
 

 

 

Temel Karakalem Kursu (Videolu Eğitim) 

 

 İÇERİK 

Sen kayıt olduktan sonra sana göndereceğimiz videolarımızın içeriği ve her bir videonun süresi aşağıdaki şekilde. 

En temelden başlayarak birlikte ilerleyeceğiz. Her bir video, karakalem temel eğitimini pratiklerle pekiştirmen ve 

bir taraftan öğrenirken bir taraftan da kendi eserlerini yaratabilmen için tasarlandı. 

Videolar içerisinde sürekli uygulamalar olduğundan, eğitim süren pratiklerinle beraber toplam video 

sürelerinden çok daha uzun sürecek. Toplam eğitim süren ise tamamen sana ve ne kadar pratik yapmak 

istediğinle alakalı.  

 

KONULAR VE SÜRELER 

 Konu Süre  

1. Video Çizgi, Ton Skalası, Geometrik Formlar ve Resimde 
Işık-Gölge Kuralları / Karakalemin temel 
değerlerinin incelenmesi 

32 Dk. 

2. Video  Basit Obje Çalışmaları Oluşturma / Form mantığını 
kavrayarak, tonlamanın uygulanması 

9,5 Dk. 

3. Video  Objeler Üzerinden Işık-Gölge / Işık ve formların 
ilişkisinin incelenerek basit nesneler oluşturmak 

21 Dk. 

4. Video  Kompozisyon Oluşturma Teknikleri / Geometrik 
formlardan nesnelerle kompozisyon oluşturmak 

18,48 Dk. 

5. Video  Natürmort / Oran-orantı, tonlama, form bilgilerini 
kullanarak nesnelerden bir kompozisyon oluşturmak 

25 Dk. 

6. Video  Perspektifin Kurulması, Tek Kaçışlı ve Çift Kaçışlı 
Perspektif Kuralları / Perspektifin anlatımı ve farklı 
perspektif çizim yöntemlerinin uygulanması 

24 Dk. 

7. Video  İç ve Dış mekan Çizimleri / Perspektif kullanılarak 
yapılan mekan çizimleri 

45 Dk. 

8. Video İnsan Figürü / İnsan anatomisindeki oran-orantı, 
formların incelenerek insan figürüne giriş 

39 Dk. 

9. Video Portre, El- Ayak Çizimleri / Figür çalışmasındaki 
detayların form ve tonlama kullanılarak yapılan 
anatomi çalışmaları 

43 Dk. 

10. Video Ustalardan Anatomi Örnekleri / Sanat tarihindeki 
ustaların çalışmalarını inceleyip kopyalayarak figür 
resminin ilerletilmesi 

22,33 Dk. 

  

 



 

GEREKLİ MALZEMELER 

1. HB, 2B, 4B, 5B Resim Kalemleri 
2. Silgi 
3. Cetvel 

 
 
 
 
 
 
SIKÇA SORULAN SORULAR 

 
1) Karakalem neden önemli?  

Tüm sanat dallarının temelinde karakalem yani desen bilgisi yatıyor. Resim ya da heykel farketmez 
hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsan mutlaka karakalem eğitimini tavsiye ediyoruz.  

2) Benim hiç çizim yeteneğim yok. Başarabilir miyim?  
Elbette. Herkes becerebilir. Derslerde adım adım karakalemin temelinden başlayıp ilerliyoruz. 
Sürecin sonunda sen bile şaşıracaksın. Tek ihtiyacın olan azimle pratik yapmak.  

3) Eğitimdeki çalışmalarda neler anlatılıyor?  
Videoların tüm içeriğine yukarıda ulaşabilirsin. Genel olarak söylemek gerekirse karakalemin temeli 
için gerekli tüm bilgileri uygulamaları ile birlikte toparlamaya çalıştık. 

4) Bu dersler yeterli olacak mı?  
Dersler çizimin temel mantığını öğretme amaçlı konulardan oluşuyor. Ancak derslerden bağımsız her 
zaman pratik yapmak gelişiminde olmazsa olmaz. Bu videolar ile gayet sağlam bir temele sahip 
olabilirsin. 

5) İstediğim videodan başlayabilecek miyim?  
Verimli ilerlemek adına dersleri sırasıyla takip etmek senin yararına olacaktır. Yine de keyfin bilir, en 
önemlisi keyif alman. 

6) Tüm videoları izledim. Kendimi geliştirmek adına başka ne yapabilirim?  
İstersen kayıtlı Resim ya da Heykel kayıtlı video serilerimizle devam edebilirsin. Yalnızca Karakalem 
konusunda kendini geliştirmek istersen ise bizimle iletişime geçebilirsin. 

7) Önerdiğiniz malzemeler dışında malzeme kullanabilir miyim? 
Tabii ki. Önerilen malzemelerin muadili ya da rahat ettiğin herhangi bir kalem olabilir. Kağıt olarak 
da lütfen kendini sınırlama.  

 

 

Şimdiden bol keyifler! 

Masterpiece Ekibi 

 


