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GİRİŞ

Çizim görsel sanatların temelidir. Bu, katı bir ifade olarak görülebilir fakat biz 
doğru olduğuna inanıyoruz. Başka hiçbir sanat aracı kötü çizimin üstünü kapa-

tamaz. Soyut çalışmalar bile temel çizim becerilerinden büyük ölçüde faydalanır. İyi 

haber herkesin çizim yapmayı öğrenebileceğidir. Doğal olarak, işinin ehli bir ressam 

olmak için bu konuda çok fazla çalışmanız gerekir, fakat biz sizin başlangıçtan itiba-

ren tatminkâr sonuçlar almaya başlayacağınıza inanıyoruz.

Çizimin zor olduğuna dair bir önyargıya sahip olabilirsiniz; çoğu insan, yalnızca 

yetenekli olanların çizim yapabileceği düşüncesiyle, cesaret kırıklığı yaşamaktadır. 

Ancak bu önyargının haklılık payı yoktur. Çizim, öğrenebilen bir beceridir.

Çizim konusunda başarılı olmanın anahtarı uygulama yapmak ve çeşitli çizim 

araçları ve onların kendilerine özgü karakteristik yapısı hakkında bir kavrayış geliş-

tirmektir. Bu kitap size her bir yaygın çizim aracını ve onların özel niteliklerinden 

nasıl faydalanılacağını gösterir. Ayrıca gördüğünüz şeyi kâğıda aktarabilmenin basit-

leştirilmesinin yollarını gösterecektir.

Biz bu kitabı çizim üzerine mevcut olan en iyi öğretici kitapların bazılarını bir 

araya getirerek oluşturduk—kitapta yeni başlayanların yumuşak bir başlangıç yapa-

bilmesi için ihtiyacı olabilecek her şey bulunmaktadır. İlk bölümlerde malzemeler 

ve teknikler hakkında faydalı bilgiler bulacaksınız. Kitap çizim konusunda size 

yardımcı olacak temel ilkeleri öğretme üzerine devam etmektedir. Bu temel ilkeler 

ışığın nitelikleri, doğal ortamlarda çalışma, tonal değeri yorumlama, eylemi yaka-

lama, uzakta olanı küçük gösterme ve insan figürü çizmek gibi ilkelerdir. İhtiyacınız 

olacak tek ek bileşen uygulama yapmak ve “yetenek” olarak adlandırdığımız bu 

bulunması zor olan niteliğin yoksunluğunu aşacak ilgi ve çaba içinde olmaktır.
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Yumuşak: Çizim kâğıdı üzerine grafitle 
çizim yapma

Orta: Strathmore 300 serisi üzerine grafitle 
çizim yapmak

Sert: Suluboya kâğıdı üzerine kömürka-
lemle çizim

Sizin destek altlığı veya kâğıt yüzeyi se-
çiminiz çalışmanızın final görünümünde 
önemli bir rol oynayacaktır. Yukarıda üç 
illüstrasyondan ayrıntılar vardır, onlar 
kâğıdın yüzeyi veya doku olmamasının 
farklı görünümler ortaya çıkmasını sağ-
lamasını gözler önüne sermektedir.

Çizim Kâğıdı

Kâğıt yüzeyi, çalışmanızın üzerine 
temelleneceği yapıdır. Kullandığı-

nız çizim malzemesiyle –kömürkalemi, 
grafit veya mürekkep– kâğıt üzerinde 
izler bırakırsınız. Yüzey dokusu bir çi-
zimin genel görünümü üzerinde büyük 
bir etkiye sahip olacaktır; bu durumda, 
kâğıt, illüstrasyonunuzu tasarlamada ya-
ratıcı bir öğe olarak kullanılabilir. Farklı 
amaçlarla kullanılmak üzere çok sayıda 
kâğıt türü üretilmektedir. Genel olarak 
belli araçlar belli türde kâğıtla en iyi şe-
kilde uyumludur. Bazen, kâğıt başarılı 
bir illüstrasyon ile vasat olan bir illüst-
rasyon arasındaki farkı yaratabilir, bu 
durumda işin gerektirdiği en iyi kâğıdı 
seçmek önemlidir.

