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ÖNSÖZ
Kültürel Miras ve Turizm Programı kapsamında yer alan “Sanat Tarihi ve Mitoloji”
başlıklı ders için hazırlanan bu çalışma, sanatın Antikite’deki tariflerinden başlayarak, zanaatsanat ayrımını, Akademi’nin kuruluşu ve tarihsel süreç içindeki evrelerini, Batı sanatı
tarihinin erken Hıristiyanlıktan 19. yüzyılın başlarına değin başlıca üsluplarını ve Batı
sanatının temel konularından birini oluşturan Yunan mitolojisini ele almaktadır. En genel
anlamıyla sanatçı ve sanat yapıtlarını dönem, bölge ve biçem sınıflamaları içerisinde belli
yöntemlerle çözümleyen ve inceleyen bilimsel bir disiplin olarak tanımlayabileceğimiz sanat
tarihi, özellikle kültürle ilişkili bir sosyal bilim alanıdır. Bu açıdan kültürel miras üzerine
odaklanan bu eğitim programı için hem bir disiplin olarak sanat tarihini kavramak hem de
Batı sanatı tarihinin başlıca üslupları ve sanatçılarını öğrenmek son derece değerli bir kazanım
olacaktır.
Sanatın yanı sıra kültürle bağlantılı temel taşlardan birini oluşturan mitoloji de
çalışmanın yoğunlaştığı konulardan biridir. Mitoloji, dünya kültürlerinin istisnasız tamamına
içkin bir unsurdur. Kültürün inşaasında temel taşlardan biri olan mitler, dünyanın ve insanın
kökeni üzerine en eski zamandan aktarılan anlatılar bütünüdür. Kültürel belleğin sürekliliği
açısından mitoloji, toplumların inanç ve geleneklerinde çok güçlü etkileri olan bir gerçekliği
tanımlamaktadır. Yunan mitolojisi, Batı kültürü ve sanatının biçimlenmesinde önemli
unsurlardan biridir. Başlangıcından itibaren Batı sanatının çeşitli evrelerinde Yunan
mitolojisinin izlerini görmek mümkündür. Nitekim çalışmamızın tarihsel sınırlarını da
mitolojik ve ikonografik temaların sanatın “öncelikli” konuları olarak varlığını sürdürdüğü
süreç belirlemektedir. Batı sanatı tarihi açısından kanonların yıkılışı, yenilikçi sanat
anlayışlarının ortaya çıkışı ve Akademizm’in terk edilişi gibi belirleyici olayların
gerçekleştiği 19. yüzyılın yaklaşık ortalarından sonraki zaman dilimi metnin kapsamı dışında
bırakılmıştır. Öte yandan Yunan mitolojisinin ana konuları, tanrıları ve kahramanları Batı
sanatının zengin imge dünyası üzerinden ele alınmaktadır. Kuşkusuz, çalışmamız çok yoğun
bir içeriğe sahip olan mit dünyasının Batı sanatında en sık rastlanan temalarını barındıran bir
kapsamla sınırlandırılmıştır.
“Sanat Tarihi ve Mitoloji” başlıklı bu çalışmanın Kültürel Miras ve Turizm programı
öğrencileri için verimli bir kaynak olmasını diliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Serap Yüzgüller
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YAZAR NOTU
Söz konusu çalışma, kaynakçada belirtilen yayınlar çerçevesinde oluşturulmuş
derleme bir metindir. Sanat tarihini hem bilimsel bir disiplin olarak hem de Batı sanatı
tarihinin başlıca üslupları bağlamında ele almanın yanı sıra Yunan mitolojisinin Batı
sanatında konu edilen anlatıları, ikonografik yöntem çerçevesinde tanıtılmıştır. Çalışmanın
amacı, sanat tarihinin tarihine kısa bir bakışın ardından Batı sanatı tarihinin başlıca evrelerinin
ve Yunan mitolojisinin önemli tanrılarına ilişkin mitlerin görsel örnekler eşliğinde okuyucuya
aktarılmasıdır.
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1. SANAT VE SANAT TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Antikitede Sanatın Tanımı
1.2. Zanaat ve Sanat
1.3. Sanat Tarihinin Tarihi
1.3.1 Akademi: Antikiteden Rönesans’a
1.3.2. Sanat Tarihinde Metodoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Antik dönemde sanat nasıl tanımlanmıştır?

2)

Sanat ve zanaat arasındaki ayrım nasıl açıklanabilir?

3)

Antikiteden Rönesans’a değin Akademi’nin gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Antikitede sanat kavramı

Antik dönemde sanatın
tanımlanışını öğrenmek
Sanat ve zanaat arasındaki
farkı öğrenmek

Farklı tarifleri karşılaştırarak

Sanat ve zanaat

Sanat Tarihi nedir?
Akademiler ve
Akademilerin gelişimi
Sanat tarihçilerinin
kronolojik olarak anlatımı

Sanat Tarihi disiplininin
gelişimini öğrenmek
Eğitsel gelişimi öğrenmek
Bir bilim dalı olarak anılan
disiplini geliştiren isimleri
ve yöntemlerini öğrenmek

Sanatın ve zanaatın
tanımlarındaki ayrımı
saptayarak
Konuyla ilgili makaleler
okuyarak
Belirtilen kaynaklardaki
bilgileri irdeleyerek
Belirtilen kaynaklardaki
bilgileri irdeleyerek
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Anahtar Kavramlar
•

Sanat

•

Antikite

•

Zanaat

•

Sanat tarihi

•

Akademi

•

Sanat tarihi yöntemleri
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Giriş
Sanat ve sanat tarihini ele alacağımız bu bölümde, öncelikle Antikitede sanat üzerine
yaklaşımlar üzerinde durarak sanatın tanımlanışı, sanat ve zanaat arasındaki fark konularına
odaklanacağız. Ardından sanat tarihinin tarihine kısa bir bakış gerçekleştirip Antik
Yunan’daki Akademi geleneğinin Rönesans döneminde yeniden oluşumu, gelişimi ve sanat
tarihi disiplinin özgün yöntemleri bu bölümün konu başlıklarını oluşturacaktır.

9

1.1. Antikitede Sanatın Tanımı
“Şiir konuşan bir resimdir, resimse sessiz bir şiir” Plutarkhos

Antik Yunan’dan başlayarak sanat olgusunun ne olduğu tartışmaya başlanır. Öncelikle
terminolojik açıdan bakıldığında Antik Yunan’da başlayan bu tartışmaların aslında bugün
anladığımız anlamıyla keskin bir farkı yoktur. Bir sonraki bölümde daha ayrıntılı bir biçimde
tartışılacak ars/techne (sanat/zanaat) ikiliği bugünden bakıldığında insanlardaki imal ve icra
yeteneğini kapsar. Bu anlamda Antik Yunan filozoflarından Platon’un sanat ve estetiğe ilişkin
görüşleriyle başlanabilir.
Platon doğrudan ‘sanat nedir?’ sorusunun cevabını aramamış ve günümüzde
çağrıştırdığı anlamlarıyla ‘sanat’ sözcüğünü kullanmamıştır. Platon’a göre sanat mimetik bir
faaliyettir, dolayısıyla doğayı taklit eder. Platon ideal devletin nasıl olması gerektiğini
anlattığı Devlet isimli metninde,
“Şimdi, dedim, insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış
olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım: Yeraltında mağaramsı bir yer, içinde
insanlar. Önde boydan boya ışığa açılan bir giriş… İnsanlar çocukluklarından beri
ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyor
ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki,
kafalarını bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor arkalarında.
Mahpuslarda ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar, hani şu kukla
oynatanların seyircilerle kendi arasına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri
bölme var ya, onun gibi bir duvar.
… Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, taştan tahtadan
yapılmış, insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar.
… Şimdi düşün bu adamların zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son verirsen, her şeyi olduğu
gibi görürlerse ne yaparlar? Mahpuslardan birini kurtaralım; zorla ayağa kaldıralım; başını
çevirelim, yürütelim onu; gözlerini ışığa kaldırsın. Bütün bu hareketler ona acı verecek.
Gölgelerini gördüğü nesnelere gözü kamaşarak bakacak.
… Yukarı dünyayı görmek isterse, buna alışması gerekir. Rahatça görebildiği ilk şeyler
gölgeler olacak. Sonra insanların ve nesnelerin sudaki yansıları, sonra dakendileri. Daha
sonra da, gözlerini yukarı kaldırıp, güneşten önce yıldızları, ayı, gökyüzünü seyredecek.
…Şimdi, sevgili Glaukon, bu benzetmeyi demin söylediklerimize uyduralım. Görünen dünya
mağara zindanı olsun. Mağarayı aydınlatan ateş de güneşin yeryüzüne vuran ışığı. Üst
dünyaya çıkan yokuş ve yukarıda seyredilen güzellikler de, ruhun düşünceler dünyasına
yükselişi olsun. Benim nereye varmak istediğimi merak ediyordun ya, işte bu benzetmeyle onu
iyice anlamış olursun. Doğru mu yanlış mı orasını Tanrı bilir. Herhalde benim düşünceme
göre kavranan dünyanın sınırlarında “iyi” ideası vardır. İnsan onu kolay kolay göremez.
Görebilmek için de, dünyada iyi ve güzel ne varsa hepsinin ondan geldiğini anlamış olması
gerekir. Görünen dünyada ışığı yaratan ve dağıtan odur. Kavranan dünyada da doğruluk ve
kavrayış ondan gelir. İnsan ancak onu gördükten sonra iç ve dış hayatında bilgece
davranabilir” şeklinde açıklar. Sanatı bir yaratma etkinliği olarak ele alan düşüncenin
temelini Platon’da bulmak mümkündür.
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Platon’un Mağara metaforu
Aristoteles de Platon gibi sanatın doğayı taklit ettiğini söylerken bu etkinliğin bir
nesne gerektirdiğini ileri sürer. Bu nesne de taklit eden sanatçıdır. Aristoteles
sanatçının mimetik etkinliğinin karşısına, sanat eserini seyreden, algılayan ve ondan
haz alan izleyicinin etkinliğini koyar ve bunu Katharsis olarak adlandırır. Katharsis
ruhun arınması anlamına gelmektedir.
Plotinos, antikitenin son ve ortaçağın ilk estetikçisi olarak ikili bir rol oynar.
Platon’un geleneğini model alır. Sanatçı maddeye “güzellik” katarak tinsel dünyayı
görmeye yardımcı olur. Bunu yaratıcılık sayesinde yapar. Plotinos sanatçının dikkatini
çeken madde ile dikkatini çekmeyen madde arasındaki farkı tanımlar. Plotinos’un
şöyle bir öğüdü vardır; “Fiziksel güzelliğe bakan kişi, kendisini onda
kaybetmemelidir, onun sadece bir imge, bir görüntü, bir ipucu, bir gölge olduğunu
kavramalı ve yansıttığı şeye sığınmalıdır.” Poltinos’a göre sanat şeylerin dış
görünüşünü taklit etmekle kalmaz, prensipleri de taklit eder. Sanat kuramının öğeleri
olan taklit, retorik ve poetika, antik dünyada sanata ilişkin tartışmanın ve modern sanat
felsefesinin temelini oluşturur.

Raffaello, Atina Okulu, 1509, Stanza Pontifici, Vatikan
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1.2. Zanaat ve Sanat
Larry Shiner’a göre ne Platon ne de Aristoteles resim, şiir, heykel, mimarlık ve müziği
tekil ve ayrı bir kategoriye ait olarak görmez. Günümüzde ise; güzel sanatlar kategorisi içinde,
plastik sanatlar (resim-heykel-seramik), işitsel sanat (müzik), görsel sanat (tiyatro), edebiyat,
fotoğraf ve sinema bazı sanat tarihçilerinin plastik sanatlardan ayrı tuttukları mimarlık olarak
ayrılan kategorizasyon genel geçer bir sınıflandırmadır.
Antik dünyada bugünün güncel sanat kategorisi yoktur dolayısıyla o dönemde
sanatçıyla zanaatçı eş tutulmasa da birbirinden bu kadar da ayrı değildi. Birçok yazar
(Hipokrat’tan Cicero’ya) sanatları ikiye ayırıyorlar ve ilginç bir dizge yaratıyorlardı; üretim
sanatları (gemi inşaatı ve heykeltıraşlık gibi) ve performans sanatları (tıp ve retorik gibi).
Üretim sanatları, bir imalatçının tatmin edici bir ürünü garanti edebileceği bir sanatken
performans sanatları, hem bilginin hem de ürünün daha az belirgin olduğu bir üretim olarak
görülüyordu. Ortaçağ’a gelindiğinde sanatçı/zanaatçı genel geçer bilginin aksine ne anonim
zanaatçı ne de modern bireycidir. Sanatçı-zanaatçı arasında kategorik bir ayırım olmadığı gibi
keskin bir cinsiyet ayırımı da yoktur. Yalnızca kadın ve erkekler tarafından üretilen iş ya da
sanat sayısı çok azdır. Bunun nedeni üretimin önemli bir kısmının dinsel tarikatların
bünyesinde gerçekleşiyor olmasıdır. Fakat dikkat çekici bir nokta bu durumun mutlu bir kırsal
yaşamdan kaynaklanan bir tür eşitlikten ziyade, daha sonraları da görüleceği gibi, hukukta,
statüde ve ücrette kadınlara karşı bir ayırımcılık olmasıdır.
Rönesans dönemine doğru gelindiğinde halk ozanlarının okudukları şiirler daha özgür
olmalarına rağmen genel şiir anlayışında bir ölçüt oluşturmuyordu. Rönesans’ın erken
dönemlerinde birbirinden tamamen ayrı kategorilerde sanatçı ve zanaatçıdan söz etmek
olanaksızdır. Yalnızca çeşitli mertebeleri ve statüleri olan zanaatçı/sanatçılar vardır. Bu
dönemdeki üretimlerde işlev, içerik ve biçim birlikte değerlendirilir. Rönesans’ın
olgunlaşmaya başladığı dönemde resim, heykel ve mimarlığın yanında bu sanatları üretenlerin
itibarları artmış fakat genel kategorizasyonda keskin bir farklılık olmamıştır. 17.yüzyıla
gelindiğinde modern estetik düşüncesinin yolunun açıldığı görülmektedir; güzel sanatlar hem
zanaatten hem de bilimden ayrılmaya ve bağımsız bir kategori olarak oluşmaya başlar.
Sanatçıyla zanaatçının farkının en açıkça ortaya çıktığı dönem 18. yüzyılın ortalarına
denk düşer. Bu dönemde birçok sözlük ve ansiklopedide sanatçıyla zanaatçı karşıt terimler
olarak tanımlanmaya başlanır. Öncelikle görsel sanatlarda yapılan bu ayırım sonrasında
müzik ve edebiyat alanlarına da sıçrar. Bir başka ayırım da bu dönemde göze çarpar; zanaatin
seviyesi düşmüştür ve kısmen de olsa kadınlara atfedilir. Deha ile kadın arasında yani erkek
(sanatçı) ile kadın (zanaatçı) arasında keskin bir uçurum oluşturulur. Yine bu dönemde, eski
sanat eseri anlayışıyla (inşa) modern sanat eseri anlayışı (yaratım) arasındaki kırılmanın
derinliği müzikal pratikte karşılığını bulur. Yazarların, ressamların ve müzisyenlerin
himayeden piyasa sistemine geçişleri ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Ancak ortak olan
yön; eski sistemde hamileri ya da müşteriler özel yerler ya da bağlamlar için şiir, resim ve ya
beste sipariş ederler ve hem biçimi hem de içeriği kendileri belirlerlerdi. Yeni sistemde ise
yazarlar, ressamlar ve besteciler (diğer sanat dalları için de geçerlidir) önce üretimlerini
yaparlar sonrasında bir satıcı ya da aracı tarafından üretimlerini satma işine girerler. Genel
anlamda tarihçiler tarafından “serbestleşme” olarak nitelenen bu durum sanatçılarla alıcılar
arasındaki hiyerarşinin azalmasına yol açar. Bir başka açıdan da bu yönelim sanatçının somut
emeğinden soyut bir emeğe geçişi olarak da algılanır. Estetik bağlamda da farklılaşma şu
yönde olmuştur; güzellikten alınan sıradan zevk özel bir hal alarak, ince ve entelektüel bir
zevke dönüşür, önyargı içermeyen yargılama düşüncesi tarafsız derin düşünme idealine evrilir
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ve güzellik kaygısı önce yücelik kavramına sonrasında da yaratım olarak kendine yeten sanat
eseri düşüncesinde yerini bulur.
18. yüzyılın sonunda yaşanan Fransız İhtilaliyle birlikte, öncesinde kiliseler, kraliyet
ailesi, aristokrat hamiler ve büyük burjuvalar tarafından istihdam edilen sanat belirsiz de olsa
daha büyük bir piyasaya hizmet etmeye başlar. Fakat aslında bu durum tersine işleyen bir hal
alır; neredeyse tüm Avrupa spekülatif sanat ticaretiyle uğraşıyor gibidir, toplumsal ve
ekonomik yıkımla birlikte pek çok sanatçı yoksulluk sınırına gelir. Sanatçılar piyasaya artan
bağımlılıklarını mutlak özgürlük iddialarıyla örttüklerini düşündükleri sıralarda İhtilal’in
yarattığı karşı bir hamleyle fayda ve hizmet anlayışının hakimiyeti oluşur. Bu dönemde sanat
eserlerinin son durakları olarak kurulan müzelerin faydası ve zararı üzerine tartışmalar
yoğunlaşmıştır. 19. yüzyılın başında sanat eserlerinin müzelerde “hapsolması” eserin amacını
tekleştirdiği yargısı belirginleşir. Bununla birlikte sanat eserleri, Quatremere’e göre, ‘ruhsuz
bedenlere, hareket, duygu ve hayattan yoksun boş suretlere” dönüşürler. Fakat bu görüş genel
anlamda benimsenmeyerek “Sanat için sanat” yargısına gidilen yolda adımlar atılır.
18. yüzyıl eski sanat düşüncesini, güzel sanat ve zanaat olarak ikiye ayırmış, 19.
yüzyıl ise bağımsız ve ayrıcalıklı bir ruhtan çıkan gerçeklik ve yaratıcılık alanına
dönüştürmüştür. Sanat artık büyük harfle başlayan ve genel ilkeleri belirlenmiş bir duruma
getirilmiştir.

1.3. Sanat Tarihinin Tarihi
Sanat tarihi, en genel anlamıyla sanatçı ve sanat yapıtlarını dönem, bölge ve biçem
sınıflamaları içerisinde belli yöntemlerle çözümleyen ve inceleyen bilimsel bir disiplindir.
1.3.1. Akademi: Antikiteden Rönesans’a
Platon'un M.Ö. 4. yüzyılda ders verdiği, Atina yakınlarındaki Akademeia adındaki
zeytinlik Akademi kelimesinin kökenini oluşturur. Burada Platon, matematik, doğa bilimleri
ve yönetimsel alanlarda öğrencilerine ders veriyordu. Bu okul, tarihteki ilk akademi olarak
kabul edilir. Ortaçağ’a gelindiğinde Lonca sistemi ve Atölyeler bir çeşit eğitim kurumu işlevi
görür. 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Yeni Platoncu anlayışın da egemen olduğu göz
önünde bulundurulursa, neredeyse bugünkü anlamında Akademiyle karşılaşmak olanaklıdır.
Bu Akademiler resmi yardım ve himayeden faydalanmalarına rağmen bağımsızdırlar ve bazı
hümanistler tarafından desteklenirler. Atina’daki ilk Akademi’nin yeniden canlandırılması
düşüncesiyle ve Medici ailesinin desteğiyle Floransa yakınlarında kurulan Akademi’nin
ardından Vasari ile Toskana dükü I. Cosimo Medici’nin öncülüğünde Accademia del
Disegno, 16. Yüzyılın sonlarında da Roma’da Accademia di San Luca kurulmuştur. 16.
Yüzyıl boyunca bu akademilerin sayısı hızla artar ve araştırma alanları ayrılmaya başlar.
İtalya’da başlayan bu gelenek Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa’ya yayılır.
Sonrasında ise ulusal akademiler görülmeye başlar. Fransız ihtilalinden sonra bu akademilerin
bir kısmının (örneğin 1793’de Fransız Kraliyet Akademisi kapatılır) ortadan kalkması gibi bir
sonuç doğurur.
Sanatta akademizm olgusu Aydınlanma Çağı’nın akılcılığını yansıtır. Akademizmden
kastedilen akademi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir biçimde gelenekten kopmama ve klasik
kurallara uymadır. Sanatla ilgili her türlü durum akılcı bir çerçeve içinde olmalıdır. Romantik
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anlayış ise bir sanatçının yapıtlarını öğretilemeyen ve kurala bağlanamayan bir esin ışığında
yarattığı ileri sürerek akademizme karşı çıkar.

1.3.2. Sanat Tarihinde Metodoloji
Sanat tarihinin tarihsel serüveninde başlangıç noktasını, Giorgio Vasari’nin (1511-74)
“Le Vite de' più eccelenti architetti, pittori, et scultori italiani” (En Ünlü İtalyan Mimar,
Ressam ve Heykelcilerin Yaşamı, 1550) başlıklı yapıtı oluşturur. Aynı zamanda bir ressam
olan Vasari, Giotto’dan başlayarak 16. yüzyıla kadar İtalyan sanat alanında görülen canlanma
hareketini (Rönesans) sanatçıların yaşamöyküleri üzerinden ele almıştır. Üç bölümden oluşan
kitabın genelinde yazarın iki temel noktaya odaklandığı görülür:
•
Antik Yunan ve Roma’nın ardından sanatsal mükemmeliğin merkezinin Toskana
bölgesi olarak tanımlanışı
•

Zanaatçı kimliğinin sanatçıya dönüşümü

Vasari metninde kronolojik bir dizge içinde sanatçıların yaşamları odaklı bir yol
izleyerek tarihselci anlayıştan yararlansa da ele aldığı dönemin toplumsal, siyasal olguları
üzerinde durmamıştır. ‘Doğaya uygunluk’ yani natüralizm ilkesi doğrultusunda
değerlendirdiği sanat yapıtlarını ‘iyi, daha iyi, en iyi” gibi sıfatlarla tanımlamıştır. Örneğin
mükemmelikten uzak bulduğu erken Rönesans sanatçılarını natüralist betimleme anlayışının
başlangıcı olmaları açısından dikkate değer gördüğünü belirtmektedir. Dolayısıyla Vasari’nin
izlediği yol, sanat yapıtı ya da üslubunu çözümlemeye ilişkin bir yöntem önermez. Bu
noktada İtalyan sanatçıların yaşamöykülerini içeren Vasari’nin yapıtı, sanat tarihi serüvenin
hazırlık metinlerinden birini oluşturur.
“Dutch Vasari” (Kuzey’in Vasarisi) olarak anılan Karel van Mander (1548-1606),
“Het Schilderboek” (Ressamlar Kitabı) başlıklı yapıtında Kuzeyli sanatçıların yaşamlarını
kaleme alır. Ancak Vasari’den farklı olarak Mander, salt kendi coğrafyasının ressamlarını
değil 1573-77 yılları arasında İtalya’da kalarak yapıtlarını izleme olanağı bulduğu İtalyan
ustaları da yapıtında konu eder. Bu anlamda Kuzey ve Güney Avrupa resmini karşılaştırma
olanağı bulur. Yazar kitabının üçüncü bölümünde Antikçağ yazarı Ovidius’un “Dönüşümler”
yapıtı üzerine açıklamalara yer vermiştir. Mander’in bu yorumları özellikle 17. yüzyıl
Hollanda resmi için önemli bir kaynak niteliğindedir.
Sanat ve tarih kelimelerini ilk kez birlikte kullanan Johan Joachim Winckelmann
(1717-68), sanat tarihi ve arkeolojinin öncüsü kabul edilir. “Antikçağ Sanatı Tarihi” (1764)
adlı yapıtında sanat-kültür ilişkisi üzerine yoğunlaşmış, sanat yapıtı ile doğrudan ilişki
kurmanın önemine dikkat çekmiştir. ‘İdeal güzellik’ olgusunu öncülleyen yazar, Antikçağ
estetik değerlerini yücelten anlayışıyla Neoklasizm’in temellerinin oluşumunda son derece
etkili olur. Sanat yapıtının teknik gelişimini ele alan ve aynı zamanda yapıtın üretildiği
dönem, bölge, sanatçının konumu gibi toplumsal unsurları da değerlendiren Winckelmann,
kültürün bir parçası olarak ele aldığı sanat tarihini, sanatçıların yaşamöyküleri üzerine
odaklanan 16. yüzyıl yaklaşımından farklı bir noktaya taşımıştır.
19. yüzyılda Alman idealizminin önemli temsilcilerinden G.W.F. Hegel (1770-1831),
daha sonra kitap olarak yayınlanan ‘Estetik Dersleri’nde güzellik kavramı üzerinde durur ve
güzellik idealinin tarihsel gelişimini ele alırken idealin doğayla bağıntısına vurgu yapar.
Hegel’in sanat anlayışı ‘tin’ olgusu üzerinde temellenir. Tinin kendini ifade etme araçlarından
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biridir sanat. Ancak tin’in ifade edilişi bağlamında din ve felsefe sanattan daha üstündür. Bu
noktada sanat üretimleri arasında da bir hiyerarşi söz konusudur: Mimari, son derece fiziksel
ve yapısal bir üretimdir. Heykel, boyutu ve ağırlığıyla mimariye oranla daha az kabadır.
Resim, doğrudan madde olarak algılanmayan şeyleri barındırdığından mimari ve heykele
oranla daha soyuttur. Müzik, fiziksel bir form barındırmadığından resimden üstündür. Şiir ise,
saf anlama yakınlığıyla sanatlar hiyerarşisinde en üst noktada konumlanır.
Hegel’e göre güzellik ideasının biçim açısından gelişim evreleri ya da idenin bir forma
dönüşüm biçimleri üç başlık altında gruplanır:
•
Sembolik sanat: Bu sanatta duyumlanan şey, ide ile biçimin bağdaşmazlığıdır.
Dolayısıyla tin kendisini gerçekten ifade etmemiştir. Doğu sanatlarında (Hint, İran ve Mısır
sanatları) görülen sembolik sanatın karakteristik üretim biçimi, gücü ve ağırlığı öncülleyen
mimaridir. Bu nedenle sembolik sanat ‘güzel’ yerine ‘yüce’yi duyumsatır.
•
Klasik sanat: İde-form ilişkisinde dengeli bir uyumun amaçlandığı klasik sanatta ruh
ile maddenin uyumlu birlikteliği söz konusudur. Tinin ifadesi olarak insan vücudunun
kullanıldığı klasik sanat Antik Yunan sanatında karşılığını bulur.
•
Romantik sanat: Görünmeyen katıksız ruhu yani tinsel olanı ifade etmeyi amaçlayan
sanattır. Klasik sanattaki ide ile biçim arasındaki birlik aşılır, dış biçim ile iç anlam daha
yüksek bir birliğe ulaşır. Böylelikle romantik sanat “sanatın kendi kendini aşmasıdır, ama bu,
sanatın kendi alanında ve bizzat sanat biçimi altında gerçekleşir.”
19. yüzyılda sanatı kültür tarihinin bir parçası olarak yorumlayan anlayışın
yaygınlaştığı görülür. ‘Kültür tarihi olarak sanat tarihi’ olarak tanımlanabilecek bu anlayışa
göre, sanat yapıtları insanlığın kültür başarıları arasında konumlanır. Bu yaklaşımın en ünlü
temsilcisi İsviçreli kültür tarihçisi Jacob Burckhardt (1818-97), “İtalya’da Rönesans Kültürü”
(1860) başlıklı yapıtında, toplumsal tarih açısından ele aldığı sanatı kültür olgusu olarak
değerlendirir. Sanatın kültür tarihi içindeki yeri ve gelişimine odaklanır. Rönesans’ı İtalyan
sosyal yaşantısının bütün alanlarında görülen bir canlanma hareketi olarak tanımladığı
yapıtında sanatı, kültürü oluşturan katmanların (hukuk, siyaset, tarih vd.) bir parçası olarak ele
alarak kültürel açıdan gelişen toplumların ya da çağların sanat anlamında da aynı düzeye
ulaştığı savını öne sürmüştür.

İtalya’da Rönesans Kültürü kitabı beş bölüme ayrılır:
•

Bir sanat eseri olarak devlet

•

Bireyin gelişmesi

•

Klasik çağ kültürünün yeniden uyandırılması

•

Dünyanın ve insanın keşfi

•

Toplumsal hayat ve şenlikler

•

Ahlak, görenek ve din

Sanatı kültürel tarih bağlamında ele alan Burckhardt’ın not defterine düştüğü bir
tümce sanat tarihinin bağımsız bir disipline dönüşmesi serüveninde açısından dikkate
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değerdir: “Sanatın genel kültürle olan bağıntısı gevşektir ve anlaşılması kolaydır, sanatın
kendi hayatı ve kendi tarihi vardır.”
Sanatı genel tarihin bir parçası olarak görme eğilimine yanıt, Basel Üniversitesi’nde
Burckhardt’ın öğrencisi olan Heinrich Wölfflin’in (1864-1945) “Sanat Tarihinin Temel
Kavramları” başlıklı yapıtıdır (1915). Bir kültür ve düşünce ürünü olmakla birlikte sanatın
özgül yanları da olduğunu belirten Wölfflin, bu bağlamda geleneksel ve yenilikçi kuramları
birleştirerek bir disiplin olarak sanat tarihinin özgürleşmesine önemli bir katkı sunar.
Bakış edimini öncülleyen Wölfflin’in yöntemi, biçim üzerine yoğunlaşan bir sanat
tarihi okuması önerir. ‘Sanat tarihi görmenin tarihi’dir. Rönesans ve Barok biçemlerini
karşılaştırdığı yapıtında 16. ve 17. yüzyılların Batı sanatında biçimin gelişimini araştırır. Bu
noktada karşılaştırma çözümlemesinde beş kavram çifti önermesinde bulunarak sanat tarihi
terminolojisinin oluşumu açısından son derece önemli bir adım atmış olur. Sanat yapıtını
kültürel arka plan üzerinden okuyan yaklaşımı reddeden bu yaklaşım bütünüyle görsel
yapının merkez alındığı biçim çözümlemeleri olarak tanımlanabilir. Wölfflin’in Batı sanatının
yalnızca iki biçemini karşılaştırmasına karşın yapıtının başlığında ‘temel kavramlar’ deyimini
kullanışı dikkat çekicidir; ancak yazara göre her dönem sanatı, klasik bir yetkinliğe ulaşan ya
da baroklaşan aşamaları içinde barındırır.
Wölfflin’in sanat yapıtını salt optik bir nesne olarak algılayan ve biçim açısından
çözümleyen yaklaşımına karşı yanıt, “İkonografi ve İkonoloji” makalesiyle (1939) anlam
sorunlarını ön plana çıkaran Erwin Panofsky’den (1892-1968) gelir. Söz konusu metinde
ikonografik yöntem, “sanat tarihinin, sanat yapıtlarının biçimlerine karşı onların konu ya da
anlamlarıyla uğraşan bir dalı” olarak tanımlanmaktadır. Panofsky, yöntemi üç aşamada ele
alır:
I. Birincil ya da doğal anlam katmanlarının oluşturduğu “ön-ikonografik tanımlama”: Bu
aşama, nesneleri en yalın biçimleriyle tanımlamaktır. Sanat yapıtının biçimsel olarak
algılanması, belli nesneler ve olayların tanımlanmasıdır.
II. İkincil ya da danışıklı anlamın tanımlandığı “ikonografik çözümleme”: Sanat yapıtında
betimlenen olay ve nesne, tema ve kavramlar arasında ilişki kurulması, imgelerin
çözümlenmesiyle öykü ve alegorilerin saptanmasıdır.
III. İçsel anlam ya da içerik yorumlamasının yapıldığı “ikonolojik yorum”: Sanat yapıtının,
bir ulusun, bir dönemin, bir sınıfın, bir dinsel ya da felsefi anlayışın bir sanatçı kişiliği
tarafından nitelenmiş ve bir yapıtta yoğunlaştırılmış temel davranışını belirten temel ilkelerin
saptanmasıdır.
Bu bağlamda üç katmandan oluşan ikonografik yöntem, sanat yapıtını danışıklı anlamın
çözümlenmesi üzerinden okumakta ve yapıtı, yapıtın/sanatçının bağlı olduğu kültür kodlarıyla
ilişkilendirerek yorumlamaktadır.
Türkiye’de büyük ölçüde “Sanatın Öyküsü”nün yazarı olarak tanınan E.H. Gombrich
(1909-2001), “Düzen Duygusu”, “Sanat ve Yanılsama”, “İmge ve Göz” gibi yapıtlarıyla sanat
tarihini algı psikolojisi ve betimleme sorunları üzerinden değerlendiren özgün bir yöntem
ortaya koyar. Bu yöntemin ana hatlarından ilki, Gestaltçı kurama dayanan ruhbilimsel bir
çözümleme anlayışıdır. Algı, devinim, jestler, anlatım biçimleri gibi olgular üzerinden
temellenen bu yaklaşım sanat yapıtının mantığını çözümlemeyi amaçlar. İkinci yaklaşım
biçimiyse Warburg Enstitüsü’nde araştırmalarını sürdüren bir sanat tarihçisi olarak anlam
sorunlarına eğilen ikonografik yöntemdir. Ancak Panofsky’nin ‘zeitgeist’ kavramını merkez
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alan yaklaşımına ihtiyatlı yaklaşan Gombrich, anlam sorunlarına ilişkin çözümlemelerinde
özgün bir tutum geliştirir.
Sanat tarihinin serüveninde kültür tarihi, biçim çözümlemeleri, anlam çözümlemeleri,
pozitivist düşünce ve Hegelyen tarih anlayışının belirleyici rolü göze çarpar. Öte yandan
modern ve çağdaş sanat işlerinin çözümlenmesi noktasında ‘sınırları’ yetersiz kalmaya
başlayan ‘klasik’ yöntemlerin dışında söz konusu yaklaşımları eleştirel bir bakış öneren ve
başka disiplinlerden yapıt çözümlemeleri üreten yeni bir sanat tarihi anlayışı ortaya çıkmıştır.
Artık Panofsky, Gombrich gibi sanat tarihinin ‘kutsal’ isimlerinin yapıtlarını eleştirerek ‘aşırıyorum’ kavramıyla tanımlayan (D. Mannings) ya da resmin ‘örtük anlam katmanları’
üzerinden okunmasının yapıtın nesnel gerçekliğinden uzaklaştırılması olarak yorumlayan (S.
Alpers) araştırıcılar söz konusudur. Öte yandan Marksizm, Feminizm, Psikanalizm,
Göstergebilim gibi farklı disiplinlerin yöntemleri de sanat üretiminin yorumlanması açısından
‘yeni’ çözümlemeler önerir. Üstelik R. Barthes (1915-80), J. Berger, M. Foucault (1926-84),
J. Derrida, U. Eco gibi başka alanlardan pek çok araştırıcı, çağımız sanat işlerinin dışında
kimi zaman ‘klasik’ yapıtlara getirdikleri yorumlarla da çığır açıcı bir sanat tarihi okuması
gerçekleştirirler.
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Uygulamalar
1)
Kaynakçada bu bölümün konularıyla ilgili adı geçen yayınlarının ilgili
bölümlerini okuyunuz.
2)
Sanat tarihi disiplininin yöntemlerini
çözümlemelerini içeren metinleri inceleyiniz.

kavramak

açısından

yapıt
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Uygulama Soruları
1)

Sanatın insanlık tarihiyle ilişkisini fark edebildiniz mi?

2)

Zanaat ve sanat arasındaki ayrımı kavrayabildiniz mi?

3)

Sanat tarihi disiplinin yöntemlerini inceleyebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanat ve sanat tarihine odaklandığımız bu bölümde sanatın Antikite’de tanımlanma biçimlerinden
zanaat ve sanat arasındaki ayrıma, Antik Yunan’daki Akademi’den Rönesans döneminin
Floransa’sında kurulan Akademi’ye değin sanat olgusunun özelliklerini ele aldık. Ayrıca sanatı
tarihsel bir perspektif üzerinden okuyan sanat tarihi disiplininin yöntemsel serüveni de bu bölümün
başlıkları arasında incelenen konulardan birini oluşturdu.
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Bölüm Soruları

1) Aristoteles’in Poetika adlı yapıtında bahsettiği ve ruhun arınması anlamına gelen
........................................, sanatçının mimetik tavrının karşısına, sanat eserini seyreden,
algılayan ve ondan haz alan izleyiciyi koyması ile ilişkilidir.
2) Platon’un sanata dair görüşlerinin temeli ...................................... başlıklı metninde
mağara alegorisi ile açıkladığı, ‘görünen dünya’ ve ‘kavranan dünya’ farklılığında
yatmaktadır.
3) Platon’a göre sanat ........................................ taklit etmektedir.
4) ) ......................................................., en genel anlamıylasanatçı ve sanat yapıtlarını
dönem, bölge ve biçem sınıflamaları içerisinde belli yöntemlerle çözümleyen ve
inceleyen bilimsel bir disiplindir.
5) Jacob Burckhardt sanat tarihini, ............................................ tarihinin

bir parçası olarak ele alır.

ve ............................ sanatları (bilgi ve ürünün daha az belirgin olduğu) olarak ikiye
ayırmıştır.
6) “Antikçağ Sanatı Tarihi” (1764) adlı metninde sanat-kültür ilişkisi

üzerine yoğunlaşan, Antikçağ estetik değerlerini yücelten yaklaşımıyla
Neoklasizm’in temellerinin oluşumunda rol alan ve ‘ideal güzellik’
olgusunu ön plana çıkaran yazar kimdir?
A) Lorenzo de Medici
B) Paolo Uccello
C) Giorgio Vasari
D) Johan Joachim Winckelmann
E) Heinrich Wölfflin

7) Hangisi günümüzde çoğunlukla kabul edilmiş olan güzel sanatlar
sınıflandırmasında yer almaz?
A) Resim
B) Heykel
C) Fotoğraf
D) Edebiyat
E) Dokuma
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8) Hangisi Ortaçağ’da görülen sanatçı/zanaatçı ilişkisini yansıtmaz?
A) Sanatçı ve zanaatçı arasında keskin bir cinsiyet ayrımı vardır.
B) Üretilen iş ya da sanat sayısı çok fazla değildir.
C) Üretimin büyük bir kısmı dinsel tarikatların bünyesinde yapılmıştır.
D) Belirgin bir sanatçı zanaatçı ayrımı henüz yapılmamıştır.
E) Sanatçı zanaatçı loncalarla ilişki içerisindedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi Erwin Panofsky’nin yöntemine ait bir kavramdır?
A) Olumlayıcı Görsel İdeoloji
B) Açık Form – Kapalı Form
C) Katarsis
D) Ön-ikonografik tanımlama
E) Sfumato
10) Hangisi bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu
varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak,
gelenekten kopmama ve klasik kurallara uymak anlamında kullanılmaktadır?
A) Maniyerizm
B) Akademizm
C) Materyalizm
D) Estetizm
E) Realizm
Cevaplar
1. Katharsis
2. Devlet
3. Doğayı
4. Sanat Tarihi
5. Kültür
6. D 7.E 8. A 9. D 10. B
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2. SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1. Bizans Sanatı Terminolojisi
2.2. Batı Sanatı Terminolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sanat tarihi konusunda okuma yaparken terminoloji bilgisinin önemini fark ettiniz
mi?
2) Batı ve Bizans sanatında ibadet mekanlarında yer alan mimari birimler aynı
terimlerle mi adlandırılmaktadır?
3) Sanat kavram ve terimleri sözlüğü edindiniz mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bizans sanatı terminolojisi

Bizans sanatında kullanılan Görsel sunumlarla ilgili
terim
ve
kavramları terim
ve
kavramların
öğrenmek
pekiştirilmesi

Batı sanatı terminolojisi

Batı sanatında kullanılan Görsel sunumlarla ilgili
terim
ve
kavramları terim
ve
kavramların
öğrenmek
pekiştirilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Sanat Tarihi

•

Terminoloji

•

Terim

•

Kavram

•

Bizans sanatı

•

Batı sanatı
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Giriş
Bu bölümde Sanat Tarihi ve Mitoloji dersimizde kullanılan sanat kavram ve
terimlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bizans sanatı ve Batı sanatı terminolojisinden bir
seçki sunduğumuz kavarm ve terimler görsel örnekleriyle de birlikte ele alınacaktır.

28

2.1. Bizans Sanatı Terminolojisi
Kilise Mimarisi ve Kilisenin Liturjik Donanımlarıyla İlgili Terimler

Kilise: Hristiyanların ibadet yapılarıdır.
Kilise kelimesinin kökeni Yunanca «EKKLESİA» kelimesinden gelmektedir.
Önceleri halk toplantılarını ifade eden «Ekklesia» kelimesi İlk Hıristiyanlık
dönemlerinde M.S.1.-3. yüzyıllarda “hıristiyan cemaati”, “Hz.İsa’nın çevresinde
toplananlar”, “seçilmişler” anlamında kullanılmıştır. Zamanla Hıristiyanların
toplandıkları, toplantı yaptıkları mekanlara da “Tanrı’nın yeryüzündeki Mabedi”
anlamında ekklesia denmiştir.
Katedral: Piskoposun bulunduğu kiliselere verilen isimdir. Kentlerin en büyük
kiliselerine de katedral denilmektedir.

29

Kathedra: Piskoposların kilisede oturdukları koltuk veya taht

Kathedra
Şapel: Tek mekandan oluşan, küçük boyutlu kilisedir.

Şapel
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Parakklesion: Şapel kelimesinin yunancasıdır. Kilisenin hemen yanına inşa edilen ve
kiliseyle de bağlantılı olabilen bu şapeller genellikle çeşitli işlevler için kullanılmıştır.

Pareklession
Manastır: Kendini Hıristiyanlık dinine adamış din adamlarının yaşamlarını sürdürmeleri için
yerleşim yerlerinin uzağında inşa edilen yapılar topluluğudur.

Manastır
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Liturji: Bir dinin törenlerine, ibadet biçimine ilişkin kuralların tümüne verilen
isimdir. Dini ayin, dini törenlerin nasıl yapılacaklarını belirleyen kuralların bütünüdür.

Kilisenin Mimari Bölümleri

Apsis / Apsid: Kilisenin doğu ucunda yer alan yarım daire veya çokgen formlu, üzeri
yarım kubbeyle örtülü bölüm.

Apsis
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Bema / Koro: Apsisin önünde yer alan din adamlarına ait, kilisenin en kutsal bölümü.

Naos: Kilisenin halka açık ibadet mekanıdır.

Nef / Sahın: Kilisenin girişinden bemaya kadar uzanan bölümüne verilen isim.
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Transept: Kilisenin ana mekanını enlemesine kesen uzunlamasına dikdörtgen formlu
mekan.

Nartheks: Kilisenin ana mekanına / naosuna girmeden önceki, girişin önündeki üzeri
kapalı hazırlık bölümü.
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Atrium: Avlu

Galeri: Boyu eninden daha uzun olan mekanlara galeri denilmektedir. Kiliselerde de
yan neflerin üzerinde yer alan ve naosa, asıl ibadet alanına bakan mekanlar için
kullanılır.
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Rölik: Kutsal kişilere ait veya onlarla ilgili parçalara, eşyalara rölik adı verilmektedir.
Bu kutsal eşyaların saklandığı muhafazalara da röliker denilmektedir.

Vaftiz: Törenle kutsanan kişinin günahlarından arınarak Hıristiyan hayatının resmen
başlaması, Hıristiyanlık dinine resmen kabulü anlamına gelmektedir.

