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BİTKİ RESSAMLIĞI  

GÜLNUR EKŞİ & IŞIK GÜNER 

Bitki ressamlığı en yalın haliyle bitkilerin bilimsel yönlerinin, sanatsal yöntemle aktarılmasıdır.  
Türkiye’de unutulmuş bu zanaatın, hatırlanmasına ve hiç olmadığı kadar parlamasına öncülük eden 
isimlerden Gülnur Ekşi ve Işık Güner’e biraz sizlerden gelen soruları, biraz hepimizin merak ettiklerini 
sorduk. Onlar da eğitimlerinde, kitaplarında, söyleşilerinde ve hatta resimlerinde anlatmaya çalıştıklarını 
bir kez de otoyol ortasında kurulmuş halen ilk ve tek botanik bahçesine yolu düşenler için anlattı.  

**Röportajın ikinci bölümü teknik sorular içermektedir.  
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1.BÖLÜM: BİTKİ RESSAMLIĞI 

Bitki ressamlığı hikayenizi başlatan kıvılcım neydi? Türkiye’de varlığından pek de haberdar olunmayan 
bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? 

Önceleri bilimsel yayınlarda kullanılmak üzere amatör bitki çizimleri hazırlarken, 2002 yılında bir gün 
Prof. Dr. Adil Güner’den Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan bilimsel bitki ressamlığı kursuna 
katılmam konusunda davet aldım. Kursun ilk günü, bitki ressamı Christabel King ile tanıştığımda ve 
yaptıklarını gördüğümde “evet dedim, yapmak istediğim şey bu!” G. Ekşi 

Bitki ressamlığı Dünya’da ve Türkiye’de çok eskilere dayanıyor. Tarihinde sizleri gerçekten etkileyen, 
yaptığınız işe başka bir açıdan bakmanızı sağlayan bir detay var mı? 

Bitki ressamlığının geçmişten günümüze bütün tarihi beni etkilemiştir. Aydınlanma çağında, başka 
toprakları keşfetmeye giden gemilerde sanatçıların ve botanikçilerin bulunması, yeni karşılaştıkları 
bitkileri anlayabilmenin ve anlatabilmenin en güzel yolu resmetmeleriydi. Bunu yaparken aslında bizden 
farklı olarak, son derece zor koşullarda bulunmalarına rağmen bunu yapabilmedeki gayretleri, benim bu 
işe olan ilgimi hevesimi son derece etkilemiştir. I. Güner 

 

Resimli Türkiye Florası (RTF) Projesi’nden yeni haberdar oldum. Henüz yeni başlayan bitki çizerlerinin 
orta vadede bu projeye dahil olabilmesi için neler önerirsiniz? D. Y.  

Ankara ve İstanbul’da dönem dönem Bilimsel Bitki Ressamlığı (Suluboya / teknik kalem) kursları 
düzenlemekteyiz. İlanlarımız ise NGBB (Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi) online iletişim sayfasından 
duyurulmakta. Benim size önerim bilimsel bitki çizim yöntemlerimizi doğru bir şekilde uygulayabilmeniz 
için bu kursları takip ederek katılım sağlamanız. Bilimsel bitki resmi kendine has kuralları olan, disiplinli 
gözlemle yapılan bir iş. Bu anlamda daha en başta doğru bir zeminde ilerlemek önemli. Bu süreçte RTF 
(Resimli Türkiye Florası) Projesi’nde çizer olarak yer alabilecek eserler üretmeye hazır olduğunuzda 
sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız. G. Ekşi 

RTF’nin Türkiye’de bitki ressamlığına ve mesleki hayatınıza nasıl etkisi oldu? 

