizgilerini kullanarak düz ve eğimli çizgilerle yıldızı 

oluşturdunuz mu ? 

  

6. Bezemeyi doğru olarak ortaya çıkarabildiniz mi ?   

7. Bezeme örgelerini birleştirerek kompozisyon oluşturdunuz mu ?   

8. Seçtiğiniz tekniğe uygun olarak renklendirmeyi doğru yapabildiniz 

mi ? 

  

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bezeme örgelerini düzenleme yöntemlerinden 

değildir. 

A)Açık- Kapalı Sistemler 

B)Madalyon 

C)Asimetrik- Simetrik 

D)Kopyalama 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bezeme tekrarlama kurallarından biridir? 

A)Tozlama 

B)Tam Tekrar 

C)Yapay biçimler 

D)Grift  

 

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bezeme tekrarlama ilkelerinden biri değildir? 

A)Ulama  

B)Yineleme 

C)Geometrik  

D)Büyütme  

 

4. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bezeme kopyalama tekniklerinden biri 

değildir? 

A)Parça bütün ilişkisi  

B)Kömür tozu ile geçirme 

C)Karbon kâğıdı ile geçirme 

D)Şablon ile geçirme 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi süsleme resminde  kullanılan bir renklendirme yöntemi 

değildir? 

A)Akrilik boya  

B)Guaj boya 

C)Kuru boya 

D)Füzen 

 

6. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi süsleme resminde kullanılan geleneksel bir 

renktir? 

A)  Turuncu 

B)  Mor 

C)  Turkuvaz 

D)  Pembe 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 52 

7. …………..………. rengi eski Türk kavimlerinde yaşamı temsil eder. Boşluğa 

aşağıdaki   

kelimelerden  hangisi getirilmelidir? 

A)  Kırmızı 

B)  Siyah 

C)  Turkuvaz 

D) Yeşil 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

İlgili kaynaklardan saptadığı bezeme örgelerinin sistem analiz sonuçlarını 

değerlendirerek, bezeme kompozisyonlarının,  gerçek anlatımlarını yansıtan, çizim, resim ve 

biçimlendirme yöntem ve tekniklerine uygun sunumlar yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki araştırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti kolay kavramanızı 

sağlayacaktır. 

 

 Çevrenizdeki konu ile ilgili kaynak kişilerle görüşerek, 

 Modernize edilmiş bezemelerin kullanım yerlerini görebileceğiniz kitap, katalog 

ve broşürlerden örnekleri  inceleyerek, 

 İnternet’ten konu ile ilgili siteleri araştırarak, 

 Geleneksel motifler ile modernize edilmiş bezemelerin kullanım alanları ile  

ilgili bilgi ve resimlerin bulunduğu bir dosya hazırlayınız. 

 

3.BEZEME SUNUM RESMİ 
 

3.1. Sunum Resmi Hazırlama İlkeleri  
 

Sunum resmi için hazırlanacak resim, hangi teknikle uygulanırsa uygulansın aşağıda          

belirlenen ilkelere göre hazırlanmalıdır:  

 

 Konunun Tanımı: Sunumu yapılacak olan resmin, hazırlanacağı tekniğin 

seçimi, tarihsel bilgisi, özellikleri ve kullanma alanlarının incelenmesi, 

 Konunun Amacı: Hazırlanacak resmin ne için, nerede, nasıl kullanılacağının 

tasarlanması, 

 Resim Kaynağının Seçimi: Amaca göre tasarlanan desene en uygun 

kaynağının saptanması, 

 Araç ve Gerecin Seçimi: Tekniğe ve resme uygun araç ve gereçlerin seçilmesi, 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Bu ilkeler doğrultusunda oluşturulacak sunum resimleri, çizgi araştırmaları ile başlar, 

tekniğe uygun kompozisyonun oluşumu ve teknik uygulamanın ön hazırlığı ile tamamlanır. 

 

3.1.1. Konu - Biçim İlişkisi 
  

Tasarımda biçimlerin, nesnelerin yerleştirilmesi için bir zemin (yüzey-fon) gereklidir. 

Üç boyutlu tasarımlarda tasarımcı, elindeki düz yüzeye yerleştirdiği nesnelerle iki boyutlu 

yüzeyi üç boyutluymuş gibi gösterebilir. Tasarımda her zaman derinlik etkisi 

gerekmeyebilir. Süsleme sanatlarında boşlukta, yani biçimlerin yer aldığı yüzeyde derinlik 

etkisi amaçlanmaz. Boşluklar da bölünüp değişik anlatımlar ile süslenebilir. Böyle bir 

uygulamada zemin esas biçimlerden daha ön plana çıkmamalı, zayıf etkili olmalıdır.  