Vaftizhane: Vaftiz töreninin yapıldığı mekanlara verilen isim.
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Altar Masası / Sunak Masası Dinsel törenler sırasında kullanılan eşyaların
konulduğu genellikle tek parça taştan yapılmış masa.
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Kiborium: Dört ya da altı sütunlu, kubbe veya piramidal bir üst örtüye sahip çardak
şeklindeki yapılara kiborium denilmektedir.

Templon:Din adamlarına ait, kilisenin en kutsal mekanı “bema” kısmıyla cemaatin
bulunduğu “naosu” birbirinden ayıran bölme.
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2.2. Batı Sanatı Terminolojisi

Resim Teknikleri
Mozaik
Küçük boyutlu renkli parçacıkların bir düzlem üzerinde birbirlerine bitişik olarak
yerleştirilmesiyle oluşturulan bezeli yüzey.
Küp biçimli öğelerin (cam, taş vd.) sıva üzerine yerleştirilmesi tekniği, Antik Roma’da ortaya
çıkar. Duvar ya da zemin kaplaması olarak kullanılır. Bizans ve Rönesans öncesi dönemin
İtalya’sında yaygın kullanılmıştır.

Fresk
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Yaş sıva üzerine suda çözülmüş boya pigmentleri kullanılarak yapılan duvar resmi. Kuru sıva
üzerine yapılan türü (fresco secco/kuru fresk), daha dayanıksız sonuç verir.

Tempera
Boya maddesinin tutkallı suyla genellikle de yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen bir
boya türü ve bu boya kullnılarak yapılan resim. Ortaçağ’da sık kullanılan bu tenik 15. yy.da
yağlı boya resmin gelişmesiyle ortadan kalkar.

Yağlı boya
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Boya maddelerinin kuruyan yağlar ve bazı dolgu maddeleriyle karıştırılmasıyla elde edilen
boya türü. Vasari, Avrupa resminde yağlı boya teniğinin Flaman ressam Jan van Eyck
tarafından başlatıldığını (15. yy.) yazar. Bu teknik Antonello da Messina tarafından İtalya’ya
taşınmış ve başlangıçta tempera ile birlikte kullanılmıştır.

Gravür
Ahşap ya da metal baskı levhalarıyla çeşitli kazıresim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilip
çoğaltılmış her tür sanatsal ürün

Minyatür
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Bir kitabı ya da küçük boyutlu herhangi bir objeyi bezemek amacıyla yapılmış küçük resim.

Genel Kavramlar ve Terimler

Altarpanosu
Kilisenin en kutsal kısmında bulunan ve üzerinde birinci dereceden önemli dinsel konulu
resimlerin bulunduğu pano. Altar resimleri genellikle iki ya da daha fazla sayıda bölümden
oluşan panoların iç ve dış yüzeylerinde yer alır. Bu tür panoların iki bölümlü olanlarına
diptychon, biri gövde ikisi kanat olmak üzere üç bölümlü olanlarına triptychon, beş bölümlü
olanlarına pentaptychon adı verilir. Üç bölümden fazla olanlar genelde polyptychon (çok
kanatlı altar panosu) olarak anılır.

Atribü
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Mitolojik ya da dinsel konulu betimlerde bir figürün kim olduğunu belirten ve genelde o
kişinin yaşamında önemli bir yeri olan nesne. Çoğunlukla aziz ya da azizelerin öldürülmeden
önce gördükleri işkenceler sırasında kullanılan nesneler, atribü olarak kabul görmüştür.

Davud’un atribüleri:
• Taç
• Müzik aleti
• Kutsal Kitap
• Golyat’ın başı

Madonna
Hıristiyan ikonografisinde Meryem’le kucağında Çocuk İsa’yı birlikte gösteren betim tipi.
Batı sanatına özgüdür; Bizans sanatında bu tanımlama kullanılmaz.

Maesta
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Meryem ve Çocuk İsa ile azizleri bir araya getiren betim tipidir.
13. ve 14. yüzyıllarda İtalya’da yaygınlaşan bu sahne, taht üzerindeki Meryem ve Çocuk
İsa’nın azizler ve bazen de melekler tarafından çevrelendiği kalabalık bir düzenlemedir.
Maesta’nın Meryem’i bir kraliçe gibi tahtındadır (Regina Coeli) ve öteki figürlere oranla çok
daha büyük boyutta resmedilir.

Mandorla
Vücudun tamamını çevreleyen badem biçimli hale.
Başkalaşım, Araf’a İniş, Göğe Yükseliş gibi sahnelerde İsa’nın bedeninin çevresinde görülür.
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Özgür sanatlar: Antik çağın sonlarında ve Ortaçağ’da kullanılan bir sanatsal sınıflama
anlayışının ürünüdür. Rönesans’la birlikte eleştirilen bu anlayış, resim-heykel-mimarlık
ekseninde
yeni
bir
güzel
sanatlar
tanımlamasına
yerine
bırakır.
Artes vulgares: müzik dışında bugün sanat olarak nitelendirilen bütün etkinlikler
Artes liberales: aritmetik, astronomi, geometri, müzik, gramer, hitabet, mantık.

Lonca: Ortaçağ boyunca sanatçı ve zanaatçıları içinde toplayan her mesleğin kendine özgü

örgütü. Çıraklık, kalfalık, ustalık hiyerarşisi üzerinde temellenir. Lonca sistemi yapısı gereği,
sanatta değişmeyi değil, eski ve geleneksel yöntemlerin yetkinleştirilerek uygulanmasını
yeğlemiştir. Rönesans’tan itibaren loncaların yerini akademiler alır.

Akademi: Sözcüğün kökeni Platon’un ders verdiği Atina yakınlarındaki Akademi’ye

dayanır. Rönesans’la birlikte lonca düzeninin ortadan kalkmasıyla sanat eğitiminin öğretim
kurumlarında verilmesi zorunluluk halini alır. Böylece akademiler kurulur. 20. yüzyılda
Bauhaus’un kuruluşundan sonra gücünü büyük ölçüde yitirir.
Natüralizm-doğalcılık): Sanat yapıtında doğal gerçekliği hiçbir değişime uğratmadan,
üsluplaştırıp ülküselleştirmeden betimlemeyi amaçlayan anlayış.
Disegno: Çizim ya da tasarıyı tanımlayan bu İtalyanca kelime, sanat bağlamında daha
kapsayıcı bir anlama karşılık düşer. Çizim yapma yeteneği kadar ‘tasarının yaratısı’na ilişkin
düşünsel etkinliği de kapsar.
Disegno, “resim ve heykelin temelidir.” Bütün “yaratma eylemlerine de can veren” ve “daha
dünyanın yaradılışından önce evrene enginliğini ve gökyüzüne parıltısını kazandıran” odur
(Vasari, Sanatçıların Hayat Hikayeleri.
Perspektif Üç boyutlu gerçeklikleri iki boyutlu resim düzlemi üzerinde betimleyerek üçüncü
boyut yanılsaması yaratma işine yarayan bir resim ve çizim tekniği.
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Sfumato
Kökeni İtalyanca «fumo» (duman) sözcüğü olan bu terim, resim sanatında boyalı yüzeyler
arasındaki yumuşak geçiş anlamına gelir. Erken Rönesans’ın renkleri birbirinden kesin
konturlarla ayıran tutumuna karşıt bir anlayışın ürünüdür.

Kompozisyon

Sanatsal
dizgenin
yapıtta
oluşturulması
Yapıtı
oluşturan
öğelerin
belirli
düzen
bağıntıları
bir araya getirilmesi ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan yapıtın kendisi.

işlemi.
içinde
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Donor (bağışçı) :Görsel sanatlar bağlamında dini içerikli bir sanat yapıtının bağışçısı, yapıtı
sipariş eden kişi.

Féte champétre
Kır şenliği, figürlerin açık havada eğlenirken betimlendiği 18. yüzyılın başında görülen resim
türü.

Natürmort: Çiçek, meyve gibi doğal ve hareketsiz varlıkları betimleyen resimsel yapıt.
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Janr
Avrupa resim sanatında günlük yaşamı, ev yaşamını, festivalleri betimleyen yapıtlar için
kullanılan terim. 17. yüzyıl Hollanda resminde bağımsız bir tema olarak belirir.

Tondo: Dairesel biçimli resim ya da kabartma. Antik dönem madalyonlarına dayanan tondo,
‘ideal görsel armoni’yi tanımlayan bir kompozisyon olarak özellikle Floransa’da ve Madonna
betimlerinde kullanılmıştır.

Portre: İnsan yüzünü gerçekçi bir anlayışla betimleyen resim ya da heykel yapıtı.
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Putti/putto
Çıplak ve küçük erkek çocuğu. Özellikle Rönesans ve Barok resminde çocuk melekler olarak
betimlenir.

Alegori
Bir kavram, düşünce ya da konunun başka bir konunun gösterimiyle betimlenmesi.
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Vanitas
Ölümün kaçınılmazlığı ve dünyanın geçiciliğini vurgulayan bir natürmort türü. Özellikle 17.
yüzyıl Kuzey resminde görülür.
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Camera Obscura
Mercekler yardımıyla doğadaki nesnelerin küçültülmüş görüntülerini bir düzlem üzerine
yansıtan araç. Sözcük anlamı, ‘karanlık oda’dır.
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Uygulamalar
1) Sanat kavram ve terimlerini kavrayabilmek için bir sözlük edininiz.
2) Terimleri görsel örnekler eşliğinde öğrenmeniz bilginin kalıcı olmasını
sağlauyacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Bir müzeye gittiğinizde natürmort olan sanat yapıtlarını ayırt edebilir misiniz?
2) Ayasofya’yı ziyaret ettiğinizde iç mekan birimlerini tanımlayabilir misiniz?
3) Janr resimleri neyi konu almaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanat tarihine ilişkin terim ve kavramlar genel olarak Batı sanatı ve Bizans sanatı
başlıkları altında kategorize edilmiştir. Bu sınıflandırmanın ardından ilgili kavram ve
terimlerin açıklamaları çeşitli sanat sözlüklerinden derlenerek metne alınmıştır.
Burada konu edilen kavram ve terimlerin anlaşılabilir olması, ilgili dersin görsel
sunumuyla pekişitirilmesini gerektirir.
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Bölüm Soruları
1) .................................................., kendini Hıristiyanlık dinine adamış din adamlarının
yaşamlarını sürdürmeleri için yerleşim yerlerinin uzağında inşa edilen yapılar topluluğudur.

2) Kilisenin doğu ucunda yer alan yarım daire veya çokgen formlu, üzeri yarım kubbeyle
örtülü bölüm ................................................. olarak adlandırılır.

3) Özellikle 17. yüzyıl Kuzey resminde görülen ve ölümün kaçınılmazlığı ile dünyanın
geçiciliğini vurgulayan natürmort türü ................................................. olarak adlandırılır.
4) Ortaçağ boyunca sanatçı ve zanaatçıları içinde toplayan her mesleğin kendine özgü örgüt
yapısına ................................................. denir.
5) ............................................ kiliselerde yan neflerin üst katında yer alan ve asıl ibadet
alanına bakan mekanlar ile boyu eninden daha uzun olan mekanları tanımlamak için
kullanılmaktadır.

6) Hangisi kilisenin mimari bölümlerinden biri değildir?
A) Narteks
B) Bema
C) Rölik
D) Apsis
E) Transept

7) Hangisi 17. yüzyıl Avrupa resim sanatında dinsel konuların yanında ağırlık kazanmış olan
ve günlük yaşamı, ev yaşamını, festivalleri betimleyen yapıtlar için kullanılan terimdir?
A) Janr
B) Natürmort
C) Pitoresk
D) Peyzaj
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E) Vanitas
8) Leonardo da Vinci’nin ustalıkla uyguladığı, kökeni İtalyanca «fumo» (duman) sözcüğü
olan ve resim sanatında boyalı yüzeyler arasındaki yumuşak geçişi tanımlayan terim
hangisidir?
A) Kontur
B) Mandorla
C) Sfumato
D) Barok
E) Çizgisellik

9) Hangisi Hıristiyan mimarisine ait değildir?
A) Parakklesion
B) Katedral
C) Bazilika
D) Kümbet
E) Kripta

10. Atrium hangi anlama gelmektedir?
A) Mezar odası
B) Avlu
C) Balkon
D) Şapel
E) Taht

Cevaplar
1. Manastır
2. Apsis
3. Vanitas
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4. Lonca
5. Galeri
6. C 7. A 8. C 9. D 10. B
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3. ERKEN ORTAÇAĞ SANATI VE GOTİK SANAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Ortaçağ Kültürü ve Sanatının Kökleri
3.2. Erken Ortaçağ Felsefesi: Patristik Dönem Yazını ve Sanat
3.3. Ortaçağ Sanatının Evreleri
3.3.1. Erken Hıristiyan Sanatı
3.3.2. Bizans Sanatı
3.3.3. Karolenj ve Romanesk Sanat
3.3.4. Gotik Sanat ve Skolastik Felsefe
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Ortaçağ kültürü ve sanatını biçimlendiren en önemli unsurun ne olduğunu
biliyor musunuz?
2) Ortaçağ’ın yaklaşık bin yıllık bir süreci kapsaması homojen bir dönem olarak
algılanmamasını gerektirir mi?
3) Ortaçağ “karanlık” mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Ortaçağ
kültürü
sanatının kökleri

ve Ortaçağ kültürü ve sanatına
kaynaklık eden olay ve
olguları öğrenmek

Patristik felsefe: Erken
Ortaçağ felsefesi
Erken Hıristiyan sanatı
Bizans sanatı

Kilise Babaları öğretisinin
erken Ortaçağ felsefesindeki
etkisini ve temel ilklerini
öğrenmek
Hıristiyanlığın erken
dönemindeki sanatın
özelliklerini öğrenmek
Bizans sanatının temel
özelliklerini öğrenmek

Karolenj ve Romanesk
sanat

Karolenj sanatının temel
özelliklerini öğrenmek

Romanesk sanat

Romanesk sanatın temel
özelliklerini öğrenmek
Gotik mimarlık ve Skolastik
felsefe arasındaki bağıntıyı
öğrenmek

Gotik mimarlık ve
Skolastik felsefe

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ortaçağ kültürü ve sanatı
arasındaki ilişkiyi
çözümleyerek
Kilise Babaları öğretisinin
biçimlendirdiği erken
Ortaçağ felsefesini metinler
üzerinden okuyarak
Erken Hıristiyan sanatının
görsel örnekler üzerinden
tanıyarak
Bizans
sanatının
temel
özelliklerini görsel örnekler
üzerinden tanıyarak
Karolenj sanatının temel
özelliklerini görsel örnekler
üzerinden tanıyarak
Romanesk sanatın görsel
örnekler üzerinden tanıyarak
Gotik mimarlık ve Skolastik
mimarlık arasında analoji
kurarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ortaçağ

•

Erken Hıristiyan sanatı

•

Bizans sanatı

•

Karolenj sanatı

•

Romanesk sanat

•

Gotik sanat

•

Patristik felsefe

•

Skolastik felsefe
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Giriş
Yaklaşık bin yıllık bir süreci kapsayan Batı Ortaçağ’ının kültür ve sanatının
irdeleneceği bu bölümde, söz konusu bin yılın birbirinden ayrışan ve bütünlük oluşturan
özellikleri ele alınacaktır. Bu noktada Hıristiyan öğretisiyle biçimlenen dönem felsefesi de
konularımız arasında yer alacaktır. Ayrıca Ortaçağ sanatının ardından Skolastik felsefenin
ilkeleriyle doğrudan bağlantılı olarak gelişen Gotik sanat üzerine odaklanılacaktır. Felsefesanat ilişkisi bağlamında Gotik sanatın doğuşu, evreleri ve çözülme süreci irdelenerek
özellikle mimarlık örnekleri üzerinden konu tartışılacaktır.
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3.1. Ortaçağ Kültürü ve Sanatının Kökleri
Batı Ortaçağ’ı yaklaşık bin yıllık bir süreci kapsar. 476 yılında Roma
İmparatorluğu’nun yıkılışından 15. yüzyılın ortalarına değin uzanan bu dönem, kültür ve
sanat açısından Hırsitiyanlığın biçimlendirdiği bir zamanı tanımlar. Bu tarih sürecinin kökleri,
bir yandan geç Antik kültür mirası bir yandan da Roma’nın resmi dini olarak benimsediği
Hıristiyanlık’tır. İmparator Konstantin 312 yılından itibaren kesin olarak Kilise’nin yanında
yer alır ve Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul eder. Bu tarihten itibaren Hıristiyanlık, art
arda atılan adımlarla zafer kazanmaya başlar: 381 yılında Katolik görüş resmi hale gelir; 39192 yıllarında paganizm yasaklanır; 526 yılında Justinianus tarafından ilan edilen bir fermanla
Atina’daki Akademi kapatılır; 529’da yine Justinianus’un fermanıyla Hıristiyan olmayanlar
ölüm cezasına çarptırılır.
Roma’nın gücünü yitirmesiyle oluşmaya başlayan Barbar krallıkları, imparatorluğun
eyaletlerini aralarında bölüşürler. Bu krallıklar, Batı Roma İmparatorluğu’nun bu topraklar
üzerindeki otoritesinin giderek zayıfladığı ve Kuzeyli kavimlerin oluşturduğu Germen
halklarının imparatorluğa nüfuz ettiği uzun bir sürecin sonunda oluşur. Hun akınlarının
etkisiyle yurtlarını terk eden ve Roma eyaletlerinin sınırlarına yakın yerleşmeye başlayan
Barbarlar (Romalıların tanımlamasıdır!) 4. yüzyılda askeri koloniler oluşturmaya başlarlar;
zamanla Roma topraklarına entegre olurlar. Ostrogotlar ve Lombartlar İtalya’da, Franklar orta
ve batı Avrupa’da, Vizigotlar İspanya’da, Vikingler ve Anglosaksonlar İskandinavya ve
İngiltere’de egemenlik kurarlar. Barbar unsuru ile Roma unsuru arasında karşılıklı olarak
yaşanan nüfuz etme süreci, Roma/Barbar ya da Latin/Germen ismiyle tanımlanan bir bir
yapının inşasıyla sonuçlanır.
Germen istilaları ve Roma kültürünün karşılaşması, yeni bir sanatın doğuşuna zemin
hazırlar. Kavimler sanatı olarak tanımlanan bu sanat üretiminde, temalarını çevredeki yerleşik
uygarlıklardan alan ve hayvan biçimlerini yorumlayan bir göçebe sanatıyla karşılaşılır. Bu
erken örnekleri, büyük ölçüde altın ve değerli eşyalar üstüne uygulanan maden sanatı ürünleri
izler. Roma ve Germen unsurların bileşkesiyle oluşan erken Ortaçağ sanatının en erken
evrelerinde, kuyumculuk ve maden sanatı üzerine yoğunlaşıldığı görülür. Yaklaşık olarak 5.
yüzyıldan 11. yüzyıla değin güçlü bir sanat etkinliğine sahip olan bu döneme ait önemli
örneklerden biri, bugün Oslo Gemi Müzesi’nde bulunan 9. yüzyıla tarihlenen ve Kavimler
sanatının başarılı tahta oymacılığını yansıtan Viking Gemisi’nin kalıntılarıdır.

3.2. Erken Ortaçağ Felsefesi: Patristik Dönem Yazını ve Sanat
Hıristiyan dogmasına Antik felsefenin araçlarıyla bir biçim kazandırma, inancı akıl
temeline oturtma çabalarını içine alan Hıristiyan felsefesinin ilk dönemi Patristik felsefe
olarak adlandırılır (2.-6. yüzyıllar arası). Patristik Felsefe, İsa’nın doğumunu izleyen ilk
yüzyıllarda yaşayan, Hıristiyan öğretisinin temellerini kurmada çalışmış olan Kilise
Babalarının felsefesidir. Pagan kültürle içi içe olan bu dönem, Ortaçağ felsefesi için bir
hazırlık, bir temel atma dönemidir.
Antik çağ felsefesi ile Ortaçağ felsefesi arasındaki bağlantı yolu olan Kilise Babaları,
Hıristiyan öğretisinin temel metinlerini yazmışlardır. Kilise Babalarının felsefesi, Hıristiyan
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dininin öğretisini oluşturma, bu öğretiye bir biçim verme denemelerini kapsamaktadır. Kilise
Babalarının Ortaçağ felsefesine iki şekilde hizmet ettiği söylenebilir:
•
•

Ortaçağ felsefesine Antik çağ düşüncesinin zenginliklerinin dikkate değer bir
bölümünü aktarmaları.
Ortaçağın felsefi düşünüşünün üzerinde çalışmak durumunda olduğu sorunların
birçoğunu ortaya koymaları.

Erken Hıristiyan felsefesi (ya da Ortaçağ felsefesi) genel anlamda antik çağın düşünce
dünyasını benimsemiştir. Kilise, antik kültürden kendine uygun bulduğu düşünceleri alarak
kendine aykırı olanları dışarıda bırakmıştır. Dolayısıyla bu felsefe, Hıristiyanlaştırılmış Antik
felsefedir. Ortaçağ felsefesi çıkış noktası olarak Kilisenin öğretisini alır ve bu felsefeye göre
Kilisenin benimsediği antik filozoflar ile Kilise düşünürleri “doğru”yu bulmuşlardır. Bu
durumda yapılacak şey, bazı düzeltmeler yaparak tutarsızlıkları gidermektir. Bu bağlamda
Ortaçağ felsefesi statik bir felsefe anlayışı ortaya koyar.
Latin Kilise Babaları: Dört büyük Latin Kilise Babası, Ambrosius (340-397), Augustinus
(354-430), Hieronymus (347-420) ve Gregorius (540-604)’tur.

Yunan Kilise Babaları: Clemens (150-215), Origenes (185-245) Yunan Kilise Babaları
içinde en önemlileri arasındadır.
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Latin ve Yunan Kilise Babalarının oluşturduğu Patristik felsefe iki ayrı görüş öne sürer:
1) Salt Hıristiyan inancı: Hıristiyanlıkta Tanrı, dünyayı istenciyle yoktan var etmiş olan
yaradandır. Dolayısıyla insan, varoluşunu Tanrının istemesine borçludur. Bu durumda
insan hayatının tek anlamı, Tanrının isteğini yerine getirmek olur. Hıristiyanlıkta Tanrı
bütün varlığın merkezidir; sonuç olarak her şey ona bağlanır, bütün varlık Tanrı
istediği için vardır. Evren, Tanrının açınmasıdır (vahyidir). Bu nedenle Hıristiyanlık,
alçakgönüllü olmayı (humilitas), Tanrının önünde alçalmayı en yüksek erdem sayar,
bu erdem Hıristiyan dindarlığının özünü oluşturur. Alçakgönüllülüğün tersi olan kibir,
yani kendini Tanrıyla bir tutmaya kalkışmak, onun sırlarına ulaşabileceğini düşünmek
en büyük kötülüktür. Bu görüş, Latince Hıristiyan yazınını başlatmış olan Kilise
Babası Tertullianus’un (160-222) belirttiği gibi, “Credo quia absurdum est” “akıl
olmaz olduğu için inanıyorum” görüşüdür.
2) Antik felsefenin Hıristiyanlaştırılması: Bu anlayış, bir anlamda Aristoteles
rasyonalizminin Hıristiyanlaştırılmasıdır. Söz konusu anlayışın en önemli
temsicilerinden birisi, Hıristiyan öğretisine sistemli bir bütünlük kazandıran,
Hıristiyanlığın inanç ve kanılarının tümünü bilimsel bir sistem durumuna getiren Latin
Kilise Babası Augustinus’tur. Ortaya koyduğu öğreti, Hıristiyan Kilisesinin
felsefesidir. Bu görüşü “Credo ut intelligam” “Anlayayım -aklım alsın- diye
inanıyorum” söylemi kısa bir biçimde özetlemektir.
Kilise Babası Augustinus (354-430), güzelliği bir şeyin parçaları arasındaki uyumda
arar. En eksiksiz uyum ise birliktir ve bu birlik Tanrı’ya özgüdür. Dış dünyadaki bütün
nesneler Tanrı’nın izlerini taşısalar da tam olarak eksiksizliğe ulaşamazlar.Bütün sanatlarda
yapıtı güzel kılan şey, orandır. Patristik felsefeye göre, birlik ve oran Tanrı’nın
öznitelikleridir. Bu nedenle dış dünya nesnelerinin güzelliği, birlik amacına ulaşmalarındaki
ölçüye bağlıdır.
Güzellik, oran ve düzende (birlik) parıldayan şeydir ve bu parıltı doğrudan Tanrı’yla
ilişkilidir. Bu noktada ‘tanrısal bilgelik’ kavramı ortaya çıkar. Sanatçılar üretimlerindeki
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uyumu ruhlarındaki en yüce bilgelikten (tanrısal bilgelik) alırlar. Her sanatçıda tanrısal
bilgelikten bir parça vardır. Plotinos’a göre, sanatçı hammaddeye akıl ve ruh aracılığıyla
biçim vermekteydi; Augustinus ‘akıl ve ruh’ olgularının yerine tanrısal bilgelik kavramını
koyar. Dolayısıyla sanat yapıtındaki uyum ve birlik Tanrı’dan kaynaklanır.
Statik yapısına karşın Ortaçağ felsefesi içinde birtakım akımları barındırır.
Augustinus’un temsil ettiği resmi kilise öğretisi ile Yeni-Platonculuk arasında bir çatışma söz
konusudur. Augustinus’un felsefesi “Kilise” kavramına dayanır ve bu felsefenin ana ödevi,
Kilise öğretisini bilimsel bir sistem olarak oluşturmak, bu bakımdan temellendirip
geliştirmektir. Bu ödev bağlamında Ortaçağ felsefesi skolastiktir, bir okul bilgisidir. YeniPlatonculuk akımı ise ilk planda Kiliseyi göz önünde bulundurmaz, tek kişiyi esas sayar ve
Tanrı-insan ilişkisi üzerinde durur. Bu açıdan bakıldığında ise Ortaçağ felsefesi mistisizmdir.
Skolastik için esas, Kilisenin saptamış olduğu öğretidir, mistisizm için ise kişisel dindarlıktır.
3.3. Ortaçağ Sanatının Evreleri
Hıristiyanlığın tezleriyle biçimlenen erken Ortaçağ sanatı, barındırdığı dinamiklere
bağlı olarak dört başlık altında değerlendirilebilir.
3.3.1. Erken Hıristiyan Sanatı
Roma’nın Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul edişi, pagan kültürün ürettiği sanatın
üzerine tek tanrılı bir dinin tezleri üzerinden biçimlenen yeni bir sanat anlayışının inşa
edilmesine zemin hazırlar. 4. yüzyıla değin inançlarını özgürce yaşama olanağına sahip
olamayan Hıristiyanlar, tarihte ilk kez kendi dini gereksinimlerine uygun mekanlardan oluşan
bir sistem yaratma ve bu mekanları öğretileri doğrultusunda donatma noktasına gelirler.
Nitekim 4. yüzyıla değin özellikle ölülerini gömme ritüelini gerçekleştirmek için uzun ve
karmaşık dehlizlerden oluşan yer altı mekanlarını oluştururlar. Mezarlık işlevi gören ve aynı
zamanda ibadetlerin de gerçekleştirildiği bu yer altı mekanlarına katakomp denir. Roma’nın
pek çok bölgesinde rastlanan katakomplar, erken dönem Hıristiyan sanatının özelliklerini
saptamak açısından birincil derecede önem taşır. Mimari yapılanmanın ötesinde
katakompların duvarlarını süsleyen resimler, Museviliğin imge yasağına karşılık daha erken
tarihlerden itibaren (yak. 2. yy.) Hıristiyanlığın kutsallığın betimine olanak tanıdığı gerçeğini
gözler önüne serer.
Hıristiyan öğretisi, Kilise Babalarının yaklaşımlarıyla biçimlenirken bir yandan da
Musevi gelenekle bağlarını koparmaya başlar. Bu kopuşun başlıca unsurlarından biri, Kutsal
Kitap’ta aktarılan “insanın Tanrının suretinde yaradılışı” ifadesinden hareketle imgenin meşru
kılınmasıdır. Bu imgeleştirme sürecinin erken örneklerinde Yunan ve Roma mirasına bağlı
kalındığı görülür. Özellikle erken Hıristiyan sanatının en önemli sanat ürünlerini oluşturan
mezar lahitlerindeki kabartmalar, bazı uyuşmazlıklar dikkati çekse de Yunan-Roma ideallerini
izleyen bir betimleme mantığını ortaya koyar. Bu kabartmalarda betimlenen kutsal figürler,
Hıristiyanlığın ürettiği bir üsluba işaret etmez; pagan Roma’nın sanatıyla etkileşimin izlerini
taşır.

67

Hıristiyan öğretisinin ana metinlerini kaleme alan Kilise Babalarının açımlamalrı
üzerine temellenen erken Hıristiyan düşüncesi, Kilise’nin doktrinlerinin temsil edildiği bir
sanat anlayışı üretir. Bu doğrultuda erken dönem hıristiyan sanatı, özellikle temel doktrinler
olarak ön plana çıkan kurtuluş (yeniden diriliş) ve Ökarist (komünyon) olgularının temsil
edildiği Kutsal Kitap temalarına yönelir. Katakomp resimleri ve lahit kabartmalarında
karşımıza çıkan bu temalar, iki doktrinin ana unsurlarını barındıran İsa’nın mucizeleri, Son
Akşam Yemeği ve dirilişi gibi İncil anlatılarıdır. Bu temalar, Kilise’nin temel ilkelerini
sembolize eden yaklaşımın İncil metnindeki karşılıklarıdır. Nitekim dönemin sanat
analayışında da bu sembolizmin yansımaları açık bir biçimde görülür. Benimsenen sembolik
dile bağlı olarak betimlenen kutsal olayın tanınabiliriliği açısından zorunlu figür ya da motifin
sahneye taşınması amaçlanır. Erken dönem sanatının ‘yalınlık ilkesi’ olarak tanımlanan bu
betimleme mantığı çerçevesinde örneğin Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesinin
gösterimi için İsa ve ekmek sepetlerinin imgeleştirilmesi yeterli olmuştur. Böylece konu
aktarıldığı gibi İsa’nın bedenini simgeleyen ekmek de inanan kişiye bir bildiri olarak
iletilmiştir.
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3.3.2. Bizans Sanatı
Bizans sanatı, 395 yılında ikiye ayrılan Roma İmparartorluğu’nun doğu parçasını
oluşturan ve 1453’e değin varlığını özellikle Anadolu odaklı olarak sürdüren Ortaçağ
uygarlığının sanatıdır. Ortaçağ’ın tüm evrelerinde varlığını sürdüren ve Justinianus’a kadar
Antik Roma’nın Hıristiyanlaştırılmış bir kopyası olan bu kültüre Konstantinopolis başkentlik
yapar. Bizans tanımlaması, modern tarihçilerin ortaya attığı ve kaynağını İstanbul’un eski
isimlerinden Byzantium’dan alan bir deyimdir. Bizans sanatının evreleri aşağıdaki gibidir:
1. Erken Bizans dönemi: Hellenistik-Roma etkileri taşıyan ve geç Antik sanat anlayışını
sürdüren bu dönem 5. yy ile 726 yılı arasındaki süreci kapsar. Erken Hıristiyan sanatının
bir parçası olarak kabul edilebilir. Bu erken dönem sanatının kuşkusuz en anıtsal örneği,
bazilikal plan ile merkezi plan şemalarının birleştirildiği kubbeli bazilika tipinin en
görkemli örneği olan Ayasofya’dır (Hagia Sophia). Sofia “bilge” anlamına gelir ve yapı
da Kutsal Bilgelik’e adanmıştır. Bugünkü yapı burada yapılmış üçüncü kilisedir. İlk yapı
4. yüzyılda Konstantin döneminde yapılmış, çift meyilli ahşap bir çatı ile örtülüydü. Bir
isyan sırasında yanan bu ilk yapının yerine II. Theodosius yine çift meyilli çatı ile örtülü
bir kilise inşa ettirir (415). Ancak bu yapı da 532 yılında Hipodrom’da çıkan bir isyanda
(Nika Ayaklanması) yanar.

Anadolulu iki mimar, Trallesli (Aydın) Anthemios ve Miletoslu (Balat) Isidoros’un
Justinianos’un emri ile 532-537 yıllarında, yanmış olan eski bir kilisenin yerine yaptıkları
Ayasofya, kubbeli bazilika tipini açık bir biçimde verir. Bu yapıda merkezi planlı yapılarda
görülen mimari sistemin özünü orta nefin üst mimarisinde ve ana mekanda bulmak olasıdır.
Ama bunun yanında klasik bazilika mekanının karakteristiği olan yan neflerin yardımcı, hatta
orta mekanın görkemi ve genişliği uğruna “harcanmış” bölümler olduğu da gözden kaçmaz.
Ayasofya’da önceleri atrium ile bağıntılı olan dış narteksi, çapraz tonozlarla örtülü geniş bir
ana narteks (iç narteks) izlemektedir. İç kısım ise adeta çatılı bir bazilika gibi, paye ve sütun
dizileri ile üç nefe ayrılmıştır. Orta nefin üstüne rastlayan bölümde, esas ağırlığı dört payeye
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binen 31 m. çapında büyük bir kubbe bulunmaktadır. Ana eksen üstünde iki yarım kubbe daha
yer almaktadır. 77 m. uzunluğundaki orta nefin doğu ucu, dışarı taşkın ve üstü yarım kubbeli
bir apsis ile sonlanmaktadır. Yapıldığı dönemde altın olduğu iddia edilen ana kubbe 557
depreminde çöker. Söz konusu kubbe biçimsel olarak Aya İrini Kilisesi’nin batı kubbesi ile
benzerlik göstermekteydi. Bugünkü kubbe 558 tarihlidir. Kubbeye geçiş dört pandantifle
sağlanmıştır. Yan neflerin üstünde yer alan galeriler kadınlara ait olan bölümlerdi ve bu
galerilere çıkış merdivenlerle değil, dört rampayla sağlanır. Bazilikanın sağında ve solunda
hazine ve vaftiz binaları yer alır.
6. yüzyılda Justinianus döneminde Bizans önemli anıtlar bırakan görkemli bir
imparatorluk haline gelir. İmparatorluğun batı ucundaki merkezi Ravenna kenti, özellikle
mimarlık ve mozaik sanatı açısından son derece önem taşır. Galla Placidia Mozelesi, San
Apollinare Nouvo ve San Apollinare Classe kiliseleri, San Vitale bazilikası bu dönemin
Ravenna’daki mimarlık örnekleridir. Öte yandan bu yapıların iç mekanlarındaki mozaikler,
dönemin resim sanatının en önemli ürünleridir.
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2. İkonoklazma dönemi: 726-842 yılları arasındaki yaklaşık yüzyıllık süreci kapsayan bu
dönemde imge yasaklanır. Bu nedenle erken döneminde üretilen resim örnekleri büyük
ölçüde tahrip edilmiş ve günümüze ulaşamamıştır.

3. Orta Bizans dönemi: 842-1204 yılları arasına tarihlendirilen bu dönem, ikonoklazma
sonrasında Bizans’ın Ortaçağ kimliğinin seçkinleştiği bir süreci tanımlar. Özellikle
Komnenosların iktidarda olduğu zaman dilimi, Konstantinopolis’in bir Roma kenti
olmaktan çıkıp Bizanslı bir Ortaçağ kentine dönüşümüne işaret eder. Temel ilkelerini bu
süreçte inşa eden Bizans sanatı, özgün bir sanatsal üretim ortaya koyar. Orta dönem
Bizans sanatının en karakteristik özelliği, antik uygarlıktan Ortaçağ uygarlığına geçişin
simgesine dönüşen manastır yapılarıdır. Kökleri Aziz Antonius’un dünyasal işlerden
yalıtılmış yaşam biçimine dayanan manastır hareketi, imparartorluk açısından önemli bir
ağırlık merkezi olmakla birlikte toplumsal hareketlilik noktasında belirleyici bir rol
üstlenir. Ortaçağ toplumunu biçimlendiren bu manastır örgütlenmesi, Bizans sanatını da
biçimlendiren bir unsura dönüşür. Manastır yapılarının bünyesinde yer alan ve Bizans
Ortaçağı’nın özgün plan şeması olarak ortaya çıkan kare içinde haç planlı kiliseler,
mimarlık bağlamında olduğu kadar iç mekanda barındırdıkları resim programıyla da Orta
Bizans dönemi sanatının en olgun örneklerini verir.

71

4. Son dönem Bizans sanatı: 1204’teki Latin istilasından yıkılışına kadarki süreçte
Bizans uygarlığının sanatını tanımlayan dönemdir. Alışılagelmiş Bizans ilkelerinden ayrılan
bir sanatsal üretim söz konusudur. Bu dönem sanatının en anıtsal örneği, özellikle resim
programıyla seçkinleşen Khora Manastır Kilisesi’dir.
İstanbul’un Edirnekapı semtinde bulunan Kariye Müzesi, Bizans İmparatorluğu’nda
Khora manastırının kilisesiydi. Yapı, Theodosius surlarına yaklaşık yüz metre uzaklıkta,
‘Tarihi Yarımada’nın kuzeybatı ucunda, Haliç’e bakan yamaçta konumlanmıştır. Manastırın
bulunduğu alanın daha erken dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Manastıra adını veren ‘Khora’ sözcüğü, Grekçe’de “kent dışı”, “uzak” anlamına gelmektedir.
Manastıra bu adın verilmesi, ilk yapıldığı dönemde kent surlarının dışında kalmasına bağlanır.
Öte yandan manastırın Türkçe adı olan ‘Kariye’ de Arapça ‘Karye’ sözcüğünden türetilmiş
olup “köy”, “kent dışı” anlamlarına gelmektedir.
Kariye manastırından günümüze ulaşan, manastırın kilisesi ve kiliseye bağlı ek
yapılardır. Manastırın ilk yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bizans kaynaklarında ilk
yapının VI. yüzyılda Justinianus tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 1947-58 tarihleri
arasında yapılan arkeolojik çalışmalar yapının beş yapım evresinden geçtiğini ortaya
koymuştur. İkonoklazma döneminde (726-842) ilk yapı hemen hemen tamamıyla yıkılınca
IX. yüzyılda büyük bir yapım kampanyası ile yeniden yapılmıştır. IX. yüzyılın ortalarından
XI. yüzyılın ilk çeyreğine değin Khora manastırına ilişkin, kaynaklarda herhangi bir bilgiye
rastlanmaz.
XI. yüzyılın son çeyreğinde Komnenoslar büyük ölçüde zarar görmüş olan Khora
manastırının üzerine yeni bir kilise inşa ettirmişlerdir. Günümüze pek bir şey ulaşmayan bu
yapının dört payenin taşıdığı merkezi kubbeli, haç planlı bir yapı olduğu öne sürülmektedir.
1120 yılında kilise, İsaakios Komnenos tarafından neredeyse yeniden inşa ettirilmiştir. İkinci
Komnenos yapısında, üç apsisli plan tek ve büyük bir apsis ile değiştirilmiş, dört sütun
üzerindeki küçük kubbe dört köşe payesi ile taşınan büyük bir kubbeye dönüştürülmüş, daha
anıtsal bir mekan yaratılmıştır. XIV. yüzyılda gerçekleştirilen geniş çaplı restorasyon
çalışması göz önünde tutulduğunda, 1204-61 yılları arasındaki Latin işgali sırasında
manastırın harap bir hale getirildiği varsayılmaktadır. Öte yandan 1296 tarihli büyük
depremin, manastırın yıkılmasına neden olduğu öne sürülebilir.
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Palaiologoslar döneminde (1261-1453), 1316-21 yılları arasında imparatorun elçisi
olan Theodoros Metokhites (1270-1322) tarafından yapıda geniş kapsamlı bir restorasyon
gerçekleştirilir. 1316 yılında Saray'ın koruması ve yönetimi altında Khora manastırını restore
etmesi için “ktetor” (bani-kurucu) olarak atanan Metokhites, beş yıllık süre içinde restorasyon
çalışmasını tamamlamıştır. Komnenosların inşa ettirdiği yapıdan XIV. yüzyıla yalnız Yunan
haçı biçimindeki naos ayakta kalmıştır. Kilisenin ana kubbesi, kuzey tarafa bitişik iki katlı ek
yapı, iç ve dış narteksler ile yapının güneyindeki ek şapel (parekklesion), naos bölümündeki
mermer kaplama levhaları ve mozaikler, nartekslerdeki mozaikler ve parekklesion’daki
freskler Metokhites tarafından yaptırılmıştır.
İstanbul’un fethi sırasında yapı hiçbir zarar görmemiş; fetihten sonra uzunca bir süre
kilise olarak kullanılmaya devam etmiş ya da boş bırakılmıştır. II. Bayezıd döneminde, Vezir
Hadım Ali Paşa tarafından 1511 yılında camiye çevrilen yapının yanına bir minare (güneybatı
yönündeki çan kulesinin yerine) ve naos bölümüne bir mihrap eklenmiş, güneydeki şapelde
yer alan lahitler kaldırılmış ve büyük olasılıkla mozaiklerin üstü örtülmüştür. 1948 yılından
sonra yapı müzeye dönüştürülmüştür.
Kilise birimleri:
Naos
Kilisenin ana mekanı, kubbe ile örtülü haç planlı bir yapıdır. Kubbenin yüksek
kaynağı, dört paye ile taşınan ve haç planın kollarını oluşturan dört kısa beşik tonoz üzerine
oturur. Naosun doğu ucundaki bemanın iki tarafında pastaphorion odaları bulunur. Bu
odalardan kuzey yöndeki ‘prothesis’, doğudan bemaya açılırken; güneydeki ‘diakonikon’
parekklesion’a açılmaktadır.

Naosta XIV. yüzyıla ait mermer kaplama levhaları ve üç mozaik pano yer almaktadır. Ana
mekanı örten kubbenin ve duvarların, tipik bir Bizans kilisesinde görüldüğü gibi İsa ile
Meryem’in yaşamından sahnelerin işlendiği mozaiklerle bezenmiş olma olasılığı vardır. Bu
olasılığın doğruluğuna ilişkin kesin bilgilere sahip değiliz; ancak günümüze pencere
kenarlarındaki bazı mozaik parçaları ulaşmıştır. Naosta bulunan mozaik panolar, “İsa”,
“Meryem ve Çocuk İsa” ve “Meryem’in Ölümü”dür.
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İç ve dış narteksler
Naosun batı tarafında yer alan iç narteks (esonarthex), dört mekan biriminden oluşur.
Güney ve kuzey tarafındaki birimler kubbe ile örtülüyken, diğerleri tonoz örtülüdür. Dş
narteks (exonarthex), iç narteksin batı tarafında beş, güney tarafında ise parekklesion’la
birleşen ve iç narteksi de güneyden çevreleyen iki mekan birimine sahiptir. Bu birimler
tonozla örtülüdür.
Tematik sahnelerin yer aldığı iç narteks mozaikleri, mucizevi doğumundan mucizevi
gebeliğine dek Meryem’in yaşamöyküsünü içermektedir. Betimlenen sahneler, Apokrif
Yakup İncili’nden alınmıştır. Meryem’in yaşamöyküsünün yanı sıra iç nartekste İsa’nın
mucizeleri de resimlenmiştir.

İç narteks mozaiklerindeki Meryem’in yaşamından sahneleri izleyen dış narteks
mozaiklerinde ise, İsa’nın yaşamından sahneler betimlenmiştir.