Etkisi oldukça büyük çünkü, bu proje Türk bitki ressamlarına bir iş olanağı tanımaktadır. Ressamlarımızın 
botanikçilerle beraber çalışarak doğru ve bilimsel değeri yüksek çalışmalar yapmasına olanak 
sağlamaktadır ki bu Dünya’da bir çok ressamın bulamadığı bir imkandır. Ressamlarımız botanikçilerle 
çalışarak bitkileri tanıma, anlama ve daha doğru resim yapabilme yeteneklerini geliştirebilmektedir. Yine 
aynı sebeple, bu projenin benim hayatımdaki yeri de oldukça büyüktür tabii. Türkiye’de ki bütün bitkileri 
resmetmek gibi bir gayemiz var. Düşünsenize, böyle büyük bir projede yer almak, ve bu çalışmalar 
yapılırken birçok bitki türünü öğrenmek, anlamak, tanımak… Ne büyük bir keyif! I. Güner 
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Deneyimlerinize göre farklı ülkelerde bitki çizimine nasıl yaklaşılıyor? Bizdeki durum, diğer ülkelere göre 
nasıl? Deniz Bozok 

Kimi ülkeler, özellikle batıda İngiltere, Amerika gibi ülkeler bu 
konuda bizden bir nevi ilerledeler. Bunun nedeni geçmişten günümüze 
gelen bir bilgi birikimleri olması ve bitki resimlerinin değerini 
geçmişte de olduğu gibi hiç kaybetmemesi. Yine bu ülkelerde güzel 
olan ve bizde olmayan, bu konuyla ilgili olarak çalışan birçok kurum 
ve kuruluşun olması, koleksiyonerlerin, sadece bitki resimleri ile 
ilgilenen galerilerin bulunması. Bitki ressamlığı bilinen, ve ben bitki 
ressamıyım dediğinde çok da açıklama yapman gerekmeyen, herkesin 
yaptığın işi anlayabildiği bir meslek durumunda. Belki Türkiye’de 
hala tam olarak orda olamasak da, ancak benim gözlemim, Türkiye’de 
bu mesleğin gelişim hızının inanılmaz olması. ANG vakfı ve NGBB 
sayesinde 2002 de ufak adımlarla bir giriş yaptık bu mesleğe ve 20 
seneden kısa bir süre içerisinde Resimli Türkiye Florası projesini 
yapabilir kıvama geldik. Bu bence muhteşem bir şey. Bu hızla bir 
gelişim sürdürmeye devam edersek, aradaki açığı kapatmamız çok da 
uzun sürmez. I. Güner 

Bitki ressamları olarak en çok karşılaştığımız sorulardan biri: "Fotograf çekim teknikleri çok gelişti neden 
tercih edilmiyor?" Bu konuda sizlerin düşüncesi nedir? Binali Yıldız 

Bilimsel bitki ressamlarının amacı bitkinin 
kök, gövde, yaprak, çiçek durumu, meyve ve 
tohum gibi kısımlarını, ayırt edici özelliklerini 
ön plana çıkararak sergilemektir. Bilimsel 
illüstrasyonun işlevi bitkiyi birebir renk, ölçek 
ve ayrıntı düzeyinde ifade etmek, bilgiyi 
belirli bir kompozisyonda ve sistematik olarak 
görselleştirmek, teşhiste önemli kısımları ön 
plana çıkarmaktır. Kısaca fotoğraf makinesi 
ile çekilen görüntü bitkinin sadece bir anını 
yansıtırken bitki resimleri gerektiğinde dört 
mevsim gözlemlenerek oluşturulan çizimlerle 
bitkinin hayat hikayesini görselleştirir.  
G. Ekşi 

Özellikle çizmekten hoşlandığınız bitkiler var 
mı? Ya da ç izmek iç in çok büyük 
fedakarlıklar yapmaya hazır olduğunuz 
bitkiler? 

