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ESPAS NEDİR? 
        *Espas: Kompozisyon elemanları içinde bırakılması  gereken anlamlı boşluklara denir. (1)       

 

                                                                                                             *Espas resme üçüncü boyutu getirir. 
 

 

 

 
 



ESPAS NEDİR? 
*  Boşluktaki nesnelerin, formların ve biçimlerin birbirlerine göre ön-arka plan ilişkisidir.(2) 
 
    *  Espas resimde derinlik etkisi verir, mekânı ortaya çıkartır.(3) 
 
 

 



ESPAS OYUNU  
(GÖZ OYUNU) 

 



*Oyunda öğrenciler küçülerek fotoğrafın içine 
gireceklerini hayal ederler. (Aşağıda bulunan fotoğrafdan yola çıkarak hareket ederler.) 

 
 
  



ESPAS OYUNUN SANAT ESERLERI ILE İLİŞKİSİ 
JOHN CONSTABLE  (1830-1903) 

     
 

SAMAN ARABASI, 1821, 130.5X185.5 cm, Ulusal Galeri ,Londra       
 
  
 
 



JOHN CONSTABLE  (1830-1903) 

 Bir kış sabahı Boulevard Montmartre, 
 1897,  

 64.8 x 81.3 cm 
Metropolitan Sanat Müzesi   

 

*Resimde size farklı gelen şeyler nelerdir? 
 



CAMILLE PISSARRO 

 Louveciennes de Versailles Yolu, 1870, 41.1 x 32.5 cm,  
 Sterling ve Williamstown de Francine Clark Sanat Enstitüsü, MA, USA 

 

*Resme baktığınızda neler hissediyorsunuz? 
 



ESPAS PERSPEKTIF ILIŞKISI 
Resme baktığımızda bir derinlik etkisi hissedilmektedir. Bu etkiyi sağlayan perspektiftir.  

Sizce perspektif nedir? 

Louveciennes de Versailles Yolu, 1870, 41.1 x 32.5 cm,  
Sterling ve Williamstown de Francine Clark Sanat Enstitüsü, MA, USA 

 



Perspektif:Resmin iki boyutlu ortamda üç boyutlu görüntü verilmesidir.Bir diğer adı 
derinlik yanılsamasıdır. 

Burhan DOĞANÇAY,  
Gri Üzerinde Kurdele,  

152.00 x 117.00 cm, 1984 
Tual üzerine akrilik 
Doğançay Müzesi 

 

 
 



HOCA ALİ RIZA  
(D. 1858, ÜSKÜDAR, İSTANBUL - Ö. 1930, ÜSKÜDAR) 

Hoca Ali Rıza ,Manzara, 54 x 73 cm, 
 Tuval üzerine yağlıboya 

Sakıp Sabancı Müzesi  



Hoca Ali Rıza , Kayalar,  42.5 x 62.5 cm, 
 Tuval üzerine yağlıboya 

Ferda – İbrahim İper Koleksiyonu 



BURHAN DOĞANÇAY 

Burhan DOĞANÇAY,  
Kurdeleler, 

76.20 x 55.90 cm  1986 
Tuval Üzerine Karışık Teknik, 

Doğançay Müzesi 

*Resimde size farklı gelen şeyler nelerdir? 

 



Burhan DOĞANÇAY,  
Gri Üzerinde Kurdele,  

152.00 x 117.00 cm, 1984 
Tual üzerine akrilik 
Doğançay Müzesi 

 
 

RESIMDE SIZE FARKLı GELEN ŞEYLER NELERDIR? 
 



Burhan DOĞANÇAY,  
Kurdeleler, 

Tuval Üzerine Akrilik,  
101.60 x 228.60 cm. 1985 

Doğançay Müzesi 

*Resimde size farklı gelen şeyler nelerdir? 



        Burhan Doğançay çalışmalarında şehir 
duvarlarından etkilenmiştir. Duvarlarda bulunan 
afişler, afişlerin yırtıldıklarında bıraktıkları etki 
onun çalışmalarının doğmasında çok büyük bir 
öneme sahiptir. Peki bu afişleri kimler 
yapmaktadır? 



GRAFIK TASARıM 
Grafik Tasarım en kısa tanımıyla, resmin stilize edilmiş halidir. Dolayısıyla desen bilgisi 

gerektirir. Grafik tasarımcısının grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir. 



ESPAS OYUNU: 
 

*Espasın tanımının oyundaki bir kural olduğundan bahsedilir. 
*Bu tanım aynı zamanda oyunu anlamamızı sağlayacak olan bir kuraldır. 
*Oyunda öğrenciler küçülüp resmin içine gireceklerini hayal ederler. 
*Sınıf tahtasının önünde belirlenen bir alan, resmin sınırları olarak algılanacaktır. 