Parekklesion
Parekklesion bölümünde betimlenen Eski Ahit öykülerinin temel özelliği, Meryem’in
önbelirimi olarak kabul edilen öykülerden oluşmasıdır. Eski Ahit öyküleri dışında, Anastasis
ve Son Yargı kompozisyonları betimlenmiştir. Yapıda, dördü parekklesion’da, biri iç
narteksin kuzey duvarında, üçü de dış narteksin batı duvarında olmak üzere sekiz mezar
arkosolyumu vardır.
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Resim programı: Kilisedeki mozaikler ve freskler 1316-21 tarihleri arasında,
Theodoros Metokhites’in restorasyonu sırasında gerçekleştirilmiştir. Kilisenin resim
programı, ana mekan olan naostaki mozaik panolarla başlar, iç ve dış nartekslerdeki
mozaiklerle devam eder, mezar şapelindeki (parekklesion) fresklerle tamamlanır. Metokhites
yapıdaki resim programını, İsa’nın insanlık için kendisini kurban edişinin anlatısı olarak
açıklamış ve yapıyı Meryem ile İsa’ya ithaf etmiştir.
Genel olarak mozaiklerde İsa’nın ve Meryem’in yaşamından sahneler, fresklerde ise
Eski Ahit (Tevrat) öyküleri ile Son Yargı’ya ilişkin sahneler işlenmiştir. Resimler üslup
olarak Orta Bizans döneminin katı ve donuk anlatımından açık bir biçimde ayrılmaktadır.
İnsan bedeni hareketlilik ve canlılık kazanmış, kompozisyonlara betimlenen öykünün
karakterleri dışında figürler eklenmiş, mimari elemanların kullanımı özellikle derinlik
algısının güçlenmesini sağlamıştır. Öte yandan göksel dünyayı temsil eden altın sarısının
zeminde kullanılmasına karşın doğa unsurlarına da (ağaç gibi) yer verilmiştir. Sahnelerin
bütününde bir dekor olarak kullanılan mimari elemanlar ve bu mimari elemanlar arasında
bağlantıyı sağlayan perde kullanımı, Helenistik sanat ilkelerinin yeniden canlanışına
bağlanmaktadır.
3.3.3. Karolenj ve Romanesk Sanat
8. yüzyılın eşiğinde özellikle batı Avrupa kuzey, doğu ve güney sınırlarında tehdit
altındadır. Güçler arasındaki işbirliği yokluğu da bu tehditin gücünü artırır. Tam da bu süreçte
Frankların ünlü hanedanlığı Karolenjler batı ve orta Avrupa coğrafyasının toparlanmasına ön
ayak olur. Bu hanedanlığın ünlü kralı Şarlman (742-814) kendisini Kutsal Roma-Germen
imparatoru ilan eder, kültürel ve dini politikaları bir organik yapıya dönüştürür. Batı’nın
büyük kısmının gözünde Hıristiyan halkının tek lideri ve savunucusu olarak görülmeye
başlanan Şarlman’ın krallığının büyümesi, Hırsitiyan Roma imparatorluğunun büyümesi
anlamına gelir. Bu gelişmeler, sanat alanında da yetkin bir anlayışı beraberinde getirir.
Birleşik Avrupa düşüncesinin doğuşu ve Batı kültürünün temellerinin atılması açısından önem
taşıyan bu döneme “Karolenj Rönesansı” olarak anılır. Karolenjlerin Benedikten
manastırcılığına yakınlığı, özellikle kuzey Avrupa’da büyük manastırların inşasıyla
sonuçlanır. Bu dönemin en önemli yapılarından biri, Acahen’daki İmparatorluk Kilisesi’dir.
Sekizgen gövdeli, yüksek kasnaklı, dilimli kubbeli yapının Bizans kilisesi olan San Vitale’nin
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etkisinde inşa edildiği savlanır. Sekiz masif ayağı dayanan kubbeli orta mekan iki katlıdır. Bu
mekan altta bir koridor, üstte ise sütunlu galerilerle çevrilidir. Yapının dış görünümündeki
anıtsallık, damarlı ve renkli mermerlerle kaplı iç mekanda daha da belirgindir.
10. yüzyılda ikiye bölünen Karolenj İmparatorluğu,doğu kesiminde Kral Büyük
Otto’nun yönetimine geçer. Başka bir canlanışın ortaya çıktığı bu dönem sanatı “Otto Sanatı”
diye tanımlanır. Bu dönemin mimarlık alanındaki en önemli yapılarından biri, 11. yüzyılın ilk
yarısına tarihlenen ve bazilika planının uygulandığı Hildesheim’daki Saint Michael
Manastırı’dır. Bu kilisede bazilika planı uygulanmıştır. Yuvarlak kemerlerin, masif ayakların
ve kalın duvarların kullanıldığı bu türden yapılar, daha sonraki yüzyılın üslubu olan
Romanesk mimarinin öncüleri olur.
Karolenj ve Otto dönemi sanatlarının yetkinleştiği en önemli alanlardan biri de kitap
resmidir. Kutsal Kitap’ın resimlenmesiyle başlayan elyazması geleneği Ortaçağ sanatının
temel üretimlerinden birini oluşturur. Kitap resimleme sanatının erken örnekleri, 7.-8.
yüzyıllarda Britanya Adaları’nda geliştirilen modelleri örnek alır. Öte yandan Doğu Hıristiyan
sanatından kaynaklanan süslemeler de etkili olur. Daha sonraki süreçte Egberti Codexi, II. ve
III. Otto İncilleri, III. Heinrich İncili gibi elyazmalarında Kutsal Kitap öykülerinin pek
çoğunun resmedildiği görülür. Erken Hıristiyan sanatındaki sembolik ve yalın anlatımcığın
terk edildiği bu resimlerde, sahneye aktarılan konunun birkaç aşamasının kompozisyona
taşındığı “öyküleyici anlatım” benimsenir. Bununla birlikte yine erken dönem sanatında
rastlanan antik sanat etkisi bütünüyle terk edilerek Kilise Babalarının öğretisini yansıtan
hiyererşik düzene bağlı bir betimleme anlayışı ortaya konur. Çünkü Hıristiyan ikonografisi
kutsal kişiler arasında bir hiyerarşi önermektedir; örneğin İsa havariler ve öteki figürlerden,
havariler kutsal olmayan kişilerden daha büyük gösterilmelidir. Dolayısıyla böylesi bir
anlayış, kalıplara bağlı ve şematik bir betimleme mantığını devreye sokar. Öte yandan
Karolenj ve Otto dönemi kitap resimlerinde benimsenen sahne şemaları, ikonografik kalıplar
açısından Batı sanatında yüzyıllarca sürdürülen geleneğin temelini oluşturur.
Ortaçağ elyazmalarında görülen ve aynı zamanda benzer biçimde kiliselerin
duvarlarında da izlenen Kutsal Kitap temalarının resimlenmesi mantığı, Latin Kilise
Babalarından ve Papalığın kurucusu Aziz Greogorius’un (papalık dönemi: 590-604) “resimler
okuma yazma bilmeyenlerin kitabıdır” söylemidir. Böylece Ortaçağ sanatına eğitsel bir işlev
yüklenmiş olur: Hıristiyan öğretinin ve Kutsal Kitap olaylarının inananlara aktarılması…
11. ve 12. yüzyıllarda, İngiltere’yi işgal eden Normanlar’ın beraberinde getirdikleri
yeni bir mimari üslup bütün Avrupa’da etkili olur. İngiltere Norman üslubu, Avrupa’nın
genelinde Roman üslubu ya da Romanesk sanat olarak tanımlanan bu sanat mimarlıkla
özdeşleşen bir özellik gösterir. Haçlı seferleri ve feodalizmin yükselişi sürecine denk düşen
bu dönem, Ortaçağ’ın görkemli manastır yapılarının yükseliş çağıdır. Büyük kiliselerle
bağıntılı olan manastırlar, dinsel olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de
bünyesinde barındıran yapılardır. Sağlam, ağır, etkileyici bir görünümü olan manastırlar,
ortada geniş bir nef ve onu çevreleyen geçitlerden oluşur. Kiliseler ise kalın taş duvarları,
masif kuleleri ve anıtsal görünümleriyle adeta şatoya benzer. En tipik örneklerine Fransa,
İngiltere ve Almanya’da rastlanan bu kiliselerin en önemli örneklerinden biri, İngiltere’deki
Durham Katedrali’dir.
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Romanesk yapıların kalın duvarları, payeleri, karanlık iç mekanları, oldukça yüksekte
duran tonozları bu yapılara kaba bir güç ve dinçlik verir. Erken Hıristiyan dönem
bazilikalarının yatay çizgiler üzerine vurgu yapan geniş, ferah ve iyi aydınlatılmış iç
mekanları yerini kalın duvarlarıyla loş ve dar bölümlere bırakır. Romanesk mimarinin
yarattığı bu iç mekan kurgusu, Hıristiyanlığın mistik tinsel özelliğini temsil eden bir yapı
sunması açısından önem taşır. Roma mimarlığından devralınan yarım daire biçimli yuvarlak
kemer, Romanesk mimarinin başlıca özelliklerinden biridir. Öte yandan belirleyici başka bir
öğe, ahşap kirişli çatılar varlığını sürdürse de örtü sisteminde kullanılan tonozdur. Yuvarlak
kemerlerle dörtgen bölümlerin oluşturulduğu neflerin üzerini dilimli kubbeleri andıran çapraz
tonozlar örter.
Mimarlığın ağırlık kazandığı Romanesk dönemde, öteki sanatlar genellikle mimariyi
destekleyen ve zenginleştiren bir işlev üstlenir. Kiliselerin cephelerini süsleyen kabartmalar
ya da iç mekanda sütun ve ayaklarla bütünleşen çok figürlü heykeller, heykel sanatının
mimarlıkla bağıntısını ortaya koyar. Hatta bazı örneklerde sütun başlıklarının adeta heykelsi
bir özellik kazandığı görülür. Chauvigny’deki Saint Pierre Kilisesi’nde bulunan sütun
başlığında, kabartma ustası dar bir alanın içine Son Yargı gününde günahların tartılması
konusunu ustalıkla sığdırır.
Romanesk dönemde kitap resminin o denli parlak olmasa da büyük ölçüde Karolenj
sanatı mirasını sürdürdüğü söylenebilir. İngiltere’de Winchester ve Canterbury okullarının ön
plana çıktığı bu süreçte, Fransa’da ise Cluny ve Limoges bölgeleri elyazmaları açısından
önemlidir.
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3.3.4. Gotik Sanat ve Skolastik Felsefe
Ortaçağ sanatının son evresini oluşturan Gotik sanat, 12. yüzyılın ilk yarısında
Fransa’da ortaya çıkan ve bütün Avrupa’da etkisini gösteren bir üsluptur. Kaynağı Fransa’nın
kuzeyindeki Sens, Rheims ve Rouen bölgelerine dayanan bu Gotik üslup, özellikle mimarlık
alanında üslubun temel ilkelerini ortaya koyar. St. Denis Manastırı’nın başrahibi Abbot
Suger’nin (1081-1151), 8. yüzyıla ait bir Benedikten manastır kilisesi olan St. Denis’yi 113744 yılları arasında yeniden inşa etmesiyle ortaya koyduğu mimarlık anlayışı, Gotik
mimarlığın başlangıcı olarak kabul edilir. Aynı zamanda devlet adamı ve bir hümanist olma
niteliklerini taşıyan Suger, krallık ile Kilise arasında ittifak sağlama düşüncesinden yola
çıkarak Fransız kraliyet ailesinin başlıca gömü yeri olan bu yapıyı Katolik dünyası için dinsel
bir merkez haline getirmeyi amaçlamıştır. Suger’nin Karolenj dönemine ait bu manastır
kilisesinde gerçekleştirdiği önemli değişiklikler şöyle sıralanabilir: Kilisenin batı cephesinin
yeniden inşaası, apsisin daha büyük bir apsise dönüştürülmesi, koro yerinin yeniden inşaası,
ışınsal şapellerin vitraylarla süslenmesi. St. Denis’de gerçekleştirilen mimari yapılanmada,
Romanesk sanatta görülen pek çok öğe yinelenirken bir yandan da birçok mimari eleman
bambaşka bir estetik amaç ve program bağlamında ele alınmıştır.
Gotik, kent ve kilise örgütlenmesiyle biçimlenen bir üslup niteliği taşır. Romanesk
mimarlığın manastır yapılarıyla özdeşleşmesi gibi Gotik mimarlık da kent yaşamının odak
noktasını oluşturan katedrallerde anıtsal ifadesini bulur. Geç Ortaçağ kentlerinde birbiri
ardına yükselen katedraller, Hıristiyan inancının temsiliyeti olduğu kadar kent ekonomilerinin
gelişimi açısından da son derece önemlidir.
Romanesk kiliselerle karşılaştırıldığında Gotik katedrallerde daha geniş nefler, daha
ışıklı bir ortam ve göğe doğru uzanan daha hafif bir mekan söz konusudur. Gotik mimarinin
yarattığı bu etki iki yeni buluşa dayanır. Birincisi sivri kemerlere dayanan kaburgalı tonoz
sistemi, ikincisiyse yapıyı dıştan destekleyen payanda yapılanmasıdır. Romanesk mimaride
kullanılan yuvarlak kemerlerin yerini Gotik mimaride sivri kemerler almıştır. Böylece kemere
binen yükün yanlara doğru zorlanması azaltılıp, aşağı doğru akması sağlanmış; kaburgalı
yapısıyla tonozun ağırlığı azaltılarak kemere daha az yük bindirilmiştir.
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12. yüzyılın ortalarında St. Denis ile en erken örneklerini veren Gotik üslup, 13.
yüzyılda yükseliş dönemini yaşayarak 14. yüzyılda çözülme sürecine girmiştir. Chartres,
Rouen, Rheims, Amiens, Laon katedralleri üslubun Fransa’daki en yetkin örnekleridir. Öte
yandan İngiltere’de Salisbury, Wells; Almanya’da Morburg, St. Elisabethkirche; İtalya’da
Santa Croce Gotik mimarlığın Fransa dışındaki örnekleri olarak anılabilir.
Gotik üslupta mimarlığın yanı sıra ama aynı zamanda mimarlıkla birlikte ele alınması
gereken başka bir sanatsal üretim, katedrallerin pencerelerini süsleyen vitraylardır. Dönemin
resim etkinliğinin önemli bir bölümünü oluşturan vitraylar, özellikle Notre-Dame, St.
Chapelle, Chartres gibi katedrallerin gül pencerelerinde en yetkin örnekleriyle karşımıza
çıkar. Gotik katedrallerde bulunan çok sayıda vitray mekana ışık sağlamakla birlikte mistik
bir atmosferin oluşması açısından da önem taşır.
Heykel sanatı, Romanesk dönemde olduğu gibi Gotik dönemde de mimarlıktan
ayrıştırılamayan bir özellik taşır. Ağırlıklı olarak Gotik katedrallerin cephelerinde rastlanan
heykeller, Kilise öğretilerinin somutlaştığı ve inançlılara iletilmek istenen bildirinin temsil
edildiği örneklerdir. Mimarinin bir parçası olan heykel, Gotik üslubun erken evresinde katı,
donuk bir betimleme anlayışının ürünüdür. 13. yüzyılın ortalarından itibaren bu anlayışın terk
edilmeye başlandığı örnekler karşımıza çıkar. Gotik üslubun altın çağına denk düşen çarpıcı
örneklerden biri, Strasbourg Katedrali portalindeki “Meryem’in Ölümü” sahnesidir.
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Havarilerin ölü Meryem’in etrafında toplandıkları kompozisyonda, heykel ustasının
yalnızca aktardığa konuya odaklanmayıp betimleme sorunlarını da eğildiği açıklıkla
görülebilir. Kutsal figürlerin bedenleri, bol giysilerine karşın kımıldamaya başlar, donuk
yüzlerin yerini sınırlandırılmış bile olsa duygunun aktarıldığı ifadeler alır. Sahnenin bildirisi
kuşkusuz birincil önem taşımaktaydı; ancak betimlemeye yönelik bu türden girişimler yüksek
Gotik heykel ustalarının taşa can verme çabalarının yansımasıdır.
Ortaçağ sanatının başlıca üretimelerinden olan kitap resmi (minyatür), Gotik üslupta
da önemli bir yere sahiptir. Büyük ölçüde Kutsal Kitap metinlerinin resimlediği bu
betimlerde, heykelde olduğu Romanesk dönemin şematik betimleme anlayışını aşan örneklere
rastlanır. 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Mezmurlar Kitabı’ndaki “İsa’nın Mezara
Konuşu” konulu minyatür, özellikle figürlerin kompozisyona yerleştirilişi açısından
Romanesk minyatürdeki betimleme anlayışından ayrılır. Gotik resim ustası, sahnedeki bütün
figürleri belli bir düzene sadık kalarak komposizyona yerleştirir. Öte yandan sahnenin belirgin
biçimde bir çerçeve içine alınması da bu düzen ilkesini güçlendirir. Kutsal anlatının
geleneksel kalıplarına bağlılık sürdürülse de gerek kompozisyonun biçimlenmesi gerek
ifadenin yoğunluğu anlamında erken Ortaçağ sanatının benimsediği kalıpçı, şematik
betimleme mantığından ayrışan özellikler açığa vurulur.
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Gotik mimarlık ve Skolastik felsefenin doğuşu, zaman ve mekan bağlamında
paralellik gösterir. Her ikisi de Fransa’nın İle-de France bölgesinde ve 12. yüzyılın sonlarında
doğmuş, yaklaşık yüzyıl boyunca aynı bölgede olgunlaşarak bütün Avrupa’ya yayılmıştır.
Erwin Panofsky 1951 yılında kaleme aldığı metninde, zaman ve mekan açısından Gotik
mimarlık ile Skolastik felsefe arasındaki bağlantı üzerine odaklanır. Skolastik felsefenin
ilkelerinin belirişi (Abelard vd.) ile erken Gotik mimarlığın (St. Denis Kilisesi) aynı zamanda
ve mekanda oluşumu dikkat çekicidir. Öte yandan 13. yüzyılın sonları, yüksek Skolastik
filozofların ve yüksek Gotik mimarların parladıkları dönemdir. 1270-1320’ler arasındaki
süreç ise yüksek Skolastik felsefenin ve yüksek Gotik mimarlığın son evrelerine denk düşer.
1130/40-1270 yılları arasında Gotik sanat ile Skolastik düşünce arasında yayılma nitelikli bir
neden-sonuç ilişkisi söz konusudur:
SKOLASTİK ÖĞRETİ
Benedikten öğreti (hazırlık)
Lanfranc, Anselmus (başlangıç)
Dominiken / Fransisken
öğretileri (Skolastisizmin olgunlaşması)

GOTİK BİÇEM
Benedikten manastırlar (hazırlık)
Suger’nin St. Denis Kilisesi (başlangıç)
Büyük kent katedralleri
(Gotik mimarlığın doruk noktası)

Skolastik Felsefenin Temel İlkeleri:
Aquinolu Tommaso’ya (1224/25-1323) göre, “Kutsal doktrin insan aklını, inacın
kanıtlanmasında değil, doktrinde ortaya konulan her şeyin açıklığa kavuşturulmasında
(manifestare) kullanır. Bu noktadan hareketle, erken ve yüksek Skolastiğin en önemli ilkesi
aydınlatmak, açıklığa kavuşturmaktır (manifestatio). İnancın akılla açıklanmasının ön koşulu
ise, aklın kendisine de aynı ilkenin uygulanmasıdır.
• Manisfestatio ilkesinin yazınsal sunuş şemasındaki ifadesi:
“Summa mantığı”
Snoptik Tablo: Bölümler / Alt Bölümler
(Akademik çalışmalarda izlenen yöntem)
• Skolastikler, Platon ve Aristoteles’in tersine düşüncelerinin düzenini ve mantığını elle
tutulacak kadar açık biçime sokmak zorunluluğunu duyarlar.
Bu bağlamda
manifestatio ilkesini, düşüncelerinin sunuluş biçiminde de uygularlar (açıklık için
açıklık kuralı).
Skolastik ilkelerin görsel sanatlara etkisi:
Açıklık için açıklık ilkesi, betimsel sanatlardaki öyküleyici içerik ve mimarlıktaki işlevsel
içerikte uygulanır.
Gotik katedrallerde şematizmin portal düzenlemesine uygulanmasıyla öyküleyici içeriğin
kolayca kavranabilmesi sağlanır.
Autun Katedrali (1130)
Romanesk mimarlık
Son Yargı düzenlemesi
(Henüz tam anlamıyla açıklığa
kavuşturulmamış düzenleme)

Notre-Dame Katedrali (1215-20)
Gotik mimarlık
Son Yargı düzenlemesi
(Timpanumun kesin çizgilerle üç
bölüme ayrılması ile mükemmel bir açıkseçik anlatım örneği)
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Skolastik felsefenin manifestatio ilkesi sanattaki en büyük zaferini mimarlık alanında
gerçekleştirir. Skolastik düşüncenin ürettiği manifestatio, Gotik mimarlıkta saydamlık
ilkesiyle karşılanır.
Saydamlık ilkesi çerçevesinde, Gotik mimarlıkta iç mekan evrensel boşluktan
ayrılırken, iç mekan kendisini çevreleyen dış yapı aracılığıyla dışarıdan algılanabilir. Yüksek
Gotik katedral, kullandığı imgelerde Hıristiyan öğretisinin bütün öğelerini kapsamayı
amaçlar. Bu noktada bütün bu öğelerin kendi yerini bulmasını, kendine yer bulamayan
öğelerin ise kaldırılmasını zorunlu kılar. Saydamlık ilkesinin yapı tasarımındaki karşılığı,
bazilika ile merkezi plan tipleri arasındaki eşsiz dengedir. Bu dengeyi bozabilecek yapı
elemanları (kripta, galeriler, ön cephe yer alan iki kule dışındaki kuleler vd.) düzenlemeden
soyutlanmıştır.
Eşdeğer bölümler ve bölümlerin alt bölümleri sistemine göre düzenleme ilkesinin
mimarlıktaki karşılığı, yapı bütününün üniform bölümler ve alt bölümler biçiminde
bölünmesidir.

Romanesk mimarlık örtü biçimi, çapraz tonoz, kaburgalı tonoz, beşik tonoz ve kubbe
olmak üzere çeşitlilik gösterir. Oysa Gotik mimarlıkta örtü biçimi yalnızca yeni geliştirilen
kaburgalı tonozdur.Kaburgalı tonozla örtülü orta nef, yine kaburgalı tonozla örtülü yan
neflerle birbirine bağlanır: bu birimlerin her biri üçgendir ve her bir üçgenin kenarı komşu
üçgenin bir kenarı ile paylaşılır. İyi düzenlenmiş bir Skolastik risalenin hiyerarşine karşılık
gelecek biçimde yapının bütününün üç ana parçaya bölünmesi: Nef+transept+doğu ucu
•

Farklılık ve çıkarsanabilir ilişki: Gotik yapıda tek tek elemanlar bölünemez bir
bütün oluştururken bir yandan da kimliklerini açıkça belirtecek biçimde birbirlerinden
ayrı kalmaktadır. Klasik Gotik mimarlık, sadece iç yapının dışarıdan ve yan neflerin
şeklinin ana neften çıkarsanabilmesini değil, aynı zamanda bütün sistemin
organizasyonunun tek bir payenin kesitinden çıkarsanabilmesini amaç edinir.

1231 yılında St. Denis’de birleşik payenin yüksek Gotik üstyapının bütün özelliklerini
açıklayacak biçimde yeniden düzenlenmesi ile nihai çözüme ulaşılır. Nef kemerlerinin iç
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profili güçlü bir sütunçe ile, dış profiller ise daha ince sütunçelerle taşınır. Böylece
taşıyıcıların yapısına bakılarak üstyapının okunabilmesi olanaklı hale gelir.
Gotik mimarlığın gelişim çizgisi içinde ulaştığı son çözüm, bazilikal planlı yapıda üç
bölümlü bir nef; üç parçalı olan ve belirgin biçimde neften dışarı taşan ancak aynı zamanda
beş bölümlü koro yeriyle bütünleşen transept; çevre koridoru (ambulatoryum) ve ışınsal
şapellerle eş-merkezli bir doğu ucu; cephede yalnızca iki kule... Mimarlık tasarımı açısından
bu son noktaya ulaşma, tek yönlü bir gelişim çizgisin sonucu değildir. Birbiriyle çelişen
olanakların kabul edilişi ve sonuçta uzlaştırılması ilkesi son çözüme ulaşmayı sağlamıştır.
Dolayısıyla Gotik mimarlığın gelişimi, tıpkı Skolastik yazın (summa) mantığında izlendiği
gibi tez-antitez-sentez şemasına göre biçimlenmiştir.
Gotik sanat özellikle mimarlık bağlamında 14. yüzyıl başlarından itibaren yayıldığı
geniş coğrafyada yerel özelliklerle birleşme ve klasikleşmiş ilkelerinden uzaklaşma sürecine
girmiştir. Aynı dönemde Skolastisizmin de çözülmeye başlaması, Gotik-Skolastik ilişkisini
somutlayan başka bir unsurdur. 14. yüzyıl mimarlığı, anıtsallıktan çok mimari ayrıntılarda
süslemenin karmaşık bir yapı sunmasıyla özetlenebilir. Mimari örgütlenmenin her bir
elemanının bölünmez bütünü oluştururken bir yandan da açıklıkla ayırt edilebilir olma
özelliği, geç Gotik dönemde çözülmeye başlar. Bu değişimin en çarpıcı örneğini, tonoz
kaburgalarının örgütlenmesinde geliştirilen ve kaburga ağı olarak tanımlanan karmaşık sistem
oluşturur. Tonozu bir ağ gibi saran bu sistem, her bir mimari elemanın tek tek ayrıştırılabildiği
klasik Gotik’ten kopuşa işaret eder. Artık bu yapılanma, biçim-işlev bağıntısını öteleyerek
tüm tonzun adeta bir süsleme öğesine dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Payelerin biçimi ve
örtü sisteminde de karşımıza çıkan değişiklikler, Gotik üslubun mimarlık alanındaki
çözülüşüdür.

Amiens Katedrali, Paris
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Laon Katedrali

Notre Dame Katedrali
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Uygulamalar
1) Ortaçağ sanatının izini sürebilmek için İstanbul’daki Bizans yapılarını ziyaret
ediniz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri için www.wga.hu (web
gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Ortaçağ’ın erken dönemini etkileyen unsurları öğrendiniz mi?
2) Bizans sanatının evrelerini tanımlayabilir misiniz?
3) Romanesk ve Gotik mimarlık arasındaki farklılıkları saptayabildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa sanatının erken Ortaçağ dönemindeki evresinin ele alındığı bu bölümde, ilk
olarak Ortaçağ sanatının ayrışan dönemleri sınıflandırılmış ve aralarındaki belirleyici
farklılıklar tanıtılmıştır. Yaklaşık bin yıllık bir sürecin sekiz yüz yılını kapsayan bu bölümde,
ele alınan sanat dönemini oluşuran dinamiklerin kavranabilmesi açısından öncelikle
Hıristiyanlığın öğretileri üzerine odaklanan Patristik felsefenin temel özellikleri tanıtılımıştır.
Dinsel unsurların biçimlendirdiği Ortaçağ sanatı, erken Hıristiyanlıktan Romanesk dönemin
de dahil olduğu 12. yüzyıla değin ayrı başlıklar altında özetlenerek her sanat evresinin genel
özellikleri resim-heykel-mimarlık alanları çerçevesinde ele alınmıştır.
Erken Hıristiyan sanatı, Bizans sanatı, Karolenj sanatı, Romanesk sanat başlıkları
altındaki bölümlerde, ilgili sanat dönemlerinden başlıca yapıtlara yer verilmiştir. Erken
dönemde katakomp resimlerinden lahit kabartmalarına, Bizans sanatında erken dönem
bazilikalarından büyük manastır örgütlenmelerine, Karolenj sanatında kitap resimlerinden
mimarlık örneklerine, Romanesk üslupta manastır yapılarından elyazmalarına değin pek çok
sanatsal üretime değinilmiştir.
Ortaçağ sanatının son evresini oluşturan ve 12. yüzyılın ilk yarısında Fransa’da ortaya
çıkıp bütün Avrupa’da etkisini gösteren Gotik sanatın ele alındığı bu bölümde ilk olarak Gotik
üslubun doğuşu, genel özellikleri açıklanmıştır. Paris’te bulunan St. Denis Kilisesi’nde
gerçekleştirilen mimari değişikliklerle başlatılan Gotik üslupta, sivri kemer, gül pencere,
kaburgalı tonoz, ışınsal şapel gibi mimari öğeler tipiktir. Üslubun temsil edildiği birincil sanat
alanı, mimarlıktır. Öyle ki mimari ile dönemin ürettiği Skolastik felsefe arasında dolaysız bir
bağıntı olduğu savlanmıştır. Nitekim ele aldığımız konulardan biri de dönemin mimarisi ile
felsefesi arasındaki ilişkidir. Bu ilişki tarihsel açıdan eşzamanlılık içerdiği gibi Hıristiyan
öğretisinin ortaya konduğu ilkeler bağlamında da büyük ölçüde paralellik içerir. Öte yandan
bir önceki bölümde ele alınan Romanesk mimari ile Gotik mimari arasındaki farklılıklar da
değindiğimiz konular arasında yer alır.
Gotik sanat ve skolastik felsefe ortaya çıkış sürecindeki benzerliğe koşut biçimde,
özellikle mimarlık bağlamında 14. yüzyıl başlarından itibaren çözülme evresine girer. Sanat
ve felsefe alanlarındaki bu ortak çözülme yani temel ilkelerden kopuş ve dağılma süreci yeni
bir dönemin habercisi olur. Tanrı merkezli sanat ve felsefe anlayışından insan merkezli yeni
bir düşünce sistemine geçiş evresinin ilk izleri 14. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkar.
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Bölüm Soruları
1) ...................................................... German istilaları ve Roma kültürünün karşılaşmasıyla
oluşmuş, ana konularını çevredeki yerleşik uygarlıkların üretim süreçleri ve hayvan
biçimlerini yorumlayarak oluşturmuş bir göçebe sanatıdır. Erken örnekleri çoğunlukla altın ve
değerli eşyalara uygulanan maden sanatı ürünlerinden oluşur.

2) ‘Kutsal Bilgelik’ anlamına gelip, Erken Hıristiyan sanatının bir parçası olarak kabul edilen
günümüzde üçüncüsü ayakta kalabilmiş olan bazikal plan ile merkezi plan şemalarının
birleştiği kubbeli bazilika tipinin en önemli örneği ...........................................’dır.

3) 726-842 yılları arasındaki ........................................ döneminde imge ve figüratif resim
yasaklandığından erken döneminde üretilen resim örnekleri büyük ölçüde tahrip edilmiş ve
günümüze ulaşamamıştır.

4) ......................................... Mimari 11. ve 12. yüzyıllarda, İngiltere’yi işgal eden
Normanlar’ın beraberinde getirdikleri ve tüm Avrupa’ya yayılan kalın duvarları, payeleri,
karanlık iç mekanları, oldukça yüksekte duran tonozları ile belirgenleşen yeni bir mimari
üsluptur.

5) Gotik mimarlık ve ................................. felsefenin doğuşu, zaman ve mekan bağlamında
paralellik gösterir.

6) Aşağıdakilerden hangisi 4 büyük Latin Kilise Babasından biri değildir?
A) Ambrosius
B) Augustinus
C) Columbus
D) Hieronymus
E) Gregorius

7) Aşağıdakilerden hangisi Erken Orta Çağ Sanatının bileşenlerinden biri değildir?
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A) Karolenj Sanat
B) Erken Hıristiyan Sanatı
C) Romanesk Sanat
D) Maniyerist Sanat
E) Bizans Sanatı

8) İstanbul Edirnekapı’da bulunan ve anıtsal mimarisi ile içerdiği resim programıyla
Son Dönem Bizans Sanatının yetkin örneklerinden biri olan yapının adı nedir?
A) Aya Sofya
B) Aya İrini
C) Kariye (Khora Manastırı Kilisesi)
D) Euphemia Kilisesi
E) Tekfur Sarayı

9) Aşağıdakilerden hangisi Karolenj ve Otto Dönemi Sanatının özelliklerinden biri değildir?
A) Kutsal Kitap’ın resimlenmeye başlamasıyla beraber el yazması geleneği ve kitap
resimleme sanatı gelişmiştir.
B) Kitap süslemelerinde Doğu Hıristiyan sanatının etkileri görülür.
C) Kutsal Kişiler hiyerarşik bir düzene bağlı olarak resmedilirler.
D) Kitap resimlerinde hacim ve perspektif uygulanırken kusursuz oran aranmıştır.
E) Kitap resimlerinde benimsenen sahne şemaları, ikonografik kalıplar açısından Batı
sanatında yüzyıllarca sürdürülen geleneğin temelini oluşturur.

10) 12. yüzyılın ilk yarısında Fransa’nın kuzeyindeki Sens, Rheims ve Rouen bölgelerine
beliren ve Avrupa’yı etkileyen özellikle mimari alanında ilkeleri belirginleşen üslup
hangisidir?
A) Rokoko
B) Barok
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C) Gotik
D) Karolenj
E) Avangard

Cevaplar
1. Kavimler Sanatı
2. Aya Sofya
3. İkonaklazma
4. Romanesk
5. Skolastik
6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
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4. RÖNESANS SANATI

92

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Rönesans: “Yeniden Doğuş” Düşüncesi
4.1.1. Hümanizm
4.1.2. Bireycilik ve Sanatçının Konumu
4.2. İtalya’da Rönesans Sanatı
4.2.1. Resim
4.2.2. Heykel
4.2.3. Mimarlık
4.2.4. İtalyan Rönesans’ının Büyük Ustaları: Leonardo da Vinci, Raffaello,
Michelangelo
4.3. İtalya Dışında Rönesans Sanatı
4.3.1. Flaman Okulu
4.3.2. Alman Okulu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Rönesans düşüncesinde “yeniden doğuş” ile ifade edilen nedir?
2) Rönesans’ın temelini hangi düşünce akımları oluşturur?
3) Röneans sanatını Ortaçağ sanatından ayıran temel ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Rönesans nedir?

Sanat ve kültür bağlamında Farklı tarifleri
Rönesans’ın farklı tariflerini ilişkilendirmek
öğrenmek

Rönesans düşüncesinin
kökleri

Hümanizm
anlayışını Rönesans ve hümanizm
Rönesans
düşüncesini arasında ilişki kurarak
biçimlendiren öğreti olarak
öğrenmek

Rönesans’ta
konumu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

sanatçının Ortaçağ’ın
zanaatçı Zanaatçı-sanatçı
kimliğiyle
Rönesans’ın karşılaştırarak
sanatçı kimliği arasındaki
farkı öğrenmek

elde
veya

birbiriyle

tarfilerini

İtalya’da Rönesans sanatı

Rönesans sanatının İtalyan Görsel sunumlarla birlikte
ustalarını
resim-heykel- ilgili
sanat
yapıtlarını
mimari üzerinden öğrenmek tanıyarak

Kuzey Rönesans’ı: İtalya
dışında Rönesans sanatı

İtalya dışındaki Rönesans İtalyan Rönesans’ı ile Kuzey
sanatının
özelliklerini Rönesans’ı
arasındaki
öğrenmek
etkileşimi kavrayarak
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Anahtar Kavramlar
•

Rönesans

•

Hümanizm

•

Bireycilik

•

İtalya’da Rönesans sanatı

•

İtalya dışında Rönesans sanatı

•

Flaman Okulu

•

Alman Okulu
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Giriş
Bu bölümde Batı kültürünün sanat ve sanatçının tarifi açısından öenmli bir evresini
oluşturan Rönesans sanatı ele alınacaktır. Kökleri antik geleneğe dayandırılan ve ‘yeniden
doğuş’ olarak tarif edilen Rönesans’ın kültür ve sanat ilişkisi bağlamında tartışılması bölümün
temel içeriğini oluşturur. Bu noktada Rönesans düşüncesi ve sanatının beşiği kabul edilen
İtalya’nın sanat üretimi üzerinde durulacaktır. Yine bu bölümde İtalya dışında gelişen
Rönesans düşüncesi ve sanatı ele alınacaktır. İtalya’daki Rönesans kültürü ile Kuzey
Avrupa’nın ürettiği Rönesans kültürü arasındaki etkileşim üzerine odaklanarak Flaman Okulu
ve Alman ustaların üretimleri değerlendirilecektir.

97

4.1. Rönesans: “Yeniden Doğuş” Düşüncesi

Genel anlamda XIV. ve XVI. yüzyıllar arasında İtalya’da klasik modellerin etkisi
altında sanat ve yazın alanlarında ortaya çıkan büyük canlanışı ifade eden ve dilimizde
“yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans terimi, ilk kez Giorgio Vasari (1511-1574)
tarafından kullanılmıştır. Vasari, 1550 tarihli “Le Vite de' più eccelenti architetti, pittori, et
scultori italiani” (En Ünlü İtalyan Mimar, Ressam ve Heykelcilerin Yaşamı) adlı yapıtında,
Giotto’dan başlayarak XVI. yüzyıla kadar İtalyan sanat alanında görülen canlanışı
tanımlamak için “rinascita” (rebirth) kelimesini kullanmış, bu canlanma hareketinin
Toskana’da ortaya çıkarak tüm İtalya’ya yayıldığını belirtmiştir. Daha sonra Vasari’nin
İtalyan sanatının belli bir dönemi için ortaya koyduğu bu “yeniden doğuş” düşüncesinin
sistemli bir biçimde geliştirildiği ve Rönesans’ın sanattan bilime, dinsel reformlardan devlet
yönetimine değin pek çok alanda Avrupa’da Ortaçağ’dan çıkış hareketi olarak
değerlendirilmeye başlandığı görülmektedir. 1855 yılında Fransız tarihçi Jules Michelet
(1798-1874), Fransız tarihinin bir bölümüne “La Renaissance” adını vermiş; bir süre sonra
İsviçreli kültür tarihçisi Jacob Burckhardt (1818-1897) “İtalya’da Rönesans Kültürü”
başlıklı çalışmasında (1860) Rönesans terimini salt sanat alanıyla sınırlandırmayıp, İtalyan
sosyal yaşantısının bütün alanlarında görülen bir canlanma hareketi olarak açıklamıştır.
Michelet ve Burckhardt’ın ‘dünyanın ve insanın keşfi” tanımlaması üzerine odaklanan
yaklaşımları, Avrupa’nın XV. ve XVI. yüzyıllarını kapsayan bu dönemini modernizmin
hazırlayıcısı olarak nitelemektedir.
Michelet ve Burckhardt’ın öne sürdükleri ve pek çok tarihçi tarafından benimsenen
Rönesans tanımlaması, Hollandalı tarihçi Johan Huizinga’dan (1872-1945) itibaren XX.
yüzyılın Ortaçağ araştırmacıları tarafından eleştirel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günümüz
tarihçilerinden Jacques Le Goff, Peter Burke gibi bazı isimler, Rönesansın Ortaçağ’dan
radikal bir kopuş olmadığını, iki dönem arasına keskin bir çizgi çizmenin anlamsızlığını dile
getirirler. Bu eleştirel yaklaşım, Rönesansı bir ‘dönem’ olmaktan çok bir ‘hareket’ olarak
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değerlendirmekte, Rönesansa atfedilen birçok niteliğin Rönesansın zıttı kabul edilen
Ortaçağ’da da kendini gösterdiği tezine vurgu yapmaktadır.
“On dördüncü yüzyıldan on altıncı yüzyıla ve Avrupa’nın bir başından öbür başına
kadar Rönesans insanı, içinde yaşadığı dönemin “yeni bir çağ” olduğuna kaniydi: Ortaçağ
nasıl klasik antikiteden ayrılıyorsa bu da Ortaçağ’dan aynı keskinlikte bir ayrımla ayrılan ve
antikitenin kültürünü canlandırma yolunda uyumlu bir çaba ile belirlenen bir çağdı. Tek
mesele, Rönesans insanının haklı olup olmadığı idi (…)
Şunu kabul etmek gerekir ki Rönesans, tıpkı ana babasına isyan eden ve
büyükannesiyle büyükbabasından destek arayan bir genç gibi, atalarına, yani Ortaçağ’a olan
borcunu yadsımak ya da unutmak eğilimindeydi. Bu borcun miktarının hesaplanması
tarihçinin boynuna borçtur. Bu hesap çıkarıldıktan sonra ise savunma tarafının yine de
bilançoda karlı gözüktüğü kanısındayım; aslına bakılırsa, açıklanmamış borçlarından bir
kısmının, talep edilmeyen alacaklarıyla ödendiği de görülür...” (Erwin Panofsky)

Rönesans Döneminde İtalya
Rönesans düşüncesinin art alanında yer alan temel özellikler, Antik Çağ değerlerine
yöneliş, hümanizm, bireycilik, doğaya yöneliş, Yeni Platonculuk (Sanat bağlamında ‘güzel’,
salt geometrik formlardadır. Düzen/Uyum) ve dinden uzaklaşma başlıkları altında
özetlenebilir. Rönesans düşüncesinin İtalya’da ortaya çıkışı çeşitli nedenlere bağlanır:
Tarihsel ve coğrafi özellikler, Roma İmparatorluğu’nun anayurdu olması nedeniyle Antik çağ
kültürünün ağırlık merkezi oluşu, ülkenin şehir-devletlerinden oluşması ve bu şehir-devletleri
arasındaki savaşlar nedeniyle her devletin kendi özelliklerini belirtme çabaları, XV. yüzyılda
ülkede görülen ekonomik canlanma… Antik Çağ değerlerine yönelişin İtalya’da başlaması
rastlantısal bir durum değildir. Çünkü “yeniden doğuş” hareketinin ana kaynağı Grek kültürü
değil, Roma kültürüdür. Öte yandan o dönem İtalya’sında ortaya çıkan en önemli değişim,
XII. ve XIII. yüzyıllarda şehir devletlerinin oluşumu ve Avrupa ile Ortadoğu arasındaki
ticaretin hızla büyümesi gibi ekonomik nedenlerle bu şehir devletlerinin gelişimidir.
Ekonomik canlanma ve şehir devletlerinin kendi aralarındaki rekabetin sonucunda, yeni
düşünce sisteminin güç kazanmasında hümanistler ve sanatçılar kadar yönetici sınıf ile banker
ve tüccarlar da önemli bir rol üstlenmiştir. İtalya’da başlayan Rönesans hareketi, XV. ve XVI.
yüzyıllarda Avrupa coğrafyasının genelinde etkili olmuştur
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4.1.1. Hümanizm
Antik Çağ değerlerine yöneliş ilkesi üzerine temellenen Rönesans’ın ürettiği dünya
görüşü, hümanizmdir. Bu terim dar anlamıyla Antik yazın üzerine daha çok filolojik
nitelikteki çalışmaları ifade eder. Geniş anlamıyla ise değer ölçüsü olarak ‘insan’ın alındığı
yeni dünya görüşünü tanımlamaktadır. Bu görüş çerçevesinde insanın özü ile bu dünyadaki
yerinin ne olduğu sorusu gündeme gelmiştir. İnsanın kendini araştırma çabası, benliğini bütün
yönleriyle ortaya koymak isteyen özgür ‘birey’ anlayışının hazırlayıcısı olmuştur.
Francesco Petrarca (1304-74): Hümanist düşüncenin temel taşı olarak nitelenen
İtalyan şair, “klasik modellerin etkisi altında canlandırma” temel kavramını tasarlayan ve
formüle eden kişi olarak kabul edilir. Özellikle Antik Roma’ya hayranlık duymuş; Cicero gibi
antik yazarların elyazmalarını toplayıp çoğaltmış, bu yazarlar üzerine biyografiler yazmıştır.
Bağlı olduğu Hıristiyan dünya görüşüne karşın Petrarca’nın düşüncesinin ağırlık merkezini
‘insan’ oluşturuyordu. Felsefenin teorik sorunlarından çok ahlak sorunları üzerinde duran
şairin başlıca kaygısı, yaşama sanatının kurallarını geliştirmektir. İnsan sevgisi üzerine şiirler
yazan Petrarca, Ortaçağ düşüncesinin temelindeki ‘bu dünyadaki yaşamı hiçe sayma’
anlayışını reddederek bir değer olarak gördüğü bu dünyadaki yaşamın yapı ve örgüsünü
anlamayı amaç edinmiştir.