Spesifik bir cinsi ya da türü çok seviyorum 
diyemem. Bitki ressamı olarak, ilk bakışta çok 
sıkıcı gözüken bir bitkiyi resmetmeye 
başladığımda, içinde inanılmaz detayları 
barındırdığını gözlemleyebiliyorum ve bu 
bana inanılmaz bir keyif veriyor. Her bir bitki 
türü, apayrı bir dünya, muhteşem… Ama 
resmini yapmak istediğim bitki ile ilgili çok 
değerli botanikçilerimizden bilimsel bilgi 
desteği alabiliyorsam, o zaman daha keyifli, 
daha kendinden emin resimler yapabiliyorum.  
I. Güner 
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Bazen koparmaya kıyamadığ ım çiçeklerin 
fotoğrafını çekip fotoğrafına bakarak çizim yapmaya 
çalışıyorum. Bitki ressamları niçin fotoğrafa bakarak 
çalışmıyor? Bunun nüansını merak ettim. Bitkinin 
fotoğrafına değil de gerçeğine bakarak çizmenin 
bilimsel kayıt anlamında nasıl bir farkı var? D. Y.  

Fotoğrafa bakarak tabii resim yapabilirsiniz, ama bu 
yapmış olduğunuz resmin herhangi bir bilimsel 
değeri olmaz, o sadece bir resim olur. Bilimsel bitki 
resimleri gözleme dayalı çalışmalardır. Fotoğrafta bu 
gözlemi yapabilmeniz söz konusu bile değildir. 
Şöyle düşünün, elinizde bir bitki var, bakıyorsunuz, 
evirip çeviriyorsunuz her tarafını görebiliyorsunuz, 
onu kendi gözlerinizle gözlemleyebiliyorsunuz. 
Şimdi yine aynı bitkiyi bir camekanın arkasında 
gördüğünüzü düşünün, dokunamıyorsunuz, 
arkasında neler oluyor göremiyorsunuz. Aynı detayı, 
bilgiyi gözlemleyip, bitkiyi anlamanız mümkün mü? 
I. Güner 

Bilimsel bitki çizimlerinde de bir miktar yorum 
katıyor musunuz? Öyleyse sınırı nedir? Bitki 
resimleri ne zaman bilimsel olmaktan çıkar? 

Farklı ressamların ellerinden çıkan eserler elbette 
farklılık gösterir. Ancak bu farklılık üslupla sınırlı kalmalıdır. Zira bilimsel illüstrasyonun temeli birebir 
ifade üzerine kuruludur. Özetle bilimsel bitki resmi milimetrik ölçümlere dayanır ve morfolojik ifade 
bakımından yoruma kapalı bir bilim-sanat dalıdır. Kurallı olarak oluşturulan çizim ve resimler aynı 
zamanda estetik olarak ifade edilmektedir. Ressamın illüstrasyonu ile yazarın betimi örtüşmelidir. G. Ekşi 

Aynı bitki iki farklı çizer tarafından çalışılmış olsa, çizimlerden birini diğerine tercih ederken neler 
kararınızda etkili olur? Deniz Bozok 

Bu soruya cevap vermek çok zor aslında. Tabii ki ilk bakacağımız bilimsel doğruluk, bitkinin doğru tasvir 
edilip edilemediği olur. Ama 
bunun dışında resmin bir de 
estetik değeri var, işte bu soruya 
resimleri göremeden cevap 
veremem sanırım.  I. Güner 

T ü r k i y e ’ d e b i t k i ç i z i m i 
konusunda kendini yetiştirmek 
isteyen, her yaştaki çizerlere 
tavsiyeleriniz nelerdir? Bitki 
çizerliğinin geleceği ile ilgili bir 
perspektif çizmenizi istesem 
neler söyleyebilirsiniz.  
Nilgün Alioğlu 

Ta v s i y e m b o l b o l r e s i m 
yapmanız, gün içerisinde uzun 
saatler resminizin başından 
kalkmamanız, sürekli üretmeniz. 
İkinci sorunuzu yukarıda bir 
kısım cevapladım. I. Güner 
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Bildiğin kadarıyla bilimsel bitki çizimi konusunda akademik anlamda eğitim veren kurumlar yok. Bununla 
ilgili bir calışma ya da fikir var mıdır? Binali Yıldız 