Bir kâğıdın dokusu sıklıkla onun 
pütürlü olması şeklinde ifade edilir. Doku, 
üretici firma tarafından iki yoldan biriyle 
oluşturulur: Ya ahşap, pamuk, talaş ve 
hatta fiberglas gibi maddelerle kâğıdın 
içeriği değiştirilir (bunlar pütürlü olmasını 
azaltmak için eklenir) ya da büyük çelik 
kalıplar arasında ezilerek oluşturulur.

Çizim kâğıdı sert, orta veya yumuşak 
dereceli olarak sınıflandırılır. Yumuşak 
kâğıt üzerine çizim yapmak zordur çünkü 
çizim malzemenizin kâğıdın yüzeyine 
bağlı olması için ihtiyaç duyacağınız 
dokudan yoksundur. Diğer taraftan, 
sert kâğıt üzerine kömürkalemi, grafit 
veya mürekkep kullandığınız zaman 
tüm yüzeye dokunmak yerine kâğıdın 
yükseltilmiş dokusu üzerine çizim ya-
parsınız. Bu kâğıt temel olarak, suluboya 
yapanlar tarafından kullanılır.

Sıcak-pres kâğıdı sert, kaygan 
yüzeyi olan bir kâğıttır. Bu kâğıt hem 
ıslak (mürekkep) hem de kuru (grafit, 
kömürkalemi vs) ile uyumludur. Kâğıdın 
sertliği nedeniyle net, belirgin çizgiler 
yapabilirsiniz. Islak araç, hatları belli be-
lirsiz olan bir çizgi oluşturacak şekilde 
yüzeyin üzerinde kuruma eğilimine 
sahiptir (Orta dereceli veya soğuk-pres 
bir kâğıdın üzerinde, böyle bir net çiz-
giyi oluşturmak için kâğıdın hafif dişli 
olması veya ince dokusu nedeniyle zorlu 
bir zaman geçirebilirsiniz). Sıcak-pres 
kâğıtlarının bazı örnekleri tabaka şeklinde 
üretilen bristol kartonu, çizim kartonu 
ve kaligrafi kâğıtlarıdır.

Soğuk-pres kâğıdı az miktarda do-
kuludur ve yüzeyinde hafif pütürcükler 
vardır. Bu kâğıt, hem kuru hem de ıs-
lak, tüm resim araçlarıyla uyumludur. 
Soğuk-pres kâğıdı veya kartonu, sıcak-
pres denginde olduğu gibi net, belirgin 
çizgiler üretmede zorluk yaşatacaktır. 
Bu, soğuk-pres kâğıdının dokusundan 
kaynaklanmaktadır. Bu, hafif, orta de-
receli karakteristik yapı nedeniyle, resim 
araçlarının kâğıda tutunma nitelikleri 
soğuk-pres kâğıdında, sıcak-pres kâğıdına 
göre biraz daha iyidir. Kuru araçlar için iyi 
olan soğuk-pres kâğıtlarının bazı örnek-
leri gazete kâğıdı, ince parşömen, bristol 
karton, karakalem kâğıdı, bono kâğıtları 
ve reklam broşürleridir (Reklam broşürü 
parlak beyaz ve hafif bir kâğıttır. Tüm 
araçlar ve markörler için mükemmel bir 
dokusu vardır, sert ve yumuşak olmak 
üzere iki yapı için uygundur). Sulu ve 
ıslak araçlar için, suluboya kâğıdı ve 
orta dereceli yüzeye sahip illüstrasyon 

Bölüm Bir

MALZEMELER
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kartonunun tüm türleri iyi bir şekilde 
kullanışlıdır.