1330’lu yılların başında yazmaya başladığı ‘Canzoniere’, Rönesans şiirine yön veren
büyük şairin İtalyanca kaleme aldığı en önemli derlemelerinden biridir. Ortaçağ biçimlerinin
terk edilip sone gibi İtalyan biçimlerinin benimsendiği bu lirik şiirler, Antikçağ yazınının
etkilerini taşır. ‘Canzoniere’ Petrarca’nın aşkı ölümsüzleştirme çabasını dile getirir. Şiirlerde
bütün doğa betimleri ve tanımlanan her duygu, anımsanan ve yaşanan her olay sevileni
yücelten düşsel bir düzlemde aktarılmaktadır.
Giovanni Boccaccio (1313-75): Dante’nin sanatından etkilenen şair ve yazar,
yapıtlarının çoğunu günlük İtalyanca ile kaleme almıştır. Yakın arkadaşı Petrarca gibi antik
yazın ile ilgilenmiş, araştırmalarını tanıtıp yaygınlaştırmaya çalışmıştır. En ünlü yapıtı, 13491353 yılları arasında yazdığı ‘Decameron’dur. 1348’de Avrupa’da ortaya çıkan veba salgını
boyunca tanık olduğu olaylardan etkilenen Boccaccio, Decameron’da salgın günlerinin
Floransa’sını ele alır. On gün boyunca anlatılan yüz öyküden oluşan kitap, insana ilişkin
zafiyetleri çarpıcı biçimde işleyen, hümanist dünya görüşünün izlerini taşıyan bir düzyazı
örneğidir.
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Niccolo Machiavelli (1469-1527): Politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı
düşünür, “insan doğasının ne olduğu” sorusu üzerinde durmuş, yeni insan anlayışını, günün
politik sorunlarının çözümü için bir çıkış noktası olarak ele almıştır. En ünlü yapıtı ‘Prens’te
(Il Principe) politik yazın tarihinde ilk kez iktidarın alınışı ve korunması gibi bir sorunu
dinsel ya da ahlaksal kaygıları dikkate almaksızın bir amaç olarak incelemiştir. Machiavelli
tarafından Lorenzo de Medici’ye atfedilen bu kitap Lorenzo’nun ilgisini çekmemesi nedeniyle
yazarın ölümünden sonra (1532) yayınlanmıştır. Tüm yaşamı boyunca İtalya'nın birliği ideali
için mücadele veren Machiavelli’ye göre, ahlaksal ilkeler her özel durumun ihtiyaçlarına
tamamen teslim olmalıdır. Bu yüzden, prens gücünü koruyabilmek için gerekirse her şeyi
yapmaktan çekinmemelidir. Bir hükümdarın asıl gücünü sevilmekten çok korkutmaktan
alması gerektiğini söyler. “Amaca ulaşma yolunda her yol mübahtır” anlayışını benimseyen
Machiavelli, Ortaçağ’ın alçakgönüllü insanına karşılık yeni bir insan tipi önerir.
Machiavelli’nin yapıtı yayınlandığı dönemde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmamış;
ancak daha sonra Kilise karşıtı akımlar tarafından referans alınmaya başlanınca 1559 yılında ölmüş olmasına karşın- Machiavelli aforoz edilmiştir.

Michel de Montaigne (1533-92): Fransız Rönesans’ının önemli düşünürlerinden
Montaigne’nin başlıca konusu, insan hayatı ve insan doğasının yapısıdır. Tek yapıtı olan
‘Denemeler’, yazarın kendi ‘ben’ini aradığı ama aynı zamanda okuyucuyu da kendi ‘ben’ini
arama yoluna sürüklediği bir başyapıttır.
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4.1.2. Bireycilik ve Sanatçının Konumu
Quattrocento’nun erken döneminin sanatçıları henüz “iyi zanaatçılar” olarak
görülmekte, adlarını babalarının uğraşlarından, doğdukları yerden ya da ustalarından alırlardı.
Lonca düzeninin kurallarına bağlı olan bu sanatçılar, yetenekleriyle değil yalnızca aldıkları
eğitimle sanatçılık yapma hakkını kazanırlardı. Kuramsal yanı olmayan uygulamalı bir eğitim
alan sanatçıların başarıları, önceden kabul görmüş ustaların taklit edilmesindeki beceriyle
ölçülmekteydi.
Rönesans İtalya’sında sanatçıların konumları öteki Avrupa ülkeleriyle
karşılaştırıldığında daha iyiydi. Bunun temel nedeni, İtalyan yönetici sınıfının sanatçıların
yeteneklerini yabancı ülkelerdeki iktidar sahiplerinden daha iyi değerlendirmeleri ve takdir
etmiş olmalarıdır. Bununla birlikte XV. yüzyılın sonuna değin sanatsal çalışma süreci kolektif
biçimde gerçekleşir. Örneğin, Floransa Vaftizhanesi kapılarının yapımı sırasında Ghiberti’nin
atölyesinde yirmiye yakın yardımcı çalışmıştır. Ayrıca Quattrocento’ya genel olarak zanaat
ruhunun egemen olduğu söylenebilir. Bir resim atölyesinde tablolardan başka armalar,
bayraklar, dükkan tabelaları, kakma işleri gibi pek çok şey üretilmekteydi. Vasari kitabında
zanaat türüne giren siparişlerin kabul edilmesinin artık sanatçının kendisine olan saygıyla
bağdaşmayacağını dile getirir.
İtalyan sanatçıların ayrıcalıklı bir konuma erişmelerinin temel nedenlerinden biri, o
dönem sanatçılarının çeşitli saraylarda çalışmaları sonucu loncadan bağımsız oluşlarıdır.
Yönetici sınıfın belli sanatçıları saraylarına çekme isteği, sanatçıların loncaların kısıtlamaları
karşısında özgürleşmelerini sağlamıştır. Sanatçının konumunun biçimlenmesinde hümanist
yaklaşımın da etkisi olur. Hümanistler loncaların tutuculuğu karşısında sanatçıların yeni
konumunu destekleyici bir rol üstlenmişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda, sanat, zanaat ruhu
karşısında özgürleşmiş, loncaların öğretim tekelleri kaldırılmış ve eski öğretim sistemi
değiştirilmiştir. Artık atölyelerde pratik derslerin yanı sıra kuramsal çalışmalara da yer
verilmeye başlanmıştır. Eski atölye ortaklığı ve zanaat geleneği ortadan kalkarak bunun yerini
tinsel nitelikte bir öğretmen-öğrenci ilişkisi alır.

4.2. İtalya’da Rönesans Sanatı
Sanat tarihi bağlamında Rönesans klasik Avrupa sanatının başlangıcı olarak
değerlendirilir. XV. yüzyıla değin Avrupa’da Ortaçağ’ın sembolik dünya görüşü
doğrultusunda temalarını genellikle Kutsal Kitap’tan alan, şemalara bağlı ve sembolik bir
anlatım dilinin kullanıldığı bir sanat anlayışı egemendi. Üstelik resim, heykel ve mimari
Ortaçağ’ın sanat dalları arasında yer almıyor, resim ve heykel zanaatla ilişkili görülüp bu
alanlarda çalışanlar zanaatçı olarak adlandırılıyordu. XV. yüzyıldan itibaren “insanı her şeyin
ölçüsü ve evrenin merkezi” olarak kabul eden dünya görüşü ve kuramsal çalışmaların da
etkisiyle resim, heykel ve mimari sanat niteliği kazanır, zanaatçı da sanatçı konumuna gelir.
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Medici Ailesi Soyağacı

Sanat alanındaki bu değişim, hümanist dünya görüşünün yanı sıra ekonomik bir temele
de dayanmaktadır. Zenginleşen şehir devletlerinde klasik sanat eğitimi görmüş patronların
egemenliği ve bu şehir devletlerinin her kültür alanında rekabete girişmeleri Rönesans
sanatının gelişmesinde büyük ölçüde etkili olmuştur. Rönesans’ın beşiği Floransa’da Medici,
Napoli’de Aragon, Milano’da Sforza, Ferrara’da Este, Mantua’da Gonzaga ve Urbino’da
Montefeltro aileleri sanatın en önemli koruyucuları olarak ünlü sanatçıları saraylarına
çekebilmek için birbirleriyle yarış halindeydiler. Çeşitli alanlarda pek çok sanatçıyı barındıran
Floransa, bankerlerin ve yün tacirlerinin merkezi, Venedik ise özellikle doğuya açık deniz
ticaretinin en önemli limanı konumundaydı. Sanatsever prenslerin de desteğiyle Antik Çağ
kalıntılarını ortaya çıkarmak için kazılar yapılmakta, birçok sanatçı bu kalıntıları inceleme
olanağını bulmaktaydı. Özellikle Floransa’daki Medici ailesi, sanatın en büyük koruyucusu
konumundaydı. Ailenin iktidarını ilk olarak ortaya koyan Cosimo de Medici (1389-1464),
Rönesans’ın oluşumunda etkili bir rol üstlenmiş, Floransa o dönemde Avrupa’nın kültür
merkezi ve hümanist düşüncenin beşiği haline gelmiştir. Cosimo de Medici 1459’da Platon
Akademisi’ni kurmuştur. Platon felsefesinin araştırıldığı bu Akademi’yi Cosimo’dan sonra
gelen Mediciler de koruyup geliştirmişlerdir.
Vasari yapıtında İtalyan Rönesans sanatını üç döneme ayırır:
I) Erken Rönesans (1410/20-XV. yüzyıl sonu)
II) Yüksek Rönesans (XVI. yüzyılın ilk yarısı)
III) Geç Rönesans (XVI. yüzyılın II. yarısı
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4.2.1. Resim
XV. yüzyıl İtalyan mimarları ve heykeltıraşları Antik döneme ait kalıntıları ve
kaynakları referans alarak sanat anlayışlarını oluşturmuşlardır. Oysa resim sanatı için aynı
durum söz konusu değildi. Çünkü Antik dönemden resim alanına ilişkin hiçbir şey
kalmamıştı. (Pompeii freskleri ise ancak XVIII. yüzyıl sonlarında ortaya çıkarılmıştır). Bu
nedenle İtalyan ressamlar Antik etkileri dolaylı yollardan, klasik heykel figürlerini çizerek ya
da edebi metinlerdeki betimlemelerden yararlanarak edinmişlerdir. Öte yandan Rönesans
mimarlığının öğelerini de (sütun, sütun başlıkları, yuvarlak kemer, Roma zafer takı vd.)
resimlerinde kullanmışlardır.

Rönesans resim sanatının temel özelliği, Ortaçağ’ın şematik ve sembolik resim dilinin
terk edilmesidir. İnsan figürünün ön plana çıkarıldığı kompozisyonlarda, hacim, perspektif,
anatomik doğruluk, mekan-figür ilişkisi ve doğalcılık resmin en önemli anlatım araçlarıdır.
Resim sanatı açısından Antik kalıntıların referans alınması noktasında bir güçlük söz
konusuydu. Çünkü Antik dönemden resim alanına ilişkin hiçbir şey kalmamıştı (Pompeii
freskleri ise ancak XVIII. yüzyıl sonlarında ortaya çıkarılmıştır). Bu nedenle İtalyan ressamlar
Antik etkileri dolaylı yollardan, klasik heykel figürlerini çizerek ya da edebi metinlerdeki
betimlemelerden yararlanarak edinmişlerdir. Öte yandan Rönesans mimarlığının öğelerini de
(sütun, sütun başlıkları, yuvarlak kemer, Roma zafer takı vd.) resimlerinde kullanmışlardır.
Rönesans resim sanatının temel özelliği, Ortaçağ’ın şematik ve sembolik resim dilinin
terk edilmesi ve natüralist (doğalcı) bir betimleme anlayışının benimsenmesidir. Natüralizm,
mekana bağlı bir gerçeklik düşüncesinden hareketle her şeyin doğada olduğu gibi, insan
gözünün gördüğü gibi betimlenmesini zorunlu kılmaktadır. İnsan figürünün ön plana
çıkarıldığı kompozisyonlarda, hacim, perspektif, anatomik doğruluk, mekan-figür ilişkisi ve
gerçekçilik resmin en önemli anlatım araçlarıdır.
Giotto (1266/67-1337), Cimabue’yle birlikte Rönesans döneminin modern resim
anlayışının kurucusu kabul edilmektedir. İtalya’da o dönemde egemen olan Bizans sanatı
anlayışının (İtalo-Byzanten) kalıplaşmış biçim eğilimini kırmış, Ortaçağ’ın sembolik
anlatımından sıyrılarak belli bir mekan içinde yer alan figürlerine üst düzeyde bir hacim
değeri yükleyerek natüralist bir anlayışın gelişmesini sağlamıştır. Giotto resmettiği kutsal
öyküleri gerçekçi bir anlayışla ele alarak sahneye aktarılan olayın izleyicinin gözünün önünde
gerçekleştiği yanılsamasını yaratmaktadır.
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Yohakim ve Çobanlar: Sahnede Yohakim, koyun sürülerini otlatan iki çobanla
görülmektedir. Elbiselerin kıvrımlarının verilişi, figürlerin yüzlerindeki ifade, arka planda
görülen ağaçlar, koyunların betimlenişi derinlik ve hacim duygusunu belirgin hale getirmiş.
Anna’ya Müjde: Bu sahnede mimari formun kullanımıyla bir iç mekan betimlemiş.

Giotto, 1305-6, Arena Şapeli, Padova
Ölü İsa’ya Ağıt: Bu fresk, yeni resim anlayışının tüm niteliklerini ortaya koymaktadır. Giotto
vücudu görünmeyen tümüyle giysilerle örtülü figürlerde yoğun bir hacim etkisi yaratmıştır.
Doğa unsurlarının işlenişi ve figürlerin yüzlerindeki dramatik anlatım, natüralist betimleme
anlayışının önemli bir örneğini oluşturur. Resim, sahnedeki figürlerin yüzlerine ve jestlerine
yansıyan acı ifadesiyle dikkati çekmektedir. Giotto’nun özellikle “Ölü İsa’ya Ağıt” freski,
duygusal ve dramatik anlatım gücüyle kendisinden sonra gelen pek çok Rönesans sanatçısını
etkilemiştir.

Giotto, Ölü İsa’ya Ağıt, 1305-6, Arena Şapeli, Padova
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Masaccio (1401-28), döneminde egemen olan Uluslararası Gotik üsluptan
etkilenmeyen sanatçı, doğalcı anlayışı benimseyerek renk ve ışık ile çizgisel perspektifi
devrimci bir biçimde uygulamıştır. İtalyan Rönesans resim sanatının en parlak döneminin
başlangıcı kabul edilen Masaccio, mekan ve ışık kullanımıyla sağlam bir biçim kavrayışı ve
doğalcı bir resim anlayışı ortaya koymuştur. Giotto ile başlayan natüralist geleneğe daha
güçlü bir yorum getiren ve çizgisel perspektifin oldukça yetkin biçimde kullanıldığı Brancacci
Şapeli freskleri, mimarinin geniş ölçekli kullanıldığı ve figür-mekan ilişkisinin sağlam
biçimde yansıtıldığı bir örnektir.

Masaccio, Cennetten Kovuluş, 1426-27,
Brancacci Şapeli, Floransa

Vergi Parası (Tapınak Vergisi Mucizesi): Bu fresk, düzenlemenin biçimlenişi ve
çizgisel perspektifin kullanılışındaki yetkinlik açısından Masaccio’nun başyapıtı kabul edilir.
Manzara ve mimarinin verilişinde Brunelleschi’nin “merkezi perspektif” anlayışı
uygulanmıştır.
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Masaccio, Vergi Parası, 1426-27, Brancacci Şapeli, Floransa
Uccello (1397-1475), geç Gotik ve erken Rönesans üsluplarını sentezleyen bir sanat
anlayışı ortaya koymuş ve özellikle perspektif çalışmalarına yönelmiştir. Uccello perspektifi
bir anlatım aracı olarak değil, derinlik duygusunu yaratmak için kullanmıştır.
San Romano Bozgunu: Uccello, Floransa ile Siena kentleri arasındaki savaşı
resmettiği yapıtında, perspektif anlayışındaki ustalığını gözler önüne sermektedir. Arka
plandaki yollar, askerlerin mızrakları, yerdeki silahlar ve özellikle ön plana yerleştirilmiş ölü
asker izleyicinin gözünü resim düzleminin içine doğru çekmektedir. Kaotik bir atmosfere
karşın figürlere yüklenen hacim değerleri kendini göstermektedir.
Piero della Francesca (1416-92), Alberti’nin (1404-72) ilkelerini benimseyerek
özellikle matematik ve perspektif çalışmalarına yönelmiştir. Yapıtlarında matematiksel düzen,
geometrik perspektif anlayışı, soluk ve soğuk renkler göze çarpan temel özelliklerdir.
İsa’nın Vaftizi: Biçim ve renk dengesi, uyumlu oranlar resmin temel özellikleridir.

Piero della Francesca, İsa’nın Vaftizi, 1450, National Gallery, Londra
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İsa’nın Dirilişi: Kompozisyon perspektifin etkisiyle adeta iki bölüme ayrılır:
Şaşkınlığa uğrayan muhafızların bulunduğu alt kısım ile lahdin üzerinde dirilişinin simgesi
flamayı taşıyan İsa’nın bulunduğu üst kısım. Sanatçı lahdin önünde görülen muhafızları
kısaltma yöntemi ile resimlemiştir.

Francesca, İsa’nın Dirilişi, 1463-65,Pinacoteca Comunale, San Piero della sepolcro

Mantegna (1431-1506), perspektif ve kompozisyon sorunlarını irdelemiş, bilimsel
bulgular ve hümanist düşüncelerle yoğrulmuş bir sanat anlayışı ortaya koymuştur.
Mantegna’nın figürleri, sağlamlık, etkileyicilik ve anatomik doğruluk özellikleri ile öne
çıkmaktadır. Sanatçının en önemli özelliklerinden biri, resim tekniği açısından “rakursi” (kısa
görünüş) yöntemini en yetkin biçimde yapıtlarında uygulamasıdır.
İsa Zeytin Dağı’nda: Yapıtta keskinlik ve analitik anlatım göze çarpan özelliklerdir.

Mantegna, İsa Zeytindağında, 1459, National Gal., Londra
108

Ölü İsa: Sanatçı bu yapıtında rakursi tekniğinin tipik bir örneğini vermektedir. Bu
konuyu işleyen öteki resimlerin aksine, İsa resim düzlemine dik olarak yerleştirilmiştir.
Figürlerdeki dramatik anlatım ve ışığın kullanımı duygusal anlatımı güçlendirmektedir.

Mantegna, Ölü İsa’ya Ağıt, 1490,Pinacoteca di Brera, Milano
Rönesans resminde perspektif ve kompozisyon sorunlarının yanı sıra renkçiliğe
yönelen sanatçılar da söz konusudur. Venedik ekolü renkçiliğin önemli temsilcisidir.
Giovanni Bellini’nin (1430-1516) bağlı olduğu Venedik Ekolü, çizgiselliğin ön plana
çıktığı Floransa Ekolü’ne karşılık rengi ve rengin atmosferik etkilerini ön plana çıkarmıştır.
Bellini’nin yapıtları, özellikle manzara betimlerindeki yetkinlik ve figürün manzaraya
yerleştirilmesindeki ustalık ile seçkinleşir.
Dük Leonardo Loredano: Portre, bireyciliğin sanattaki görsel karşılığı olarak
Rönesans döneminde gelişmiştir. Yapıt, özellikle dükün giysisindeki incelikli desen ve renk
çalışmasıyla seçkinleşir.
Venedik Ekolü’nün iki önemli ustası Giorgione (1475-1510) ve Tiziano (1488/901576), figürün renk, oranlama ve atmosfer yoluyla manzara içine yerleştirilişi noktasında
yetkinleşerek renkçi ekolün en olgun anlatımına ulaşmışlardır.

4.2.2. Heykel
Ortaçağ sanatında heykel tamamen mimariye bağlı olarak uygulanmış, mimarinin bir
parçası, mimariye bağlı bir süsleme elemanı görülerek, mimari ile bir bütün olarak
değerlendirilmiştir. Rönesans sanatçıları bu duruma karşıt olarak heykeli mimarinin bir
elemanı olmaktan kurtarıp, bağımsızlığına kavuşturmuştur. Bu eylemi gerçekleştirirken Antik
dönem heykelleri örnek oluşturmuştur.
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Heykel sanatının yeni odak noktası, diğer sanat alanlarında olduğu gibi “insan” ve
dolayısıyla insan bedeninin betimlenmesi olmuştur. Mimaride uygulanan merkezi planlı yapı
anlayışına koşut biçimde heykel sanatında da tek başına duran, her taraftan görülebilecek bir
heykel anlayışı amaçlanmıştır. 15. yüzyıl heykeltıraşları yüzyıl sonuna kadar insan bedeninin
işlevleri ve anatomiyi gerçekçi bir anlayışla yansıtmış, insan bedeninin çevresi ile ilişkili
olarak bütün açıklığıyla betimlenmesini hedeflemişlerdir. Kusursuz form, denge, uyumlu
oranlar, zarafet, resim ve mimarinin yanı sıra 15. yüzyıl heykel anlayışının da en önemli
unsurlarını oluşturmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda heykel mimarinin bir parçası olmaktan
çıkmış, kendi başına değer taşıyan, mimariden koparılmış bir sanat ürünü halini almıştır.
Davud: Quattrocento’nun en büyük heykel ustası olan Donatello’nun (1386-1466)
normal insan boyutlarında tasarladığı yapıt, sanatçının hümanist ve gerçekçi anlayışını akıcı
ve zarif formlarla gözler önüne sermektedir. Figürün kontrapost duruşu, vücuda gerilim ve
enerji kazandırmaktadır. Antik prototiplerine uygun biçimde kol ve bacakların eklem
yerlerindeki hareket çok iyi dengelenmiş, vücudun yükünü taşıyan sağ bacağın üst kısmında
uyluk yukarı kalkmış, omuz ise aşağı düşmüş biçimde gösterilmiştir.

Donatello, Davud, 1430 Museo Nazionale del Bargello, Floransa
San Pietro Pietası: San Pietro Katedrali için yapılmış olan heykel bugün de
katedraldedir. Yüksek Rönesans’ın üçgen kompozisyon anlayışına bağlı olan yapıt,
Michelangelo’nun (1475-1564) üstün heykelcilik tekniğinin bütün ayrıntılarını
sergilemektedir. İsa’nın yatay, Meryem’in dikey gövdesi, Rönesans’ın karşıtlıklara dayalı
sanat anlayışının tipik bir örneğidir. İki figürün kompozisyon içindeki yeri eşit bir biçimde
paylaştırılmıştır.
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Michelangelo, Pieta, 1498-1500, San Pietro Kilisesi, Vatikan

4.2.3. Mimarlık
Mimaride oran ve perspektif çalışmaları ağırlık kazanmış; görsel denge, düzen
anlayışı ve uyumlu oranlar mimarinin temel ilkeleri haline gelmiştir. Gotik sanat anlayışının
ilkelerini bilinçli bir biçimde reddederek Antik Çağ’ın mimarlık formlarını temel alan
Rönesans mimarlığında, Vitruvius’un (İ.Ö. 80/70-25) “Mimarlık Üzerine On Kitap” adlı
çalışması büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu yapıtında insan vücudunu bir binanın yapısıyla
karşılaştırarak mimaride simetri ve orantıyı vurgulamaktadır. Rönesans mimarlığının
karakteristiğini oluşturan tasarımsa, ‘her şeyin ölçütü insan’ düşüncesine paralel olarak ortaya
çıkan ‘merkezi plan’ şemasıdır.
Pazzi Şapeli: Mimaride oran ve perspektif konuları üzerine çalışan Brunelleschi’nin
(1377-1446) yapıtında, yatay-dikey karşıtlığının belirgin biçimde vurgulandığı giriş cephesi,
Roma zafer taklarını anımsatır. Cephede özellikle Gotik mimarinin karakteristiği sivri kemer
yerine yuvarlak kemerin kullanılması dikkati çeker. Yalın kare planlı yapının altı sütunlu, tek
ve yüksek tutulmuş yuvarlak kemerle sağlanmış giriş bölümü ve İlkçağ tapınaklarını
anımsatan yuvarlak pencerelerle çevrelenmiş bir kubbesi vardır.
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Brunelleschi, Pazzi Şapeli, 1420, Floransa

San Andrea Kilisesi: “De re Aedificatoria” (Mimarlık Üzerine) adlı kitabında,
mimarlık üzerine kuramsal çalışmalarına yeren Alberti (1404-72), Roma tapınaklarının
cephesinin örnek aldığı yapıtında, alınlık, anıtsal kemer gibi antik çağ mimarisine özgü
formlara yer vermiştir.

Alberti, San Andrea Kilisesi, 1470-76, Mantova
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Tempietto: Küçük bir Roma tapınağı görünümündeki yapı, Bramante’ye (14441514) aittir. Etrafı sütunlarla çevrili, üstü kubbe ile örtülü yuvarlak planlı bu yapı, Rönesans
mimarlığının merkezi planlı tasarımlarının en ünlü örneklerinden biridir. Yapının tamamı
birkaç basamakla yükseltilmiş, Dor tarzındaki sütun başlıklarının kullanıldığı revak
bölümünün üzerinde kubbeye geçişi sağlayan bir galeri yerleştirilmiştir.

Bramante, Tempietto, 1502-10, Roma

4.2.4. İtalyan Rönesans’ının Büyük Ustaları: Leonardo da Vinci, Raffaello,
Michelangelo
Leonardo da Vinci’nin (1452-1519), günümüze ulaşan yirmiye yakın resminden çoğu
sanat yaşamının başlarına aittir ve bir kısmı tamamlanmamıştır. Buna karşın çok sayıda çizimi
bulunmaktadır. Leonardo’nun sanat anlayışının oluşumunda başka alanlara ilişkin
çalışmalarının da etkisi olduğu gözlenir. Özellikle anatomi, matematik ve doğa üzerine
gerçekleştirdiği araştırmalar, kompozisyon ve perspektif sorunlarına eğiliminde etkin bir rol
üstlenmiştir. Çizimlerinden figürlerin hareketlerini ayrıntılı biçimde çalıştığı görülen
Leonardo, figürlerin yerleştirilmesi noktasında üçgen düzenlemeyi kullanmış ve bu şema
Yüksek Rönesans’ın birçok sanatçısı tarafından yinelenmiştir. Öte yandan resim sanatına en
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önemli katkılarından biri, renk tonları arasında yumuşak geçişler sağlayan “sfumato”
tekniğidir. Leonardo’nun özellikle manzaralarında rengin soluklaşması biçiminde
karşılaştığımız bu teknik, Erken Rönesans resminde renklerin kesin konturlarla ayrılmasına
karşılık yumuşak geçişlerle buğulu bir atmosferin yaratılmasını sağlamıştır. Böylece çizgisel
perspektifle sağlanan derinlik, Leonardo’nun “sfumato” diye tanımladığı “hava perspektifi”
ile daha inandırıcı bir boyut kazanmıştır.

Leonardo da Vinci (1452-1519) Son Akşam Yemeği
Son Akam Yemeği: Leonardo’nun yapıtı, figürlerin yerleştirilişi ve mekanın
tanımlanması açısından Rönesans resim sanatı ilkelerinin kusursuzluğa ulaştığı bir başyapıttır.
Merkezde yer alan İsa’nın neredeyse eşkenar üçgen biçimindeki görünümü ve iki yanda
betimlenen havarilerin üçerli gruplar halinde verilişi, figürlerin mekana yerleştirilişinin
kusursuz bir örneğidir. Öte yandan sanatçı perspektifin bütün olanaklarını kullanarak İsa’nın
ve havarilerin yer aldığı mekanı, gerçek mekanın bir uzantısı gibi resmetmiştir.
Meryem ve Çocuk İsa ile Azize Anna: Özellikle kayalıklarda görülen karanlık ve
ışıklı alanlar arasındaki yumuşak geçişler ve manzaranın arka plana doğru gittikçe
soluklaşması, Leonardo’nun olgun dönem yapıtlarında kendini çok daha fazla belli eden
sfumato tekniğinin yansımasıdır. Yapıtta seçkinleşen birçok özellik göze çarpar: Yüzlerin öte
dünyaya özgü güzelliği, belli belirsiz gülümsemeler, mistik manzara, Leonardo’nun yaşam
boyu sürdürdüğü botanik çalışmalarını yansıtan bitkileri titiz bir biçimde resimleme
anlayışı…
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Leonardo da Vinci, Meryem ve Çocuk İsa ile Azize Anna
1510, Louvre Müzesi, Paris
Raffaello’nun (1483-1520) yapıtları, resimsel yapının sağlamlığı, dingin ve ölçülü
hareketlere sahip figürleri, çizgi ve desen gücüyle seçkinleşmektedir.
Meryem’in Evliliği: Resmin arka planında Bramante’nin üslubunu yansıtan mimari,
ön planda ise evlilik sahnesi betimlenmiştir. Figürler anıtsal bir mimarinin önünde
görülmektedir. Ön plandaki figürlerle arka planda yer alan mimari arasındaki alanda
perspektif yetkin biçimde kullanılmış, basamaklarla ulaşılan mekan derinlik algısını
güçlendirmiştir.

Rafaello, Meryem’in Evliliği, 1504, Pinacoteca di Brera, Milano
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Atina Okulu: Vatikan fresklerinin en tanınmış örneği olan yapıt, felsefe alegorisidir.
Sanatçı antik çağın anıtsal mimarisi önünde felsefe tarihinin önemli isimlerini antik dönem
giysileri içinde resmetmiştir. Yapıtın ana figürleri, merkezde görülen idealist Platon ile realist
Aristoteles’tir. Felsefi inançları doğrultusunda Platon göğü, Aristoteles ise yeri işaret eder.
Her figür astronomi, geometri, aritmetik, retorik, müzik, sanat gibi alanları sembolize eder.
Felsefi içeriğinin yanı sıra anıtsal arka plan, dengeli figür dağılımı, tek tek figürlere yüklenen
jestler, desen ve form açısından Yüksek Rönesans’ın en yetkin örnekleri arasında yer
almaktadır.

Rafaello, Atina Okulu, 1509, Stanza della Segnatura, Vatikan

Michelangelo (1475-1564), her türlü duyguyu çıplak vücutlar üzerinde göstermeyi
amaçlayan bir sanatçıdır. Hareketli formlar, güçlü gölge-ışık karşıtlığı ve kusursuz anatomi
çalışması Michelangelo’nun yapıtlarının temel özelliğidir. Dünyevi zaaflar ile kurtuluş olgusu
arasındaki çatışma -klasik dünya düşüncesi ile Hıristiyan dünya görüşü arasındaki çelişkiyapıtlarının ana temasını oluşturur. Michelangelo için heykel en önemli sanat dalıdır. Ona
göre, resim, heykele yaklaştıkça önem kazanır.
Sistine Şapeli Tavan Freskleri: Mekan-figür ilişkisinin güçlü biçimde ifade edildiği
ve yumuşak renklerin kullanıldığı fresklerde, son derece iri betimlenmiş figürler, mermer
heykelleri andırmaktadır. Adem’in Yaradılışı’nda, Tanrı figüründeki dinamizm, henüz
kıpırdayamayacak kadar güçsüz ve hareketsiz görünen Adem’in yanında büyük bir kontrast
yaratmıştır. Cennetten Kovuluş sahnesinde ise Adem ile Havva’nın yasak meyveyi tatmaları
üzerine kovuldukları sırada yaşlanmış olarak betimlenmeleri dikkat çekicidir. Yüzlerindeki
acı ifadesi çok etkileyicidir.
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Michelangelo, Adem’in Yaradılışı, 1508-11, Sistine Şapeli, Vatikan

Michelangelo, İlk Günah ve Cennetten Kovuluş, 1508-11, Sistine Şapeli, Vatikan
Son Yargı (Mahşer): Michelangelo’nun Son Yargı freski, Rönesans resminin klasik
ilkeleriyle (uyum, denge vd.) uyuşmayan özellikler taşımaktadır. Gökyüzünü çağrıştıran mavi
bir fon önünde çok güçlü gölge-ışık kullanımı ve iç içe geçmiş figürlerde aşırı deformasyonlar
göze çarpar. Ayrıca ifade ve devingenliğe verilen önem dikkat çekicidir. Sanatçının bireysel
üslubunda ortaya çıkan bu değişim aslında yeni bir üslubun habercisidir. Bu özellikleri
nedeniyle Michelangelo’nun Son Yargı freski, Maniyerist üslubun olgun örneklerinden biri
olarak kabul edilir.
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4.3. İtalya Dışında Rönesans Sanatı
Temelleri İtalya’nın Toskana bölgesinde atılan Rönesans kültürü, zamanla Avrupa’nın
genelinde etkinleşen bir hareket özelliği kazanmıştır. “İtalya Dışında Rönesans” konusunu ele
alan metinler genellikle, bir ‘yayılma’ ve ‘benimseme’ sürecinden söz ederek İtalya’ya
yaratıcı ve yenilikçi olma payesini vermekte ve öteki Avrupa ülkelerine ise ‘etki altında
kalan’, pasif bir rol yüklemektedir (P. Burke, Rönesans, s. 41). Bu geleneksel yaklaşım bir
yana, Rönesans hareketinin Avrupa’nın çeşitli coğrafyalarında belirmesinde birçok faktör
etkili olmuştur:
•

İtalya ve öteki Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler

•

İtalyan hümanistleri ve sanatçılarının, çeşitli davetler, diplomatik görevler ya da
dinsel kaynaklı sürgünler vb. nedenlerle öteki Avrupa ülkelerine gerçekleştirdikleri
seyahatler

•

Avrupa ülkelerinden İtalya’ya gerçekleştirilen seyahatler (Bu seyahatlerin bir
kısmını, Rönesans kültürünü incelemek, yeni resim üslubunu öğrenmek ve antik
kalıntıları görmek amacıyla İtalya’ya gelen sanatçıların gezileri oluşturmaktadır.

•

Pek çok bilginin kendi ülkelerinde olmayan metinleri incelemek için İtalya’ya
gelişleri (Copernicus, Thomas Hoby, Montaigne vd.)

•

15. yüzyılın sonlarında matbaanın gelişimiyle orijinal metinlerin ve çevirilerin
Avrupa genelinde yayılması

4.3.1. Flaman Okulu
Rönesans sanatının İtalya dışındaki en önemli temsilcisi, Flaman Okulu’dur. Bugünkü
Belçika topraklarını kapsayan Flaman bölgesi, 15. yüzyılda yeni bir sanat merkezi olarak
belirmiş, İtalyan Rönesans hareketinden bağımsız bir biçimde, gerçeğin titiz gözlemine
dayanan bir sanat anlayışı ortaya koymuştur. Öte yandan özellikle 16. yüzyılda İtalya ile
ticaret bağlantıları nedeniyle başkent Anvers Flaman sanatının merkezi konumuna gelmiştir.
Bu süreçte birçok Flaman sanatçısı İtalya’yı ziyaret etmiş, Flaman resim geleneğiyle İtalyan
Rönesans resminin ilkelerini kendilerine özgü bir duyarlılıkla harmanlayarak yeni bir resim
tarzı geliştirmişlerdir.
Flaman ustaları, İtalyan Rönesans sanatçılarının teori ve sistematik kurallara
dayanarak yarattıkları resim üslubunu, daha çok sezgiye dayalı bir yaklaşımla bulgulamıştır.
Kuzey Rönesansı’nın karakteristiğini, Kuzey gerçekçiliği, anlatımcılığı ve detaycılığı
oluşturur.
Jan van Eyck (1395?-1441)
Kardeşi Hubert van Eyck ile birlikte 15. yüzyılın ilk yarısında etkinlik gösteren Jan
van Eyck, Uluslararası Gotik üslupla bağlarını tamamıyla kopararak natüralist resim
anlayışını benimsemiştir. Öte yandan geliştirdikleri yağlı boya resim tekniği özellikle İtalyan
sanatçılar tarafından da uygulanmıştır.
Ghent Altarı / Kutsal Kuzuya Tapınma, 1432, ST. Bavo Katedrali, Ghent (350x461 cm.)
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Yuhanna’nın Vahiy kitabındaki anlatının işlendiği altarın üst kısmında, merkez panoda
İsa, Meryem ve Vaftizci Yahya, yan panolarda şark söyleyen melekler ile Adem ve Havva
figürleri yer alır. Altta merkez panoda, Eski ve Yeni Ahit peygamberleri, azizler, meleklerin
oluşturduğu topluluğun İsa’yı sembolize eden kuzuya tapınırken betimlenmiştir.
Kuzuya Tapınma sahnesi, Kuzey detaycılığının tipik bir örneğini oluşturur.
Kompozisyonda figürler ve doğa unsurları, kuyumcu gibi ince çalışma yöntemini anımsatan
nitelikte, en ince ayrıntısına kadar oldukça zengin bir biçimde işlenmiştir. Öte yandan zengin
bir renk anlayışı dikkati çeker. Yan panolardaki portrelerde de yüz ifadelerindeki çarpıcılık
kendini gösterir.

Arnolfini’nin Evliliği, 1434, National Gal., Londra
Arnolfini’nin Evliliği, 1434, National Gal., Londra (82x60 cm.)
İtalyan tacir Giovanni Arnolfini ile karısı Giovanna Cenami’nin resimlendiği yapıt, o
dönemde bir tür evlilik belgesi sayılan betim tipine bir örnektir. Başarılı bir iç mekan
tanımlamasının sergilendiği resim, nesnelerin doku ve niteliklerinin verilmesi açısından çok
çarpıcıdır. Figürlerin yüzlerindeki solgun ve düşünceli ifadenin resme kattığı dinsel bir nitelik
ve ön plandaki köpek, nalınlar, pencerenin içindeki meyvelerin taşıdığı sembolik anlam
yapıtın alegorik yönünü güçlendirmektedir. Yapıttaki en önemli ayrıntı arka duvarda yer alan
aynadır. Bu aynada, açık kapının önünde Arnolfini çiftinin yanı sıra olasılıkla evliliğe tanıklık
eden iki kişinin daha bulunduğu görülmektedir. Ayrıca aynanın üstünde, duvarda “Johannes
de Eyck fuit hic” (Jan van Eyck da buradaydı) tümcesi yazmaktadır. Böylece sanatçı, bir
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görgü tanığı haline gelmiştir. Yapıt bir portre olmanın yanı sıra aynı zamanda bir iç mekan
resmi olarak tasarlanmıştır.
“Todorov’un da altını çizdiği gibi birey-ressamın ‘gözle görülür’ biçimde ortaya çıkışı, yine Kuzeyli bir sanatçı olan Jan van Eyck’ın yapıtında taçlandırılır. Eyck, resminin
(Arnolfini Evliliği, 1434) arka planına yerleştirdiği aynaya kendi yansımasını eklediği gibi,
aynanın üstün- deki duvara “Johannes de eyck fuit hic 1434” (Jan van Eyck buradaydı, 1434)
yazısını koyarak birey-ressamın varlığını açıkça ilan eder. Todorov, “İtalya’nın önderliğinde
antik sanatın keşfi” gibi ‘sınırlandırılmış’ bir tanıma indirgenen Rönesans algısını
eleştirirken, Kuzey Rönesans’ına hakkını teslim eden bir dizge izleyerek bireyin önlenemez
yükselişinin ‘tanrısal olanın insanlaştırılması’ bağlamında süregittiğini söyler. Bu noktada
başka bir Kuzeyli ustayı anarak Dürer’in ‘geleneksel İsa’ imgesini çağrıştıran 1500 tarihli
otoportresini Rönesans sanatının doruklarından biri olarak tanımlar.” (S. Yüzgüller Arsal,
Kirk, s. 9)
Kırmızı Türbanlı Adam Portresi, 1433, National Gal., Londra (22.5x19cm.)
Eyck’ın gerçekçi anlatımını gözler önüne serdiği başka bir resim türü de portredir.
Figürün yüz hatlarını ve ruhsal durumunu gerçekçi bir biçimde yansıttığı portrelerine bir
örnektir. Siyah giysiler içindeki figür, karanlık bir arka önündedir. Koyu tonlar ile figürün teni
ve kırmızı türbanı arasında güçlü bir kontrast göze çarpar.

Kırmızı Türbanlı Adam - 1433 - National Gallery, London
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Rogier van der Weyden (1400-1464)
İtalya’ya gitmiş ve Medici ailesi için çalışmış olan sanatçı, sağlam bir çizgi ve
düzenleme anlayışı, göz alıcı renkleri ve tinsel anlatım yüklediği dinsel temalı resimleriyle
Kuzey Rönesansı’nın en büyük temsilcilerinden biridir. Avrupa resim sanatı üzerinde kalıcı
bir etkisi olan Weyden’in birçok yapıtı, daha yaşadığı dönemde İspanya, Fransa, İtalya ve
Almanya’ya gönderilmiştir.