Bugün Türkiye’de sizin de belirttiğiniz gibi akademik eğitim mevcut değil. Benim bildiğim kadarıyla 
maalesef yakın gelecekte böyle bir oluşum yok. G. Ekşi 

Sadece teknik resimde uzmanlaşmak mümkün mü? Ben kendimi ona daha yakın hissediyorum çünkü. 
Yoksa suluboyada da iyi olmak şart mı? Mümkünse teknik çizim için nasıl bir eğitim yolu izlemeliyim?  
Ebru Varol Taşkın 

Tabii ki mümkün, neden olmasın? Eğer kendinizi buna daha yakın hissediyorsanız, bu yönde ilerleyin, ve 
bu yönde yolunuzu bulmaya çalışın. Kendinizi geliştirmeniz, bolca ama bolca resim yapmanızdan geçer, 
ve bu çalışmaları yaparken bitki bilginizin yüksek olması önemlidir. Varsa imkanlarınız bilim insanları ile 
çalışın, ya da açın kitapları üzerinde çalıştığınız bitkiyi öğrenmeye odaklanın. Bitkiyi biliyorsanız, 
resimleriniz daha iyi olacaktır.  I. Güner 

Bazı mecralarda dijital bilimsel illüstrasyonlar görüyoruz bu 
tarz calışmalar ve sunumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Binali Yıldız 

Bilimsel bitki illüstrasyonu hazırlamada birçok farklı yöntem 
mevcut. Önemli olan eserin ideal bilgiyi kaliteli bir şekilde 
sunması. Dolayısı ile gerek dijital gerek elle uygulanan 
yöntemler kendi kategorilerinde değerlidir. G. Ekşi 

Sizler Türkiye’de Bitki ressamlığının öncülüğünü yapan 
kişilersiniz ve uzun yıllardır bu konuda eserler veriyor, eğitim 
faaliyetleri yürütüyor, sergilere katılıyor ve kitaplar 
yayınlıyorsunuz. Türkiye’de Bitki ressamlığını destekleyecek, 
önemini vurgulayacak, geliştirecek ve tüm bitki ressamlarını 
bir dernek çatısı altında toplayacak, tüm dünyadaki örnekleri 
gibi, Türkiye’de Botanik Ressamları Derneği’nin kurulması 
konusunda bir çabanız var mı? Bu konudaki düşüncelerinizi 
merak ediyorum. Nilgün Alioğlu 

Böyle bir derneğin olması ve bu derneğin AKTİF olması 
muhteşem olurdu. Bu konuda fikirlerimi toparladağım bir dosya hazırladım tabii ve bunu gerekli kişilere 
ilettim. Ancak bunun dışında çok da fazla bir çaba harcamıyorum, çünkü dediğiniz gibi, uzun yıllardır bu 
konuda eserler veriyor, eğitim faaliyetleri yürütüyoruz, sergilere katılıyor ve kitaplar yayınlıyoruz, dernek 
işini de acaba siz değerli ressamlarımız mı üstlense ve bizler için yeni kapılar açsa?  

Derneğin açılması en kolayı sanırım, ancak derneğin aktif olarak çalışması bir hayli iş, ve ekip çalışması 
gerektirir (gerçekten herkesin canı gönülden çalıştığı bir ekip). Eğer aranızda bunu yapabilecek, bir ekip 
kurabilecek, organizasyon becerileri kuvvetli birileri öncülük ederse, elimden gelen desteği yaparım tabii. 
Böyle bir derneğin ‘Flora Araştırmaları Derneği’ altında toplanması ayrıca güzel olurdu tabii. Türk 
botanikçilerini arkamıza almak sanırım bu işin doğru yolda ilerleyebilmesi için elzem.  I. Güner 

