


 
Manzara resminin yani 
peyzajın işleniş şeklini 
sanat tarihi çerçevesi içinde 
belli başlı dönemler 
halinde ele alacağız 



:Bunlar sırasıyla 
*Rönesans 
*Empresyonizm 
*Kübizm  
*Çağdaş Sanat  
olmak üzere 4 
dönemdir.  

        A. Sisley- Moret’ de sabah 1886 



Peyzaj resmini incelerken, 
gerçek hayattan çekilmiş 
fotoğrafları  ve sanat tarihi 
dönemleri içerisinde 
yapılmış çeşitli manzara 
resimlerini 
karşılaştıracağız. 



peyzaj nedir? 
 
Peyzaj: kır resmi; bir yerin doğal 
görünüşü demektir. Dilimize 
Fransızcadan yerleşmiştir. 
 
Belli bir yöne bakıldığında gözün 
uzaklarda görebildiği her şey; özellikle de 
belli bir noktadan görülebilen alan, 
mekan. 
 
Ana konusu doğal ya da kentsel bir 
çevreyi betimlemek olan resim, baskı 
resim ya da karakalem resim, bir tabloda, 
ön tarafta betimlenen kişi  ya da objenin 
ardında kalan yer.  



*BURADA  
YUVARLAK 
İÇİNDE 
KALAN  
PLANIN  
ARKA 
TARAFI 
PEYZAJ DIR! 



Peyzaj, Rönesans 
öncesinde çağın 
dinsel inanışlarından 
dolayı resmin dışında 
kalmıştır. Rönesans'ta 
ise peyzaj resme dahil 
olmuştur. 



Peyzaj resminin  Rönesans’ tan önceki  durumuna göz atarsak  
Limbourg Kardeşler’ in önemli eserler verdiğini göreceğiz. 



Limbourg Kardeşler  Rönesans 
öncesinde İncil’den sahnelerin 
resmedildiği önemli kitap 
resimleri yapmışlardır. 

Gotik sanat içinde yer alan  
peyzajın bu işleniş şeklinden 
sonra Rönesans  Sanatı’ na 
bakmalıyız. 



Peki Rönesans nedir?  
 
Avrupa da 1400 ile 1600 
yılları arasında söz konusu 
olan din merkezli bakış 
açısının önemli ölçüde 
reddedilerek yerini bilimsel 
görüşe bıraktığı dönemdir. 



Bu dönemin resim sanatına 
yansımasını doğaya ve insana 
bilimsel bakış açısıyla yaklaşma ve 
insan anatomisinin tüm parçalarını 
ışık gölge oyunlarından yardım 
almadan çizgisel olarak betimleme, 
matematiksel, bilimsel sanat 
anlayışı olarak tanımlayabiliriz. 



Rönesans'tan bir kaç ressam 
tanıyalım:  
Leonardo da vinci,  
Masaccio,  
Boticelli,  
H. Bosch,  
Hans Holbein,  
Rafaello,   
Pieter Brueghel.  
 



. Leonardo Da Vinci ‘Çölde Aziz Yahya’  15.yy. 

Leonardo Da vinci ‘ Mona Lisa’ 1503-1505 

Mona Lisa adlı eserde 
peyzajın kullanım biçimi 
dikkat çekmektedir. 



          Boticelli   ‘Pine ormanındaki ziyafet ‘ 15. yy. 



Peki bir tanesini inceleyelim.. 



                Pieter Brueghel ‘Ölümün Zaferi’ 1562 dolayları 



1.  DURAK 



 
           
*Burada ne 
görüyorsunuz?  
 
*Neler önde neler 
arkada? 

Soru: 



Cevap: Burada klasik bir Rönesans 
manzara resmi görüyorsunuz. 
Tıpkı Rönesans'ın tanımında 
olduğu gibi burada da her şey 
apaçık, yalın, ışık ve gölge 
oyunlarına başvurulmamış, 
bilimsel ve kompozisyon en ince 
ayrıntısına kadar hesaplanmış. Ön 
tarafta savaşan insanlar var arka 
tarafta ise tepeler ve dereler var. 
Ön tarafta savaşan insanların 
arkasında kalan tepe ve bayırlar 
peyzajdır.  



Rönesans’ tan sonra Barbizon Okulu ‘ da  peyzaj  
çalışmaları konusunda dikkati çeker.  
Bu okulun sanatçıları, konunun doğrudan doğruya 
doğadan alınması; ama yinede sanatçının 
duygularını yansıtması gerektiğini savundular. 

Barbizon Okulu Sanatçıları: 
Corot  
Millet  
C. Jacque   
R. Bonheur   
j. Dupre  
Diaz 
P. Huet ‘ dir. 



Corot-View of Riva in the Italian Tyrol. 1834 

     Millet-Spring 1868-73 



Bu arada İngiltere’ de Constable   kendinden sonraki 
sanatçıları önemli ölçüde  etkileyecek peyzaj çalışmaları 
yapıyordu. 

           John Constable - Peyzaj      John Constable - Peyzaj   



Manzara resminin 
Rönesans’ tan sonra en 
çok gündeme geldiği 
dönem   
olmuştur. 

Empresyonizm 



Empresyonizm Fransa’ da 19 yy. da 
ortaya çıkan bir sanat akımıdır. 
Empresyonist (izlenimci) 
ressamlar manzara resmine ayrı bir 
önem vermişlerdir. 
Empresyonistlere göre güneş ışığı 
doğadaki nesneler üzerinde anlık 
bir görüntü bırakıyordu ve güneş 
ışığının nesneler üzerindeki saniye 
saniye değişen açısı bu 
görüntülerinde aynı anda 
değişmesini sağlıyordu. 