Çarmıhtan İndiriliş, 1433, Prado Müzsi, Madrid
Çarmıhtan İndiriliş, 1433, Prado Müzesi, Madrid (220x262 cm.)
Kompozisyon tasarımı ve figürlerin betimlenişinde köşeli bir anlayışın görüldüğü
resimde, figürlerin jestleri ve yüz ifadelerinde güçlü bir dramatik anlatım göze çarpar.
Özellikle yere düşmek üzere olan Meryem ve onu destekleyen İncilci Yahya, ellerini
kavuşturmuş Maria Magdalena figürü bu dramatik anlatımı desteklemektedir. Yıkılmak üzere
olan Meryem’in hareketi, çarmıhtan indirilen İsa’nın vücudunun devinimine karşılık
oluşturur. Sanatçı, arka planda kullandığı altın sarısında, Ortaçağ’ın simgesel altın sarısı
zeminini kütlesel bir duvara dönüştürmüştür. Yapıt, Kuzey anlatımcılığının en ünlü
örneklerinden biridir.
Aziz Luka ve Madonna, 1435, Museum of Fine Arts, Boston (137.7x110.8 cm.)
Weyden bu yapıtında, ilk Hıristiyan ressam olarak kabul edilen ve Meryem’i
resmettiği var sayılan İncil yazarı Luka, kucağında Çocuk İsa ile Meryem’i resmetmektedir.
Luka ve Meryem ile Çocuk İsa, iki sütunla dışarıya açılan bir iç mekanda görülmektedir.
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Sanatçının yansıttığı Meryem figürü, çocuğunu emziren ve anaçlığa ilişkin duygularının
(özellikle şefkat) yoğun bir biçimde izleyiciye aktarıldığı bir anne figürüdür. Bazı araştırıcılar
Luka figüründe sanatçının kendi portresini resmettiğini öne sürmüştür. Arka planda
ortasından bir nehrin geçtiği bir kent manzarası yer alır. Oldukça detaylı çalışılmış olan bu
manzarada, kentin surları, evler, sokaklarda gezen insanlar görülebilmektedir.
Sacra Conversazione, 1450-51, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt (61.7x46.1)
1450 yılında İtalya yolculuğuna çıkan Weyden'in İtalyan sanatı etkisinde yaptığı bu
çalışması, Medici ailesi tarafından sipariş edilen küçük bir pano resmidir. "Medici
Madonnası" İtalya'da çok yaygın olan ancak Kuzey Avrupa sanatında bulunmayan "sacra
conversazione" temasını sürdürmektedir. Yalın ve simetrik bir düzenleme sunan
kompozisyonda, bir heykel gibi basamaklı bir platformda duran Meryem saflığını sembolize
eden, iki melek tarafından tutulan bir gölgelik ile çevrelenmiştir. Kucağında çocuk İsa'yı
tutmaktadır ve bir göğsü oğlunu emzirmek için açıktadır. Meryem'in sağında Aziz Petrus ile
Vaftizci Yahya, solunda ise Medici ailesinin patron azizleri olan hekim azizler Cosmus ile
Damianus kardeşler yer almaktadır.
Ellerinde hekimliklerinin işareti olan idrar şişesi, reçete ve dilbasan taşıyan Cosmus ve
Damianus İtalyan resim geleneğine uygun olarak betimlenmemelerine karşılık, iki figür
arasındaki benzerlik ve atribüleri nedeniyle tanınabilmektedir. Kompozisyonda yer alan
figürlerin bakışlarını farklı noktalara yönelttikleri görülmektedir. Meryem şefkatle çocuk
İsa'ya bakarken Vaftizci Yahya bakışlarını aşağıya doğru yöneltmiştir. Diğer taraftan Aziz
Petrus ile hekim azizler ise kompozisyonun dışına yönelen bakışlarıyla dikkat çekmektedirler.
Öteki "sacra conversazione" betimleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük boyutlarda olan
bu pano resmi (61,7x46,1 cm.), kaidesinde Floransa kentinin armasını taşımaktadır. Ayrıca
resmin alt kısmında görülen beyaz zambaklar Meryem'in saflığını sembolize etmektedir.
Son Yargı Poliptiği, 1446-52, Musée de l'Hôtel Dieu, Beaune (215x560 cm.)
Burgundy şansölyesi Nicolas Rolin, Beaune’da yaptırdığı bir hastane için Weyden’e
bir altar resmi sipariş etmiştir. 72 metrelik uzun hastane koridorunun sonunda yer alan şapel
için tasarlanan ve bugün de aynı mekanda sergilenen (Hotel Dieu) yapıt Son Yargı temasını
işlemektedir. Weyden’in başyapıtı olarak kabul edilen altar panosunun ön kısmında Son Yargı
sahnesi, arka kısmında ise üstte Müjde sahnesi, altta donor Nicolas Rolin ile karısı, St.
Sebastian ve St. Antonio resmedilmiştir. Son Yargı kompozisyonun merkez panosunda İsa ve
günahları tartan Başmelek Mikhael, üstteki iki yan panoda ‘çile gereçleri’ni taşıyan melekler
betimlenmiştir. Alttaki panolarda Meryem, Vaftizci Yahya, havariler ve azizler topluluğu yer
almaktadır. Ayrıca sağ yanda cennete yükselen iyi ruhlar, sol yanda cehenneme inen kötü
ruhlar görülmektedir.
Weyden’in yapıtı, kullanılan renk zenginliği, yumuşak geçişlerle sağlanan ışık-gölge
karşıtlığı, zarif, incelikli çizgisellik ve sanatçının yapıtlarının en önemli karakteristiğini
oluşturan tinsel anlatım ile seçkinleşir.
Hieronymus BOSCH (1450 c.-1516)
Gerçek adı Hieronymus Van Aeken olan sanatçı, Bosch adını, doğduğu kent olan
Kuzey Brabant’ın başkenti Hertogenbosh’un son hecesinden almıştır. Bosch’un doğduğu kent
Flaman sanat merkezlerinden uzakta, gelenekçi zihniyetin sürdürüldüğü bir bölgedir. 14801512 tarihleri arasındaki Meryem Ana Kardeşlik Birliği kayıtlarında, dinsel gösteri ve
orkestra elemanı olarak sanatçının adına sıkça rastlanması, bütün yaşamını doğduğu kentte
geçirdiğini düşündürmektedir.
Bosch’un resim üslubunun oluşmasında ilk olarak kendisi gibi ressam olan babası
etkili olur. Öte yandan döneminde ortaya çıkan akımlardan etkilenmeyen Bosch, tarih
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vermediği yaklaşık kırk yapıtında “bağımsız bir sanatçı” olduğunu ortaya koymaktadır.
Fantastik, düşsel yaratıklarla dolu sihirli ve hayali bir dünya yarattığı ve parlak renkler
kullandığı yapıtlarındaki kişisel üslubu, Bosch’u çağdaşı olan bütün sanatçılardan açık bir
biçimde ayırmaktadır. Onun ortaya koyduğu sanat anlayışı, çağının resim geleneğinden çok
Ortaçağ’ın süsleme sanatı ve anlatılarından beslenmektedir. Yapıtlarında yarı insan yarı
hayvan biçimindeki yaratıklar düşsel bir mimari ve manzara içinde karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca fantastik öğelere yer vermediği, derin bir dinsel sembolizm yüklediği yapıtları da
vardır.
“Bosch, farkında olmadan Rönesans’ı atlayıp modern sanata ulaşan gerçek bir
Ortaçağ ressamıdır.”
Koyu bir Katolik, katı bir ahlakçı olan Bosch, belleğin derinliklerine inebilme ve soyut
kavramları resmetme yeteneğiyle işlediği konuları alaycı bir üslupla anlatır. Kalabalık figürlü
resimlerinde cennet-cehennem, iyilik-kötülük gibi karşıtlıkları ve çeşitli atasözlerini ahlakçı
bir tavırla betimlemiştir. Yaşadığı dönemde yaygın bir üne kavuşmuş olan sanatçının İspanya
kralı II. Felipe gibi çok ünlü alıcıları vardı. Bu nedenle Prado Müzesi’nde pek çok yapıtı
bulunmakta ve İspanya’da “El Bosco” takma adıyla anılmaktadır. Fantastik öğeleri inanılmaz
bir incelikle renklendirişi nedeniyle 20. yüzyılın Gerçeküstücü sanatçılarınca bir öncü olarak
benimsenmiştir.
“Bosch’u 16. yüzyılda gülünç canavarların yaratıcısı, 19. yüzyılın başında ise daha
şaşırtıcı biçimde şakacı biçiminde değerlendirenler olmuştur. Bosch’un imge dünyasının
güldürücü bulunmaktan vazgeçilmesi, herhalde 20. yüzyılın tutumudur.”
Gombrich
•

Yedi Ölümcül Günah, 1480, Prado Müzesi, Madrid (120x150 cm.)
Sanatçının en erken tarihli yapıtları arasında yer alan resimde, dikdörtgen bir
düzenleme içinde beş dairesel form yer alır. Merkezdeki büyük dairenin ortasında içinde
İsa’nın imgesi bulunan ve Tanrının gözünü sembolize eden bir daire, gözün etrafında ise yedi
ölümcül günah betimlenmiştir. Köşelerde yer alan dört yuvarlakta ise geç Ortaçağ’da yaygın
bir inanç olan “Yaşamın Son Dört Evresi”ni temsil eden Ölüm Döşeği, Son Yargı, Cennet ve
Cehennem resimlenmiştir.
Yedi Ölümcül Günah: Öfke, kibir, şehvet, tembellik, oburluk, açgözlülük, kıskançlık.
Kibir sahnesinde, zengin ev eşyalarıyla çevrelenmiş bir iç mekanda, başındaki başlığı
düzeltirken aynaya bakmakta olan bir kadın görülmektedir. Aynayı tutan, şeytandır.
Oburluğun işlendiği sahnede, elinde servis tabağıyla bir kadın, açgözlülüklerini doyurmaya
çalışan iki yetişkin erkek ile bir çocuk figürü betimlenmiştir. Baba ve oğul birbirlerini
itiştirerek yemek yemektedir.
Saman Arabası, 1500-1502, Prado Müzesi, Madrid (135x190 cm.)
İspanya kralı II. Felipe’nin satın aldığı yapıtlardan biri olan triptik, Bosch’un
yapıtlarında sıkça karşılaşılan günah ve günahın cezalandırılması temasını işlemektedir.
Triptiğin sol panosunda (Cennet) Havva’nın yaradılışı, İlk Günah, Adem ile Havva’nın
cennetten kovuluşu ve arka planda cennetten kovulan başkaldırıcı meleklerin gökten düşüşü
gösterilmiştir. Merkez panoda çok sayıda figür, bir saman arabasının etrafında betimlenmiştir.
Kalabalık, arabaya tırmanıp biraz saman alabilmek birbirine girmiş durumdadır. Bazıları
tekerleklerin altına düşmüştür. Saman yığınının üstünde müzik yapan iki kişi görülür. Arabayı
çekmekte olan figürler “deliler”, arabanın peşine düşmüş gruptaki bazı figürler ise papa,
imparator ve prensler olarak yorumlanmaktadır. Bulutların arasında ellerini iki yana açmış
biçimde, -cehenneme gidecek olan- kalabalığa merhametle bakan İsa resmedilmiştir. Merkez
panodaki saman arabası ve etrafındaki kalabalık, dünyadaki açgözlülüğün eğretilemesi olarak
değerlendirilebilir. Sağ panoda, merkez panoda ifadesini bulan günahın cezalandırılmasını
•
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anıştıran Cehennem betimiyle karşılaşırız. Arka planda büyük bir yangın görülürken, yarı
insan yarı hayvan biçimli yaratıkların günahkâr ruhları cezalandırışı betimlenmiştir.
Saman Arabası yapıtı, dünyanın geçici nimetlerinin peşinden boşu boşuna koşanlara
iğneleyici bir vaaz niteliğindedir. Geç Ortaçağ’ın ‘bütün canlılar ottur’ alegorisinin bir
yansımasıdır.
“Bir sanatçı belki de ilk ve son kez, Ortaçağ insanının üstüne bir karabasan gibi
çöken yılgıya somut ve elle tutulur bir biçim vermeyi başarmıştı. Bu sonuç, eski görüşlerin
güçlerini hala sürdürdükleri, ama aynı zamanda yeni ruhun sanatçıyı, düşlediği şeyi
betimlemesi için gerekli yöntemlerle donattığı bu dönemde gerçekleşti.”
Gombrich

Saman Arabası, 1500-2, Prado Müzesi, Madrid
•

Yeryüzü Zevkleri Bahçesi, 1500-1508, Prado Müzesi, Madrid (Orta pano: 220x195
cm.; yan panolar: 220x97 cm.)
Bosch’un en önemli çalışmalarından biri olan triptiğin, sol kanadında dünyasal cennet,
merkez panoda insanın yaşadığı dünyasal zevkler, sağ kanatta cehennem betimlenmiştir. Altar
panosunun dış bölümünde ise tek renk tonunun egemen olduğu sahnede sular tarafından
kuşatılmış düz bir yuvarlak biçiminde yeryüzü gösterilmekte ve sol üst köşede çok küçük
betimlenmiş Tanrı figürü yer almaktadır. İçerik ve kompozisyon açısından Ortaçağ’a bağlı
özellikler taşıyan yapıta ilişkin pek çok görüş öne sürülmüştür:
Cennet: Sahnenin ön planında Adem ile Havva’nın yaradılışı, çeşitli hayvanlar ve
merkezde yaşam çeşmesi olarak yorumlanan bir yapı görülmektedir.
Cehennem: Arka planda bir kentin yandığı görülür. Ön planda çeşitli yaratıklar
betimlenmiştir.
Zevk Bahçesi: Çıplak olarak betimlenmiş çok sayıdaki ufacık figür, cinsellik, oburluk
gibi dünyasal zevklerin vurgulayan bir biçimde gösterilmiştir.
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Yeryüzü Zevkleri Bahçesi, 1500, Madrid

Gombrich’in yorumu:
“Arka plandaki bütün o garip kule benzeri yapıların ne anlama gelirse gelsinler, çok
hassas bir denge içinde oldukları açıktır. Ortadaki yapı, üstünde yuvarlak altlığa otura bir
sütunun yer aldığı, suda yüzen çatlamış bir küredir. Her yerde tüyler ürperten bu
dayanıksızlık, hassas denge izleği vurgulanıyor. Sanki yapının üstünde kuş gibi insanlardan
biri hareket etse, kuşlardan biri uçsa bütün bu fıskiye devrilip gidecektir. Aynı yaklaşım
kalıcılığı olmayan (geçici) öğelerden, olasılıkla bulut ve köpüklerden oluşan öteki yapılar için
de geçerlidir. Çoğu figür nesneleri başlarında dengede tutmakta, dönüp duran kalabalık
içinde bir adam atın sırtında tek ayağı üstünde dengede kalmaya çalışmaktadır. Kırılgan
kabarcıklar, ıstakoz kabukları, cam tüpler, yumurtalar hep bu türden nesnelerdir. Cehennem
bölümündeki merkezi figür, gizemli ağaç adam bile hiç güven vermeyen iki harap kayık
üstünde duruyor.”
“Tufan öncesi bereketi simgeleyen sıra dışı görünümlü dev ağaçlar, orta panoda ve
Cennet bölümünde ufukta sıralanıyorlar; ancak çevrelerinde dolanan kara kuşlar sürüsü hiç
de iyi şeylerin habercisi değildir. İşte bunlar, dış kanatta Tufan selleriyle çürüyüp yok olurken
gösterilmiş ağaçlardır.”
“Yapıtını dev meyveleri açgözlülükle tüketen insanlarla doldururken ressamın imge
evrenini kamçılayan şey, yeryüzünün Tufan öncesindeki bu görünümüdür. Ön planda ortada
başında kocaman bir salkımla dev bir çileği dişleyen adamın yer aldığı grup, suda dev bir
üzüm salkımının çevresinde toplanarak kendilerine ziyafet çeken insanlar ve arka planda yine
dev bir çileğin çevresinde toplanmış kalabalık dikkat çekicidir. “
“Orta panonun sağ köşesinde bir paye yer alıyor, arkasında da düzenlemenin tek
giysili figürü bir şey imliyor. Acaba bu Nuh mudur?”
“Tufandan önceki et yemememe çağında kuşkusuz hayvanlarda bir insan korkusu
yoktu. Bu çıplak erkek ve kadınların hayvansal içgüdülerini özgürce sergilemeleri, temiz ya
da temiz olmayan hayvanlarla kurdukları birlik, yakınlık duygusuyla örtüşmektedir. Yeryüzü
bereketi nedeniyle dev boyutlara ulaşmış kuşlardan yiyecek alırlar. Bir başkası bir fareyi
buyur ediyor, büyük bir kalabalık da resmin ortasındaki çılgın geçit töreninde her türden
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hayvanla eğleşiyor. Şehvet, insanoğlunu Tufan’dan önceki dönemde gerçekten çılgınlığa
sürüklemişti.”
“Tufan’dan önce insanlığın gerçek günahı, bir günah duygusu eksikliğidir. İnsanlar
yargılanma düşüncesine sahip olmaksızın ‘yemeye, içmeye ve kocaya varmaya’ düşkündüler;
ne var ki bu düşkünleri her zevk aracının birer işkence aletine dönüştüğü bir Cehennem
bekliyordu. (Sağ kanat)”
Gombrich’e göre, Bosch’un yapıtı simgesel bir anlatımdan çok Kutsal Kitap ve onun
açımlamalarının resimlenişi geleneğine bağlıdır: “Bu durum, yapıtın hiçbir simgesel anlam
taşımayan saf bir resimleme olduğu anlamına gelmiyor. Sanatçının bildirisini iletmek için
cinselliğe ilişkin eğretileme ve anıştırmalara yer vermiş olduğu göz önünde tutulmalıdır.
Aynın durum, dayanıksızlık ve geçicilik imgeleri için de geçerlidir.”
Dış pano: Kristal bir küre ile kuşatılmış yeryüzünü gösteren betim genellikle
‘Dünyanın Yaradılışı” olarak adlandırılmıştır.
“Resimde, Tanrı sanki bir antlaşmadan söz ediyormuşçasına bir kitabın sayfalarını
göstermektedir. Eğer öyleyse, resim yeryüzünün yaradılışını betimliyor olamaz. Yapıt, suların
çekilmeye başladığı sırada –ki gerçekten de yeryüzü yuvarlığının yine de sularla çevrili
olduğu açıkça görülüyor- Tufan sonrası yeryüzünü gösteriyor olmalıdır. Öte yandan,
dünyanın yaratıldığı anın resimlenmiş olması çok da akılcı değildir; çünkü dikkatli
bakıldığında manzaranın içinde kalelerin ve birtakım yapıların varlığın görülecektir.”
“Eğer altar panosunun genel izleği Tufan ise, orta pano Tufan’dan önceki dünyayı
gösteriyor olmalıdır. Sevişme ve açgözlülük, insanın günahkarlığı için karanlık bir simgesel
başvuru olmaktan çok, yeryüzünde olanları –ki bunlar Tanrının dünyayı yok etmeye
kalkışmasına nedendi- bütün açıklığıyla gözler önüne seriyordu.”
Gombrich öne sürdüğü yorumun ardından Bosch’un yapıtına yeni bir isim öneriyor:
“Tufan’ın Verdiği Ders”.

Müneccim Kralların Secdesi, 1510, Prado Müzesi, Madrid
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Müneccim Kralların Secdesi, 1510, Prado Müzesi, Madrid (Merkez pano: 138x72
cm.)
Üç kanatlı altar panosunun merkez panosunda müneccim kralların secdesi sahnesi, yan
panolarda resmi sipariş eden aile üyeleri ile patron azizleri Petrus ve Agnes yer almaktadır.
Sahnenin ön planında bir ahırın önünde Meryem ve Çocuk İsa ile annesinin kucağındaki
Çocuk İsa’ya hediyeler sunan üç kral görülmektedir. Meryem’in ayakları dibinde yaşlı kralın
sunduğu hediye göze çarpar. Bu, İshak’ın kurban edilişinin (İsa’nın çarmıha gerilişinin ön
belirimi) betimlendiği bir heykeldir. Öteki iki kralın sunduğu hediyeler de Eski Ahit
peygamberleri Süleyman ve Davud’a ilişkin imgelerdir.
Sahnenin sağ tarafında ahırın etrafına toplanmış, büyük bir merakla kralların secdesini
izleyen köylüler görülmektedir. Hatta köylülerden ikisi ahırın üstüne çıkmıştır. Köylülerin
kaba ve meraklı tavırları ile kralların görkemli ve ağırbaşlı duruşları arasında güçlü bir
kontrast yaratılmıştır. Kralların arkasında, ahırın içinde Çocuk İsa’ya düşmanca bir tavırla,
şüpheli gözlerle bakan bazı figürler göze çarpar. Bu figürlerden en önde bulunanı, başında
soğan biçimli bir taç taşır. Bu figür, Çocuk İsa’yı öldürmek için iki yaşın altındaki çocukları
katledecek olan Herodes olarak yorumlanmaktadır.
Yapıtın arka planında, Kuzey Rönesansı’na özgü incelikli ve detaycı bir manzara yer
alır. Bu manzarada gri ve mavi tonların egemen olduğu bir kent, köylüler, atlı figürler görülür.
Ayrıca gökyüzünde üç kralın Çocuk İsa’nın doğduğu ahırı bulmak üzere izledikleri yıldız da
betimlenmiştir.
•

Yaşlı Pieter BRUEGEL (1525/30-1569)
Kuzey Rönesansı ve sonrasının en önemli temsilcilerinden biri olan Pieter Bruegel’in
yaşamı hakkında çok az bilgiye sahibiz. Sınırlı kaynaklara göre olasılıkla Kuzey Brabant
bölgesinde doğmuştur. Karel van Mander’in 1604’te yayımlanan Schilderboeck (Book of
Painters) adlı yapıtında, sanatçının Anvers’te Pieter Coeck van Aelst’in (1502-50) öğrencisi
olduğu belirtilmektedir. 1551’de Anvers Ressamlar Loncası’na giren Bruegel, 1551 ya da
1552’de Roma, Napoli, Sicilya’yı kapsayan bir İtalya gezisine çıkmış, Roma’da İtalyan
minyatür sanatçısı Giulio Clovio (1498-1578) ile çalışmıştır. İtalya’dan Anvers’e dönüş gezisi
sırasında olgunluk döneminde yağlı boya tekniğinde yetkin örneklerini vereceği manzara
çizimleri gerçekleştirmiştir. 1555 yılında döndüğü Anvers’te manzara çizimlerini sürdürmüş
ve bu çalışmaları Hieronymus Cock tarafından yayımlanmıştır. Belli bir dönem gravür
çalışmalarını sürdüren Bruegel, 1562’den itibaren resimle uğraşmaya başlamıştır. 1562
yılında Amsterdam’a bir yolculuk yapmasının ardından 1563’te ustası Pieter Coeck’in kızıyla
evlenerek Brüksel’e yerleşmiştir.
Yapıtlarında genellikle köylülerin yaşamından sahneleri işleyen Bruegel,
kuşkusuz bir kentli olmasına karşın “Köylü” takma adıyla anılmaktadır. Köylüleri çalışma,
eğlenme hali gibi çeşitli biçimlerde betimleyen sanatçı, günlük yaşam sahnelerinin XVI.
yüzyıldaki en önemli temsilcisi kabul edilmektedir. İtalya gezisiyle İtalyan Rönesans sanatını
inceleme fırsatına bulan Bruegel’in sanat anlayışı daha çok Rönesans’a bir tepki olarak
beliren Maniyerist üsluba bağlıdır. İtalya’dan döndüğünde Bosch’un anlayışı doğrultusunda
çalışmalar gerçekleştiren sanatçı, erken döneminde ‘İkinci Bosch‘ olarak anılmıştır.
Bruegel’in erken yapıtlarındaki fantastik anlatımlar, kompozisyon düzenlemeleri ve zengin,
parlak renk anlayışı Bosch’un sanat anlayışından izler taşır. Ayrıca Bruegel de Ortaçağ
geleneğinden etkilenmiş, doğruluk, kötülük ve günahların temeli olarak değerlendirilen
cahillik temalarını işlediği yapıtlarına yoğun bir ahlaksal eleştiri yüklemiştir. Öte yandan bu
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iki ustanın izledikleri yolda temel bir ayrım göze çarpar. Bosch’un dinsel figürleri ve temaları
fantastik, düşsel bir dünyada betimlemesine karşılık Bruegel sıradan insanları günlük yaşam
sahneleri içinde resmetmektedir. Bruegel yaşadığı dünyanın gerçekliğine duyarlı bir sanatçı
olarak toplumsal yaşamın mekanizmaları ve güncel olaylar üzerine alaycı, taşlamacı bir üslup
geliştirmiş; alegorik ve eğretilemeci bir anlatım sunduğu yapıtlarında insanları gündelik
yaşantıları içinde betimlemiştir.

Brugel, Çocuk Oyunları, 1559-60, Kunsthistorisches Museum, Viyana
Çocuk Oyunları, 1559-60, Kunsthistorisches Museum, Viyana (118x161 cm.)
Bruegel bu yapıtında bir Flaman kasabasında iki yüz ellinin üzerinde çocuğu ve -bazısı
günümüzde de varlığını sürdüren- yaklaşık seksen dört çocuk oyununu resmetmiştir.
Sahnenin her yerine dağılmış biçimde çember, fıçı, ahşap parçaları gibi çeşitli nesnelerle
oynayan çok sayıda figürün betimlendiği yapıt, “Flaman çocuk oyunları ansiklopedisi” olarak
anılmaktadır. Resimde dikkati çeken en önemli unsurlardan biri, figürlerin pek çoğunun
yüzünde ‘yaşsız’ (yaşın belirsizliği) bir ifadenin varlığıdır; adeta bu oyunları oynayanlar
‘çocuk’ değildir. Çocukların çoğunun yüzünde çocukluğa ilişkin karakteristik unsurların
yokluğu göze çarpar. Bruegel’in bu betimleme anlayışı, bazı araştırıcılar tarafından çocuksu
oyunlarla zamanını boşa harcayan yetişkinlere bir uyarı olarak yorumlanmıştır.
Resmin sol yanında tipik bir Flaman manzarası, sağ yanda ise mükemmel bir
perspektif uygulanan bir sokak görülür. Figürler ufuk çizgisine doğru uzayan bu sokağın her
yanına dağılmış durumdadır. Yapıt, bütün figürlerin belirli gruplar halinde betimlenmesine
karşılık bir ‘düzensizlik’ duygusu vermektedir. Bu durum, sanatçının Maniyerist tavrıyla
ilişkilidir.
Karda Avcılar, 1565, Kunsthistorisches Museum, Viyana (117x162 cm.)
Sanatçının yüksekçe bir tepeden görülen geniş bir Flaman manzarasını resmettiği
yapıt, perspektif olgusunu bir manzara içinde ele aldığı en yetkin örneklerden biridir. Resmin
ön planında bir tepe üzerinde avcılar, av köpekleri ve bir hanın anında birkaç kişi
görülmektedir. Ön plandaki tepeliğin ardında izleyicide etkileyici bir derinlik algısı yaratan
geniş manzara uzanmaktadır. Dağlar, evler, ağaçlar –yeryüzü- karla kaplanmıştır. Resimde iki
soğuk rengin egemenliği söz konusudur: Yeryüzünü örten karın beyazı, buzun ve gökyüzünün
soluk grisi. Bununla birlikte insanlar, ağaçlar, köpekler, kuşların bütünü ise karanlık ya da
siyahtır. Sanatçının geleneksel renk kullanımıyla çelişen bu betimleme anlayışının sembolik
bir anlamı olduğu öne sürülmüştür: Kış, uyku ve ölüm getirir! Karda Avcılar, Bruegel’in
128

çizgici üslubunu, Kuzey anlatımcılığı ve detaycılığını günlük yaşamdan bir sahne içinde
yansıtan olgun bir örnektir.
Beytlehem’de Nüfus Sayımı, 1566, Musées Royaux des Beaux-Arts, Brüksel
(115x163 cm.)
Kar manzarası içinde bir Flaman kasabasının resmedildiği bu sahnenin bir İncil
öyküsünü işlediğini algılamak oldukça güçtür. Dinsel temaları günlük yaşam sahneleri gibi
betimleme anlayışı, Bruegel’in geleneksel tavrıdır. Flaman kasabasında güneş batmak
üzereyken çevredeki insanlar günlük yaşama ilişkin eylemler sergilemektedir: Buzları
süpürüp temizleyenler, ahşap kulübe yapanlar, kızakla kayanlar, fıçıları yerleştirenler,
oynayan çocuklar…
Sahnenin ön planında eşek üzerinde Meryem ve ona yol gösteren Yusuf
görülmektedir. Meryem ve Yusuf, nüfus sayımı için önünde insanların biriktiği hana doğru
ilerlemektedir. Çevredeki insanların bu kutsal figürlerle ilgilenmeyişi, bakışlarını onlara
yönelten herhangi birinin bulunmayışı dikkati çeken bir unsurdur.

Brugel, Beytlehem’de Nüfus Sayımı, 1566, Musées Royaux des Beaux-Arts, Brüksel
Köy Düğünü, 1568, Kunsthistorisches Museum, Viyana (114x164 cm.)
Bir tahıl ambarında gerçekleşen bir köy düğününü konu alan resim, pek çok köylünün
görüldüğü bu kalabalık sahnede birçok mizahi detay barındırmaktadır. Ziyafet masasında
oturan figürler arasında, ellerini kavuşturmuş, derli toplu bir biçimde oturan gelin göze çarpar.
Yüzünde hoşnut bir gülümseme görülen gelinin başında bir tür taç vardır. Gelinin sağ
tarafındaki figürlerden elinde kaşıkla tıkınmakta olan erkek figürü, damat olarak
yorumlanmaktadır. Sahnenin geneline kendisini yiyip içmeye vermiş olan insanlar egemendir.
Resmin ön planında yemek dolu tabakları taşıyan önlüklü iki kişi, küplerdeki içecekleri
testilere boşaltan bir kişi görülür. Kalabalığın önünde iki çalgıcı, arka planda ise düğün
mekanına girmeye çalışan başka çağrılılar betimlenmiştir. Masanın köşesinde konuşmaya
dalmış iki figür göze çarpar. Bunlardan bir yargıç, diğeri papazdır.
Bruegel’in yapıtında figürlerin betimleniş biçimi, oburluk ve kabalık imgelerine işaret
eder. Öte yandan figürlerin kompozisyona yerleştiriliş biçimi ve farklı yönlere doğru
devinimleri yapıta büyük bir dinamizm kazandırmıştır. Sanatçının zengin ve parlak renk
kullanımı da resmin etkileyiciliğini artırmaktadır.
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Körler Meseli, 1568, Galleria Nazionale, Napoli (86x154 cm.)
“Onlar (Ferisiler) körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre yol gösterirse ikisi birden
çukura düşer.” (Matta 15: 14)
Yeni Ahit’te yer alan İsa’nın bir meselini işleyen yapıtta, ellerinde değnekleriyle
birbirini izleyen altı kör betimlenmiştir. En önde görülen kör düşmüş, ardındaki düşmek
üzereyken resmedilmiştir. Diğerleri de onları izlediği için olasılıkla düşmek üzeredir.
Bruegel’in alegorik ve eğretilemeci anlatımının tipik örneklerinden biri olan Körler Meseli,
körlerin yüzündeki trajik anlatımla oldukça dramatik bir sahnedir. Yapıt, fiziksel körlüğün
yanı sıra ruhsal körlüğü de temsil etmekte, bu anlamda İsa’nın meseliyle örtüşen bir anlam
boyutu yüklenmektedir.
Karnaval ve Perhiz Arasındaki Savaş, 1559, Kunsthistorisches Museum, Viyana
(118x164 cm.)
Bruegel’in, günlük Flaman yaşantısını betimlediği kalabalık düzenlemeleri arasında,
dinsel şenlikleri alaycı bir üslupla gösterdiği resimleri önemli bir yer tutar. Sanatçı bu
çalışmalarında şenliklerin karakteristiği olan “tepetaklak dünya” temasını işlemektedir.
Karnaval ve Perhiz Arasındaki Savaş adlı yapıtında, sahnenin bir yanında Perhiz döneminin
dinsel etkinliklerini, öteki yanında ise Perhiz’den önce yapılan Karnaval eğlencelerini
betimleyerek dinsellik ve dünyevilik arasındaki zıtlığı çarpıcı bir biçimde yapıtına aktarmıştır.
4.3.2. Alman Okulu
İtalya dışında Rönesans’ın başka bir önemli merkezi de Almanya’dır. Özellikle
Dürer’in sanatıyla özdeşleşen Alman Rönesansı, Kuzey gelenekleri ile İtalyan Rönesans
resmi ilkelerinin bütünleştiği yeni bir sanat anlayışı ortaya koymuştur.
“Dış güzelliğin, nesnelerin, çiçeklerin, ziynet eşyalarının veya kumaşların
betimlenmesi bakımından üstün nitelikli her yapıt ya Kuzeyli bir sanatçıya ya da Benelüks
ülkelerinden bir sanatçıya; atak kenar çizgili, açık perspektifli ve insan vücudunu güvenle
tanıdığını gösteren her yapıt da İtalyan bir sanatçıya aittir diye bir önerme ileri sürersek, pek
de yanılmış sayılmayız.”
Gombrich
Albrecht DÜRER (1471-1528)
Bir kuyumcunun oğlu olarak Nürnberg'de doğan Dürer, öncelikle baba mesleğinde
çalışmış, ardından özellikle ağaç baskı kitap süslemeleri üreten Michael Wolgemut'un (14341519) atölyesinde resim eğitimi görmüştür. Babasının yanında çalışması çizimin temel ilkeleri
ve Kuzey ayrıntıcılığının sağladığı olanakları öğrenmesi açısından önem taşır. 1490 yılında
Colmar, Basel ve Strousbourg kentlerini kapsayan bir geziye çıkmış; 1492 başlarında vardığı
Colmar'da Martin Schongauer'in (y. 1430-1491) yanında eğitim görmek istemişse de yaşlı
ustanın ölümü nedeniyle bu isteği gerçekleşememiştir. 1494'te Nürnberg'e geri dönen sanatçı,
aynı yılın sonbaharında Venedik'e giderek güney İtalya kentlerini dolaşmış ve 1495 baharına
dek gezisini sürdürmüştür. Burada özellikle Pollaiuolo ve Mantegna'nın yapıtlarından
etkilenmiştir. Gezi sırasında yaptığı sulu boya ve guvaş manzaralar belgeselliklerinin yanı
sıra, geniş fırça darbeleri ve atmosferik etkilerin verilişi açısından dikkat çekicidir (Arco
manzarası, 1495, Paris).
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İtalyan sanatıyla tanışmasının ardından Nürnberg'de atölye açan Dürer, ressam olarak
etkinlik göstermeye başlayarak oymabaskı, ağaç baskı ve resim alanında ilk yapıtlarını ortaya
koyar. 1505'te yeniden gittiği Venedik'te Giovanni Bellini'yle tanışarak onun sanatından çok
etkilenmiştir. Öyle ki yaşlı ustayı Venedik resminin en büyük ismi olarak tanımlamıştır.
Burada Alman tüccarlar için gerçekleştirdiği Gül Çelenkleri Festivali adlı yapıtı (1506, Prag),
Bellini etkinin açık biçimde görüldüğü, Venedik ekolü renkleriyle seçkinleşen bir resimdir.
1507'ye dek kaldığı İtalya'da matematik, geometri, Latince ve hümanist yazın üzerine eğitim
alan sanatçı İtalya dönüşünde sanat kuramı üzerine çalışmalarına başlar.
“Ressamların çoğu benim düşmanım ve kiliselerde, nerede bulurlarsa eserlerimi
kopya ediyorlar, sonra da resimlerimi yeriyorlar ve üslubumun 'antique' olmadığını, bu
yüzden de iyi olmadığını söylüyorlar. Ama Giovanni Bellini, beni bazı asilzadelerin önünde
göklere çıkarttı. Benden bir eser edinmek istedi ve bana bizzat kendisi geldi, benden kendisi
için bir resim yapmamı istedi. İyi bir para da ödeyecek. Herkesten onun ne kadar dürüst bir
adam olduğunu çok duydum, ben de onunla geçekten dost oldum. Çok yaşlı ama hala
ressamların en iyisi...” (Dürer'in Wilibald Pirkheimer'e, Venedik'te kaldığı dönemde yazdığı 7
Şubat 1506 tarihli mektuptan, Rönesansın Serüveni, s. 90).
Sanatçı İtalya'da kaldığı iki dönem arasında Nürnberg'de tutkuyla oymabaskı yapıtlar
üzerinde çalışmıştır. 1498 tarihli Apokalips (Vahiy) dizisi bu sürece ait ağaç baskı
yapıtlarındandır ve güçlü bir imgelemin ürünleridir. 1512-19 yılları arasında İmparator
Maximillian'ın saray ressamı olan Dürer, daha sonra tahta geçen V. Karl döneminde de bu
görevini sürdürmüştür. 1520 yılında imparatorun taç giyme törenine katılışının ardından
Anvers, Brüksel, Köln, Brugge ve Gent kentlerini kapsayan son büyük yolculuğuna çıkışının
ardından Nürnberg'e dönerek 1528'deki ölümüne dek doğduğu kentte yaşamıştır.
Dürer, resim ve baskı çalışmalarının yanı sıra yazın alanında da yapıt vermiş bir
ustadır. Özellikle İtalya gezilerinin ardından ağırlık kazanan kuramsal çalışmalarını “Pergel
ve Cetvelle Ölçme Üzerine Bilgi” (1525), “Arazi, Saray ve Kentlerin Savunulması” (1527),
“İnsan Bedeninin Oranları Üzerine Dört Kitap” (1528) başlıklı kitaplarında kaleme almıştır.
Sanatçının bu çalışmalarında İtalyanların kuramlarını yeni bir bağlamda ele aldığı görülür.
“Ona göre perspektif, Rönesans İtalyanlarının düşündükleri gibi bir temsil yoludur; ancak
aynı zamanda bir düzen ve uyum idealidir. Öte yandan İtalyan ustaların salt güzellik
arayışlarının peşine düşmez; hatta tek ölçünün güzelliği yaratmak olduğuna inananlara
saldırır. Bu düşünceyi aşarak doğada saklı gizi araştırmaya girişir.” (Lionello Venturi,
Rönesansın Serüveni, s. 161-62.)
Alman Rönesansının en büyük ismi kabul edilen Dürer, Kuzey sanatının kendine özgü
nitelikleri ile Rönesans ilkelerini bir arada ele alan ve Alman sanatına gerçek anlamda
Rönesans düşüncesinin yerleşmesinde etkin rol üstlenen bir ustadır. Mistik eğilimleri ve tinsel
yaklaşımı sanatçıyı Luther'in düşüncelerine yaklaştırmış, Reform hareketinin destekçilerinden
birisi olmuştur. Öte yandan Erasmus'tan da etkilenen Dürer, birçok yapıtını söz konusu
hümanistlerin düşünceleri üzerine temellendirmiştir.
Paumgartner Altarı (1503-4, yağlı boya, Münih): Stephan ve Lukas Paumgartner
kardeşlerin Nürnberg'deki St. Caterina Kilisesi için sipariş ettikleri triptiğin orta panosunda
İsa'nın Doğumu, yan panolarda ise Azizler George ve Eustace resmedilmiştir. Doğum
sahnesinde kompozisyonun iki yanında çok küçük boyutlarda Paumgartner ailesinin üyeleri
görülür. Sanatçı sol panoda resmettiği Aziz George figüründe Stephan Paumgartner’i, sağ
panodaki Aziz Eustace figüründe ise Lukas’ı betimlemiştir.

131

Paumgartner Altarı, 1503, Alte Pinakothek, Münih
Adem ve Havva (1507, yağlı boya, Madrid): Rönesans resminin temel özelliklerini
yansıtan resimde, anatomik doğruluk ve kusursuz güzellik anlayışının sergilendiği görülür.
İkinci İtalya gezisinin ardından gerçekleştirdiği bu yapıtta Dürer, Adem ve Havva figürlerinde
insan vücudunun ideal oranlarını resmetmiştir.
Sanatçının Annesinin Portresi (1514, çizim, Berlin): Sanatçının çizgi konusundaki
yetkinliğini ortaya koyan yapıt, natüralist ve gerçekçi bir anlayışın ürünüdür. İdealizasyonun
amaçlanmadığı portrede, figürün yüzünde vurgulanan anlatımcılık ön plana çıkar.

Sanatçının Annesi, 1514, Staatliche Museen, Berlin
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Aziz Hieronymus Odasında (1514, oymabaskı, Karlsruhe): Sanatçının oymabaskı
tekniğinde verdiği en yetkin örneklerden biridir. Güçlü bir perspektif denemesi olarak
seçkinleşen yapıt, nesnelerin ve figürlerin geometrik plan içinde yerini bulduğu ve çizgisel
anlayışın ışık-gölge etkisiyle güçlendirildiği bir kompozisyon şeması sunar. Pencereden sızan
ışıkla aydınlanan çalışma odasında Aziz Hieronymus yapıtı (İncil'in Latince çevirisi) üzerinde
çalışmakta, ön planda ise azizin atribüsü olan aslan uzanmaktadır.
İsa'nın Çilesi (1507-12, oymabaskı dizisi): Zeytin Dağı'ndaki duadan dirilişine değin
İsa'nın çilesini konu alan bu oymabaskı dizisi, New York ve Princeton kentlerinde bulunur.
Dürer'in İncil anlatılarındaki olayları oldukça dramatik bir anlatımla ortaya koyduğu bu
yapıtları, canlı bir imgelemin ve son derece yetkin bir el ustalığının izini taşır.
Otoportre (1500, yağlı boya, Münih): Dürer'in kendisini 28 yaşındayken resmettiği bu
portre, sanatçının İsa'yı anımsatan betimleme anlayışı ile dikkati çeker. Kendisini daha önceki
otoportrelerinde hep kızıl saçlı gösteren Dürer, bu kez kahverengi uzun saçları, dingin
bakışları ve el jestleriyle 'İsa'nın taklidi' gibidir: “İsa, Tanrının oğluydu ve Tanrı insanoğlunu
yarattı. Dürer için bu resim artistik becerinin Tanrıdan gelen bir yetenek olduğunun
bildirisiydi.”
“Todorov, İtalya’nın önderliğinde antik sanatın keşfi gibi sınırlandırılmış bir tanıma
indirgenen Rönesans algısını eleştirirken, Kuzey Rönesans’ına hakkını teslim eden bir dizge
izleyerek bireyin önlenemez yükselişinin ‘tanrısal olanın insanlaştırılması’ bağlamında
süregittiğini söyler. Bu noktada başka bir Kuzeyli ustayı anarak Dürer’in ‘geleneksel İsa’
imgesini çağrıştıran 1500 tarihli otoportresini Rönesans sanatının doruklarından biri olarak
tanımlar.”