Türkiye’de amatör bitki ressamlarını tanıtma ve onların kendilerini geliştirmesi amacıyla, dünyadaki 
saygın benzer örnekleri gibi ödül, burs vs. teşvik araçlarını kullanarak her yıl sergi düzenlemek konusunda 
çalışmalarınız var mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Nilgün Alioğlu 

Bu konu hakkında uzun bir süredir fikir üretmeye çalışıyoruz. Ancak öncesinde bir dernek altında 
toplanarak çalışmalarımızı sistematik olarak yürütebileceğimiz, kesintisiz haberleşme ağına sahip 
olacağımız bir sistem oluşturmak istiyoruz. Ardından ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek 
ressamlarımızı teşvik edecek çalışmaları organize etmeyi diliyoruz. G. Ekşi 
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2. BÖLÜM: TEKNİK KONULAR 

Bakarak çizmenin püf noktaları nedir? Bitkiye bakmaya nereden başlamalı? D. Y. 

Öncelikle bitkinin tam karşımızda olması çok önemli. Kafamızı sürekli sağa sola çevirmemeliyiz. 
Objemiz kolaylıkla dokunarak ölçü alabileceğimiz bir mesafede olmalı. Çizimi yapmaya bitkinin orta 
noktasından başlarsak kâğıdı ortalamak konusunda da problem yaşamamış oluruz. G. Ekşi 

Gün ışığının yeterli olmadığı durumlarda yapılan çalışmalarla gün ışığında yapılan çalışmalar arasında 
nasıl farklar oluşuyor? Dolunay Güçlüer 

Yaptığımız bütün çalışmalar gözümüzün gördüğü kadardır. Gün ışığının yeterli olmadığı durumlarda az 
görürüz, gün ışığında daha iyi görürüz. Doğal olarak işler arasında da detay, netlik, doğruluk farkı 
olacaktır. I. Güner 

Bir bitkiyi koparıp çizim masasına koyduktan bir süre sonra soluyordur. Bitkileri çizim süresince diri ve 
canlı görünümde tutmanın bir yolu var mı? Kullandığınız özel yöntemler nelerdir? D. Y. 

Küçük bitkiler söz konusu ise toprağıyla bir 
saksıya alarak ve can suyu vererek çizime 
başlayabiliriz. Şayet bitki büyük ise dal 
makasıyla zedelemeden kesilmeli ve ivedilikle 
su içine alınmalıdır. Her gün dal makasıyla biraz 
daha keserek bitkinin iletim demetlerinin taze 
kalarak su alışverişinin sürekliliği sağlanmalıdır. 
Ancak ne önlem alırsak alalım bazı otsu bitkiler 
hızla solma eğilimindedir. Daha çok pratik 
yaparak hızlanmak ve bitkiyi hızla resmetmek 
çok önemlidir. G. Ekşi 
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Hassas ve narin çiçekleri doğadan almak ve çizmek üzere sahaya çıkacaksak, çiçeklerin aniden solmasını / 
bozulmasını engellemek için ne gibi hazırlık yapmalıyız, sahaya neler götürmeliyiz ve hangi sırayla ne 
işler yapmalıyız? Şebnem Akyıldız  

Net bir şey söylemek çok zor, bitkiden bitkiye farklılık 
gösterecektir bu durum. Bazen bitkiyi bir plastik poşetin 
içine nemli bir mendil ile koyup, ağzını bağlamanız, 
bazen toprağıyla alıp saksıya koymanız gerekecektir, 
bazen de plastik bir su şişesinin içine koymanız yeterli 
olacaktır.  Bence burda ki temel kurallar şu; bitkiyi 
almadan önce bolca ama bolca fotoğraflarını çekmek, ve 
bitkiyi aldıktan hemen sonra, her nerede çalışıcaksanız, 
uçar adım çalışma alanınıza dönmek. Çiçeğin tomurcuk 
halini bulabiliyorsanız almak iyi olur, eğer siz aldıktan 
sonra açarsa, taze bir çiçeğiniz olacaktır çalışmak için. 
Arazi çalışmasında benim yanıma aldıklarım, plastik 
poşetler, saksı, bitkiyi toprağından çıkarabileceğim yada 
kesebileceğim, zıpkın ve dal makası, fotoğraf makinam, 
v e e ğ e r y e t e r i n c e ö r n e k v a r s a o n u a l ı p 
presleyebileceğim herbaryum malzemeleri ve bir şişe 
su, gerekirse plastik şişeyi kesip kavanoz niyetine 
kullanabilmek adına.  I. Güner 