Suluboya kâğıdı yüzde 100 liften 
yapılmıştır, bu durumda mürekkepli araç 
yalnızca yüzeyin üzerinde değil, aynı za-
manda yüzeyin altında, çok ince bir sünger 
gibi olan liflerin içinde kurur. Suluboya 
kâğıtları mürekkebi –veya en azından 
mürekkeple karıştırılmış suyu– emme 
eğilimine sahip olduğundan, mürekkep 
çok hızlı bir şekilde uygulanabilir. Kuruma 
oranı, uygulanan suyun (ve/veya mürek-
kepli araç) miktarı, kâğıdın kalınlığı ve 
havadaki neme bağlıdır. Suluboya kâğıdı 

kendi doyum noktasına ulaştığı zaman, 
kuruma zamanı oldukça yavaş olabilir 
fakat kâğıdın suya doyması bazen faydalı 
olabilir çünkü tonların akmasına olanak 
verir veya ton değerlerinin şekillenmesi 
ve kontrol edilmesini sağlar. Eğer ton çok 
koyu ise, bir ince kumaşla bu koyuluğu 
giderebilirsiniz ve ardından daha açık 
bir tonu yeniden uygulayabilirsiniz.

Farklı renklerde çizim kâğıdı sa-
tın alabilirsiniz fakat beyaz ve yumu-
şak doğal renkli kâğıtlar genel olarak 
çizim ve illüstrasyon için en iyisidir. 
Daha koyu renkli kâğıtlar çiziminizi 

bastırma eğiliminde olacağı için arzu 
edilmez. Bizim ikincil beyaz kâğıt olarak 
adlandırdığımız kâğıtlar “beyaz”ın çeşitli 
tonlarını taşımaktadır. Mavi-beyaz veya 
sarı-beyaz olan kâğıtlar vardır. Yumuşak 
bono kâğıtları mavi-beyaz olma eğilimi 
taşırlar, onlar orta dereceli kâğıtlardır. 
Taslak çizmek için kullanılan kâğıtlar 
ise sarı-beyazdır. Sert kâğıtlar da yine 
sarı-beyazdır. Bristol kartonu birkaç farklı 
gramajda bulunabilir ve çok göze batma-
yan çeşitli pastel renklerde olur. Bristoller 
daha mavi olma eğilimindedir, bu onları 
gerçekte “daha parlak” yapar. Herhangi 

En güvenilir ve çokyönlü kâğıt yüzeyi tabaka 
şeklinde bristol kartondur. Bu kâğıdın 
yüzeyi tüm araç türleri için kullanılabilir 
ve ıslak suluboya, çizim mürekkebi, grafit 
ve karakalem için uygundur.

Bu çizimde gösterilmiş olduğu gibi, 
yumuşak dokulu bristol kartonu tüken-
mez kalem mürekkebine iyi bir şekilde 
uyumludur; yumuşak ve akıcı çizgiler 
çizilmesine olanak tanımaktadır.

Boston pazarında domates satan bir 
pazarcının olduğu çizim Terry Presnall 
tarafından yapılmıştır. Siyah PaperMate, 
ortaboy uçlu tükenmez kalem, bristol karton
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bir çizim kâğıdı ile illüstrasyon kartonu 
yüzeyleri arasında çok az farklılık var-
dır—her ikisinin yüzeyi de özdeş olabilir. 
Tek farklılık –eğer isterseniz bunu bir 
avantaj olarak adlandırabilirsiniz– da-
yanıklılıktır: Çizim kartonu dayanıklı 
ve ağırdır; daha fazla kullanılmaya karşı 
sağlam bir yapısı vardır. Aynı amaçlar 
için her ikisi de eşit derecede iyidir fakat 
resim çantasına sığması açısından illüst-
rasyon veya çizim kartonu yerine çizim 
kâğıdı kullanmayı tercih edebilirsiniz. 
Kartonlar çok daha ağırdır ve bir yerden 
bir yere taşınmaları daha zordur.