Otoportre (Kederlerin Adamı) , 1522, Kunsthalle,Bremen
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Otoportre (1522, çizim, Bremen): Hollanda yolculuğundan hasta dönen ve dinsel
kavgalardan huzursuzlaşan Dürer, bu otoportrede yaşadığı ruhsal sıkıntıları yansıtır. Çarpraz
biçimde tuttuğu ellerinde çile'nin simgelerini taşımakta ve endişeli gözlerle doğrudan resim
düzlemi dışındaki izleyiciye bakmaktadır. Sanatçı burada 'Kederlerin Adamı İsa' (Man of
Sorrows) imgesini sahneye taşımıştır. “Dürer, zayıf, acılar içinde yenilmiş bir 'Ecce Homo'
gibidir; yüzyılın başında yine kendisinin yaptığı, saçları düzgün taranmış, güzelliğiyle kurum
satan Nasıralı adam yitip gitmiştir.” (Venturi)
Dört Havari (1526, yağlı boya, Münih): Sanatçının Nürnberg kentine armağan
ettiği resim, olasılıkla Meryem ve azizleri birlikte gösteren bir kompozisyonun parçası olarak
tasarlanmıştır. İncil yazarları Yuhanna ve Markos, Havari Petrus ve Aziz Paulus'un
resmedildiği yapıtın Dört Havari olarak adlandırılışı barındırdığı figürler açısından pek de
isabetli değildir. Çünkü Markos ve Paulus, İsa'nın havarileri arasında yer almaz. Sanatçı son
yapıtı kabul edilen bu resminde bütün yaratıcı gücünü ve biçim bilgisini kompozisyona
taşımış; yüzlerdeki güçlü anlatım, oranlardaki uyum ve canlı renkler ile yapıtını
seçkinleştirmiştir. Reform hareketinin tinsel çekişmeleri ve Lutherci anlayışa bağlanan
resimde, azizlerin yüzlerine Lutherci saldırgan bir anlatım verildiği öne sürülmüştür. “Dört
Havari'deki büyük figürler Dürer'in son bildirisi gibidir, sanatının bireşimi gibi...” (Venturi)

Dört Havari, 1526, Altepinakothek, Münih
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Uygulamalar
1) Rönesans düşüncesi ve sanatını kavrayabilmek için kaynakçada yer alan ilgili
yayınları okuyunuz.
2) Bu bölümdeki resimleri daha ayrıntılı görebilmek için www.wga.hu (web
gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) İtalya’da Rönesans sanatının yeşerdiği ortamın genel özelliklerini, hümanist
düşüncenin etkisini, zanaatçı-sanatçı dönüşümünü ve resim-heykel-mimari
alanlarındaki başlıca örnekleri öğrendiniz mi?
2) İtalyan Rönesansı ile Flaman ve Alman Okulu yapıtları arasındaki benzerlikler ve
ayrımları fark edebildiniz mi?
3) Rönesans sanatını Ortaçağ’dan ayıran betimleme anlayışını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İtalya’daki Rönesans sanatının ele alındığı bu bölümde öncelikle Rönesans teriminin
ilk kullanılış biçimi ve anlamına değinip Rönesans’ın bir dönemi mi yoksa bir hareketi mi
tanımladığı üzerine tartışmalara yer verdik. Rönesans’ın neden İtalya’da ortaya çıktığı, hangi
koşullarda yeşerdiği, nasıl bir düşüncenin sonucu olduğu sorularına yanıt aradık. Temel
hareket noktamız “yeniden doğuş”un öznesini tanımlamaktır. Bu süreçte etkili olan dünya
görüşü, hümanizmdir. Bireyin ortaya çıkışı, yükselişi ve evrenin merkezi olarak itibar
kazanması, hümanizt düşüncenin temel ilkelerini oluşturur. Bu ilkelerin kuramsallaşmasında
etkin olan Dante, Boccaccio, Machiavalli gibi isimlerin yaklaşımlarından söz ederek
Akademi’nin yeniden kuruluşuyla sistematize edilen Yeni Platoncu düşüncenin Rönesans
üzerindeki etkisini ele aldık.
Rönesans sanatının ortaya koyduğu en önemli yeniliklerden biri olan zanaatçı-sanatçı
dönüşümü irdelediğimiz konulardan biridir. Ortaçağ’ın lonca sisteminden kopmaya başlayan
sanat dünyası bu süreçte usta-çırak ilişkisi ve teknik eğitimin yanı sıra kuramsal çalışmalara
odaklanır. Dönemin sanatçıları genellile birçok alanda üretim yaparlar. Öte yandan bu dönem
birey-sanatçı kavramının da belirdiği sürece denk düşer. Sanatçılar Ortaçağ’ın anonim
ustalarından ayrışarak yapıtlarına imza koyarlar; hatta pek çoğu resmettikleri dinsel sahnelere
kendi portrelerini de yerleştirmekten geri durmazlar. İtalyan Rönesans’ını resim, heykel ve
mimarlık alanlarının önemli ustaları üzerinden ele aldığımız bölümde Ortaçağ’ın gösterim
kipinin ilk terkediliği örneklerden başlayarak natüralist betimleme mantığının gelişim sürecini
özetledik. Resimde perspektif, hacim etkisi, anatomik doğruluk gibi natüralist gösterim
araçlarının nasıl kullanıldığından hareketle pek çok örneği inceledik. Heykel ve mimarlık
alanlarında da önemli ustaların yapıtlarını Ortaçağ sanat anlayışıyla karşılaştırarak ele aldık.
İtalyan Rönesans’ının üç büyük ustası Leonardo, Raffaello ve Michelangelo’nun yapıtlarını
Yüksek Rönesans’ın ikeleri bağlamında inceledik. Üç ustanın üretimi, Rönesans’ın ortaya
koyduğu ilkelerin en yetkin örneklerini oluşturur.
İtalya dışında gelişen Rönesans sanatının ele alındığı bu bölümde, Rönesans
düşüncesinin Kuzey’de ortaya çıkış sürecine odaklanıyoruz. Bu noktada İtalyan Rönesansı ile
Kuzey Rönesansı arasındaki etkileşim temel noktalarımızdan birini oluşturur. Ticari ve
diplomatik ilişkiler, sanatçıların İtalya’ya ziyaretleri, matbaanın kullanıma sokulması,
bilimsel gelişmeler Rönesans düşüncesinin Avrupa’nın bütününde etkili olması açısından
elverişli bir ortam yaratır. Kuzey sanatında iki önemli okulun etkin olduğu görülür. 16.
yüzyılda İtalya ile ticaret bağlantıları nedeniyle başkent Anvers, Flaman sanatının merkezi
konumuna gelmiştir. Bu süreçte birçok Flaman sanatçısı İtalya’yı ziyaret etmiş, Flaman resim
geleneğiyle İtalyan Rönesans resminin ilkelerini kendilerine özgü bir duyarlılıkla
harmanlayarak yeni bir resim tarzı geliştirmişlerdir. Flaman ustaları, İtalyan Rönesans
sanatçılarının teori ve sistematik kurallara dayanarak yarattıkları resim üslubunu, daha çok
sezgiye dayalı bir yaklaşımla bulgulamıştır. İtalya dışında Rönesans’ın başka bir önemli
merkezi de Almanya’dır. Özellikle Dürer’in sanatıyla özdeşleşen Alman Rönesans’ı, Kuzey
gelenekleri ile İtalyan Rönesans resmi ilkelerinin bütünleştiği yeni bir sanat anlayışı ortaya
koymuştur. Dürer özellikle otoportreleriyle dikkati çeken bir ustadır ve son otoportrelerinden
birinde kendisini İsa gibi resmederek birey-sanatçı kavramını tanrısal bir betime taşımıştır.
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Bölüm Soruları

1) XIV. ve XVI. yüzyıllar arasında ............................. ‘da yazın ve sanat alanında yeni bir
canlanışla

başlayan

ve

Avrupa

coğrafyasına

yayılan

‘Rönesans’

Türkçede

………………........................... anlamına gelmektedir.
2) Rönesans resim sanatında görülen .............................

ilkesi

nesnelerin mekânsal

gerçeklikleri içinde kavranmasını ve doğada var olan hallerini değişime uğratmadan insan
gözünün gördüğü gibi betimlenmesini gerektirir.
3) Rönesans düşüncesinin temel önermelerinden ‘her şeyin ölçütü insan’ yaklaşımı, mimari
tasarıma ............................. plan şeması olarak yansımıştır.
4) Doğa bilimleri, botanik, anatomi, perspektif, gibi çok sayıda alanda gerçekleştirdiği
çalışmalarıyla Rönesans insanını yansıtan Leonardo Da Vinci; resim sanatına, boyalı yüzeyler
arasında gerçekleştirdiği yumuşak geçişlerle renklerin birbirinden keskin konturlarla
ayrılmasının önüne geçen ve buğulu bir görünümün oluşmasını sağlayan .............................
tekniğini kazandırmıştır.
5) Albrecht Dürer’in önemli temsilcilerinden biri olduğu ............................. Rönesans’ı kuzey
gelenekleri ile İtalyan Rönesans resmi ilkelerinin bütünleştiği yeni bir sanat anlayışı ortaya
koymuştur
6) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans sanatçısının içinde bulunduğu üretim ortamını
tanımlamamaktadır?
A) Erken Rönesans döneminde lonca sistemi ve zanaat ruhu etkindir.
B) Sanatsal üretim atölyelerde kolektif olarak yapılabilir.
C) Mimari ve heykel alanında antik dönem eserlerini incelemek için çok sayıda sanatçı
Roma’ya seyahat etmiştir.
D) Saray ve yönetici sınıfın sanatçılar üzerinde etkisi olmamıştır.
E) Resimde antik dönem etkileri dolaylı yollardan, klasik heykel figürlerini çizerek ya da
edebi metinlerdeki betimlemelerden yararlanarak yansıtılabilmiştir.
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7) Hangi sanatçı birden çok kuramcıya göre Aziz Francesco’nun yaşamı ve Meryem’in hayatı
konulu fresk dizilerinde ortaya koyduğu mekan-figür ilişkisi, hacim ve perspektif kavrayışıyla
Rönesans resim anlayışının öncüsü/kurucusu olarak kabul edilmektedir?
A) Massacio
B) Leonardo Da Vinci
C) Raffaello
D) Bramante
E) Giotto
8) Hangisi Rönesans heykelinin özelliklerinden biri değildir?
A) İnsan bedeni titizlikle incelenmiş, anatomi gerçekçi bir gözle yansıtılmak istenmiştir.
B) Mimari ve resimde olduğu gibi heykelde de kusursuz form, denge ve uyum aranmıştır.
C) Rönesans boyunca heykel mimariye bağlı bir eleman olarak düşünülmüş ve bazı
örneklerde cephede süsleme öğesi olarak kullanılmıştır.
D) Heykel konuları Kutsal Kitap ve mitolojik öykülerden alınmıştır.
E) İnsanı merkeze alan anlayış heykel sanatına da yansımış heykelin konumlandırılışı ve
algılanışı değişmiştir.
9) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans mimarisine ait değildir?
A) Tempietto
B) Pazzi Şapeli
C) San Andrea Kilisesi
D) Pantheon
E) Floransa Katedrali Kubbesi
10) Aşağıdakilerin hangisi Kuzey Rönesans resminin özelliklerinden biri değildir?
A) Gözleme dayalı gerçekçi bir algılama söz konusudur.
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B) Figürler, nesneler ve dış alan ince bir detaycılıkla betimlenmiştir.
C) Birey-ressam olgusu dönem içinde belirginleşmiştir.
D) Şematik gösterim ve çizgisel üslup benimsenmiştir.
E) İtalyan Rönesans sanatçılarının teori ve sistematik kurallara dayanarak yarattıkları resim
üslubu, daha çok sezgiye dayalı bir yaklaşımla harmanlanmıştır.
Cevaplar
1. İtalya – Yeniden Doğuş
2. Natüralizm / Doğalcılık
3. Merkezi
4. Sfumato
5. Alman
6. D 7.E 8.C 9.D 10.D
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5. MANİYERİST VE BAROK SANAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. Maniyerist Üslup
5.2. Maniyerist Sanat: Resim, Heykel, Mimarlık
5.3. Barok Üslup
5.4. Barok Sanat: Resim, Heykel Mimarlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Maniyerist üslup Avrupa’nın hangi ülkesinde etkili olur?
2) Barok üslubun resim sanatındaki temel özellikleri nelerdir?
3) Wölfflin’e göre Rönesans ve Barok üslupları hangi kavram çiftleriyle
karşılaştırılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Maniyerist sanatın genel
özellikleri

Maniyerist üslubun genel Maniyerist sanatın genel
özelliklerini kavramak
özelliklerini kavrayarak

Maniyerist resim, heykel, Maniyerist sanatın önemli Maniyerist resim, heykel ve
mimarlık
ustalarının
yapıtları mimarlık alanlarının önemli
üzerinden üslubu tanımak
ustalarını görsel örnekler
üzerinden tanıyarak
Barok sanatın genel
Barok üslubun genel
Barok kelimesinin tanımı,
özellikleri
özelliklerini kavramak
üslup olarak özelliklerini
öğrenerek ve Rönesans’la
karşılaştırarak
Barok resim, heykel,
Barok sanatın önemli
Barok sanatçılarıny
mimarlık
ustalarının yapıtları
apıtlarını görsel olarak
üzerinden üslubu tanımak
tanıyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Maniyerizm

•

Resim

•

Heykel

•

Mimarlık

•

Barok
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Giriş
Bu bölümün ilk kısmında İtalyan Rönesansı ile Barok dönem arasında İtalyan
sanatçılar tarafından geliştirilen Maniyerist sanat üzerine odaklanacağız. İkinci kısmda ise
Avrupa sanatında 17. yüzyılda egemen olan Barok üslubun güney ve kuzey Avrupa
coğrafyasındaki önemli sanatçıları üzerinde duracağız. Maniyerist ve Barok üslupların ana
hatları, resim-heykel-mimarlık alanlarındaki sanatçıların başlıca yapıtları bu bölümün
konularını oluşturmaktadır.

146

5.1. Maniyerist Üslup
İtalyan sanatının 1520-1590 yılları arasında etkin olan Maniyerizm, ilk örneklerinin
Yüksek Rönesans sanatçıları tarafından verildiği bir üsluptur. Kaynağını Yüksek Rönesans
ustalarından alan bu sanat anlayışı, özellikle Michelangelo’nun yapıtlarında ortaya çıkan
Rönesans ilkelerinden uzaklaşma eğilimiyle başlatılır. Maniyerist sanat, en yalın tanımıyla
Rönesans kanonlarının ihlalidir. Rönesans düşüncesinin ürettiği “insan, evrenin merkezidir”
ilkesinin Kopernik devrimiyle çöküşü ve Rönesans ütopyalarının gerileyişi, bir buhran ve
melankoli dönemini ortaya çıkarır.
Bir yandan Rönesans dünyasına yabancılaşma söz konusuyken bir yandan da önceki
kuşağın reddinin olanaksızlığı, üretilen sanatın yeni biçimlere yönelişiyle sonuçlanır. Böylece
Rönesans sanatının mutlak biçimde bağlandığı düzen, oran ve ölçü ilkelerinin reddedildiği ve
hatta özellikle bozuluma uğratıldığı bir sanat anlayışı benimsenir. Bu anti-klasik yönelimi
nedeniyle Maniyerizm, sanat tarihi disiplinin erken evrelerinde salt bir geçiş ve düşüş evresi
olarak değerlendirilir. 20. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ise yeniden keşfedilen ve
sanatçılarının da yeniden ele alındığı bir üslup olur. Umberto Eco, bu yeni üslubu düş,
şaşkınlık, tedirginlik, bunaltı, melankoli kavramlarıyla özdeşleştirerek Rönesans’ın
zarafetinden tedirgin güzelliğe uzanan bir değişimden söz eder.
5.2. Maniyerist Sanat: Resim, Heykel ve Mimarlık
İtalya’da doğan bu yeni üslubun merkezi Floransa’dır. 1520’lerde Maniyerist olarak
tanımlanan üslup Pontormo ve Rosso Fiorentino gibi sanatçıların resimlerinde belirginleşir.
Floransa Okulu’na bağlı olan Pontormo, üslubun en erken örneklerini verir. Vasari’ye göre
sanatçı Floransa’ya geldiğinde Leonardo da Vinci, Mariotto Albertinelli ve Piero Cosimo ile
çalışır. Yaklaşık olarak 1512’de Andrea del Sarto’nun (1486-1530) atölyesinde çalışmaya
başlamıştır. Pontormo, Maniyerist anlayışın duygusal yönünü en ileri derecede yansıtan
sanatçılardan birisidir. 1554-56 yılları arasında tuttuğu günlüğü günümüze ulaşmıştır. Bu
günlük, sanatçının yapıtlarıyla ilişkisini ve kişiliğinin içedönük, sinirli ve melankolik
yanlarını ortaya koymaktadır.
Sanatçının Carmignano’da bulunan Villa Pinadori için gerçekleştirdiği Ziyaret (152829; San Michele, Carmignano) resmi, sahnedeki dört figürün ön plana çekildiği bir yakın plan
resmidir. Meryem ve Elizabet’in hamileliklerini bedenlerinde vurgulayarak, iki figürün
birbirlerine sarılışlarındaki etkileyici jestler ve parlak renklerin güçlendirdiği duygusal
anlatım ile Pontormo’nun öne çıkan çalışmalarından biridir. Floransa Santa Felicita’daki bir
şapel için yaptığı Çarmıhtan İndiriliş resmi (1525-28), Maniyerist sanatın başyapıtlarındandır.
Açık ve soğuk renklerin kullanıldığı yapıtta, acı abartılı bir biçimde yansıtılmış; figürlerdeki
canlılık, renklerle (parlak mavi ve pembe) verilen duygusal etkiyi güçlendirmiştir. Mekan
belirsizdir ve çarmıh gösterilmemiştir. Michelangelo’nun güçlü etkisiyle gerçekleştirilmiş
kıvrak, birbirine geçen figürlerle düzenleme büyük bir devingenlik kazanmıştır. Pontormo,
İsa’nın bedeninde Passion’da çekilen acıları yansıtmış, Meryem’in yarı açık gözleri ve
aralanmış dudaklarında ise Meryem’in yaşadığı fiziksel acı ve deneyimi görselleştirmiştir.
Sanatçının bu yapıtında kullandığı parlak renkler ve doğaüstü ışık, İsa’nın insanlığı
günahlarından kurtarmak için öldüğünün sembolü olarak yorumlanmaktadır.
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Ziyaret (1528-29; San Michele, Carmignano)

Parmalı sanatçı Parmigianino (1503-40), otoportresinde özellikle biçimi bozmak ve
görüntüsünün oranlarını değiştirmek için dışbükey bir aynadan kendini betimlemiştir.
Dolayısıyla resmin konusu sanatçının portresi olmaktan öte dışbükey aynanın bozduğu
görünüm olur.

Parmigianino (1503-40), Otoportresi
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Maniyerist resmin İtalya dışındaki en önemli ustası El Greco (1541-1614), Venedikli
ressam Tiziano’nun öğrencisi olur. Venedik ve Roma ziyaretlerinin ardından İspanya’ya geri
döner. Maniyerizm’in özgün bir yorumunu ortaya koyan El Greco, figürlerindeki alevi
anımsatan akıcı hareketle özdeşleşen bir ustadır. Sanatçının bu eğilimi, resimlerine mistik bir
hava verir. Karşı-Reformasyon’un savunucularından olan ressam, Katolik Kilise’nin önerdiği
temalar üzerine pek çok resim üretir.

El Greco, Toledo 1596 – 1600
Metropolitan Müzesi, NewYork
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Michelangelo, Son Yargı freski (1536-41)
Sistine Şapeli’nin altar duvarını süsleyen Michelangelo’nun Son Yargı freski (153641), Rönesans resminin klasik ilkeleriyle (uyum, denge vd.) uyuşmayan özellikler
taşımaktadır. Gökyüzünü çağrıştıran mavi bir fon önünde çok güçlü gölge-ışık kullanımı ve iç
içe geçmiş figürlerde aşırı deformasyonlar göze çarpar. Ayrıca ifade ve devingenliğe verilen
önem dikkat çekicidir. Sanatçının bireysel üslubunda ortaya çıkan bu değişim aslında yeni bir
üslubun habercisidir. Bu özellikleri nedeniyle Michelangelo’nun Son Yargı freski, Maniyerist
üslubun olgun örneklerinden biri olarak kabul edilir.
Maniyerizmin heykel alanında ortaya çıkışı, resim ve mimariye oranla daha erekn bir
tarihe denk düşer. Bunun nedeni, Rönesans heykelinin büyük ustası Michelangelo’nun
bireysel üslubundaki değişimin daha 16. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkışıdır. Sanatçının
Papa II. Julius’un mezar anıtı için 1513-16 yılları arasında gerçekleştirdiği Ölen Esir heykeli,
formdaki kusursuzlukla birlikte gövdenin aldığı biçim ve vücudun yarım bırakılmış
bölümleriyle yenilikçi bir üslup ortaya koyar. Yine papanın mezar anıtı için aynı tarihlerde
yaptığı İsyankar Esir’de deformasyonun daha da etkili olduğu görülür.
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Ölen Esir

1513-16

İsyankar Esir

Michelangelo’nun bireysel üslubundaki değişimin en belirgin örneği, sanatçının kendi
mezar anıtı için gerçekleştirdiği Pieta’dır (1547-55). İsa’nın anatomi kurallarını alt üst eden
gövdesi, yapıtın en dramatik öğesidir. Sanatçının ölümüne değin üzerinde çalıştığı Rondanini
Pietası’nda ise Rönesans’ın temel ilklerini oluşturan parçaların birbirine oranı, anatomik
doğruluk gibi ilklerin tümüyle terk edildiği görülür. Ayrıca malzeme olarak da San Pietro
Pietası’nda kullanılan parlak cilalı yüzey söz konusu değildir. Yalnızca birbirine ulanmış iki
form olarak algılanabilen bu heykel, bütün bu özellikleriyle adeta anakroniktir.

Pieta, 1550
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Neptün Çeşmesi
Maniyerist heykel sanatı, insan vücudunun alabileceği en güç hareketler üzerine
odaklanmasıyla seçkinleşir. Giambologna’nın “Sabinli Kadınların Kaçırılışı” yapıtı,
amaçlanan devinimin verilmesi açısından en önemli örneklerden biridir. Yılankavi figürlerin
yarattığı abartılı hareketler göze çarpar. Sanatçının Bologna’daki “Neptün Çeşmesi” heykeli,
figürlerin farklı yönlere yönelen hareketleriyle Maniyerist üslubun temel ilkelerini yansıtır.

Perseus heykeli
Benvenuto Cellini’nin yapıtları, güçlü biçimde ifadesini bulan kontrastla özdeşleşir.
Sanatçının “Perseus” heykeli, figürün hareketlerindeki devinim-dinginlik çatışkısı bağlamında
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Maniyerist üslubu karakterize eden bir örnektir. Aynı zamanda kuyumcu olan Cellini,
“Tuzluk” çalışmasında kuyumculuk ve heykel alanlarını bir araya getirir.
Michelangelo’nun Medici ailesi için Floransa’da yaptığı San Laurenziano
Kütüphanesi’nin özellikle girişi ve merdivenleri, Rönesans mimarlığından kopuşun ve
Maniyerist üslubun başlangıcı olarak kabul edilir. Sanatçının mimari elemanları Rönesans’tan
farklı biçimde kullandığı yapıda, dar giriş duvarlarındaki çifte sütunlar, kör pencereler ve
nişlerle yeni bir üslubun habercisidir. Söz konusu elemanlar yapıda herhangi bir işlev
üstlenmez. Öte yandan klasik formların değiştirildiği ve Rönesans’ın dengeli düzeninin dışına
çıkan bu mimari anlayış, Rönesans mimarlığından bütünüyle farklılaşan bir görünüm sunar.

San Laurenziano Kütüphanesi’nin merdivenleri
Ana mekanı Bramante tarafından tasarlanan Vatikan’daki San Pietro Kilisesi’nde,
Rönesans’tan Barok döneme dek pek çok sanatçı çalışmıştır. Kilisenin kubbe tasarımı
Michelangelo’ya aittir. Sanatçı bu tasarım için, Floransa Katedrali’nin kubbesini örnek almış;
ancak Floransa Katedrali’nin kubbesindeki Gotik anlayış yerine, farklı bir üslupla çalışmıştır.
Merkezi kubbenin kasnağında çifte sütunlar arasında dikdörtgen pencereler ve pencereleri
üzerinde dönüşümlü olarak üçgen ve yarım dairesel alınlıklar yer alır. Kaburgalar arasında
üçer küçük pencere yerleştirilmiştir. Aydınlık feneri kubbe kasnağının formunu tekrarlar ve
konik biçimli bir çatıyla tamamlanır. Kubbe kasnağının ve tepedeki aydınlık fenerinin
yüksekliği, Maniyerizm’de bir hayli yaygın olan “oranlarla oynama”, “değiştirme” tutumuna
ilginç birer örnektir. Ayrıca kaburga dilimleri ve üstlerindeki pencereler de kubbenin genel
görüntüsüne plastik bir etki katmaktadırlar. Yüzyıllar boyunca yinelenecek olan bu kubbe, bir
yandan Rönesans mimarlığının ulaştığı doruk noktayı temsil ederken öte yandan Maniyerist
üslubun yetkin bir örneğini vermektedir.
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Palazzo del Te
Raffaello’nun öğrencilerinden olan Giulio Romano’nun Mantua dükü Federico
Gonzaga için gerçekleştirdiği Palazzo del Te’de antik mimarlığın bütün elemanları yükleyici
ve destekleyici işlevlerinden uzaklaşarak süsleme öğesine dönüştürülmüştür. Öte yandan avlu
kapısının üstündeki kilit taşının aşırı derecede büyük oluşu ve kapının üzerindeki üçgen
alınlığa taşması Maniyerist üslubun biçim bozma eğilimin tipik örneğidir. Giacoma della
Porta’nın (Vignola) Roma’daki Il Gesu Kilisesi, Maniyerizm’in yetkin bir örneği olmanın
yanı sıra Barok üslubun da habercisi kabul edilir. Özellikle cephedeki mimari elemanların
kullanılış biçimiyle yapı, Rönesans’tan bambaşka bir önermede bulunur.

Il Gesu Kilisesi
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5.3. Barok Üslup
Portekizce’de “tam yuvarlak olmayan düzensiz inci” anlamına gelen barroco
sözcüğünden türetilen Barok, sanat bağlamında çift anlamlılık içerir. İlki, klasikçiliğe tepki
anlamındaki estetik yargıyı tanımlamaktadır. Belli bir çağın sanat anlayışıyla
sınırlandırılmayan bu terim, durağanlığa karşılık coşku ve hareketlilik anlamlarını taşır. Sanat
tarihçisi Wolfflin’in de belirttiği gibi bu anlamıyla barok, tüm zamanları içeren ve sürekliliği
olan bir kavramdır. Bu bağlamda, Klasik bir dönemi Barok bir dönem izler.
Estetik bir yargıdan çok belli bir çağın sanatını tanımlayan Barok ise 17. Yüzyıl
Avrupa sanatının bütününü kapsar ve yaklaşık olarak 1750’lere değin uzanır. Barok üslup,
sanata dair belli kuralların da getirildiği Trento Konsili (1545-63) kararlarıyla biçimlenen
Karşı-Reformasyon hareketinin yarattığı bir sanat anlayışıdır. Kuzey Avrupa’daki Reform
düşüncesiyle şiddetli bir çatışmaya girişen Katolik Kilisesi bu dönemde tartışmasız biçimde
en etkin erk durumundadır. Bu erkin temsiliyeti üzerinden üretim yapan sanatçılar olduğu gibi
Engizisyon tarafından sorgulanan sanatçılara da rastlanır.
Wolfflin, Rönesans ve Barok biçemlerini karşılaştırdığı “Sanat Tarihinin Temel
Kavramları” başlıklı metninde beş kavram çifti önermesinde bulunarak sanat tarihi
terminolojisinin oluşumu açısından son derece önemli bir adım atmış olur. Bu çözümlemede
Dürer ve Rembrandt, Tiziano ve Velazquez, Raffaello ve Rubens gibi farklı biçemleri temsil
eden ustaların yapıtlarını önerdiği kavram çiftleri bağlamında inceleyerek 16. ve 17.
yüzyılların resim sanatındaki anlayış değişikliğini ortaya koymaya çalışır. Wölfflin’in Batı
sanatının yalnızca iki biçemini karşılaştırmasına karşın yapıtının başlığında ‘temel kavramlar’
deyimini kullanışı dikkat çekicidir; ancak yazara göre her dönem sanatı, klasik bir yetkinliğe
ulaşan ya da baroklaşan aşamaları içinde barındırır.
Wölfflin’in önerdiği beş kavram çifti:
16. Yüzyıl Sanatı (Klasik sanat /Rönesans)
1. Çizgisel (lineare)
2. Düzlem (flache)
3. Kapalı form (geschlossene form)
4. Çokluk (vielheit)
5. Belirlilik (klarheit)

17. Yüzyıl Sanatı (Barok)
Gölgesel (malerische)
Derinlik (tiefe)
Açık form (offene form)
Birlik (einheit)
Belirsizlik (unklarheit)

1. Çizgisel-gölgesel: Çizgisel biçemde çizgi, biteviye dolanan bir yoldur; gölgesel biçimde ise
ışık ve renk gözün rehberidir. Tabii ki ikinci durumda da sınırlar yok değildir; ancak
belirsizleşmeye başlayarak tümü kapsayan bir rehber olmaktan çıkar.
2. Düzlem-derinlik:Klasik sanatta çizginin gelişmesi, resmin kısımlarının paralel düzlemler
üzerine yerleştirilmesini zorunlu kılar. Çizgi bir düzleme gereksinim duyar. Aynı düzlem
üzerinde olma figürlerin, nesnelerin, resimsel öğelerin bir bakışta görülebilmesini en üst
derecede sağlar. Barok biçemde çizginin –ve dolayısıyla düzlemin- önemini yitirişiyle göz
artık nesneleri ön palndan arka plana doğru, derinlemesine birbirine ulamaya başlar.
3. Kapalı form (tektonik)-açık form (atektonik): Klasik sanatta yatay ve düşey salt yönü
tanımlamaz; aynı zamanda resim alanında baskın bir rol üstlenir. Resmin öğeleri tam bir
açıklık ve keskinlikle görülebilir hale getirilir. Barok ise bu karşıtlık ilkesinden özellikle
kaçınır ya da artık yatay ve düşey çizgiler tektonik güçlerini yitirir. Merkezi eksen etrafında
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düzenlenen Klasik resmin aksine, Barok resim bir orta eksenin saptanmasını reddeder. 17.
yüzyıl resimlerinde tam simetri kaybolmuş ya da dengeye ilişkin sapmalarla görünmez
kılınmıştır.
4. Çokluk (çokluklu birlik)-birlik (bölünmez birlik):
Klasik sanatta bir yapıtın her parçası tüme sıkı sıkıya bağlı olmakla birlikte, daima bir çeşit
bağımsızlığa sahiptir. Tekler tüme tabi olmuştur; ancak kendi başına var olmaktan
çıkmamıştır. Bu durum, izleyiciyi ekleye ekleye görmeye, bir parçadan ötekine geçerek
bakmaya zorlar. Barokta tek tek figürlerin bağımsız görevleri ortadan kalkmış, egemen olan
genel bir ‘motif’in güçlü biçimde belirtilişi ilkesi benimsenmiştir. Dolayısıyla birinci
durumda bağımsız kısımların uyumuyla sağlanan birlik, ikinci durumda kısımların bir motif
oluşturmak için toplanması ile gerçekleşir.
5. Belirlilik (salt belirlilik)-belirsizlik (bağıntılı belirlilik): Klasik sanat betimleme
araçlarını bütünüyle belirli formlar oluşturmak ve gerçek bir görüş alanı yanıltısını vermek
için kullanır; buna karşılık Barok bu yanılsamadan kaçınma ilkesini benimsemiştir. Konuyu
bütünüyle verme amacını güden Klasik sanat, biçimi eksiksiz açıklayan bir betimleme
anlayışının ürünüdür. Bu nedenle resmin bütün öğelerinin boyutları ölçülebilir. Sınırsız ve
hareketli görüntüleri amaçlayan Barokta tam belirlilikten kaçınılır. Bu anlayışa koşut olarak
Barok kompozisyonlarda ışık ve rengin başlıca görevi artık biçimi kesinlikle belirlemek
değildir; resme ilişkin bu iki öğe kompozisyonda başlı başına varlığını sürdürür.

5.3. Barok Sanat: Resim, Heykel, Mimarlık
Barok resmin temel özellikleri ışık-gölge kontrastı ve kompozisyona egemen olan
devinimdir. Barok resme yön veren en etkili isimlerden biri, İtalyan ressam Caravaggio’dur.
Resimlerindeki dramatik anlatımla seçkinleşen sanatçının erken dönem yapıtlarından Aziz
Matta ve Melek isimli resmi, İncil yazarını elleri ve ayakları kirli, bir taşralı gibi resmetmesi
nedeniyle kilise tarafından reddedilir. Bu kez ikinci resminde kompozisyonu değiştirir;
Matta’yı İncil’i yazarken kendisine esin veren bir melekle betimler. Caravaggio dinsel konulu
resimlerinde, figürleri ve temayı ele alış biçimindeki farklılıkla seçkinleşir. Aziz Matta’nın
Çağrılışı ve Aziz Matta’nın Şehit Edilişi yapıtları, dramatik anlatım ve ışık-gölge kullanımıyla
sanatçının en olgun yapıtları arasında yer alır.
Caravaggio’nun resim anlayışını benimseyen İspanyol ressamlar Ribera ve
Zurbaran, dinsel konuların yalın anlatımı ve güçlü gerçekçilikle seçkinleşirler. Barok
dönemin en önemli ustası portre, günlük yaşam, dinsel ve tarihsel konularda yapıt veren
Velazquez’dir. Kral 4. Philip’in saray ressamı olan sanatçının en önemli çalışmalarından biri,
Las Meninas’tır. Prenses ve etrafındaki hizmetlilerin betimlendiği yapıtta, Velazquez
kendisini resme dahil ettiği bir tuvalin önünde ve elinde paletiyle resmeder. Kompozisyonun
arka planında kral ve kraliçenin portrelerinin yer aldığı görülür; ancak iki figürün
bulundukları alan bir tuval mi yoksa bir ayna mı belirsizdir. Velazquez’in bu betimleme
anlayışı, söz konusu alanın tanımlanması açısından izleyiciye adeta oyunsallık içeren bir
önermede bulunur.
Avrupa tarihinde 17. yüzyıl, kıtanın kuzeyindeki küçük bir ülke için Altın Çağ olarak
anılacaktır. İspanyol egemenliği altındaki Flemenk (bugünkü Hollanda ve Belçika) ülkesi,
dinsel, kültürel ve ekonomik sorunların derinleşmesi sonucunda İspanyol yönetimine karşı
ayaklanır ve Seksen Yıl Savaşları’nın (1568-1648) ardından güneydeki on eyalet İspanyol
egemenliğine girerken, kuzeydeki yedi eyalet -Hollanda olarak anılan- cumhuriyeti kurarak
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bağımsızlığına kavuşur. Refaha çıkmanın yolunu denizde arayan Hollanda Cumhuriyeti, gemi
taşımacılığı ve ticaretin etkisiyle savaşın olumsuzluklarından kolayca sıyrılıp Avrupa’nın en
güçlü ekonomilerinden biri haline gelir. Bu ekonomik zenginlik çoğunluğunu tüccarların
oluşturduğu yeni bir kentli seçkin sınıfın ortaya çıkışına zemin hazırlar. Protestanlığın egemen
olduğu bu genç cumhuriyette ne kilise ne de saray sanat hamisi rolündedir. Sanatın yeni
hamisi, Hollanda burjuvazisidir.
Ekonomik zenginliğinin ‘dünyasal’ yansımalarını görmek isteyen burjuva sınıfı,
özellikle resim üretimine inanılmaz bir ivme kazandırır. Ressamlık, Altın Çağ’ın ‘altın’
mesleğidir. Amsterdam, Haarlem, Delft ve Leiden, sanatçıların başlıca üretim merkezleri
konumundadır. Sanata yoğun talep, sanatçılar arasında rekabeti beraberinde getirir; rekabet de
uzmanlaşma temelli tür ressamlığını: Tarihsel konular, günlük yaşam sahneleri, deniz
manzaraları, natürmort…
Barok sanatın Kuzey resmindeki en önemli ustalarından biri olan Rubens, Avrupa’nın
pek çok bölgesinden resim siparişi alan ve çok sayıda yapıt üreten bir sanatçıdır. Ünü bütün
Avrupa’ya yayılan Rubens’in resimlerinde, hareket, ışık, kalabalık figür toplulukları ön plana
çıkar. 1611-14 yılları arasında Anvers Katedrali için gerçekleştirdiği “Çarmıha Geriliş” ve
“Çarmıhtan İndiriliş” resimlerinde birbirine geçmiş kalabalık figürler kompozisyona güçlü bir
devingenlik kazandırır.
Anversli sanatçılardan Frans Hals, portreciliğiyle seçkinleşen bir ustadır. Kalın fırça
vuruşları sanat anlayışının en tipik özelliğidir. Flütlü Çocuk isimli portre çalışması, akıcı fırça
vuruşlarının yanı sıra Hals’ın anı yakalayan üslubunu gözler önüne sürer. Erken dönem
yapıtlarında parlak renkler kullanırken 1630’lardan itibaren tek renk tonlamalarına yönelir.
Altın Çağ olarak adlandırılan 17. yüzyıl Hollanda resminin en etkin ismi, Barok
resmin büyük ustası Rembrandt. ‘Van Rijn’ (Renli) adıyla bilinen bir değirmencinin oğlu
olarak Leiden’de doğan sanatçı, Kutsal Kitap konuları, mitolojik konular, manzara, portre ve
hatta natürmort türünde de yapıtlar vermiş çok yönlü bir ustadır. 1630’ların başında yerleştiği
Amsterdam’da burjuva sınıfından pek çok portre siparişi alır. Ustanın bu döneme ait
resimlerinden ve aynı zamanda serginin tanıtım resmi Rotterdamlı bira üreticisinin karısının
portesi, yüz hatlarındaki ayrıntıcılık ve Rembrandt’ın ışık-gölge kullanımındaki yetkinlikle
seçkinleşen bir örnektir. “Savurgan Oğlun Dönüşü” dinsel konulu, “Proserpina’nın Kaçırılışı”
mitolojik konulu resimlerine örnek gösterilebilir.
Güçlü anlatımı ve figürlerinin iç dünyalarını yansıtan betimleme anlayışıyla Barok
resme bambaşka bir soluk getiren sanatçı, sayısı yüze yaklaşan otoportresinde de kendi iç
dünyasını aktarmaktan geri durmaz. Bu otoportreler ustanın sanat anlayışının dönüşüm
sürecini izlemek açısından da heyecan vericidir. Olgunluk döneminde belirgin bir biçimde tek
renk (özellikle kahverengi) tonlamalarına yöneldiği görülür. Rembrandt otoportreleri ve tek
tek figür portrelerinin yanı sıra yeni gelişen burjuvazinin içinde yer alan meslek kuruluşları
için grup portreleri de yapar. Cerrahlar loncasının siparişi olan “Dr. Nicolaes Tulp’un
Anatomi Dersi” bu portrelere örnektir.
Barok heykel saantının başlıca özelliği, dinamizm ilkesine bağlı olarak figürlerde yoğun
biçimde hissedilen hareket unsurudur. Rönesans heykelinin dengeli ve durağan özelliklerinin
yerini Barok’ta dinamik bir form ve hareketin dramik biçimde verildiği bir sanat anlayışı alır.
Buna bağlı olarak Barok dönemde özellikle mitolojide kaçırılma öykülerinin sıklıkla
betimlenişi bir rastlantı değildir. Hareketin yoğun biçimde verilmesinin amaç edinildiği bir
betimleme anlayışında, kaçırılma sahneleri gibi temalar bu amacın gerçekleştirilmesi
açısından son derece elverişlidir.
Barok heykelin başlıca nitelikleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir:

157

•

Heykel mimariden tamamen kopmuş ve hareketi betimler hale gelmiştir. Yalnız
cepheden değil her açıdan izleyiciye hitap eder. Figürler son derece hafiflemiş
görünümleriyle uçar gibi bir görünüm içindedir.

•

İlk kez Maniyerizm de rastladığımız “figura serpentinata” nın tamamlanmış ve kendi
biçimini de aşmış örneklerini Barok Dönemde görürüz. Hareketi ve iç içe girmiş
figürlerde dinamizmi yansıtmak amacıyla sarmal biçimde üst üste betimlenen yönelim
hakimdir.

•

Antik Yunan ve Roma mitolojilerindeki hikayeler ve karakterler en çok işlenen
konular arasındadır.

•

Mermer ve taş yanında farklı malzemelerde tercih edilmiş, kimi zaman birden fazla
malzeme birlikte kullanılmıştır. Heykellerin yüzeyleri, insan tenini yansıtacak şekilde
pürüzsüz bırakılmış ve ayrıntıda her türlü etki betimlenmiştir.

•

Figürlerde yüz ifadeleri antik dönem etkisinde ve dramatik verilmiştir.

•

Mimari yapı içinde yer alan yapıtlar Rönesans’ın aksine, yerleştirildikleri nişlerden
dışarıya taşan, kimi zaman tiyatro sahnesini andıracak kadar dramatik ve ayrıntılı
betimlenmişlerdir.

Gian Lorenzo Bernini’nin “Azize Teresa’nın Vecdi” isimli yapıtı (1647-52), Barok heykelin
bütün karaktersitiğini ortaya koyması açısından önemli bir örnektir. Sanat tarihçisi
Wölfflin’in deyişiyle “çizgiyi sınır olmaktan çıkaran” bu heykel, özellikle azizenin
elbisesindeki kumaş kıvrımlarının verilişinde hareketi yoğun biçimde aktarırken bir yandan da
vecd halindeki azizienin yüzündeki dramatik anlatımla seçkinleşmektedir.

Bernini, Azize Teresa’nın Vecdi
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Bernini’nin “Proserpina’nın Kaçırılışı” heykeli, izleyicisini yapıtı her açıdan algılama
noktasında adeta uyaran ve harekete geçiren bir özelliktedir. Yeraltından çıkan Hades’in
eşlikçisi Kerberos ile birlikteyken kırlarda çiçek toplayan Proserpina’yı (Persephone)
kaçırışını konu alan çalışma, yoğun bir dinamizmin aktarıcısıdır. Rönesans’ın statik yapısıyla
karşılaştırıldığında, figürlerdeki dramatik anlatım öykünün içerdiği kaçırılma motifinin
aktarımı açısından da çarpıcıdır.

Bernini, Proserpina’nın Kaçırılışı
Barok mimarlığın ilk örnekleri Karşı-Reformasyon hareketinin merkezi olan
Roma’dır. 17. yüzyıl dinsel ve siyasal erklerin yükseldiği bir dönem olduğundan Barok
mimarlıkta kilise ve saray yapıların egemenliği söz konusudur. Aydınlık iç mekanlara sahip
olan Barok kiliseler, etkileyici bir kütle mimarlığı sunar. Oval biçimde genişletilmiş orta nefe
açılan yan şapeller, Rönesans mimarlığından farklı bir plan şeması ortaya koyar. Orta nef
genellikle yüksek kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür. Mimari elemanlar, işlevleri kimi zaman
göz ardı edilerek sistemli biçimde kırılır ve bükülür. Kırık alınlıklar ve kemerler, içlerine büst
ve heykellerin yerleştirildiği nişler, yüksek kabartmalı silmeler, oval madalyonlar Barok
mimarlığın tipik unsurlarıdır. Süsleme dış cephede de iç mekanda da kimi zaman abartılı
biçimde kullanılır.
Maniyerist mimarlıkta da değindiğimiz Il Gesu Kilisesi, kilise mimarlığında yeni
mekan anlayışı, yeni formlar ve mimari elemanların dönüştürülmesi anlayışı açısından aynı
zamanda Barok mimarlığın en erken örneği kabul edilir. İtalyan Barok mimarisinin önde
gelen mimarlarından Carlo Maderno’nun 1603 tarihli yapısı Roma’daki S. Susanna Kilisesi,
üslubun yetkin örneklerinden biridir. İki kat olarak düzenlenen kilisenin cephesi oldukça
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hareketli bir görünüme sahiptir. Dışarı taşkın sütunlarla ışık-gölge kontrastının sağlandığı
cephede, zengin çerçeveler içine alınmış nişler yapıya büyük bir canlılık kazandırır.
Maderno’nun yine Roma’da bulunan ve ustanın ölümünden sonra Barok mimarlar Bernini ile
Borromini tarafından tamamlanan Palazzo Barberini dönemin saray mimarisi için önemli bir
örnektir. Üç katlı cepheye sahip olan yapı, planı açısından Roma saraylarından ayrılır, avlusu
yoktur.