Renkli çalışmada sınırlı bir palet mi tercih ediyorsunuz? Zaman içerisinde tercihlerinizde nasıl 
değişiklikler oldu? Deniz Bozok 

Bitki resim malzemeleri de tıpkı kullanılan yöntemler gibi her an değişim ve gelişim halindedir. Elbette 
gelişmeleri takip etmeli ve yeniliklere açık olmalıyız. Ancak her ressamın vazgeçilmez renk 
kombinasyonları vardır. Asıl olan temel renklerdir. Bir bitki ressamı onlarca farklı renk satın almaktansa 
doğadaki sonsuz tonu temel renklerle elde etmeye çalışmalıdır. Paletinizde çok fazla hazır renk 
bulundurmak yaratıcılığınızı geliştirmenize engel olabilir. G. Ekşi 

Büyük pafta ile çalışmanın en zorlayıcı kısmı nedir, 
Avantajlı olduğu bir durum var mı? (Bazı resimlerinizin 
oldukça büyük ölçekli olduğunu görüyoruz) Dolunay 
Güçlüer 

Sanırım en zorlayıcı kısmı büyük olması. Detaylarla 
uğraştığınız bir işi daha büyük ölçekli bir kağıtta 
yapmaya çalışıyorsunuz neticede. İş büyük oluyor, daha 
fazla zaman alıyor vs. Sanırım büyük bir kağıda 
çalışmanın tek avantajı çalışma bittiğinde daha gösterişli 
bir iş olabilme ihtimali.  I. Güner 

Bazı çizimlerde arkadaki objelerin çok silik şekilde veya 
soluk-renkle yapıldığını görüyorum, sanırım bu konsepte 
atmosferik perspektif deniyor. Niye ve nasıl 
kullanılabileceği detaylarından bahsedebilir misiniz? 
Şebnem Akyıldız 

Resim sanatında hacim ve üç boyut algısının 
oluşturulabilmesinin yolu perspektiften geçer. 
Dolayısıyla farklı uzaklıklardaki bitki kısımlarının 
mesafe algısını vermesi gerekir. Bu uygulama karmaşık 
bitki kısımlarını daha anlaşılır ifade edebilmekte 
vazgeçilmez olabilir. Ya da ön plana çıkarılmak istenen kısımları vurgulamakta kullanılabilir. Aksi taktirde 
bilimsel bitki çizimleri sanatsal bakış açısından yoksun ve karmaşık ve hatta yapay hale gelir. G. Ekşi 
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Fırçadaki su dengesini nasıl ayarlıyorsunuz, yazın sıcak havada çalışırken neler yapıyorsunuz? Dolunay 
Güçlüer 

Hissederek ayarlıyorum. Boyamak istediğim alana boya fırçamı dokundurmadan önce, yeterince nemli 
olmasını istiyorum (göl gibi değil, kuru değil), yeterince nemi sağlamak için ne kadar su gerekiyorsa o 
kadar ekliyorum. Sıcak havalarda daha fazla, nemli havalarda daha az su kullanmak yeterli olabiliyor. 
I. Güner 

İnce saplı veya uzun yapraklı çiçekler için bayağı uzun ve hatasız (hiç kaydırma yapmadan) paralel çizgi  
çekebilmek / fırçayla ince ve uzun boya sürebilmek gerekiyor. Bu yetkinliği artırmak için 
önerebileceğiniz egzersiz veya özel fırça/kalem/yöntem var mı? Şebnem Akyıldız 