Kâğıt markaları ülkenin farklı böl-
gelerinde değişebilir fakat Strathmore, 
Arches, Aquabee ve Bienfang gibi daha 
büyük kâğıt üreticilerinin kâğıtları ev-
rensel olarak ulaşılabilirdir. Onların üst 
kısımlarında suluboya, taslak, kopya veya 
karakalem gibi kullanım amacı, dokusu 
ve kâğıt numarası bulunmaktadır. Üreti-
cinin markasını izleyen numara kâğıdın 

türünü belirtir ve ayrıca perakendeciye 
farklı kâğıtları sıralamasında kolaylık 
sağlar. Örnek olarak, Strathmore 300 se-
risi, özellikle öğrenciler için karakalem, 
taslak ve suluboya çizim yapmaları için 
tasarlanmıştır. Strathmore 400 serisi bir 
taslak defteri şeklindedir ve 400 serisinin 
daha iyi bir dizisi taslak defteri ve rulo 
biçimindedir. 500 serisi hem karakalem 
hem de çizim altlığı için idealdir ve yüzde 
100 pamuk lifinden yapılmıştır.

Farklı ressamlar kâğıt ve araçlar-
dan farklı taleplerde bulunur. Bu nedenle 
resim malzemeleri satan dükkâna gidin 
ve işini bilen satış görevlisine hangi tür 
kâğıtların bulunduğunu sorun. Örneğin 
mürekkeple çalışmaktan hoşlandığınızı 
söyleyin ve denemeniz gereken iki veya 
üç farklı kâğıdı isteyin. Eğer çekingen 
biriyseniz ve biraz fikir almak istiyor-
sanız, birkaç resim dükkânını arayın ve 
satış elemanlarına fikirlerini sorun. Bazı 
kâğıtlar öylesine pahalıdır ki, bir doktora 

görünmek gibi, satın almadan önce bir 
“ikinci fikir” almak isteyebilirsiniz.

Söylemiş olduğumuz gibi, kâğıt önem-
lidir çünkü onun dokusu belli araçları 
diğerlerinden daha iyi kabul edecektir. 
Örnek olarak, bir soğuk-pres veya orta-
yüzey kâğıdı (veya kartonu) kömürkalemi 
çizgisini kolaylıkla kabul edecektir ve 
tortulaşmış kömürkalemini tutacaktır. Bu 
kitapta soğuk-pres ve sıcak-pres kâğıtları 
üzerinde kömürkalemi çizim örnekleri 
bulacaksınız. Kâğıt, çiziminiz üzerinde 
hiç etkide bulunmayabilir—suluboya, 
akrilik ve başka ıslak araçlar hem yumuşak 
hem de dokulu kâğıtlar üzerinde iyi bir 
şekilde işleyecektir, doku içinde hiçbir 
görsel farklılık olmayacaktır. Siz orta 
dereceli soğuk-pres kâğıt veya kartonu 
üzerindeki bir grafit veya kömürkalemi 
çizgisinin hemen göze çarpmayan do-
kusunu fark etmeyeceksiniz; sert sulu-
boya kâğıdında ise kömürkalemi çizgisi 
vurgulanacaktır (18. sayfadaki Betty’nin 
Portresi’ne bakınız).

Ressamlar sıklıkla kuralları çiğnerler. 
Farklı kâğıtlarla deneyimde bulunurken, 
çizgilerinizdeki farklılıklara dikkat edin. 
Maceracı olun—manavların kâğıt torba-
sından yumuşak bristol kartona kadar 
akla uygun tüm kâğıt türlerini deneyin. 

Grafit Kurşunkalem
Kurşunkalem kelimesinin içindeki “kur-
şun” aslında yanlış kullanıma sahiptir, 
çünkü bu yaygın kullanılan kurşunkalem 
hiç kurşun içermez. Ana bileşen gra-
fittir, o kille karıştırılmış ve ardından 
fırınlanmıştır. Grafit kurşunkalemin 
sertlik ve yumuşaklık derecesi eklenen 
kil miktarıyla belirlenir. Kil ne kadar fazla 
eklenmişse, ucu o kadar sert olacaktır; 
ucu ne kadar sert ise rengi o kadar açık 
olacaktır. Doğal olarak yumuşak uçlular 
için tersi geçerlidir.