S. Susanna, Roma
Barok mimarlığın içbükey ve dışbükey unsurlar, Pietro da Cortona’nın Roma’da inşa
ettiği S. Maria della Pace Kilisesi’nde oldukça hareketli bir üslupta kullanılır. Cephenin orta
kısmını oluşturan sütunlu alan yarım daire dışbükey formla dışarı taşkın tasarlanmıştır.
İtalya’da Barok mimarlığın bir başka önemli ismi, Francesco Borromini’dir. Sanatçı
Roma’da yaptığı S. Carlo alle Quattro Fontane Kilisesi’nde, Rönesans’ın daire planı ile Gotik
mimarinin bazilikal uzaunlamasına plan anlayışını birleştirerek oval bir yapı elde eder. İki
katlı cephede dalgalanan bir hareket göze çarpar. Bu akıcı hareket, giriş cephesinden apsise
değin uzanır. Borromini’nin yine Roma’da bulunan S. Agnese Kilisesi de önemli bir Barok
örnektir.
17. yüzyılın ortalarından itibaren Kuzey’de Barok mimarlığın yetkin örneklerine
rastlanır. Avusturyalı mimar Fischer von Erlach’ın Habsburg hanedanlığı için inşa ettiği
Schönbrun Sarayı dönemin saray mimarisini yansıtması açısından önemlidir. Sanatçı
Salzburg’daki Dreifaltigkeitskirche içbükey cepheye karşılık dışbükey kubbe kullandığı bir
kilisedir. Viyana’daki Karlskirche ise cephenin iki yanına yerleştirdiği Trajan tarzı sütunlarla
dikkati çeken bir mimari anlayış sunar ve ustanın en ünlü tasarısıdır.
Başka bir Avusturyalı mimar Hildebrandt’ın inşa ettiği Belvedere Sarayı (Aşağı ve
Yukarı Belvedere), orta bölümün iki yanında daha yüksek tutulmuş bölümleri ve özellikle
merdivenleriyle hareketli bir cepheye sahiptir. Ayrıca Barok bahçe tasarıları açısından da
çarpıcı bir örnektir.
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Uygulamalar
1) Maniyerist ve Barok üslubu kavrayabilmek için kaynakçada yer alan ilgili
yayınları okuyunuz.
2) Bu bölümdeki resimleri daha ayrıntılı görebilmek için www.wga.hu (web
gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Maniyerist üslubun genel özelliklerini ve başlıca sanatçılarını öğrendiniz
mi?
2) Barok üslubun genel özelliklerini ve başlıca sanatçılarını öğrendiniz mi?
3) Rönesans ve Barok üslupları arasındaki farklılıkları saptayabildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanat tarihi disiplinin erken evrelerinde salt bir geçiş ve düşüş evresi olarak
değerlendirilen ancak daha sonra yeniden keşfedilen bir dönem olan Maniyerizm, 1520-90
yılları arasında İtalya’da etkin olan bir üsluptur. İlk örneklerine Yüksek Rönesans ustalarının
yapıtlarında rastlanan bu üslup, Rönesans’ın düzen, oran ve ölçü gibi temel ilkelerini
reddeden bir sanat anlayışının ürünüdür. Bu özelliklerinm görüldüğü yapıtların başında
Yüksek Rönesans’ın büyük ustası Michelangelo’nun Sistine Şapeli’nde resmettiği Son Yargı
gelir. Figürlerdeki deformasyon, uyum ve dengenin çözülüşü yeni bir üslubun bildirisi gibidir.
İtalya’da doğan bu yeni üslubun merkezi Floransa’dır. Pontormo, Rosso Fiorentino ilk
örneklerini veren sanatçılar arasında yer alır. Söz konusu iki ustanın resimlerinde, vücut
oranlarındaki bozulma, jestlerdeki abartı ve mekan tanımlamasındaki belirsizlik göze çarpan
özelliklerdir. Maniyerist üslubun İtalya dışındaki en önemli temsilcisi Grek kökenli,
İspanya’da üretim yapan sanatçı El Greco’dur. Karşı-Reformasyon ruhunu yapıtlarına
yansıtan sanatçı, özellikle uzatılmış figürleriyle ön plana çıkar. Michelangelo’nun ölümüne
değin üzerinde çalıştığı Rondanini Pietası, Rönesans’ın temel ilkelerini oluşturan parçaların
birbirine oranı, anatomik doğruluk gibi ilklerin tümüyle terk edildiği bir sanat anlayışını
ortaya koyarak Maniyerist heykelin en önemli örneğini verir. Nitekim Maniyerist heykel
sanatı, insan vücudunun alabileceği en güç hareketler üzerine odaklanmasıyla seçkinleşir.
Giovanni Bologna ve Benvenuto Cellini üslubun diğer önemli ustalarıdır.
Barok sanatın da ele alındığı bu bölümde bir terim ve üslup olarak barok kelimesinin
anlamı üzerinde odaklandık. Durağanlığa karşılık coşku ve hareketlilik anlamını taşıyan
Barok üslup, sanata dair belli kuralların da getirildiği Trento Konsili (1545-63) kararlarıyla
biçimlenen Karşı-Reformasyon hareketinin yarattığı bir sanat anlayışıdır. Sanat tarihçisi
Wölfflin, “Sanat Tarihinin Temel Kavramları” başlıklı metninde, Rönesans ve Barok
biçemlerini beş kavram çifti üzerinden karşılaştırır. Bu çözümlemede Dürer ve Rembrandt,
Tiziano ve Velazquez, Raffaello ve Rubens gibi farklı biçemleri temsil eden ustaların
yapıtlarını inceleyerek 16. ve 17. yüzyılların resim sanatındaki anlayış değişikliğini ortaya
koymaya çalışır.
Barok resmin temel özellikleri ışık-gölge kontrastı ve kompozisyona egemen olan
devinimdir. İtalyan Barok resminin en büyük ustası Caravaggio, İspanyol ressamlar Zurbaran,
Ribera, Velazquez, Kuzey Barok resminde ise Rubens, Rembrandt, Frans Hals, yapıtlarını
incelediğimiz sanatçılardır. Barok heykel Bernini’nin yapıtları, mimari ise Maderno, Cortona,
Borromini, Erlach, Hildebrandt gibi ünlü Barok mimarların yapıları üzerinden incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Michelangelo’nun bireysel üslubundaki değişimin yansıması olan Sistine Şapeli’ndeki
...................................... freski Maniyerist resmin en olgun örneklerinden biridir.

2)
Kuzey
Avrupa’da
yaşanan
Reform
…………………………..…. Hareketi ile yanıt verir.

hareketine

Katolik

Avrupa

3) Rönesans sanatının mutlak biçimde bağlandığı düzen, oran ve ölçü ilkelerinin reddedildiği
ve hatta özellikle bozuluma uğratıldığı ................................. sanat 1520-1590 yılları arasında
etkin olmuştur.

4) Wölfflin “Sanat Tarihinin Temel Kavramları” kitabında ……………… ve ……………….
Üsluplarını karşılaştırır.

5) ‘Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik’, ‘Güzelliğin Tarihi’ ve ‘Çirkinliğin Tarihi’
kitaplarının yazarı .............................................., Maniyerizm’i düş, şaşkınlık, tedirginlik,
bunaltı, melankoli kavramlarıyla özdeşleştirerek Rönesans’ın zarafetinden tedirgin güzelliğe
uzanan bir değişim olarak ele alır.

6) Aşağıdakilerden hangisi Maniyerist dönem ressamı değildir?
A) Pontormo
B) Rosso Fiorentino
C) Parmigianino
D) Raffello
E) El Greco

7) 1520’lerde yaptığı otoportresinde, özellikle biçimi bozmak ve görüntüsünün oranlarını
değiştirmek için dışbükey bir aynadan kendini betimleyen sanatçı kimdir?
A) Rembrandt
B) Leonardo Da Vinci
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C) Parmigianino
D) Pontormo
E) Parmigianino

8) Maniyerist resmin İtalya dışındaki en önemli temsilcisi olup, Venedikli ressam Tiziano’dan
ders alan, Toledo kenti ile özdeşleşen ve koyu bir Karşı-Reformasyon savunucusu olan
sanatçı kimdir?
A) Goya
B) Valezquez
C) Rubens
D) El Greco
E) Picasso

9) Aşağıdakilerden hangisi Barok heykelin özelliklerindendir?
A) Heykel mimariye hizmet eden bir sanat alanıdır.
B) Heykeller yalnızca cephe nişlerinde yer alır.
C) Barok heykelde durağanlık esastır.
D) Heykel mimariden tamamen kopmuş ve hareketi betimler hale gelmiştir. Yalnız cepheden
değil her açıdan izleyiciye hitap eder.
E) Barok heykel sanatında yalnızca dinsel temalar ele alınır.

10) Aşağıdaki ressamlardan hangisi Barok resmin temsilcilerinden biri değildir?
A) Mantegna
B) Caravaggio
C) Ribera
D) Zurbaran
E) Velazquez
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Cevaplar
1. Son Yargı / Mahşer
2. Karşı Reformasyon
3. Maniyerist
4. Rönesans / Barok
5. Umberto Eco
6. D 7. C 8. 9. D 10. A
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6. ROKOKO VE NEOKLASİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. 18. Yüzyıl Avrupa’sı
6.2. Rokoko Üslubu
6.3. Neoklasik Üslup
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) 18. yüzyıl Avrupa’sında etkili oan felsefi aküm nedir?
2) Rokoko üslubunda özellikle hangi sahneler yaygındır?
3) Neoklasizm hangi düşünce üzerinde temellenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

18. yüzyılda Avrupa’da Avrupa tarihinin dönüşüm Kaynakları
sosyal ve siyasal ortam
sürecini
daha
iyi irdeleyerek
kavrayabilmek

elde
veya
okuyup

Rokoko üslubu

Rokoko üslubunu önemli Belirtilen
sanatçıların
yapıtları okuyarak
üzerinden incelemek

kaynakları

Neoklasik üslup

Neoklasik üslubu önemli Belirtilen
sanatçıların
yapıtları okuyarak
üzerinden incelemek

kaynakları
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Anahtar Kavramlar
•

18. Yüzyıl Avrupa’sı

•

Rokoko

•

Fransız Devrimi

•

Aydınlanma

•

Neoklasizm
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Giriş
18. yüzyıl Avrupa’sında egemen olan Rokoko ve Neoklasik üsluplarını
inceleyeceğimiz bu bölümde, söz konusu iki üslubun ortaya çıkış süreci, toplumsal koşullar,
dönemi derinden etkileyen savaşlar ve düşünce akımları ele alınacaktır. İki üslup başlıca
sanatçılarından görsel örneklerle aktarılacaktır.
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6.1. 18. Yüzyıl Avrupası
Avrupa’da Reform ve Karşı Reform akımlarının yol açtığı duygusal patlamaların
şiddeti, 1648’den sonra yatışır. Kilisenin ve devletin ileri gelenleri, insanları teolojiye ya
da herhangi bir başka gerçeğe her alanda zorlamaktan vazgeçerler. Toplumun tüm önemli
kurumlarını; orduyu, kiliseyi, mahkemeleri, üniversiteleri, okulları, hükümet dairelerini ve
hatta imtiyaz sahibi kumpanyalar ve bankalar gibi yeni güç kaynaklarını,
profesyonellikten yana olma tutkusu sarar. Uygarlığın tanımlarından biri olan mesleki
uzmanlaşmaya yönelme bu açıdan ilgi çekicidir. 18. Yüzyılda Avrupa'da mutlakiyet
yönetimine dayalı merkezi krallıklar ve prenslikler bulunmaktadır, devletlerarası
diplomasinin ön planda bulunduğu bu dönemde yine devletlerarası ittifaklar göze çarpar.
Birlikte hareket etmenin temellerinin oluştuğu bu dönemdeki ittifakların belirleyicisi
kilisenin ve devletlerin milli çıkarlarıdır. Bir başka ilgi çekici durum ise dönemin en kabul
gören öğretilerinden birinin Makyavelizm olmasıdır. Makyavelizm, İtalyan düşünür ve
politikacı Niccolò Machiavelli'nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Devlet
yönetimi ile ilgili düşüncelerinin temelini “Prens” adlı kitabında açıklar. Bir devleti
yönetmenin temelini yöneticinin duygularına kapılmadan gerçekleştirmesi gerektiği
üzerine kurar. Bu kitaptaki öğütlerden en dikkat çekici olan; insan hayatının feda
edilmesindeki kolaycılıktır. Niccolò Machiavelli, bir ya da birkaç insanın devlet
tarafından öldürülmesinin çok daha fazla insanın yaşamasını sağlayacağını düşünür. Bir
diğer önemli bakış açısı da, belli bir amaca ulaşmak için her türden aracın
kullanabileceğidir. Bu sav, sonraki dönemleri de etkilemiş fakat özellikle 19.yüzyılda
etkisini yitirmiştir.
18. yüzyıl, çok yoğun savaşların da yaşandığı bir yüzyıldır. Fransa’nın güçlü olduğu
bu dönemde özellikle XIV. Louis’nin 54’ü fiili toplam 72 yıl krallık yapması kurulan
dengeler açısından önemlidir. Saldırgan ve yayılmacı bir politika izleyen XIV. Louis,
Fransız kilisesinin Roma kilisesinden bağımsız olacağını savunması dönemin Katolik
inancında bile çatlaklar yaratır. 1715 yılındaki ölümüne dek krallığını sürdüren XIV.
Louis’nin lakabı Tanrının verdiği (Dieu-donné) olarak tarihe geçer. Fransa Bilim
Akademisi’ni kurdurur ve babasının av köşkü olarak kullandığı Versaille’ı krallık sarayına
dönüştürür.
Bu yüzyıl Aydınlanma felsefesinin çağıdır; kilise merkezli düzenlemeler yerini insan
aklının merkez alındığı düzenlemelere bırakmaya başlar. Aydınlanma felsefesi ya da 18.
yüzyıl felsefeleri genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlemesini yeniden gündeme
alır, hem düşüncenin hem toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin
fikirsel/felsefi başlatıcısı olur. Bu yüzyılın sonlarına doğru meydana gelen Fransız devrimi
(1789), ve ardından gerçekleşen modernleşme süreçleri, düşünsel anlamda etkilerini ve
kaynaklarını aydınlanma felsefesinde bulmaktadır. .
Din ya da Tanrı merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini bu süreçte akıl
merkezli toplumsal düzenlemeler arayışı alır. Geniş ve genel anlamıyla aydınlanma,
Ortaçağ'dan 18.yüzyıla dek hüküm süren dünya görüşüne karşı yeni bir dünya görüşünün
ortaya çıkması ve temellendirilmesi olarak belirtilir. Bu yüzyıl yeni bir ideal ile tarih
sahnesinde yer alır; bu ideale göre, aklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilginin
ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemen olmalıdır ve bu kültür sonsuz bir
şekilde ilerlemelidir. Böylece ilerleme ideali, insanın geleneğin köleliğinden kurtularak
sürekli mutluluk ve özgürlük yolunda gelişeceği düşüncesine dayandırılır. Aydınlanma
felsefesinin kaynağı Rönesans felsefesi ve özellikle de 17. yüzyıl felsefesinin ortaya
koyduğu ilkelerdir. Rönesans’tan itibaren düşüncenin tarihsel otoritelerden kurtulması,
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bilgi ve yaşam hakkında akla ve deneyime dayanmaya başlaması söz konusudur. 17.
yüzyıl da bu gelişmeler sistemleştirilip temel ilkelere dönüştürülmeye başlanmış,
rasyonalizmin belirginleştiği bu yüzyılda aydınlanma felsefesinin düşünsel temelleri bir
anlamda hazırlanmıştır. Sekülerleşme aydınlanma felsefesinin ve genel anlamda
aydınlanmacılığın her tür girişiminde temel olmuş olan bir yönelimdir.
18. yüzyıl felsefesinde bir yanda rasyonalizmin öte yandan ampirizmin güçlenmesi ve
bunlardan meydana gelen teorik sorunların yeni bir takım sentezlerle aşılmaya çalışılması
sözkonusu olacaktır. Aydınlanma çağı, aklın ışığında felsefenin de yepyeni bir
etkileyicilikle ortaya çıkışına, yaygınlaşmasına, yeni sentezlerle sistematikleştirilmesine
etki etmiştir. Bu bakımdan bu yüzyıla "felsefe yüzyılı" denmesi de söz konusudur.
Dönemin en önemli felsefeci ve bilim insanları arasında Descartes, Diderot, Hume,
Leibniz, Rousseau, Locke, Newton, Voltaire, Kant’ı saymak gerekir. (Felsefe Tarihi,
Macit Gökberk’ten alıntıdır)
1715 yılı itibariyle Fransa krallığı yapan XV. Louis ide büyük dedesinin aksine daha
yumuşak politikalar izlemiştir. Krallık yaptığı 1715-1774 yılları arasındaki dönemi bazı
tarihçiler yozlaşma dönemi olarak algılarlar. Büyük dedesinin sert ve katı tutumunun
aksine nitekim daha rahat bir dönem olan bu süreçte XV. Louis’nin sarayın yönetimi ve
devlet olaylarına entrikalar yoluyla yön vermesi ve hatta karmaşık ve gizli bir diplomasi
sistemi geliştirmesi de krallığın sarsılmasına yol açacaktır. Bir taraftan da XV. Louis
döneminde siyasi işlerde Kralın yakınlarında olan insanların nüfuzunu sürdürmesi ve
etkili olması da krallığın 1772’de Orta Avrupa’da yitirmesini sağlayacaktır.
6.2. Rokoko Üslubu
Fransa merkezli Avrupa’nın siyasi ve ekonomik açıdan durumu bozulmuştur ve saray
ve çevresi, açık hava eğlencelerine yönelir. Özellikle sıkıntı içinde olan halkın gözünden
sorunları uzaklaştırmak için yapılan dedikodulu mesire eğlenceleri çok revaçtadır. Bu
eğlenceler göz oyalayıcı ve düşünmekten uzaklaştırıcı bir tutumun sonuçları olarak
karşımıza çıkar. Bu dönemde ince bir zevk geliştirdiğini düşünen ve süse önem veren
saray ve çevresinin, resim, heykel ve mimarlık alanlarında sanatçıları nasıl
yönlendirdikleri de ilgi çekicidir.
Rokoko kelimesinin kökeni Fransızca bir kelime olan “rocaille”dan gelir. “Rocaille”,
çürük yapılı taşların harçla karıştırılmasıyla oluşturulan küçük kayalıklardır. XIV. Louis
tarafından desteklenerek Kraliyet Akademisi’nde üretilen sanata, “rocaille”dan türetilen
Rococo ismi verilmiştir. Genel olarak, seyirciyi etkilemekten çok oyalayan, göz alıcı ve
aynı ölçüde de yüzeysel bir üslup olarak değerlendirilir. Resimsel niteliklerin gerileyerek,
süslemeci bir tavrın ortaya çıkması yukarıda anılan nedenlerden şaşırtıcı değildir. Bu
dönemin en bilinen sanatçılarından örneklerle açıklamak konuyu daha anlaşılır kılacaktır.
François Boucher (1703-1770), babası da ressamdır ve Paris doğumludur. Özellikle
duygusal ve pastoral temalarla anılır. Tiyatro kostümleri ve komik operalar için kostümler
de tasarlar. Destekleyeni, XV. Louis döneminde çok nüfuzlu olan Madame de
Pompadour’dur.
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F. Boucher, Mme. De Pompadour, 1759, Wallace Koleksiyonu.

François Boucher, Köprü, 1751, Louvre Müzesi

Bir diğer sanatçı Antoine Watteau (1684-1721) erken yaşlarında resme ilgi duymuştur. En
erken yapıtları sokak satıcıları ve şarlatanları işlediği resimlerdir. Açık hava eğlenceleri
resimlerini ilk kez yapanlardandır.
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Antoine Watteau, Çuha Adası’ndan Ayrılış, 1721
Üzerinde duracağımız bir diğer sanatçı da, Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Boucher’nin
atölyesinde resim çalışmalarına başlamıştır. 1752’de Prix de Rome’u kazanır. 1761 de Paris e
döndükten sonra Boucher hastalanınca ustasının siparişlerini yapmış, bir müddet dini resimler
çalıştıktan sonra daha gündelik konulara dönmüştür. Fragonard, yumuşak tonlu renkler
kullanır, figürler doğanın içinde neredeyse doğaya karışır biçimdedir. Saray çevrelerinden de
yoğun siparişler alan Fragonard, 1770 den sonra artık hemen hemen sadece dekorasyon
ressamı olarak çalışır.

Fragonard, Köpekli Kadın, 1769, Fletcher Fund.
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Fragonard, İtalyan iç mekanı

Fragonard, Salıncak
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6.3. Neoklasik Üslup
19. yüzyılda, yaklaşık üç yüz yıldır yaşanan hızlı nüfus artışı, tarımdaki gelişmeler ve bunun
sonucunda kentlere göçün artması önemli değişikliklere yol açar. 18. yüzyılda dokuma ve
buhar makinesiyle ilgili teknik anlamda yapılan buluşların da etkisiyle çift yönlü bir
değişimden bahsetmek olanaklı olur. Bir taraftan orta sınıfın zenginleşmesi bir diğer taraftan
da sömürgeciliğin kalıcı bir yaygınlaşmaya gitmesi Avrupa’daki dengeleri değiştirdi.
"Sanatın en arı kaynakları önümüze açılmaktadır. Bu kaynaklardan nasibini
alabilenlere ne mutlu. Bizler için büyük olabilmenin taklit edilemez düzeye gelebilmenin tek
yolu eskileri taklit etmektir"
Neo-Klasik sanatın temellerinin atılmasında en etkili isimlerden biri daha önce de anılan
Winckelmann’dır. 1764 yılında yazdığı “Antikçağ Sanatı Tarihi” sanat ve kültür ilişkisi
üzerine yoğunlaşırken özellikle Antikçağ’ın estetik değerlerini öncüllemek gerektiğini
savunur. Pompei ve Herculanum kazılarının yapılması ve burada bulunan eserlerin ışığında
işler üretilmesi yargısı Neo-klasik sanatı biçimlendirir. Dolayısıyla arkeolojinin keşfi,
Neoklasik düşüncenin yeşermesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
Modernite kavramının önemli bir durağını oluşturan Aydınlanma çağının üslubu olan
Neoklasizm, Voltaire, Rousseau, Montesque, Winckelmann gibi kuramcıların metinleriyle
ortaya çıkan bir üsluptur. Gerçekten klasik bir güzelliğin kanonu olarak, arkeolojik kazılarla
keşfedilen Antikçağ’ın çizgisellik ve simetriye dayanan anlayışını benimser ve Antikaçğ
sanatçıları gibi saflık ve kusurları düzeltme ilkesinden hareket eder. Arkeolojik kazıların da
rehberliğinde, Rönesans’ın klasik dünya hakkındaki düşüncesinin ve Rönesans düşüncesinin
benimsediği klasik güzellik anlayışının hümanistler tarafından yaratılan bir tür deformasyon
olduğunu düşünen Neoklasik sanat, gerçek Antikçağ’ı arar.
Neoklasik sanat güzelliği, duygu ve tutkudan arınmış Yunan heykelinde bulur.
Winckelmann’ın soylu yalınlık ve sakin/dingin yücelik kavramlarıyla özetlediği bu güzellik
anlayışı, harabelerin şiirselliği ve zamanın izlerini taşıyan antik kalıntıların güzelliği
karşıısnda Antik biçimleri yeniden yaratma yolunu benimser (St. Maddeleine Kilisesi, Paris).
Neoklasik üslubu biçimlendiren başka bir unsur, Fransız devrimidir. Napoleon’un iktidarıyla
imparatorluk üslubuna dönüşen Neoklasizm, devrim insanlarını yeni doğmuş Atina’nın özgür
yurttaşları ile özdeşleiştirir. Bu süreçte geleneğin ortaklaştığı konular dışında devrim ruhunu
yansıtan Antik Roma’nın kahramanlık öykülerine (Horasların Yemini vd.) ve aynı zamanda
dönemin kahramanlarına (Marat’nın Ölümü vd.) yönelinir. Kahramanlıkla ilgili tarihi ya da
mitolojik öykülerin betimlenmesinde erkeklerin tanrılar ya da yarı tanrı kahramanlarla
özdeşleştirilmesi, kadınların ise edilgen bir rol üstlenişi dikkat çekicidir (Venüs ve Mars).
Bu dönemin en önemli sanatçıları üzerinden yapılacak değerlendirmeler ufuk açıcı olacaktır.
Öncelikle Jacques-Louis David’in (1748-1824) yapıtları üzerine çözümlemeler yapmak
gerekir.
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David, Horace’ların Yemini, 1784, Louvre

Bu resim birçok açıdan dikkat çekicidir. Bu tablo Kraliyetin Güzel Sanatlar Bakanı tarafından
sipariş edilir. Horace'ların Yemini konusunu Roma tarihinden alır. Roma ve Alba Longa
şehirleri arasında sonu gelmeyen bir çekişme söz konusudur. Bu çekişmeye son vermek için
Romalı Horatius ailesinden üç kardeş ile Alba Longalı Curiatius ailesinden üç kardeş birebir
düello yapmaları için seçilirler. Resimde üç Horatius kardeşin (Horatii) düşmanı
yeneceklerine dair kılıçlarını babalarından almadan önce selamlayarak yemin etme anını
görülür. Babanın hemen ardında ise acı ve üzüntü içinde üç kadın ve iki çocuk figürü yer
almaktadır. Bu figürlerden biri Horace'ların kızkardeşi Camilla, bir diğeri Horace'lardan
birinin eşi Sabine'dir. Torunlarına sarılmış koyu renkli kıyafet giyen kadın ise Horace'ların
annesidir. Kadınların bu kadar üzgün tavırlar sergiliyor olmasının nedeni Camilla'nın
Curiatius kardeşlerden biri ile nişanlı; Sabine'nin ise Curiatius'ların kızkardeşi olmasıdır.
Dolayısı ile her iki kadın da eşleri ve kardeşlerinden en az birini kaybedeceklerini bilmenin
kederi ile kendilerinden geçmiş haldedirler. Resmin sağ tarafındaki bu duygu yüklü feminen
atmosfer resmin soluna geçildiğinde yerini katı ve duygusuz bir havaya bırakır. Yemin eden
Horace'lar vatanları uğruna kişisel duygularını bir kenara bırakmışlardır. Resmin ortasında
dengeleyici olan baba ise ne kederli ne de kardeşler kadar katıdır.
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Horace’ların Yemini tablosunun yön çözümlemesi
Eserdeki bu ayrım kendini arka plandaki üç kemer ile de gösterir. Bu üç kemer hikayenin üç
ana bölümüne gönderme yapmakta ve figürleri birbirinden ayırmaktadır. İlk kısım 'yemin'
yemin eden kardeşler ile; ikinci kısım 'savaş' elinde silahlarla baba figürü ile; üçüncü kısım
'savaş sonrasındaki keder' ise acılı kadınlar ile sembolize edilmiştir. Eserdeki sembolik
anlatımları inceleyecek olursak, öncelikle babanın elindeki kılıçlardan ikisinin kavisli, birinin
düz olduğunu fark ederiz. Bu düz kılıç kardeşlerden yalnızca birinin dövüşten başarı ile
çıkacacağını anlatmaktadır. Başarılı olup düşmanı yenecek olan kardeşin seyirciye en yakın
olan olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu kardeşin üzerindeki kırmızı ve gri renkler babanın
giysileri ile uyumludur. Dolayısı ile güçlü ve ayakta kalan o olacaktır. Aksine diğer iki
kardeşin giysileri zayıf ve duygusal olan kadınların üzerindeki mavi ve kahverengi
tonlardadır. Hem görsel hem de duygusal açıdan izleyiciyi yönlendiren bu resim, Neo-Klasik
üslubun mihenk taşlarından biridir. David'in resmi tamamladığı dönemde Fransız İhtilali’nin
hazırlıkları yapılmaktadır. Dolayısı ile Fransa'da kilise ve kavimler yerine daha çok vatana
eğilimli bir bağlılık oluşmaktadır. David'in eserinde de aile bağlarına rağmen baba oğullarını
vatanları uğruna savaşmaya yüreklendirmekte ve oğulları da buna çekinmeden uymaktadırlar.
Vatansever kaygıları vurgulayan eser David'in Fransız devrimcilerinin cesaret, onur ve
sadakat gibi erdemlerine dikkat çekmesini sağlamış ve dönemin sembolü eserlerden biri
olmuştur.
(http://sanatabasla.blogspot.com.tr/2012/07/horaslarn-yemini-oath-of-horatiidavid.html sitesinden yararlanılmıştır.)
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David, Marat’nın Ölümü, 1793, Belçika Kraliyet Müzesi

Marat’nın Ölümü (detay)
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Jacques-Louis David’in arkadaşı olan Jean Paul Marat, Fransız İhtilali
sırasında radikal tutumuyla tanınmaktadır ve Jakoben’dir. Türkçede Halkın Dostu
anlamına gelen L'ami du peuple adlı bir gazete çıkarmıştır. İhitlali desteklemekle
suçlandığından Jironden Partisi tarafından ihtilâl mahkemesinde yargılandıysa da
halkın müthiş desteği ve hitap becerisiyle beraat eder. Jakobenlerin gitgide
güçlenmesinden sonra Jironden iktidarı derin sürtüşmeyi daha da arttırır. Ardından
ülkede iki parti arasında artacak gerginliği önlemek için Charlotte Corday isimli
Jironden yanlısı bir kadın tarafından banyosunda bıçaklanarak öldürülür. Cenazesi La
Pantheon'a götürüldü, ardından da Thermidor döneminde kanalizasyona atıldı. Jean
Paul Marat, Fransız Devrimi'nin Robespierre'le birlikte en önemli düşünce ve eylem
adamlarından biridir. Resimde Marat’nın elinde tuttuğu notta şöyle yazmaktadır:
“Sizin iyi niyetinize sahip olmak için mutsuz olmam yeter.” Bu resim daha sonraki
dönemlerde resim sanatını oldukça etkileyecektir.
Bir başka önemli sanatçı Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), kendisi
gibi bir sanatçının oğludur. Poussin ve David’in ekolünden gelir. 1807 yılında gittiği
Roma’da bir yandan portre çalışmalarını sürüdürürken bir yandan da üzerine oldukça
eğileceği ‘yıkananlar’ kompozisyonlarını oluşturmaya başlar. Ingres, 1834 yılında
Roma’daki Fransız Akademisi’nin başkanı olur ve yedi yıl bu görevde kalır. Son
resimlerinde odalik ve yıkananlar temalarını işler, resimlerinde kullandığı çizgiselliğin
biçim belirleyiciliği klasik bir anlayıştadır.

Ingres, Napolyon I İmaparatorluk Tahtında,
1806, Musée de l’Armée, Paris
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Ingres, Büyük Odalık, 1814, Louvre

Ingres, Türk Hamamı, 1862, Louvre
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Neoklasik üslubun heykeldeki en önemli ustası Antonia Canova’dır (1757-1822). Barok
heykelden bütünüyle farklı olarak duygu ve heyecandan yoksunluğun egemen olduğu bu
dönem heykelinde, “soylu yalınlık ve dingin yücelik” ideali öncüllenmektedir. Canova’nın
heykelleri de bu idealin seçkin örneklerini ortaya koyar. Antikçağ’ın klasik güzellik
anlayışının arayışında olan bu heykellerde, dönemin soyluları Yunan tanrılarına öykünerek
betimlenmiştir.

Antonio Canova,
(Venüs), 1804-8

Paoline

Borghese

Paoline Borghese’nin Venüs olarak betimlendiği bu heykelde, Borghese Yunan güzellik
tanrıçası Venüs gibi “uzanan çıplak” olarak gösterişmiştir.

Antonio Canova, Üç Güzeller, 1814-17
184

Uygulamalar
1) 18. Yüzyıl Avrupa’sı, Rokoko ve Neoklasik üsluplarla ilgili kaynakçada yer alan
yayınları okuyunuz.
2) Bu bölümde konu edilen üslupları kavrayabilmek için www.wga.hu (web gallery of
art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) 18. Yüzyıl Avrupa’sında Fransa’nın belirleyici bir rol üstlendiğini fark ettiniz mi?
2) Neoklasizm ile Antikçağ değerleri arasındaki ilişkilenmeyi kavrayabildiniz mi?
3) Aydınlanma felsefesinin Batı sanatına etkilerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
18. yüzyıl Avrupa’sını politik ve toplumsal koşullar temelinde ele aldığımız bu bölümde,
öncelikle saray odaklı bir üslup olan Rokoko ardından da Antikçağ değerlerine yönelen ve
Napolyon Üslubu olarak da anılan Neoklasizm incelenmiştir. Fransız Devrimi ve Aydınlanma
felsefesi ile biçimlenen bu süreçte sanat tarihinin içinde Fransa’nın önemli bir merkez haline
gelişine tanıklık ettik.
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Bölüm Soruları

1) Rokoko resminde özellikle duygusal ve pastoral temalarıyla anılan François
................................ (1703-1770), dönemin resimlerine konu olmuş ünlü Madame de
Pompadour tarafından himaye edilmiştir.
2) 18. yüzyılın düşünce akımlarından Makyavelizm, İtalyan düşünür ve politikacı Niccolò
Machiavelli'nin devlet yönetimi ile ilgili düşüncelerini açıkladığı ................................... adlı
kitabında temellendirilmiştir.
3) Neo-Klasik sanatın temellerinin atılmasında en etkili isimlerden biri daha önce de anılan
…………………….’dır
4) Horace'ların Yemini konusunu ………………….. alır.
5) Rokoko döneminin açık hava eğlencelerini yansıtan ünlü resim ‘Salıncak’ın ressamı
..................................................., 1770’lerden sonra dekorasyon çalışmalarına ağırlık
vermiştir.
6) Fransa Bilim Akademisi’ni kurduran ve Versaille’ı krallık sarayına dönüştüren 18. yüzyılın
ünlü yönetici siması kimdir?
A) Robespierre
B) Napoleon Bonaparte
C) XIV. Louis
D) Jacques Louis David
E) Emile Zola
7) Hangisi Aydınlanma felsefesi ile ilişkili değildir?
A) Rasyonalite
B) Bilimsellik
C) Aklın öncülüğü
D) İlerleme
E) Anti sekülarizm
8) Aşağıdakilerden hangi sanatçı Neoklasik bir sanatçıdır?
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A) Fragonard
B) David
C) Courbet
D) Leonardo da Vinci
E) Boucher
9) Türk Hamamı’nı konu alan resimleriyle de ünlü olan Neoklasik ressam kimdir?
A) Rembrandt
B) David
C) Ingres
D) Fragonard
E) Bruegel
10) Hangisinde Rokoko olarak adlandırılan dönemle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Çoğunlukla seyirciyi etkilemekten çok oyalayan, göz alıcı ve aynı ölçüde de yüzeysel bir
üslup olarak değerlendirilir.
B) Süsleme yoğun olarak kullanılmıştır.
C) Bu dönemde saray ve çevresinin halkın gözünden uzak mesire yerlerindeki eğlencelerini
konu edinen çok sayıda resim yapılmıştır.
D) XIV. Louis tarafından desteklenerek Kraliyet Akademisi’nde üretilen sanata, “rocaille”dan
türetilen Rokoko ismi verilmiştir
E) Pieter Bruegel, Jan van Eyck ve Rogier van der Weyden dönemin ünlü ressamlarıdır.
Cevaplar
1. Boucher
2. Prens
3. Winckelmann
4. Roma tarihinden
5. Fragonard
6. C 7. E 8. B 9. C 10. E
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7. MİT KAVRAMI, MİTOLOJİ VE KOZMOGONİ MİTİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Mit Kavramı ve Mitoloji
7.2. Yunan Mitoljisinin Kaynakları
7.3. Kozmogoni Miti: Evrenin ve Dünyanın Yaratılışı
7.4. İnsanın Yaratılışı
7.5. Prometheus ve Pandora
7.6. İnsanlığın Çağları ve Tufan

191

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Mit kavramı nasıl tanımlanabilir?
2) Yunan mitolojisinde evrenin kökeni hangi kavram ve varlıklarla açıklanmaktadır?
3) Yunan mitolojisinin kaynak metinleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

mitoloji Konu edilen
tanımlarını okunması

yayınların

Yunan
mitolojisindeki Yunan mitolojisini aktaran Söz
konusu
kaynak metinlerin tanınması yazar ve metinleri öğrenmek okunması

metinlerin

Yunan mitolojisinde evrenin Yunan
mitolojisindeki Konu edilen
kökeni mitinin tanıtılması
kozmogoni mitini öğrenmek okunması

yayınların

İlk ve ikinci tanrılar İlk ve ikinci tanrılar kuşağını Söz
konusu
kuşağının tanıtılması
oluşturan tanrıları öğrenmek okunması

metinlerin

İnsanın yaratılışı sürecinin İnsanın yaratılışına ilişkin Konu edilen
tanıtılması
miti öğrenmek
okunması

yayınların

İnsan soyunun
tanıtılması

metinlerin

Mit
ve
mitoloji Mit
ve
kavramlarının tanımlanması kavramlarının
öğrenmek

çağlarının İnsan
soyunun
farklı Söz
konusu
özellikler içeren çağlarını okunması
öğrenmek

Anahtar Kavramlar
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•

Mit

•

Mythos

•

Logos

•

Mitoloji

•

Homeros

•

Hesiodos

•

Kozmogoni

•

Yaratılış

•

Evrenin ve dünyanın kökeni

•

Khaos

•

Gaia

•

Uranos

•

Yaratılış

•

Titanlar

•

Prometheus

•

Pandora

•

İnsanlığın çağları

•

Tufan
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Giriş
Mitolojinin kökünü oluşturan mit kavramı, insan ve toplum bağlamında kadim bir
kültürel olgu olarak tanımlanabilir. İnsanın kendi varoluşunu ve varolduğu dünyayı
tanımlama çabasının bir karşılığı olarak mitler, bütün dünya toplulukları üzerinden izi
sürülebilecek bir gerçekliktir. İnsan ve dünyaya ilişkin her türlü olgunun kökenine bir yanıt
arayan ve başlangıcın öyküsüne odaklanan mit evrensel anlatıların oluşturduğu çok katmanlı
bir kültür öğesidir. Mit ve mitoloji kavramlarının açıklandığı bu bölümde Yunan mitolojisine
kaynaklık eden metinler de ele alınmaktadır.
Yunan mitolojisinin temelini evrenin kökenine, nasıl oluştuğuna ilişkin mitler, başka
bir deyişle kozmogoni oluşturur. Dünyanın var olmadığı bir zamanı, düzenden önceki
düzensizliği konu alan bu köken anlatısı, insanın dünyaya nasıl ve neden geldiğine yanıt
arayan bir tür başlangıç mitidir. Yunan mitolojisinin –ve genel olarak bütün dünya
mitolojilerinin- kozmogoni mitinde, tanrıların özel alanı olarak tanımlanabilecek doğaüstü bir
dünya anlayışı söz konusudur.
Yunan mitolojisinde insanın kökenine ilişkin iki farklı mit söz konusudur. Bunlardan
biri, Titanların soyundan gelen Prometheus’un kilden biçimlendirerek insanı yaratması
efsanesi, diğeriyse Hesiodos’un İşler ve Günler metninde aktardığı insanın çağları anlatısıdır.
İnsanın yaratılışı, insan soyunun farklı özellikler barındıran çağları, tanrılar-insanlar
ayrışmasında insanlardan yana bir yaklaşımı benimseyen Prometheus, insanların
cezalandırılması için yaratılan Pandora, insan soyunun bir kadın bir erkek dışında yok edildiği
Tufan bu bölümün konuları arasındadır.
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7.1. Mit Kavramı ve Mitoloji
Mitler, hayal gücü onları canlı tutsun diye
vardır.
Albert Camus
Yunanca mythos kelimesinden gelen mit, anlatı, öykü, efsane gibi anlamları içinde
barındıran söylenen ya da işitilen söz olarak tanımlanabilir. Herodot’un deyişiyle tarih değeri
olmayan güvenilmez söylence, Platon’a göre ise gerçeklerle ilişkisiz, uydurma masaldır.
İnsanlığın bilinen en erken anlatılarını oluşturan mit kavramı için tek ve kesinlik içeren bir
tanım yapabilmek oldukça zordur. Arkaik toplumların birbirini bütünler nitelikteki anlatıları,
karmaşık bir kültür gerçekliğinin izlerini taşır. Pierre Grimal, mit kavramını “dünyanın
mevcut düzeninden önceki bir düzenini konu alan ve yerel ya da sınırlı bir özelliği değil de,
eşyanın doğasına ait organik bir yasayı açıklamayı amaçlayan anlatı” olarak açıklamaktadır.
Grimal’ın tanımı, mitlerin dünyanın düzeni ve kozmik anlamla ilişkili olduğunu ortaya koyan
niteliktedir.
Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren mit kavramı, yaygın anlamıyla yani
“uydurma”, “kurmaca” olarak ele alınmak yerine, arkaik toplumlarda anlaşıldığı biçimiyle
tanımlanıp anlamlandırılmaya başlamıştır. Çünkü ilksel toplumlarda mit, “gerçek bir öykü”yü
belirtir ve kutsal kabul edildiği için yaşamsal bir değer taşır. Arkaik toplumların mit anlayışını
kavramak, çok katmanlı bir olguyu tanımlayan mitin derinlikli incelenmesini gerektirir.
Birbirinden farklı ama aynı zamanda birbirini bütünler nitelikteki bakış açılarına göre
ele alınıp yorumlanabilen mit, son derece karmaşık bir kültür gerçekliğidir. Mit, en eski
zamanda, ‘başlangıç’taki masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı, kutsallık atfedilen bir
öyküyü anlatır. Bir başka deyişle, doğaüstü varlıkların etkisiyle kozmosun ya da kozmosun
yalnızca bir parçasının dolayısıyla bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğinin aktarılışıdır. Bu
tanımlama biçiminin gösterdiği gibi, mit, her zaman bir ‘yaratılış’ın öyküsüdür: bir şeyin nasıl
yaratıldığını, nasıl var olmaya başladığını anlatır.
Mitlerin yalnızca dünyanın ve dünya üzerindeki canlıların kökenini anlatmakla
kalmadığını belirten Mircea Eliade, miti tanımlama denemesini şu sözlerle sürdürür: “Mit,
insanın bugün içinde bulunduğu duruma gelmesine kadar olup biten bütün önemli olayları da
anlatır; bir başka deyişle onun ölümlü, cinsiyetli, toplum halinde örgütlenmiş, yaşaması için
çalışması gereken ve belli kurallara göre çalışan bir varlık durumuna gelmesine kadar
gerçekleşen önemli olayları anlatır. Eğer Dünya varsa, eğer insan varsa bunun nedeni
doğaüstü varlıkların başlangıçta yaratıcı bir etkinlik göstermiş olmasıdır.” Bu yaklaşımdan
hareketle modern insanın tarih algısı ile arkaik insanın mit algısı arasında benzerlik
kurulabilir. Öte yandan mitlerin yinelenebilirlik özelliği, mit ve tarih arasındaki en keskin
ayrımdır. Nitekim mit, dünyanın ve insanın dünyadaki yaşama biçimin bir açıklaması olmakla
birlikte aynı zamanda gerçekleştirilen ritüeller aracılığıyla yinelenme işlevine de sahiptir.
Mitlerde konu edilen zaman kavramına değinmek gerekir. Bu noktada yine tarih ile
mit arasındaki ayrımlardan biri karşımıza çıkar. Mitlerde anlatılan olaylar, kronolojik zamana
değil de en eski, olayın ilk olarak gerçekleştiği Zaman’a ilişkindir. Tam da bu nedenle bu
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kökenin ait olduğu zaman, olağanüstü ve kutsal kabul edilir. Bütün bu özellikleri bağlamında
masal ve efsane gibi anlatılardan ayrışan mit, insan uygarlığının temel unsurlarından biridir.
Eliade’nin sözlerini izlersek, “Mit, boş bir olaylar dizisi değildir, tersine sürekli başvurulacak
olan yaşayan bir gerçekliktir; soyut bir kuram ya da imgeler gösterisi değil ama, ilksel dinin
ve pratik bilginin gerçek bir düzenlemesidir.”
Mit kavramının içinde barındırdığı anlamları genel olarak aşağıdaki maddeler halinde
tanımlamak mümkündür:
•
•
•

•
•
•
•

Mit, genellikle doğaüstü varlıkların müdahaleleriyle gerçekleşen öykülerden oluşur.
Bu öykü, kesinlikle gerçek (çünkü gerçeklerle ilgilidir) ve kutsal (çünkü doğaüstü
varlıklar tarafından yaratılmıştır) olarak kabul edilir.
Mit her zaman için bir yaratılışla ilgilidir, bir şeyin nasıl yaşama geçtiğini anlatır; işte
bu nedenle de, mitler insana içkin her anlamın, duygunun, davranışın, eylemin örnek
tiplerini oluşturur.
İnsan, miti bilmekle nesnelerin kökenini de bilir.
Mit, kronolojik zamana değil, her şeyin başlangıcındaki Zaman’a aittir.
Ritüeller aracılığıyla mit, yinelenebilir bir işleve sahiptir.
Evrensel anlatı ve yinelenme motifi, mitlerin temel unsurlarıdır.