Herkesin kalemi ya da fırçayı kullanırken rahat ettiği tutuş şekli farklıdır. Ancak genel olarak elimizin 
altında her zaman bir müsvedde kağıt bulundurarak öncesinde eli açacak birkaç deneme yaptıktan sonra 
orijinal eser üzerinde uygulamaya geçilebilir. Bazı çizerler aşağıdan yukarı, bazıları yukarıdan aşağı daha 
düzgün sonuçlar elde edebilir. Uzun çizgiler çizerken sakin olmak, acele etmemek, kalemi çok 
bastırmamak ve zorlandığınızda durarak tekrar aynı noktadan, tam olarak aynı noktadan devam etmek 
önemlidir. Bu beceri zaman içerinde çokça yapılan pratiklerle kolaylıkla kazanılabilmektedir. G. Ekşi 

Yanlışlıkla koyu olarak boyanan bir kısım açılabiliyor mu? Bunun için bir teknik var mı? 
Dolunay Güçlüer 

Evet, boyadığınız alanın üstüne su sürün, bir kaç saniye bekleyin, peçetenizi bastırıp kaldırın. Ya da nemli 
bir fırçayı boyalı alana düzgün bir şekilde ve sürekli sürerek boyayı kenarlara doğru ittirebilirsiniz. Tabii 
bu durum boyadan boyaya, kağıttan kağıda farklılık gösterecektir. Her boyaya aynı şekilde 
davranamazsınız, bu durum her kağıt üzerinde de çalışmaz, yapsanız bile yüzeyi oldukça 
zedeleyeceksinizdir. En güzeli, yanlışlıkla koyu boyamamak.  I. Güner 

Ölçmeyi 2 uçlu pergelle yapıyoruz: tam karşıdan bize doğru gelen / giden gibi derinliği olan yaprak / çiçek 
gibi objeleri nasıl ölçüyoruz, perspektifini nasıl oturtuyoruz? Şebnem Akyıldız 

Burada önemli olan bitkiye hangi 
açıdan baktığınız. Bitki göz  
hizanızda ya da aşağıdadır. Göz 
hizanızda ise bitkiye kafamızı aşağıya 
eğmeden bakıyoruz demektir. O 
nedenle ölçü alırken pergelin her iki 
ucu yere dik inen aynı düzlem 
üzerinde olmalıdır. Şayet bitki göz 
hizanızın altında ise pergeli, kafanızı 
bitkiye bakarken ne kadar eğiyorsanız 
o açıda eğerek ölçü almalısınız. 
Ancak her iki durumda da bitkiden 
ölçüm alırken pergelin bir ucu her 
zaman bitkinin bize en yakın olduğu 
düzlem üzerinde olmalıdır. Aksi 
taktirde perspektife bağlı oranlar 

doğru olarak yansıtılamaz. G. Ekşi 

Rapido teknik kalem çizimlerde, hem ışık / gölge hem de yüzey dokusunu sadece nokta ve çizgiyle 
verebilmek çok zor olabiliyor: incelik, bilgelik, işe yarayan yöntemler paylaşabilir misiniz?  
Şebnem Akyıldız 

