
!

Dikdörtgen fleklindeki bir kâ¤›d›
afla¤›daki gibi yerlefltirin. Kâ¤›d›n sol alttaki
köflesini (A noktas›n›) C noktas›n›n üzerine
getirip katlay›n.

Katland›¤›nda kâ¤›t afla¤›daki gibi
görünecek. Böylece A noktas› C noktas›yla
çak›flacak ve bir üçgen oluflacak. fiimdi de

makas›n gösterdi¤i yönde, noktal› çizgiler
boyunca kâ¤›d› kesin. Bunu, makas
kullanmadan da yapabilirsiniz.

Kestikten sonra katlad›¤›n›z bölümü aç›n.
Bir kare ve bir dikdörtgen elde edeceksiniz.
‹sterseniz bu dikdörtgenden de daha küçük
kareler elde edebilirsiniz.

Dikdörtgen Kâ¤›ttan Kare Kâ¤›t Haz›rlamay› Ö¤renelim

Kâ¤›ttan bir balina
yap›labilir mi? E¤er
origami biliyorsan›z, bu
sorunun yan›t› evet! Kufllardan
z›playan kurba¤alara, çiçeklerden kutulara kadar pek çok fleyin modelini
origamiyle yapabilirsiniz. Üstelik herhangi bir kesme-yap›flt›rma ifllemi
olmadan yaln›zca bir parça kâ¤›d› katlayarak bunu gerçeklefltirebilirsiniz.
fiimdi kâ¤›ttan balina yapmaya, kareler ve üçgenler dünyas›na yolculuk
etmeye haz›r m›s›n›z? Ancak önce origami yaparken kullanaca¤›n›z kare
kâ¤›d› nas›l elde edebilece¤inizi ö¤renmeniz gerekiyor.

Kâ¤›t Katlamak
Çok E¤lenceli!
Kâ¤›t Katlamak
Çok E¤lenceli!
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1. Kare fleklindeki kâ¤›d›n›z›
masan›n üstüne yukar›daki gibi

yerlefltirin. A, B, C ve D
karenin köfleleri.  “a”

harfiyle gösterilen de
karenin kenar

uzunlu¤u. Karenin dört
kenar› da ayn› uzunlukta. 

2. Kâ¤›d›n›z›n A köflesini, C
köflesiniin üzerine getirin ve katlay›n.

Kesik çizgiler, katlamay›
gerçeklefltirdi¤iniz yeri

gösteriyor. Ayn› zamanda
karenin simetri eksenini

gösteriyor. fiu anda,
elinizde iki efl üçgen

var. Üçgenleriniz
ikizkenar üçgen. Çünkü her

iki üçgenin de ikifler kenar›n›n
uzunlu¤u birbirine eflit.

3. DC do¤ru parças›n›, okla
gösterildi¤i gibi DB çizgisinin

üzerine gelecek flekilde
katlay›n. Ayn› katlamay› AD

için de yap›n. Böylece
her iki kenar, simetri

eksenimiz olan DB
üzerinde bulufltu.

Katlamadan sonra oluflan
üçgenler, tüm kenar uzunluklar›

birbirinden farkl› oldu¤u için
çeflitkenar. ‹sterseniz ölçebilirsiniz. 

4. Bir önceki
katlamalar›n›z›n

sonucunda kâ¤›d›n›z
yukar›daki görünümde

olmal›. Bu fleklin ad›
“deltoid”. Bir uçurtmaya

benziyor de¤il mi? fiimdi
B köflesini A (ayn› zamanda

C) köflesinin üzerine
getirecek flekilde kâ¤›d›

katlay›n.

5. Böylece
katlad›¤›n›z bölümde

ikizkenar bir dik üçgen
(HAJ ya da HCJ üçgeni)

olufltu. fiimdi bu kâ¤›d›
simetri ekseni olan BD

çizgisi boyunca sola do¤ru
katlay›n.

6. Oluflan
flekli afla¤›daki
gibi döndürün. 

7. Kâ¤›d›, D noktas›ndan
bafllayarak afla¤›daki gibi katlay›n ve
balinan›n kuyru¤unu oluflturun.
‹sterseniz balinan›za gülen bir yüz
çizebilirsiniz.