Oyun Esnasında bu sınırların dışına çıkılamayacağından bahsedilir. 
*Oyun kısaca anlatıldığında  fotoğraflar  gösterilir ve öğrencilerden bunlardan 

birini seçmeleri istenilir. Ardından bütün öğrencilerin ayağa kalkmaları 
söylenilir. 

*Öğrenciler sıra düzenine uyarak tahtaya kalkarlar. 
*Her öğrenci elleri bacaklarına bitişik bir vaziyette tahtada yerlerini alırlar. 
*Öğrencilerden, arkadaşlarının fotoğrafın içinde ki bir figür ve ya obje olduğunu 

düşünmeleri istenilir.Kendisi ise resmin içinde  gezinen göz olacaktır. 
 
 

• Not: Oyunun 2 dakika ile sınırlı kalması yeterlidir. 
    Tahtada bulunan boşluk yeterli değilse birkaç sıra ileriye doğru ittirilerek yer açılabilir. 
 

 



*Öğrenciler hazır olduğunda birbirlerine bitişik olarak 
yürümeleri istenilir.  

*Başta yavaş olan bu yürüyüşün zamanla hızı arttırılır. 
*Ardından öğrencilerden birbirlerinden uzaklaşmaları 

istenilir. 
*Öğrenciler yerlerine geçerler. 
*Birkaç öğrenciden oyun ile ilgili görüşleri alınır. 
*Daha sonra eser incelemesi yapılırken oyun ile ilişki 

kurulması istenilir. (Eserde bulanan ağaç formları gibi) 

 
 
 
 
 
 



ESPASıN UYGULANMA AŞAMASı 
           Gerekli olan malzemeler: 



Sulu boya tekniği ile yapacağımız manzara resminde espasın uygulanılışını göstereceğiz. 
İlk aşama açık renklerle alanı belirlemek olacaktır. 
 

ESPASıN UYGULANMA AŞAMASı 



İkinci aşamada resmimizde yer alacak olan ayrıntılar öncelikle koyu tonlar ile elde edilir. 
Bu aşamada yapıldıktan sonra ayrıntılara çizgiler ile yer verilir ve resmimiz tamamlanır. 

 

ESPASıN UYGULANMA AŞAMASı 



SÖZLÜK 

Figür : Resim ve heykelde insan ve hayvan şekillerine verilen 
ad. bir tablodaki figürler denildiğinde, o tablodaki insan ve hayvan 
resimleri anlaşılır. 
Form: Biçim, şekil dış görünümdür. 
Kompozisyon: Herhangi bir konu veya alanla ilgili ayrı ayrı 
malzemeyi en uygun şekliyle biraraya getirmek, birleştirmek 
düzenlemektir. 
Perspektif:Resmin iki boyutlu ortamda üç boyutlu görüntü verilmesidir.Bir diğer adı derinlik 

yanılsamasıdır. 
Stilize:Doğal biçimlerin görünüş özelliklerini yitirmeden yalınlaştırılması. 
Desen: Görsel sanatlar alanında, özellikle resim çalışmalarında karakalem, füzen veya renkli 

kuru kalemlerle nesnenin birtakım özelliklerinden arındırılarak daha anlaşılır biçimlere 
sokularak yapılan çalışmalara verilen isimdir. 
 

 
 
 



KAYNAKÇA: 
       1.   https://esergultekin.wordpress.com/2013/11/07/sanat-ile-ilgili-bazi-kavram-ve-terimler-bilgisi/ 
 2 .   http://193.255.140.18/Tez/0058393/METIN.pdf  ‘ 
 3 .  http://www.gorselsanatlar.org 
 4 .   

http://www.dogancaymuseum.org/pPages/pGallery.aspx?pgID=579&lang=TR&section=3&sanID=
40  

 5 .   Sözlük Bilgileri  
 https://tr.wikipedia.org  
 6 . http://tr.wikipedia.org/wiki/Hoca_Ali_R%C4%B1za 
 7 . Espas fotoğraf örnekleri: 

http://www.goktepeliler.com/vt22/images/527Oboi_s_prekrasnymi_ugo.jpg 
 8 .Afiş örnekleri http://filmafisi.net/resimler/orjinal/pamuk-prenses-ve-avci-film-afisi.png 
 http://www.sinefesto.com/wp-content/uploads/2013/12/Hobbit-Smaug%E2%80%99un-

%C3%87orak-Topraklar%C4%B1-Film-Afi%C5%9Fi.jpg 
 http://www.onuralmislar.com/wp-content/haberler/afis_b.jpg 
 9 . Camille Pissarro resimleri: 
 http://www.wikiart.org/en/camille-pissarro/the-road-to-versailles-at-louveciennes-1870 
 10 .John Constable resimleri: 
  http://www.tavanarasi.org/wp-content/uploads/2013/07/pr_01_6746_max1.jpg 
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