Önümde bir bitki örneği olmadan bu soruya cevap vermek çok zor. Bu işin en ince en bilge kısmı sanırım 
gördüğünüzü en iyi şekilde taklit etmeye çalışmak olacaktır. Görmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama 
şunu tavsiye edebilirim, üzerinde çalıştığınız bitkinin daha önce yapılmış çalışmalarına rastlarsanız, ya da 
benzer örneklerine, bu yapılmış çalışmalarda nasıl yollar izlediğini gözlemleyebilir, sizin bitki türünüz için 
uygulamaya çalışabilirsiniz.  I. Güner 
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Gülnur Ekşi Bona  
Sinop doğumludur. 2005 yılında 
Hace t t epe Ün ive r s i t e s i , Eğ i t im 
Fakültesi, Biyoloji Bölümünü bitirmiştir. 
2002-2005 yılları arasında Christabel 
K i n g eğ i t m e n l iğ i n d e B oğ a z i ç i 
Üniversitesi’nde düzenlenen Bitki 
Ressamlığı kurslarına katılmıştır. 2006 
yılından bu yana Ankara, İstanbul, Kars, 
Erzurum, Eskişehir, Isparta, Edinburgh 
ve Şili’de çok sayıda bilimsel bitki resim 
kursunda eğ i tmen l ik yapmış t ı r. 
2007-2015 yılları arasında Edinburgh 
Kraliyet Botanik Bahçesi’nde (RBGE) 
‘Plants from the Woods and Forests of 
Chile’ projesinde bitki ressamı olarak 
yer almıştır. Türkiye, İskoçya, İngiltere 
ve Şili’de birçok bilimsel bitki resim 
sergilerine katılmıştır. İngiltere’de 
düzenlenen Royal Horticultural Society (RHS) ve İskoçya’da Botanical Images of Scotland (BISCOT) 
uluslararası bilimsel bitki illüstrasyonu yarışmalarında beş altın madalya kazanmıştır. 2014’ten bu yana 
Resimli Türkiye Florası Projesi’nde sanat editörü olarak yer almaktadır. Yüksek Lisans (2013) ve Doktora 
(2018) eğitimini Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Şu an halen Ankara 
Üniveristesi’nde Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır. 
 

Işık Güner, Türkiye, 1983 

2006 yılında lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra tam 
zamanlı Bitki Ressamı olarak çalışmaya 
başladı. ‘Plants from the Woods and 
Forests of Chile’ adlı kitap projesi için 40 
il lüstrasyon hazırladı. Yedi yılda 
tamamlanan kitap, 2015 yılında Edinburg 
Botanik Bahçesi tarafından yayınlandı. 
Kitap için hazırladığı bir çok resim, 
‘Londra, RHS’ ve ‘Edinburg, Biscot’ adlı 
uluslararası Bitki Resim sergilerinde Altın 
madalya ve serginin en iyi resmi ödülünü 
aldı. Ayrıca, kitap, ‘Excellence in 
Botanical Art and Illustration, 2017’ 
ödülünü aldı. İlerleyen yıllarda İngiliz 
Prensi, Prens Charles adına hazırlanan 
‘Transylvania Florilegium’ adlı kitap 
projesinde yer aldı. ‘Beauty of Orchids, China’ ve ‘Plants of Nepal’ adlı bitki koruma projeleri için, tehlike 
altında ve tıbbi bitkiler üzerine çalışmalar hazırladı. Bu çalışmalardan bazıları ‘Shirley Sherwood, Londra’ 
ve ‘Hunt Institute, USA’ koleksiyonlarında yer almaktadır. Halen, ‘Resimli Türkiye Florası Projesi’nde 
Sanat Editörü olarak çalışmakta ve Edinburgh Botanik Bahçesi, Bitki İllüstrasyon Diploma Kursu’nda 
eğitmenlik yapmaktadır. Bu kurs, dünyanın önde gelen kurslarından biridir. Hazırladığı ‘Botanical 
Illustration From Life’ adlı eğitim kitabı, geçtiğimiz günlerde üç ayrı dilde, İngilizce, İspanyolca ve 
Fransızca olarak yayınlandı. Çince, Korece ve Türkçe çevirileri üzerinde hali hazırda çalışılmaktadır. Şu 
anda Fırtına Vadisi’nde yaşamaktadır ve birçok ülkeye bitki resim kursları düzenlemek ve bitkileri 
resmetmek için seyahatler etmektedir. 
www.isikguner.com
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