Sabitleyici

Her zaman kâğıt üzerine çizmeye başlarsınız ve eğer karakalem, grafit, 
pastel, Conté veya tebeşirle çalışmayı seçerseniz, sabitleyici uygulayarak 

çizimi bitireceksiniz. Bu, çalışmanızı lekelenme veya kirlenmeden koruya-
caktır ve dokunulan yerlerin silinmesini önleyecektir. Sabitleştiricinin bir 
veya iki hafif tabakası yeterlidir. Çiziminizin çok fazla sabitleştiriciye maruz 
kalmamasına dikkat edin ve iki sürüş arasına bol miktarda kuruma zamanı 
bırakın.

İki tür sabitleştirici vardır: Çalışılabilir ve kalıcı. Çalışmanızı sürdürür-
ken çiziminizi korumak için çalışılabilir sabitleştirici türü, çalışmaya belli 
bir süre boyunca ara verdiğiniz zaman çalışmanın kirlenmesini önlemek için 
hafifçe sürülür.

Kalıcı sabitleştirici suya dayanaklı, çabuk kuruyan, daha gözalıcı bir gö-
rünüm kazandıran ve yalnızca çizim bittikten sonra kullanılması gereken bir 
araçtır. Grafit, Conté, karakalem, tebeşir veya pastel kalıcı bir sabitleştirici 
sürüldükten sonra yüzeyden ayrılmaz. Çalışılabilir sabitleştiricinin orta de-
receli olarak hafifçe sürülmesi çizimin final sabitlemesi için uygun olacaktır. 
Bazı ressamlar final örtüsü için kalıcı sabitleştirici kullanmazlar ve bunun 
gereksiz olduğunu düşünürler.



11

Gitarlı Yaşlı Adam

Terry Presnall

Berol kömürkalemi, yumuşak uçlu

Strathmore 400 serisi kâğıt

Bu çizimde kullanılmış olan Strathmore 400 dizisi kâğıt, temel olarak 
hafifçe dokusu olan yumuşak bir kâğıttır. Doku kurşunkalem üzerinde 
hafif bir direnç yaratır ve kömürkaleminin iyi bir şekilde tutunmasını 
sağlar. Kâğıdın dokusu yumuşatılmış çizgileri zenginleştirecektir. Yo-
ğun bir şekilde yumuşatılmış alanlar görsel boşluk noktaları yaratır; 
göz neredeyse otomatik olarak bu alanları çizmiştir. “Çizilmiş” hatlar 
(söz açılmışken, onlar da yumuşatılmıştır) aslında daha koyu, daha 
ayrıntılı alanları birbirine bağlamak için kullanılmıştır. Dikey bir 
resim sehpası üzerinde çalışmak ressama yumuşatmalar üzerine tam 
bir kontrol olanağı sunacaktır.

Eğer çizimin analizini yaparsanız gözlerinizin ilk olarak ada-
mın yüzüne yöneldiğini fark edersiniz—en koyu ve en ayrıntılı alan 
burasıdır. Kolun bağlantı hattındaki aşağı doğru hareket el ve gitar 
arasındaki koyu renkte yumuşatılmış alana doğru kolun ön kısmı 
boyunca gözü yumuşak şekilde yönlendirir. Göz bir an boyunca gi-
tarın sap kısmı üzerindeki diğer eli üzerinde durur ve sonra gitarın 
hatlarını izleyecektir.

Koyuluğun dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi, yumuşatılmış alan-
lar illüstrasyonun V-şeklinde başarılı bir tasarıma sahip olmasına 
yardımcı olmuştur. Bu ayrıca bir çizimde nerede durmak gerektiğini 
bilmenin temel bir örneğidir—görsel olarak bu kadar yeterli denmiş-
tir ve arka planda kalan önemsiz ayrıntılar hiç resmedilmemiştir.