Empresyonizmin 
Avrupa'daki 
başlıca sanatçıları  
 

E. Manet  
C. Monet 
Renoir  
Sisley 
Pisarro 
Degas 
Cezanne’  dır. 



Türk resminde de 
empresyonizm geç de 
olsa etkisini göstermiştir, 
bu ressamlara İbrahim 
Çallı, Feyhaman Duran, 
Avni Lifij, Namık İsmail, 
M. Ali Laga, Hikmet 
Onat ve Sami Yetik’ i 
örnek verebiliriz. 



Buradan bir resim inceleyecek olursak 



         C. Monet ‘İlkbaharda Tarlalar’ 1884 



SORU: 
*ağaçlar nasıl resmedilmiş?  
 
*size de yapraklar hareket ediyor 
gibi geliyor mu?   
 
*Belki saniye saniye değişimleri fark 
edemeyiz ama, bu resimdeki ağaç 
yapraklarının renkleri sabah öğle ve 
akşam olmak üzere günün üç ayrı 
vaktinde sizce nasıl renk 
değiştirebilir ? 



*Ağaç yaprakralı güneşten 
aldığı ışığın anlık etkisiyle  
hareket ediyor gibi 
görünüyor. Günün her 
saatini hatta dakikalarını 
ağaçlar üzerinde 
hissedebiliyoruz. 

CEVAP: 



*Empresyonist ressamlardan bir  kaçının  eserlerine daha 
bakalım. 

        Sisley ‘Louveciennes Dolayları’ 



    İbrahim Çallı ‘ Ada da Sandal Sefası’ 



                   Avni Lifij ‘ Yıldız Parkı’ 



            E. Manet ‘ Calais Limanı’ 1871 



Burada gördüğünüz gibi  st. 
Viktoire dağının  fotoğrafı ve  
Empresyonist bir ressam olan 
Cezanne tarafından yapılmış 
resmi bulunuyor. 

         P. Cezanne  ‘st. Viktoire Dağı’ 

   St. Viktoire  Dağı 



*Empresyonizm den 
sonra peyzajın en çok 
işlendiği dönem 
olarak Kübizmi ele 
almalıyız. 
 
 *Peki              nedir? Kübizm 



Kübizm: doğadaki 
nesnelerin geometrik 
şekillerle ifadesidir. 



Kübizmin başlıca 
ressamları: 
Picasso,  
Braque,  
Leger,  
Kandinsky, 
Delaunay  
Paul Klee’ dir. 



Türk resminde ise ''D 
grubu'' kübizmi 
benimseyen ressamlar 
tarafından kurulmuştur, 
bu grubun üyeleri: zeki 
faik İzer, cemal tollu, 
Nurullah Berk, Elif 
Naci,Abidin Dino, Zühtü 
Müridoğlu, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Sabri Berkel, 
Halil Dikmen, Arif 
Kaptan, Hakkı Anlı’ dır. 



           Bedri Rahmi Eyüboğlu  ‘Mor Han’ 



                    Arif Kaptan ‘Peyzaj’ 



               Cevat Dereli ‘ Büyük ada’ 



     Elif Naci ‘Camili Peyzaj’ 



        Sabri Berkel ‘Manisa Ulu Cami’ 



Avrupalı  Kübist  
ressamlardan 
Delaunay’ ın 
‘Eiffel Kulesi’ 
adlı eserine 
bakalım! 



SORU: 
 
*Bu yapıtta Eiffel kulesinin 
geometrik resmedilişi dikkatinizi 
çekti mi?  
*Hangi geometrik şekilleri görüyor 
sunuz?  
*Buna geometrik unsurlardan 
oluşmuş bir manzara resmi diyebilir 
miyiz? 



CEVAP: 
 
*Burada  çoğunlukla dikdörtgen,  kare, daire ve 
üçgen gibi çeşitli geometrik şekillere rastlıyoruz. 
 
*Eiffel kulesinin etrafı da daire biçimindeki 
geometrik şekille oluşturulmuştur. 
 
* Bu eser Kübist tarzda yapılmış bir  resimdir. 



Peki günümüz sanatında 
peyzajın ele alınış biçimi 
nasıl? günümüz sanatında 
peyzajla en çok ilgilenen 
sanat akımı Land Art 
olmuştur. Land Art 
Türkçede  ‘Arazi Sanatı’ 
demektir. 



Doğanın geniş alanlarına insan 
müdahalesiyle oluşan arazi sanatı 
2 düşünceyle kendini 
tamamlamaktadır.  
1. Düşünce doğal ve sanatsal 

malzemelerin kaynaştırılması, 
2. Düşünce ise doğadan 

materyallerin sanatsal 
materyallere 
dönüştürülmesidir. Arazi 
sanatı doğa ve sanat ilişkisini 
irdeler. 



Arazi sanatı yapan 
sanatçıları ise:  
 
Robert Smithson,  
Andy Goldsworthy,  
Cristo Javaceff,  
Walter de Maria  
 
diye sıralayabiliriz. 



      Robert Smithson ‘Spiral Jetty’  1970  ABD. 



        Andy Goldsworthy ‘Rivers and Tides 



       Doğal yıldırım düşmesi 

  Walter de  Maria ‘Işıldayan Tarla’ 



   Christo Javacheff, Jeanne Claude ‘Nehrin Karşısı’ 



Arazi Sanatı işleri içerisindeki en  dikkat 
çekici  eserlerden bir tanesi  Christo 
Javacheff ’ e ait ‘Sarılıp Sarmalanmış Kıyı’ dır. 

          Christo Javacheff ’ ‘Sarılıp Sarmalanmış Kıyı’ 
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