8. Bir de sürprizimiz var.
Balinay› dik tuttu¤unuzda, bir
penguene dönüfltü¤ünü
göreceksiniz. fiimdi bu
penguene arkadafl gerekiyor.
Biliyorsunuz onlar grup
halinde yaflarlar.

Balina Yapal›m
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KatlamaKatlama
SayısıSayısı

Olu!an ÜçgenOlu!an Üçgen
SayısıSayısı

1 2 3 4 5

2 4 ? ? ?

11
22 33

44
665 77

88

Sütun haline

getirdi¤iniz

kâ¤›d› okla

gösterilen

yerden

katlay›n.

Katlay›nca 5

numaral›

flekildeki gibi

olacak.

Kâ¤›ttan “L” Harfi Yapal›m
Origamiyle bir “L” harfi yapal›m. Ama

bunun için elimizdeki karenin 32 efl üçgene
bölünmüfl olmas› gerekiyor. Hemen kare
fleklinde bir kâ¤›t al›n ve katlamaya bafllay›n.
Ancak öyle bir katlay›n ki iki efl üçgen
oluflsun. Daha küçük üçgenler elde edecek
flekilde katlamay› sürdürün. Her katlamada,
bir öncekinden iki kat fazla say›da üçgen
olufltu¤unu göreceksiniz. Oluflturdu¤unuz

üçgenlerin say›s›n› not etmeyi unutmay›n. 

Peki 32 efl üçgen elde etmek için kâ¤›d›
kaç kez katlamam›z gerekecek? 5 kez de¤il
mi?

5 numaral› flekildeki X köflesini 6 ve 7 numaral›
flekillerdeki gibi kald›r›n.

Kald›rd›¤›n›z

bölümü, 8

numaral›

flekilde

oldu¤u gibi

sa¤a do¤ru

katlay›n.

‹flte size “L” harfi! 

fiimdi Bafllayal›m!

32 efl
üçgene
bölünmüfl
kare

Ka¤›d› flekildeki gibi
efl sütunlara ay›r›n.

Sütunlar› flekildeki
gibi üst üste getirin.

X
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Katlama
Sayısı

Olu!an Üçgen
Sayısı

1 2 3 4 5

2 4 ? ? ?

Biraz da Oyun Oynayal›m
Art›k kâ¤›ttan “L” harfi yapmay›

ö¤rendiniz. Peki ayn› kâ¤›tla bu resimde
gördü¤ünüz flekilleri yapabilir misiniz?
Bunu bir oyuna da dönüfltürebilirsiniz. Kim
bu flekilleri daha önce yapabilir acaba? Her
flekle bir ad vermeyi unutmay›n sak›n.
Örne¤in, 15 numaral› flekle “kalp” ad›
verilebilir.

Meltem Ceylan
mceylan@darussafaka.k12. t r

Kaynaklar 
http://www.tjv.org.tr/Default.aspx?_Args=__SysD,143,TJV 

http://www.geocities.com/snowflakegame/tableofcontents.html 
http://www.smcm.edu/users/sgoldstine/origami/displaytext.html#Plato 

www.gymnasium-spaichingen.de/bili/7hiro-18.jpg

Origami Nedir?
Origami, Japonlar›n kâ¤›t katlama

sanat›d›r. Origami sözcü¤ü, Japonca
“ori” (katlamak) ve “kami” (kâ¤›t)
sözcüklerinin birlefltirilmesiyle
oluflmufltur. Origamide kare fleklinde
kâ¤›tlar kullan›l›r. Kâ¤›t herhangi bir
kesme, yap›flt›rma, y›rtma, boyama,
çizme yapmadan yaln›zca katlayarak bir
sanat eserine dönüfltürülür. Origaminin
geçmifli 2. yüzy›la kadar uzan›r ve ilk
olarak Çinliler taraf›ndan yap›ld›¤› söylenir.
Daha sonra Japonya’da yayg›nlaflan
origami, kâ¤›t az bulundu¤undan
bafllang›çta yaln›zca soylular taraf›ndan
yap›l›rd›. 17. yüzy›ldan sonra halk aras›nda
yayg›nlaflmaya bafllad›.
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