 

Zemin anlatımında:  

 

 Geniş ve berrak alanlar, 

 Benzer ölçüde tekrarlanan nesneler, 

 Kuvvetli etki yapan bölgelerin arkasında kalan bölümler zemin etkisi yaratır. 

 

Biçim- Zemin bağlantılarında: 

 

 Genellikle zemin daha basit olur ve biçimden daha geniş bir yer kaplar, 

 Uzaysal ya da üç boyutlu olarak etki yapabilen zeminler, kuvvetli biçim 

anlatımlarının arkasında yine iki boyutlu bir etki yaparlar, 

 Biçim-boşluk ilişkisinde kuvvet farkı ve diğer öğeler nedeniyle biçim anlatımı 

ya zemine bitişik ya da zeminden daha önce algılanır. 

 

3.1.2. Ölçü-Orantı-Renk İlişkileri 
 

Kompozisyonu kurarken ilk araştırmalarda sert ve koyu çizgi kullanılması 

sakıncalıdır, düzeltme olanağı vermez. Hafif ve araştıran çizgiler doğruya götürür.  

 

Ölçü saptandıktan sonra bezemenin ortasından geçen çizgi hangi yönde ise hafifçe 

çizilerek belirlenir. Kompozisyonu doğru oranlarıyla çizmek için önce doğru çizmek gerekir. 

Matematiksel bir işlem olan ölçme, gözle; oranlama ise zihinsel olarak yapılır. Bezemenin 

belirli bölümlerin birbirleri arasındaki oranlar, büyüklük ve küçüklüklerinin karşılaştırılması 

ile saptanır. Örgelerin belirli bölümlerinin birbirleri arasındaki oranlar; büyüklük ve 

küçüklüklerin karşılaştırılmasıyla saptanır ( örneğin en büyük hangi parça, en küçük hangi 

parça gibi ). Daima küçük bölümlerin büyük bölümler içinde kaç kez tekrarladığı aranır, 

bulunan oranlar kompozisyona aktarılır. Desendeki açılar, yönler; hareketi verir. Geometrik 

bezemelerde ise ölçülere, çizgilere intizam göstererek çizim yapılır.  

 

Çizim aşamasından sonra bezemenin açık koyu bölümleri ve ışık gölgesi çok iyi 

saptanmalıdır. En açık değerler ile en koyu değerler saptanmalı, ışık ve efekt verilecekse 

hangi yön ve şiddette uygulanacak çok iyi gözlenmelidir. Seçilen boya tekniğinin kurallarına 

dikkat edilerek kompozisyon tamamlanır. Boyarken ayrıntılar, ışık-gölgeler 

kaybolmamalıdır.  
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3.1.3. Tutarlılık  
 

Görsel sanatların her alanında iyi bir sonuç elde edebilmek için malzeme ve ölçü oranı 

arasında kesinlikle uyum ve tutarlılık olmak zorundadır. Seçilen ya da tasarlanan 

kompozisyonun tekniğine uygun renklendirme ve bu renklendirmeye uygun boyama tekniği 

seçilmelidir. Geleneksel alanda bir çalışma yapılacaksa aslına sadık kalınarak malzeme ve 

çizim konusunda tutarlılık sağlanmalıdır.  

 

Ölçülendirme ile kullanılacak malzemenin de kendi içinde uyum göstermesi gerekir. 

Ölçü, sayı, durum ve hacim ile anlatılır. Bir ölçünün başka bir ölçüyle ilgisi, her zaman 

önemlidir. Büyük, küçük, daha küçük oran ilişkisinin valör, çizgi, şekil ve renkte, denge ve 

psikolojik yönden çözümlenmesi gereklidir. Oranlar arasındaki farklılıklar, birini ötekine 

göre değerlendiren organizasyon ilkeleridir. 

 

Oran, estetik ifadenin gücünü, etkisini şiddetlendirir veya yok eder. Algı zenginliği, 

oran duygusunu geliştirip pekiştirir. Birimlerin bir araya gelişlerinde ortaya çıkan bezemeye 

renk olgusuyla dinamizm katılır. 

 

Bezeme çiziminde bilinmesi gereken en önemli nokta, bezemenin nerede 

kullanılacağı, hangi amaç için hazırlandığı bilinmelidir. Konunun seçiminden sonra 

bezemenin niteliğine ve niceliğine uygun bir malzeme seçilir. Malzemeye uygun araç gereç 

seçimi yapılır. Ölçülendirme yapıldıktan sonra çizime geçilerek  uygulama seçilen araç gereç 

ile gerçekleştirilir. 

