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Kumaş Nedir ? 

• Kumaş, ipliklerin, çeşitli 
yöntemlerle bir araya 
getirilerek oluşturduğu 
kaplayıcı yüzeylerdir. Pamuk, 
yün, ipek, keten vb 
maddelerden elde edilir. 
 

• Birbirlerine dik ve paralel 
konumda bulunan ipliklerin 
birbirlerinin altından üstünden 
geçirilmesi ile kumaş 
oluşturulur. 

 



Kumaşın 
hayatımızdaki yeri 

nedir ? 
 



Kumaşın günlük hayatımızda 
yeri çok fazla. Hayatımızın 
birçok yerinde kullanıyoruz. 
Çarşaflar, havlular, perdeler, 
giydiğimiz kıyafetler vb. 

Günlük Yaşamda Kumaşın Yeri 



Giyinmek insanın temel 
ihtiyaçlarındandır. 

• İnsanın kumaşla tanışması çok eski tarihlere 
kadar dayanır. Dokunmuş kumaşların M.Ö. 
6500 yılında kullanıldığına dair arkeolojik 
buluntular mevcuttur. 



Antik Mısır                Antik Asur              Antik Yunan                    Antik Roma 

14. Yüzyıl                     15. Yüzyıl Avrupa                                      15. Yüzyıl İtalya 

   Geçmişten Günümüze Kıyafetler 







                       Ev Tekstilinden Örnekler 



Her gün giydiğiniz 
kıyafetlerin üzerinizde nasıl 
şekillendiğine hiç dikkat 
ettiniz mi ? 



Kumaş veya kıyafet çizimlerinde en çok dikkat 
edilmesi gereken nokta kumaşın hangi yöne 
doğru olduğudur. Kıvrımlar, kumaşın gevşeyip 
gerildiği yerlerde oluşmaktadır. Kumaşı nasıl 
hareket ettireceğinize karar verirseniz, kalan 
kısım kolaylaşır. Örnek olarak çizdiğiniz bir 
karakteri kıyafetin öne çıkaracağını hiç bir zaman 
unutmayın.  

Püf Noktaları 



•  Gösterilen örneklerdeki harekete dikkat 
edin. 

• Örnekte kumaş yer çekiminden dolayı 
aşağıya çekilmektedir. 
 

Kumaş Çizimi Örnekleri 



• Örneklerde kumaş yerçekimiyle aşağıya 
çekilmemiştir. Ancak sola doğru sıkılaşmıştır. 
 



Kumaş hakkında diğer 
dikkat edilmesi gereken 

nokta kumaşın 
kalınlığıdır. Yukarıdaki 

örnekteki kumaş, 
aşağıdaki kumaştan 

daha incedir. İki 
örnekteki yakalara da 

dikkat edin. Yukarıdaki 
örnekte yakanın 

yuvarlak kenarı yakanın 
kalan kısmı ile doğrudan 

bağlanmaktadır. 







Leonardo Da Vinci, Oturan Kişide Kumaş Kıvrımları, Tual 
Üzerine Karışık Teknik,1478,181 x 234 mm 
Musée du Louvre, Paris 

                 RESİM SANATINDAN ÖRNEKLER 



Raffaello Sanzio ,RafaelloSanzio,Fresk,1509-1511 , 500 
cm × 770 cm ,Apostolik Sarayı, Vatikan 



Doni Tondo , Michelangelo,Panel Üzerine Yağlı 
Boya,1503,120cm,Uffizi Floransa 



Osman Hamdi Bey,Kaplumbağa Terbiyecisi,1906,222 
cm × 122 cm,Pera Müzesi, İstanbul 



Sıra arkadaşınızın 
kıyafetlerini çizmek ister 
miydiniz ? 



               KUMAŞ ÇİZİMİ UYGULAMASI  

Gerekli Malzemeler 
 
Kağıt 
Kurşun Kalem 
Silgi 
Kalemtıraş 



Çizime 
başlamadan önce 
ısınmak için, 
dairesel hareketler 
yapmak , kısa 
mesafeli sağdan 
sola, soldan sağa 
düz çizgiler çizmek 
bileğimizin 
açılmasını sağlar. 

DİKKAT! 



Yapmanız gereken ilk şey kumaşı bir   zaman 
incelemeniz gerekir. Hangi formları gölgeli , parlak 
alanlar nerede, kıvrımların  içi boş ya da dolu olup 

olmadığını inceleyiniz.  



Sonraki adım, parlak ve gölgeli  alanları göz önüne alıp, ana 
kıvrımları çizerek kroki yapmak. Yalnızca referans olacak bu 

çizgilerin son derece hafif olmasına dikkat edin. 



Gerekli yerleri gölgeleyerek çizim 
duygusunu kazandırın. 



Kumaşın dokusunu yakalayabilmek için 
tonları koyudan açığa doğru uygulayın. 



Çizimin etkili olması için, karşıtlıklar iyi telaffuz edilmelidir. 
Nerede ışık varsa kağıdın beyazlığı bırakılmalıdır. 



İlginizi Çekebilir 

Kumaş çizimi günlük hayatımızda bir çok alanda 
karşımıza çıkmaktadır, özellikle moda alanında. 
. Bu açıdan, tekstil giyim sektöründe tasarım 
yapanlar Giyim tasarımcısı, moda tasarımcısı, stilist, 
modelist olarak mesleki önerilerde bulunabiliriz. İç 
mimarlıkta, fotoğrafçılıkta, grafikerlikte ve 
dekoratörlükte de kullanılmaktadır. 
- Bu mesleklere giden yol ise Güzel Sanatlar 
Liselerinden ve Üniversitede ise Güzel Sanatlar 
Akademisi Bölümlerinden geçmektedir. 



Kumaş Çiziminin Mesleki Örnekleri 

• İç Mimarlık 



Stilistlik 



Grafikerlik 



SÖZLÜK 
• Doku :Dokunduğunuz nesnelerin hepsi farklı yapıda hepsinin kendine ait 

bir yapısı, şekli, rengi var.Değdiğimiz bu nesnelerdeki farklılıklara DOKU 
diyoruz. 

• Işık-gölge:(İtalyanca: Chiaroscuro), sanatta karanlık ve aydınlığın 
oluşturduğu zıtlık için kullanılan bir terimdir. Terim çoğunlukla tüm 
düzenlemeyi etkileyen, vurgulanmış zıtlıklar için kullanılır. 

• Stilistlik: Giyim piyasasında fark yaratacak şekilde, temel giyim ihtiyacı olan 
ürünlerde müşterinin beğenisine hitap edecek yeni ürünlerin tasarımını 
yapan kişiye stilist, yapılan işe stilistlik denir. 

 



KAYNAKÇA 
• http://www.wga.hu/ 
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Michelangelo 
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio 
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Hamdi_Bey 
• http://www.gabyhamelin.ca/trav-satin_e.htm 
• http://www.mightyartdemos.com/mightyartdemos-bradley.html 
• http://rfxdesign.blogspot.com.tr/search?q=fabric 
• http://www.karakalem.org/anime-tarzi-elbise-taki-ve-sus-esyalari-

cizimi.html 
• http://forum.agguu.net/viewtopic.php?f=13&t=28 
• http://www.mightyartdemos.com/mightyartdemos-bradley.html 
• Çizimin Sırları Barrington Barber 

 

http://www.mightyartdemos.com/mightyartdemos-bradley.html

	KUMAŞ ÇİZİYORUM
	İÇİNDEKİLER
	Kumaş Nedir ?
	Kumaşın hayatımızdaki yeri nedir ?�
	Slayt Numarası 5
	Giyinmek insanın temel ihtiyaçlarındandır.
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 16
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Raffaello Sanzio ,RafaelloSanzio,Fresk,1509-1511 , 500 cm × 770 cm ,Apostolik Sarayı, Vatikan
	Doni Tondo , Michelangelo,Panel Üzerine Yağlı Boya,1503,120cm,Uffizi Floransa
	Osman Hamdi Bey,Kaplumbağa Terbiyecisi,1906,222 cm × 122 cm,Pera Müzesi, İstanbul
	Slayt Numarası 22
	Slayt Numarası 23
	Slayt Numarası 24
	Yapmanız gereken ilk şey kumaşı bir   zaman incelemeniz gerekir. Hangi formları gölgeli , parlak alanlar nerede, kıvrımların  içi boş ya da dolu olup olmadığını inceleyiniz. 
	Sonraki adım, parlak ve gölgeli  alanları göz önüne alıp, ana kıvrımları çizerek kroki yapmak. Yalnızca referans olacak bu çizgilerin son derece hafif olmasına dikkat edin.
	Gerekli yerleri gölgeleyerek çizim duygusunu kazandırın.
	Kumaşın dokusunu yakalayabilmek için tonları koyudan açığa doğru uygulayın.
	Çizimin etkili olması için, karşıtlıklar iyi telaffuz edilmelidir. Nerede ışık varsa kağıdın beyazlığı bırakılmalıdır.
	İlginizi Çekebilir
	Kumaş Çiziminin Mesleki Örnekleri
	Stilistlik
	Grafikerlik
	SÖZLÜK
	KAYNAKÇA