 

3.2. İşçilik ve Koruma Tedbirleri 
 

Bilinçli seçilen ve iyi kullanılan araç gereç, yapılan işin niteliğini önemli ölçüde 

etkiler. Süsleme resmi çalışmalarında da her iş için gerekli araç ve gerecin iyi ve yerinde 

seçilmesinin işin başarısında önemli payı vardır. Bu seçimi sağlıklı yapabilmek içinde bütün 

araç ve gereçleri iyi tanımak gerekir. İyi bir sonuca ulaşabilmek için birkaç tane etüt 

çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmaların arasından en çok beğenilen ve amaca uygun olan 

seçilerek uygulama yapılmalıdır.  Renklendirme yaparken kullanılacak malzemelerin kaliteli 

ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Örneğin, kuru boya ile boyama yapılacak ise kuru boya 

kalemleri, pamuk, silgi, temizleme fırçası gerekir. Sulu boya için sulu boya, sulu boya fırça 

seti ( uç kılları dökülmeyen ve kullanıldığında eski hâline dönebilen kaliteli fırçalar ), fırça 

yıkama kabı, su, rengi denemek için resim kâğıdı gibi uygun malzemeler seçilmelidir. 

Bezeme resminde süreklilik ve düzgünlük gerektiren çizimlerde uygun araç gereç 

kullanılmak zorundadır.  

 

Çalışmanın bitiminde, çalışmalarınız kâğıt, karton benzeri malzemede yapıldıysa 

koruma amaçlı olarak selefon, strech film, eskiz kâğıdı vb. malzemeler ile kaplayabilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda,  bezeme kompozisyonlarının gerçek 

anlatımlarını yansıtan, çizim, resim ve biçimlendirme yöntemlerine uygun sunum resmi 

çizimi yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama yapacağınız duvarın 

seçimini yapınız. 

 

 Seçtiğiniz yüzeyin ölçülerini 

alarak 1/20 oranında küçültünüz. 

.  

 Bilgisayar ortamında vektörel 

programları kullanarak 

duvarınızın çizimini yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Seçtiğiniz bezemeyi bilgisayar 

ortamına aktarınız. 

 

 Bezemenizi çizim programı 

yardımı ile çizimini yaptığınız 

duvara aktarınız. 

 

 Bezeme sunum resminizi 

hazırlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulama yapmak için uygun yüzeyleri araştırdınız mı?   

2. Yüzeyin ölçüsünü alarak 1/20 oranında çizimini yaptınız mı ?   

3. Vektörel programları kullanarak yüzeyi çizdiniz mi ?   

4. Seçtiğiniz bezemeyi bilgisayar ortamında yüzeye aktardınız mı ?   

5. Çizimi yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

6. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi sunum resmi hazırlama ilkelerinden biri 

değildir? 

A)Konunun tanımı 

B)Çizginin seçimi 

C)Resim kaynağının seçimi 

D)Araç ve gerecin seçimi 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 
 

2. (   ) Bezeme resim uygulamaları yaparken zemin kuvveti az olan bölgelerin arkasında 

kalan bölümlerdir. 
 

3. (   ) Biçim boşluk ilişkisinde kuvvet farkı ve diğer öğeler nedeniyle biçim anlatımı ya 

zemine bitişik ya da zeminden önce algılanır. 
 

4. (   ) Uygulamadan iyi bir sonuç elde etmek için malzeme ve ölçü oranı arasında uyum 

olması gerekmez. 

 

5. (   ) Bezeme resminde koruma tedbirleri ve dikkatli çalışma çok önemli bir rol oynar. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Araştırma ve uygulama sonuçlarınızı değerlendirerek bir bezeme seçiniz. Seçiminizi, 

bilgisayar ortamında, modern bir kompozisyon olarak tasarlayınız.  İç mekânda uygulanmak 

üzere işlem basamaklarını takip ederek bir sunum projesi hazırlayınız ve aşağıdaki  

ölçütlerine göre çalışmanızı değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bezemenizi kullanacağınız  yeri tespit ettiniz mi?   

2. Geleneksel bezemeden yola çıkarak  modern  tasarım eskizleri 

yaptınız mı? 
  

3. Eskizlerinizin üzerinde  renk analizi yaptınız mı ?   

4. Ölçekli sunum resmi yaptınız mı?   

5. Bilgisayar ortamında bezemenizi çizerek renklendirdiniz mi ?   

6. Teknik ayrıntı analizi yaptınız mı?   

7. Ölçekli resminizi bilgisayar ortamında çizdiniz mi?   

8. Bezemeniz ile kullanacağınız alanın bitmiş hâlinin ön çalışmasını 

bilgisayar ya da elle çizdiniz mi ? 
  

9. Sunum resmini hazırlayarak dosya hazırladınız mı ?    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Bezeme 

2 Doku 

3 Renk 

4 End. Tasarım 

5 Aralıklı Anlatım 

6 Örge 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ  2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kopyalama 

2 Tam Tekrar 

3 Geometrik 

4 
Parça bütün  

ilişkisi 

5 Füzen 

6 Turkuvaz 

7 Yeşil 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ  3’ÜN  CEVAP ANAHTARI 
 

1 Çizginin seçimi 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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