Mitoloji sözcüğünün etimolojisinde Antik Yunanca’da ‘söz’ü karşılayan üç farklı
sözcüğün varlığı dikkati çeker: Mythos, epos ve logos. Nitekim Yunan mitolojisi üzerine
dilimizdeki başlıca metinleri kaleme almış isimlerden biri olan Azra Erhat, Yuhanna
İncili’ndeki “Başlangıçta Söz vardı” tümcesine atıfta bulunarak, bunu Platon duysa, hangi söz
diye sorar diyerek başlar kitabının önsözüne. Bu noktada anılan üç farklı sözcüğün anlamları
arasındaki ayrışmalara değinmek, mitolojiyi tanımlamak açısından yararlı olacaktır. Mythos,
söylenen ya da duyulan sözdür; bu nedenle de masal, öykü, efsane ya da söylence olarak
karşılığını bulur. Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen sözü tanımlayan epos, şiir, destan,
ezgi gibi edebi metinlerde dile gelen sözdür. Logos ise gerçeğin insan sözüyle dile gelişidir;
evren, dünya ve insana içkin yasal düzeninin tanımıdır. Herakleitos’un varlık anlayışının
temelini oluşturan bu kavram, evreni düzenli bir bütün olarak kuran temel ilkeyi
tanımlamaktadır. Logos, tek bir sözcükte aslından birden çok sözcüğün bileşkesini barındırır:
söz, düşünce, akıl, oran, ölçü, argüman, söylem...
Sözün karşılığı olan bu üç sözcük bir bütün olarak ele alındığında, mythos ve epos
sözcüklerinin anlamsal açıdan yakınlık içinde olduğu, logosun ise doğrudan ‘gerçek’le
ilişkilendirildiği görülür. Mythos ve epos birbirini içeren ve etkileşim halinde olan söz’e denk
düşer. Bir anlamda mythos, eposun özünü oluşturur, mitin ölçülü, şiirsel biçimidir. Oysa ki
logos, yasa niteliğinde bir sözün karşılığıdır ve bundan dolayı bilimi tanımlayan bir ek halini
almıştır (logos-logia). Mitoloji (mythologia) de etimolojik olarak mythos ve logos
sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Dolayısıyla söz’ü karşılasa da anlam açısından birbirinden
keskin biçimde ayrılan iki kavramı bir araya getirmektedir. Burada konu edilen söz, artık
sözlü gelenekten yazıya geçirilmiş olan, ozanların yazı aracılığıyla aktardıkları sözdür. Bu
bağlamda mitoloji iki biçimde açıklanabilir. İlksel kültürlerin evreni ve insanı tanımlama
çabalarının ürünü olan doğaüstü karakterler ve olayların oluşturduğu mitler bütünü olan
mitoloji, aynı zamanda ilksel kültürlerin ürettiği mitler bütününü sistemli bir biçimde
inceleme ve yorumlama bilimidir.
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7.2. Yunan Mitolojisinin Kaynakları
Tanrıdan aldığı coşkuyla başlıyordu ozan
ve böylece onlara örüyordu ezgisini.
Homeros, Odysseia, VIII
Yunan mitolojisini oluşturan kaynaklar, destan, lirik şiir, tragedya gibi çeşitli yazın
türünden metinlerdir. Yunan tarihçi Herodot, tanrıların isimlerini, soylarını, niteliklerini ve
efsanelerini anlatanların Homeros ve Hesiodos olduğunu aktarır. İÖ 5. yüzyılda yaşamış olan
Herodot, Homeros’un kendisinden dört yüz yıl önce yaşadığına değinir; bu bilgiye dayanarak
Homeros’un yaklaşık olarak İÖ 800’lerin ortalarında yaşadığı kabul edilmektedir. Bazı antik
kaynaklarda, Troya savaşının yaşandığı süreçte yani İÖ 12. yüzyılda yaşadığı bilgisine de
rastlanır. Sakız Adası ya da Smyrna (İzmir) topraklarında doğduğu öne sürülen ve genellikle
kör bir ozan olarak anılan Homeros’un kimliği tartışmalı bir konudur. Yunan mitolojisinin en
erken kaynakları İlyada ve Odeyssia destanlarını yazan kişi midir? Bir grup ozan için
kullanılan ortak bir isim midir? Yoksa mitlerin sözlü geleneğini yazıya geçirdiği savlanan
imgelem ürünü bir yazar mıdır? Bu soruların yanıtı hala tartışma konusu olmayı sürdürse de,
Yunan yazının ve Batı pagan kültürünün en erken tarihli anlatılarının kaynağını Homeros’un
destanları oluşturur.

Homeros
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Yunancada İlias adını taşıyan İlyada Destanı, Troya savaşının küçük bir bölümünü
konu alan ve esasen Yunan tanrılar dünyasındaki karakterlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler
aktaran bir metindir. Akhalar ile Troyalılar arasında gerçekleşen, on yıl sürdüğü var sayılan
savaşı iki ordunun baş kahramanları Akhilleus ve Hektor’un mücadelesi bağlamında anlatan
Homeros, savaşın seyri içinde Olymposlu tanrıların belirleyici rolüne vurgu yapar. Genel
olarak baştanrı Zeus bir tür hakemlik görevini üstlenirken tanrıların iki cepheye ayrıldığı
destanda, Troyalılar ve Akhalıların galibiyet ya da yenilgilerinde tanrıların istençlerinin son
derece etkili olduğuna tanıklık edilir.
Yirmi dört bölümden oluşan destan özetle, Akhalı kahraman Akhilleus’un başkomutan
Agamemnon’a öfkesi nedeniyle savaştan çekilişi ardından en yakın dostu Patroklos’un ölümü
üzerine cepheye yeniden dönüşü, Troyalı kahraman Hektor ile mücadelesi, Hektor’u
öldürerek Troya çevresinde arabasına bağlayarak sürüklemesi ve nihayetinde Hektor’un ölü
bedenini babası Troya kralı Priamos’a teslim edişinin anlatısıdır. Dolayısıyla bir anlamda
Akhilleus’un kahramanlığının öyküsüdür.
İlyada’nın devamı niteliğindeki Odysseia Destanı, Yunan kahraman Odysseus’un
Troya savaşının ardından memleketi İthaka’ya dönüş yolculuğunun öyküsüdür. Roma
kültüründe Ulysses olarak bilinen kahraman, Troya savaşının üzerinden on yol geçtikten
sonra ancak doğduğu topraklara ulaşabilecek ve bu uzun yolculuk süresince pek çok
sınamadan geçecektir.

Hesiodos

199

Herodot Yunan mitlerinin anlatıcıları olarak Homeros’un yanı sıra Hesiodos’tan söz
eder. İÖ 8. yüzyılda yaşadığı var sayılan ozan, Homeros’la karşılaştırıldığında didaktik
üslubuyla dikkati çeker. İki önemli yapıtından biri daha erken tarihli kabul edilen Tanrıların
Doğuşu (Theogonia), diğeriyse İşler ve Günler’dir (Erga kai Hemerai). Dünyanın kökeni
(kozmogoni), tanrıların doğuşu (theogonia) ve soyağacı, insanın yaratılışı üzerine odaklanan
Theogonia, Yunan mitolojisinin dünyayı algılama ve tanımlama biçiminin sistematize
edilişidir. Mitsel anlatının kendine özgü kronolojisi içinde bir tür evren ve insan tasarımının
metnidir. İşler ve Günler’de ise Hesiodos insanlığın çağları ve Yunan toplumsal yaşamının
bazı unsurları (insan ilişkileri, adalet, tarım, denizcilik, cinsel ilişki vd) üzerine odaklanmıştır.
Bu anlamda metin Yunan kültürünün temel değerlerine ilişkin en erken kaynaklardan biri
kabul edilmektedir.
Homeros ve Hesiodos’un yapıtları ekseninde biçimlenen Yunan mitleri bu metinlerin
dışında lirik şiirler, tragedya, yerel efsaneler gibi başka yazın türlerinde de hayat bulur.
Özellikle tragedya ile birlikte tanrıların yerini sıklıkla insanların kahramanlıkları almış;
insanlık dramının anlatısı olan tragedyada mitler yeni anlamlar yüklenmiştir.

Antik Yunan Coğrafyası
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7.3. Kozmogoni Miti: Evrenin ve Dünyanın Yaratılışı
“Khaos’tu hepsinden önce var olan,
Sonra geniş göğüslü Gaia, Toprak Ana…”
Hesiodos, Theogonia
Yunan mitolojisinde evrenin yaratılışı mitini Theogonia (Tanrıların Doğuşu) isimli
metninde aktaran Hesiodos, bu sözlerle başlar her şeyin başlangıcının öyküsüne. Hesiodos’a
göre, yaratılış, evrenin henüz düzen oluşturmadığı zamanda, sonsuz bir boşluğun
kişileştirmesi olan Khaos’la başlar. Khaos’tan ilk olarak Toprak Ana Gaia, ardından yerin
derinliklerindeki Tartaros, canlıların elini ayağını aşkla çözen Eros, yeraltı karanlığı Erebos ve
yeryüzünün karanlığı Nyks (Gece) doğar. Erebos ve Nyks’in birleşmesinden ise dünyayı
saran hava tabakasının üstündeki ışıklı gök Aither ve gün ışığını simgeleyen Hemera (Gün)
oluşur. Yaratılış miti, Theogonia’da şu sözlerle devam eder:
“Toprak bir varlık yarattı kendine eşit;
Dört bir yanını saran Uranos, yıldızlı Gök’ü,
Mutlu tanrıların sürekli, sağlam yurdunu.
Yüksek dağları yarattı sonra,
Konaklarında tanrıçalar oturan dağları.
Sonra denizi yarattı, ekin vermez denizi,
Azgın dalgalarıyla şişen Pontos’u.
Kimseyle sevişip birleşmeden yaptı bunu.”

Gaia, İÖ 6. yy.
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Gaia, kendi varlığından Uranos (Gök), Pontos (Deniz) ve yüksek dağları yaratır. Daha
sonra oğulları Uranos ve Pontos’la birleşerek çok sayıdaki tanrısal varlığın doğmasını sağlar.
İçinden tanrısal soyların çıktığı ilk unsur olarak kabul edilen Gaia, aynı zamanda dişil varlığın
da Yunan mitolojisindeki ilk temsilcisidir. Hesiodos’un metninde belirleyici bir rolü olan
Gaia’nın ismi, Homeros destanlarında hiç anılmamaktadır.
Birinci tanrılar kuşağını oluşturan Gaia ve Uranos’un birleşmesinden üç tip varlık
ortaya çıkar:
Kyklopslar: Alınlarının ortasında tek bir göze sahip olmaları nedeniyle Tepegöz olarak da
anılan bu yaratıklar, güçlü, el becerileri gelişkin, azgın yürekli ve belalı olarak tanımlanırlar.
Brontes (Gök gürültüsü), Steropes (Şimşek) ve Arges (Yıldırım) isimlerindeki bu yaratıklar
üç tanedir.
Hekatonkheirler: Yüz kollu ve elli kafalı bu devler, başı göklere uzanan korkunç yaratıklar
olarak tanımlanırlar. Kottos, Briareus, Gyes isimlerindeki devler, üç tanedir.
Titanlar ve Titanidler: Gaia ve Uranos’tan doğan, altısı erkek (Okeanos, Koios, Krios,
Hyperion, İapetos, Kronos), altısı dişi (Theia, Rheia, Themis, Phoibe, Mnemosyne, Thetis)
olan on iki kardeştir. İkinci tanrılar kuşağı, Titanlar ve Titanidlerin birleşmesinden ortaya
çıkar.
İlk Tanrılar Kuşağı: Gaia, Uranos ve Kronos

“Bunlardan sonra Kronos geldi dünyaya,
O art düşünceli tanrı,
En belalısı Toprak oğullarının.
Ve Kronos diş biledi yıldızlı babasına.”
Hesiodos, Theogonia

Theogonia’da Göğün kişileştirilmesi olarak anılan Uranos, Gaia’dan doğan
çocuklarından iğrenerek onları doğar doğmaz toprağın derinlerine saklar. Bu hoyratlık
karşısında inlemekte olan Gaia, sonunda Uranos’a bir oyun oynamaya karar verir. Ak çelikten
yaptığı koca bir tırpanla/orakla oğullarını babalarına karşı kışkırtır:
“Benden ve bir azılı varlıktan doğan oğullarım,
Suçlu bir babanın cezasını verelim,
Dinleyin beni, ne kadar babanız da olsa bu varlık
Odur kötülükleri ilkin tasarlamış olan.”
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Gaia’nın bu sözleri karşısında bütün oğullar korku içinde sessiz kalırken, Kronos
acımasız bir babanın cezalandırılması gerektiğini söyler ve annesinden tırpanı alarak pusuda
bekler. Arzuyla toprağı boydan boya sarmışken babası, elindeki keskin dişli tırpanla
Uranos’un hayalarını kesip atar. Fışkıran kanlardan gebe kalan toprak yıllar sonra öç
tanrıçaları Erynisleri, parlak zırhlı uzun kargılı Gigantları (devler) ve yeryüzüne yayılan
Orman Nymphalarını doğurur. Kastre edilişinin ardından Uranos yönetimi sona erer. Bu aynı
zamanda ilk tanrılar kuşağının da sonudur.

Kronos’un Babası Uranos’u Hadım Edişi, Vasari ve Öğrencileri, 16. yy.
İkinci Tanrılar Kuşağı ve Titanların Savaşı
Uranos ve Gaia’nın çocukları olan Titanların en küçüğü olan Kronos, babasının
hayalarını kesmesinin ardından gökyüzündeki yerini alarak iktidarı ele geçirir. İlk iş olarak,
daha önce babası Uranos tarafından toprağın derinliklerine hapsedilen ancak annesi Gaia’nın
isteğiyle serbest bıraktığı Hekatonkheirler ve Kyklopsları yeniden Tartaros’a atar. Böylece
olası tehditleri ortadan kaldırıp evrenin efendisi olan Kronos, kız kardeşi Rheia ile birleşir. Bu
birleşmeden Olymposlu tanrılar kuşağını oluşturan tanrılar doğar.
“Rheia Kronos’un yatağına girince
Şanlı evlatlar doğurdu ona,
Hestia, Demeter, altın sandallı Hera,
Ve güçlü Hades, yerin altında oturan,
Yüreği acımak nedir bilmeyen tanrı,
Toprağı sarsan uğultulu tanrı Poseidon,
Ve temkinli Zeus, tanrıların ve insanların babası,
Yıldırımları yeryüzünü titreten.”
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Gaia ve Uranos’un kendisine bildirdiği gibi kaderinin oğullarından birine yenilmek
olmasından korkan Kronos, tıpkı hadım ettiği babası gibi çocuklarını etkisiz hale getirmek
ister ve Rheia’nın doğurduğu her çocuğu yutar. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon
babaları tarafından yutulur.

Çocuğunu Yiyen Kronos, Rubens, 17. yy.
Yaslar içindeki Rheia, anne ve babasına son çocuğu Zeus’u gizlice doğurması için
yalvarır. Böylece babası Uranos’un öcünü de alacaktır. Kaderin ne hazırladığını kızlarına
bildiren Uranos ve Gaia, Rheia’yı doğum yapacağı gün Girit’te Lyktos’a götürürler ve Zeus
orada dünyaya gelir. Oğlu Zeus’u ulaşılmaz bir mağaraya saklayan Rheia, bezlere sardığı
koca bir taşı Kronos’a verir. O da kendisini tahtından edecek Zeus’un yaşadığından habersiz,
taşı midesine indirir.
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Kronos ve Rheia, İÖ 3.-1. yy.lar
Zeus büyüdüğünde Okeanos’un kızlarından Metis’in ya da doğrudan Gaia’nın
yardımıyla bir ilaç içirttiği babası Kronos’a yuttuğu bütün çocukları kusturur. Ardından yine
Kronos tarafından yerin altına hapsedilen tanrıları Tartaros’tan çıkarır ve onlar da
özgürlüklerine karşılık olarak Zeus’a gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımı verirler. Bu güçleri
de elde eden Zeus böylece bütün ölümlüler ve ölümsüzleri buyruğu altına alır.
Zeus’un, babası Kronos’un yerine geçişinin ardından Titanlar arasında bir bölünme
yaşanır. Titan kardeşlerden Themis, oğlu Prometheus, Okeanos ve kızı Styx, Hyperion ve
Mnemosyne Zeus’tan yana olurken, öteki Titanlar Kronos’un yanında saf tutarlar. Kronos’un
annesi Gaia ise oğlunun Tartaros’a hapsettiği Kyklopslar ve Hekatonkheirlerin serbest
bırakılması ile Zeus’un zafer kazanacağı kehanetinde bulunur. Othyrs dağındaki Titanlar ve
Olympos dağındaki Zeus ile destekçileri arasında on yıl süren şiddetli bir savaş yaşanır.
Zeus’un Tartaros’taki esaretten kurtardığı Yüzkollu devler kapkara saldırılarla ezerler
Titanları.
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“Yol yol toprağın altına tıktılar onları,
Vurdular zincire yendiklerini
Ve gökler ne kadar uzaksa topraktan
Toprağın o kadar altına gömdüler onları.”

Olymposlu Tanrılarla Titanların Savaşı, J. Wtewael, 17. yy.
Zeus’un kardeşi Poseidon, Titanların hapsedildiği yeraltının tunç kapılarını kapatır ve
dört bir yanda yükselen duvarlar arasında Hekatonkheirler bekçilik ederler. Zeus, babası
Kronos’u alt eder; ancak çocukları Titanların gökten kovuluşuna öfkelenen Gaia, Tartaros’la
birleşerek son çocuğu Typhon’u doğurur. İnsanla vahşi hayvan arası bir yaratık olan Typhon,
boy ve güç olarak Gaia’nın bütün çocuklarını geride bırakan, dağlardan büyük ve başı
yıldızlara çarpan bir tür canavardır. Ellerinde parmak yerine yüz ejderha kafası taşır ve kanatlı
bedeninin belden aşağısı engerek yılanlarıyla kaplıdır. Zeus, Sicilya denizini geçmekte olan
Typhon’un üzerine Etna Dağı’nı ve aynı zamanda Kyklopsların kendisine verdiği şimşek ve
yıldırımları üstüne salarak canavarı yenilgiye uğratır. Böylece önce babası Kronos, ardından
Titanlar ve Typhon’u alt eden Zeus, evrenin tek egemeni haline gelir ve kardeşleriyle birlikte
yetki paylaşımında bulunur. Kendisi göğün, Poseidon denizin, Hades ise yeraltı dünyasının
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egemeni olurlar. Üçüncü tanrılar kuşağının ikametgahı olan Olympos ise ortak mülkiyet kabul
edilir. Hesiodos, anlatısını şu sözlerle sürdürür:
“Mutlu tanrılar bitirince bu işlerini,
Şereflerini zorla kurtarınca Titanlardan
Uydular Toprak Ana’nın öğütlerine,
Engin bakışlı Zeus’a başvurdular,
Ölümsüzlerin başına geçmesini,
Olympos’un kralı olmasını istediler ondan
Ve Zeus geçip başına tanrıların
Yetki paylarını dağıttı her birine.”
7.4. İnsanın Yaratılışı
Antik Yunan metinlerinde insan soyunun ortaya çıkışı Titanlar kuşağına dayandırılır.
Gaia ve Uranos’un birleşmesinden doğan Titanlar döneminde, ölümsüz tanrıların dışında
yaşayan ölümlü varlıklardan söz edilmez. Ölümsüzlerin hüküm sürdüğü dünyada tanrılar yeni
bir varlık türünü yaratma kararı alırlar ve bu varlık toprak ve ateş elementlerinin ortak ürünü
olarak biçimlendirilir. Ortaya çıkarılan yeni varlığa eklenecek başka özellikler için Iapetos ile
Klymene’nin dört oğlundan Prometheus ve Epimetheus görevlendirilir (diğer iki oğul Atlas
ve Menoitios’tur). Akıl yönünden Prometheus gibi olmayan Epimetheus insanların yaratılışı
öncesinde korunma, güç, cesaret gibi birçok niteliği hayvanlara bahşeder; böylece insana sıra
geldiğinde kendini yoksun bir halde bulur. Bunun üzerine danıştığı Prometheus, öncelikle
Athena’dan bilgeliği ve Hephaistos’tan ateşi çalarak insan soyuna verir. Ayrıca insanlara
sanat ve bilim açısından da yararlı olacak pek çok şeyi öğretir. Öte yandan bazı antik yazarlar,
çamur ve ateşi kullanarak insana tanrılara benzer bir görünümde biçim verenin Prometheus
olduğunu belirtirler. Bu anlamda insanın bedeninin yaratıcısı olan Prometheus, insana ruhunu
veren Athena’dan yardım almıştır. Bu anlatının kökleri İÖ IV. yüzyıla dayandırılır ve burada
konu edilen yaratılış öyküsünün Tufan sonrasında insan soyunun yeniden ortaya çıkışı ile
ilişkili olduğu görüşü de söz konusudur.
Titan Iapetos’un Oğulları: Atlas, Menoitios, Epimetheus ve Prometheus
Hesiodos’a göre Titanlardan Iapetos ile Okeanos’un kızı Klymene’nin birlikteliğinden
dört oğul dünyaya gelir: Atlas, Menoitios, Epimetheus ve Prometheus. Dördünün de
yazgısında Zeus’la yaşadıkları anlaşmazlık sonucunda bir cezalandırılma öyküsü vardır. Atlas
ve Menoitios kardeşlerZeus ve Kronos arasındaki iktidar mücadelesinde Kronos’tan yana saf
tutmaları nedeniyle Zeus tarafından cezalandırılırlar. Uzak batıdaki Hesperidler Bahçesi’nde
gökkubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan Atlas, Herodot’un metinlerinde Kuzey
Afrika’da bir dağ olarak anılmaktadır. Öte yandan gökubbeyle ilişkisinden ötürü Atlas Batı
geleneğinde gökyüzünün yasalarını konu alan astronomi biliminin atası kabul edilir. Nitekim
Batı sanatındaki Atlas betimlerinde Atlas’ın taşıdığı gökkubbe imgesinde ay, güneş yıldızlar
ve burçların gösterildiği örneklere rastlanmaktadır. Kronos’tan yana olan Menoitios ise
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Hesiodos’a göre kendini beğenmişliği ve kabalığı yüzünden Zeus tarafından yıldırımla
çarpılarak Tartaros’a atılır.
Akıl yönünden üstünlüğüyle göze çarpan Prometheus’un karşıtı olarak
tanımlanabilecek Epimetheus, Zeus’un insan soyuna verdiği cezada önemli bir rol oynar.
İnsanların başına bela olarak gönderilen ilk kadın Pandora, akıl yönünden yoksun
Epimetheus’un karısı olacaktır. Bu bağlamda Epimetheus, Adem ve Havva öyküsündeki
Adem’in rolünü anımsatacak biçimde kadın tarafından baştan çıkarılarak kandırılan erkek
soyunun temsilcisidir.

Gökkubeyi Taşıyan Atlas, G.F. Barbieri, 1645-46
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7.5. Prometheus ve Pandora
Titan soyundan gelen Prometheus, Iapetos ile Klymene’nin oğludur. Başka bir mite
göreyse annesi, yine Okeanos’un kızlarından biri olan Asia’dır. Karısının ismi de kimi zaman
Kelaino kimi zaman ise Klymene olarak anılır. Çocukları Deukalion, Lykos ve
Khimaireus’tur. Yunan mitolojisindeki özgün yerini, özellikle insan soyunun yaratılışındaki
belirleyici rolü ve tanrı-insan ilişkisi bağlamında insandan yana saf tutan duruşuna borçludur.
Öte yandan baştanrı Zeus ile giriştiği mücadele de onu Yunan mitolojisinin başlıca
karakterlerinden birisi haline getirir. “Akıl yönünden üstün” bu Titan, pek çok şeyde olduğu
gibi aklın gücünü de kendi hakimiyet alanında tutan Zeus için bir tür tehdittir.

Ateşi Çalan Prometheus, Jan Cossiers, 17. yy.
Hesiodos Theogonia’da Mekone’de tanrılar ve ölümlü insanlar bir aradayken yaşanan
bir olaydan söz eder. Kurban törenin ardından kesilen koca bir öküzü ikiye ayırarak masaya
getiren Prometheus, Zeus’tan kendi payını seçmesini ister. Bir yanda hayvanın işkembesine
sarılmış olarak etleri ve iç uzuvları, diğer yanda ise iç yağına sarılmış olarak etleri sıyrılmış
kemikleri vardır. Zeus iç yağ ile örtülü parçayı seçer; ancak beyaz yağları ayırdıkça seçtiği
payın sadece kemiklerden oluştuğunu görür. İyi olan payın insanlara kaldığını ve Prometheus
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tarafından aldatıldığını fark eden Zeus hem Prometheus’a hem de bu kurnazlıktan kazançlı
çıkan insanlara büyük bir öfke duyar. Baştanrı insanları ateşten yoksun bırakarak cezalandırır;
ancak Prometheus ölümsüzlerin mekanı Olympos’a çıkarak bir kamışın içine sakladığı
kıvılcımı yeryüzüne getirerek insanlara verir. İnsanların arasında parıldayan ateşi gören
Zeus’un öfkesi daha da büyür. Ölümleri ve ölümlülerden taraf olan Prometheus’u başka
cezalar beklemektedir: ölümler için “onlara bela olsun” diye yaratılan Pandora; Prometheus
içinse zincirlere bağlanan bedeninde sürekli yinelenen karaciğerinin bir kartal tarafından
dağlanması.

Prometheus’un Cezalandırılışı, Rubens, 1610-11
Zeus çok öfkelendiği Prometheus’u çelikten zincirlerle Kaukasos Dağı’na bağlatır ve
Ekhidna ile Typhon’dan doğan korkunç bir kartalı karaciğerini dağlaması için gönderir.
Kartal karaciğeri kanlar içinde bırakarak yedikçe karaciğer yeniden oluşur ve kartal da
yeniden dağlar. Bu durum her gün yinelenmektedir. Bu bitimsiz ceza, o bölgeden geçen
Herakles’in kartalı bir okla öldürmesiyle son bulur. Oğlunun şanına şan katan bir başarı
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olması nedeniyle Zeus, Prometheus’un kurtuluşuna razı olur; ancak zincirlerinden yapılmış
bir halka ile bağlı bulunduğu kayanın bir parçasını Prometheus’a hep taşıtır.
Prometheus mitine ilişkin Hesiodos’tan başka bir kaynak, tragedya yazarı
Aiskhylos’tur (İÖ y. 525-y. 455). Zincire Vurulmuş Prometheus metninde yazar
Prometheus’un başka bir becerisine değinir: kahinlik. Hesiodos’un değinmediği bu ayrıntı,
Zeus ile Prometheus arasındaki mücadeleyi de başka bir boyuta taşır. Prometheus’un
“önceden görme” yeteneği Zeus’un geleceğinden bir haberi de içermektedir. Aiskhylos’a göre
bu kehaneti öğrenmek isteyen Zeus kendi isteğiyle Herakles’i göndererek kartalı öldürtür ve
böylece Titan’ı kurtarmış olur. Karşılığında ise gönül verdiği Thetis’ten doğacak olan
oğlunun kendisinden daha güçlü olacağı ve onun iktidarına son vereceği kehanetini öğrenir.
Prometheus bu kehaneti Zeus’la paylaşarak baştanrının iktidarını korumasında son derece
etkili olur.
Prometheus’un Batı sanatındaki en yaygın örnekleri, Zeus tarafından verilen cezyı
yani zincire bağlanmış haldeyken bir kartal tarafından karaciğerinin dağlanmasını gösteren
betimlerdir. Ateşi çalan Prometheus imgesi, özellikle Aydınlanma çağıyla birlikte aydınlığı
temsil eden bir Prometheus figürünü gündeme getirir. Bu örnekler de belirleyici atribüsü,
elinde taşıdığı meşaledir.

Pandora
Hesiodos’un metinlerinde ayrıntılı olarak anlatılan Pandora, Prometheus’un ateşi
çalarak insanlara vermesi üzerine baştanrının “insanlara bela olsun” diye gönderdiği ilk
kadındır. Yunan mitolojisinde Adem ve Havva öyküsüyle benzerlik gösteren bir ilk erkek ve
ilk kadın düşüncesi esasen yoktur. Nitekim insanın yaratılışı mitinde de erkek ve kadının ayrı
ayrı yaratılışına ilişkin bir anlatı söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında Hesiodos’un
aktardığı Pandora anlatısı, bazı araştırıcılar tarafından kadını kötülüğün ve insanlığın başına
gelen belaların başlangıcı olarak tanımlayan kültürel yaklaşımlarla ilişkilendirilir.
Hesiodos İşler ve Günler’de Zeus’un ağzından şu sözlerle aktarır insanlara bela olarak
yaratılacak kadını: “Iapetos oğlu, sivri akıllı kişi, seviniyorsun ateşi çaldın, beni aldattın diye /
ama bil ki dert açtın kendi başına da / aldığın ateşe karşılık bir bela, öyle bir bela salacağım
ki insanlara / sevmeye, okşamaya doyamayacaklar bu belayı.” Zeus’un buyruğuyla
Hephaistos toprak ve suyu karıştırarak yüzü ölümsüz tanrıçalara, bedeni gencecik kızlara
benzeyen bir kadın biçimi verir toprağa. Athena dokumacılığı öğretir ona, renkli kumaşlarla
sarar bedenini. Aphrodite arzularla tutuşturur gönlünü ve Hermes yalanı dolanı doldurdu
göğsüne. Böylece tanrıların işbirliğiyle ortaya çıkar insanlara bela olacak kadın ve Zeus
Pandora takar onun adını. Yani “tanrıların armağanı”.
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Epimetheus’un Pandora’yı Kabul Edişi, 1834
Zeus Pandora’yı akıldan yana yoksun olan Epimetheus’a gönderir ki bu amacına ulaşması
açısından en doğru tercihtir. Kardeşi Prometheus’un uyarısına karşın Zeus’un hediyesini
kabul eden Epimetheus kendisine eş yapar Pandora’yı. Hesiodos şöyle devam eder anlatısına:
“Eskiden insanoğulları bu dünyada /Dertlerden, kaygılardan uzak yaşarlardı,
Bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları / Pandora açınca kutunun kapağını,
Dağıttı insanlara acıları, dertleri. / Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık
Kapağı açılan dert kutusundan. /Umut tam çıkacakken
Pandora kapamıştı kapağı /Böyle istemişti bulutları devşiren Zeus.”
Hesiodos’un anlatısına göre, kaygısız ve dertsiz hayat süren insanlara acıları, dertleri
getiren beraberinde getirdiği kutuyu açan Pandora’dır. Batı sanatında ideal güzellik ilkesine
bağlı kalınarak betimlenen Pandora’nın belirgin atribüsü, elinde taşıdığı ya da açarken
gösterildiği kutudur.

7.6. İnsanlığın Çağları ve Tufan
İşler ve Günler yapıtında Hesiodos insan soyunun beş çağından söz eder. Hesiodos’a
göre insan soyunun ortaya çıkışı Gaia’nın yaratıcılığından kaynaklıdır. İlk soyun yaşadıkları
süreç ise Kronos’un egemenlik dönemine denk düşer. İnsanların barış içinde, kaygısızca
yaşadıkları ve yaşamak için çalışmak zorunda olmadıkları bu ilk çağ Altın Soy olarak
adlandırılır. Kronos zamanını temsil eden bu dönemde, insanlar doğanın bahşettiği şeyleri
aralarında paylaşırlar ve hep genç yaşlarında yaşamlarını sürdürürler. Ölümleri de uykuya
dalmaktan farksızdır. Altın Çağ’ın insanları öldüklerinde ise toprağa karışarak Zeus’un
isteğiyle insanları ve toprağı koruyan iyi cinlere dönüşürler.
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Altın Soyu, Joachim wtewael, 1605
Zeus’un Kronos’un gökteki egemenliğine son vermesiyle Gümüş Soyu olarak
adlandırılan ikinci soy yaratılır. Beden ve akıl açısından ilk soydan farklı olan bu çağın
insanları yüz yılı bulan çocukluklarında rahat bir yaşam sürerken erginleştiklerinde
çılgınlıkları yüzünden birçok sıkıntıya düşerler. Tanrılara gereken saygıyı göstermeyen
Gümüş soyu Zeus tarafından cezalandırılarak toprağa gömüldüklerinde yeraltı cinlerine
dönüştürülürler.
Zeus’un yarattığı üçüncü kuşak, kullandıkları aletlerden yaşadıkları evlere değin her
şeyi tunçtan olan Tunç Soyu’dur. Güçlü ve korkunç olan bu çağ insanları, birbirlerini
öldürerek suç işleyen taş yürekli insanlardır. Sonunda kendi kendilerini yok ederek Hades’in
derinliklerine giderler.
Tunç soyu toprağın altında kalınca Zeus bu kez daha verimli , cesur ve dürüst
insanların oluşturduğu yarı tanrıların ve kahramanların soyu’nu yaratır. Thebai surları
önünde, Oidipous’un sürüleri için Kadmos topraklarında, ölümlülerin en güzeli Helene için
Troya’da savaşanların çağı olan bu dönem kahramanlıkların çağıdır. Ölümlerinin ardından
Zeus onlara insanların çok uzağında, dünyanın kapılarında mutlu ve ölümsüz bir yaşam
bahşeder.
Beşinci soy, gündüzleri çalışıp geceleri kederlenen, tanrıların verdiği sıkıntılarla
karışık bir şekilde birkaç ufak tefek zevk tadabilen insanlardan oluşan Demir Soyu’dur.
“Keşke daha önce doğsaydım ya da bu soydan gelmeseydim” sözleriyle kendi yaşıdığı çağı
Demir Çağı olarak anan Hesiodos, Zeus’un acı ve felaketlerin peşlerini bırakmadığı bu soyu
da ortadan kaldıracağını dile getirir.

Tufan: İnsan soyunun çağlarını sıralayan Hesiodos, insanların kötülüklerinin
cezalandırıldığı bir tufan mitinden söz etmez. Zeus’un tanrılara saygısız davranan ve
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kötülükleri batmış olan insan soyunu cezalandırmak için dünyaya tufan göndermiş olduğunu
anlatan mit Hesiodos’un çağından çok daha sonraki bir sürecin ürünüdür. Dünya kültürlerinin
büyük çoğunluğunda genel olarak rastlanan ve tanrısal bir ceza olarak düşünülen tufan,
Yunan yazar Apollodoros ve Romalı ozan Ovidius’un metinleri aracılığıyla Yunan mitlerine
de eklenmiştir.
Tufan Apollodoros’a göre Tunç Çağı’nda, Ovidius’a göreyse Demir Çağı’nda
gerçekleşir. Zeus insan soyunu yok etmek için tufan göndermeye karar verdiğinde tanrılara
tapınmayı sürdürerek doğru bir yaşamı seçen Deukalion ve karısı Pyrrha’nın sağ kalmasını
ister. Söz konusu iki karakter, Zeus’un insanları cezalandırışını yine Prometheus ve
Epimetheus kardeşlerle ilişkilendirir. Deukalion, Prometheus’un oğludur ve karısı Pyrrha ise
Epimetheus ve Pandora’nın kızıdr. Mitin başka bir versiyonunda Zeus tüm insanları yok
etmeyi istemektedir; ancak Zeus’un düşüncesini “önceden görme” yetisiyle bilen Prometheus
Dekalion’u uyarır ve bir tekne yaparak sulardan kurtulmalarını öğütler.

Deukalion ve Phyrrha, Rubens, 1636
Büyük bir sandık yaparak içine saklanan Deukalion ve Pyrrha dokuz gün ve gece
boyunca suların üzerinde kalmalarının ardından Parnassos dağının eteklerine yanaşırlar.
Kurtuluşları için Zeus’a kurban sunarlar; bunun üzerine Zeus ulak tanrı Hermes’i göndererek
onlardan dilekte bulunmalarını ister. Çifttin dileği insan soyunun yeniden doğuşu olur. Zeus
da onlara “ananın kemiklerini arkalarına atmaları”nı söyler. Deukalion baştanrının
başlangıçtaki Ana’dan söz ettiğini kavrayarak toprağın kemiklerini yani taşları alarak
omuzlarının üzerinden ardına atar ve bu taşlardan erkek soyu yeniden doğar. Aynı şeyi Pyrrha
yaptığındaysa kadın soyu yeniden hayat bulur. Ovidius’u göre Deukalion ve Pyrrha’ya taşları
atmalarını öğütleyen, çiftin yakarmak için Delphi’deki tapınağına gittikleri Themis’tir.
Deukalion ve Phyyra özellikle Barok dönemde resmedilmiş bir temadır. İki figürün
genellikle ellerindeki taşları ardlarına atışı ve o taşlardan insan soyunun yeniden ortaya çıkışı
gösterilmektedir. Çıplak kadın ve erkek bedenlerinin topraktan çıkışı sahnenin dramatik
etkisini güçlendirir.
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Uygulamalar
1) Mit ve mitoloji kavramlarının kavranabilmesi için kaynakçada yer alan ilgili metinleri
okuyunuz.
2) Homeros’un İlyada Destanı ve Hesiodos’un Theogonia metinlerini Yunan tanrılar
dünyasını kavramak açısından okuyunuz.
3) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri için www.wga.hu (web gallery of
art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1) Mythos, epos ve logos kavramlarını tanım olarak birbirinden ayrıştırabilir misiniz?

2) Yunan mitolojisinin temel metinlerini ve yazarlarını öğrendiniz mi?

3) İlk tanrılar kuşağının ortaya çıkışında doğa olaylarına yapılan vurguyu fark ettiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunanca mythos kelimesinden gelen mit, anlatı, öykü, efsane gibi anlamları içinde
barındıran söylenen ya da işitilen söz olarak tanımlanabilir. Herodot’un deyişiyle tarih değeri
olmayan güvenilmez söylence, Platon’a göre ise gerçeklerle ilişkisiz, uydurma masaldır.
İnsanlığın bilinen en erken anlatılarını oluşturan mit kavramı için tek ve kesinlik içeren bir
tanım yapabilmek oldukça zordur. Arkaik toplumların birbirini bütünler nitelikteki anlatıları,
karmaşık bir kültür gerçekliğinin izlerini taşır. Pierre Grimal, mit kavramını “dünyanın
mevcut düzeninden önceki bir düzenini konu alan ve yerel ya da sınırlı bir özelliği değil de,
eşyanın doğasına ait organik bir yasayı açıklamayı amaçlayan anlatı” olarak açıklamaktadır.
Mitoloji (mythologia) etimolojik olarak mythos ve logos sözcüklerinin birleşiminden
oluşur. Bu bağlamda mitoloji iki biçimde açıklanabilir. İlksel kültürlerin evreni ve insanı
tanımlama çabalarının ürünü olan doğaüstü karakterler ve olayların oluşturduğu mitler bütünü
olan mitoloji, aynı zamanda ilksel kültürlerin ürettiği mitler bütününü sistemli bir biçimde
inceleme ve yorumlama bilimidir.
Yunan mitolojisini oluşturan kaynaklar, destan, lirik şiir, tagedya gibi çeşitli yazın
türünden metinlerdir. Yunan tarihçi Herodot, tanrıların isimlerini, soylarını, niteliklerini ve
efsanelerini anlatanların Homeros ve Hesiodos olduğunu aktarır. Homeros’un İlyada ve
Odysseia destanları, Hesiodos’un ise Tanrıların Doğuşu, İşler ve Günler isimli iki metni
Yunan mitolojisinin temel metinleridir.
Hesiodos’a göre, yaratılış, evrenin henüz düzen oluşturmadığı zamanda, sonsuz bir
boşluğun kişileştirmesi olan Khaos’la başlar. Khaos’tan ilk olarak Toprak Ana Gaia, ardından
yerin derinliklerindeki Tartaros, canlıların elini ayağını aşkla çözen Eros, yeraltı karanlığı
Erebos ve yeryüzünün karanlığı Nyks (Gece) doğar. Erebos ve Nyks’in birleşmesinden ise
dünyayı saran hava tabakasının üstündeki ışıklı gök Aither ve gün ışığını simgeleyen Hemera
(Gün) oluşur. Gaia, kendi varlığından Uranos (Gök), Pontos (Deniz) ve yüksek dağları yaratır.
Daha sonra oğulları Uranos ve Pontos’la birleşerek çok sayıdaki tanrısal varlığın doğmasını
sağlar.
Uranos Gaia’dan doğan çocuklarının iktidarını tehdit etmesini engellemek için her
doğan çocuğu toprağın altına gömer. Artık bu duruma dayanamayan Gaia çocuklarından
yardım ister. Titanların en küçüğü olan Kronos, babasının hayalarını kesmesinin ardından
gökyüzündeki yerini alarak iktidarı ele geçirir. İlk iş olarak, daha önce babası Uranos
tarafından toprağın derinliklerine hapsedilen ancak annesi Gaia’nın isteğiyle serbest bıraktığı
Hekatonkheirler ve Kyklopsları yeniden Tartaros’a atar. Böylece olası tehditleri ortadan
kaldırıp evrenin efendisi olan Kronos, kız kardeşi Rheia ile birleşir. Bu birleşmeden
Olymposlu tanrılar kuşağını oluşturan tanrılar doğar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi mit kavramının tanımlamaları içinde yer almaz?
A) Mit her zaman için bir yaratılışla ilgilidir, bir şeyin nasıl yaşama geçtiğini anlatır.
B) İnsan, miti bilmekle nesnelerin kökenini de bilir.
C) Mit, kronolojik bir zaman dizgesi içinde geçen olaylar bütünüdür.
D) Ritüeller aracılığıyla mit, yinelenebilir bir işleve sahiptir.
E) Evrensel anlatı ve yinelenme motifi, mitlerin temel unsurlarıdır.
2) Mitoloji kelimesi hangi iki kelimenin birleşiminden oluşur?
A) Mythos-epos
B) Pathos-epos
C) Logia-tragedia
D) Mythos-logos
E) Epos-logia
3) Yunan mitolojisiyle ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Homeros, Tanrıların Doğuşu metninde evrenin kökenini ve tanrıların doğuşunu anlatır.
B) Roma mitolojisinde ismi Ulysses olan kahramanın öyküsünün anlatıldığı metin, İlyada
Destanı’dır.
C) İşler ve Günler, Troya ile Akhalar arasında geçen savaşı konu almaktadır.
D) Yunan tanrılarının doğuşu ve kozmogoni miti Hesiodos’un Tanrıların Doğuşu
metninde anlatılmaktadır.
E) Homeros, Odysseia Destanı’nda Akhilleus’un kahramanlıklarını anlatmaktadır.
4) İlyada Destanı hangi iki kahramanın mücadelesi üzerine kurgulanmıştır?
A) Odysseus-Diomedes
B) Akhilleus-Odysseus
C) Hektor-Aias
D) Akhilleus-Hektor
E) Diomedes-Aeneias
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5) Khaos’tan ilk olarak Toprak Ana …………. , ardından yerin derinliklerindeki
…………. , canlıların elini ayağını aşkla çözen …………. , yeraltı karanlığı Erebos ve
yeryüzünün karanlığı Nyks (Gece) doğar. Erebos ve Nyks’in birleşmesinden ise dünyayı
saran hava tabakasının üstündeki ışıklı gök Aither ve gün ışığını simgeleyen ………….
(Gün) oluşur
Yunan mitolojisine göre metindeki boşlukların yerine gelecek kelimeler aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Gaia- Hades - Eros - İo
B) Gaia - Tartaros - Eros -Hemera
C) Rheia - Kerberos - Eros- Harmonia
D) Afrodit - Araf - Paris - Hemera
E) Lililth - Tartaros - Afrodit - İo
6) Yunan mitolojisine göre hangisi Kronos’un yuttuğu çocuklarından biri değildir?
A) Hera
B) Demeter
C) Poseidon
D) Hades
E) Zeus
7) Başı göklere uzanan korkunç yaratıklar olarak tanımlanan yüz kollu ve elli kafalı üç dev
Yunan mitolojisinde hangi adla çağrılırlar?
A) Kyklopslar
B) Hekatonkheirler
C) Titanlar
D) Titanidler
E) Satyrler
8) Zeus, Prometheus’u nasıl cezalandırmıştır?
A) Omuzlarına gökkubeyi yükleyerek
B) Derisini yüzdürerek
C) Karaciğerinin bir kartal tarafından dağlanmasıyla
D) Pandora ile evlendirerek
E) Olympos’a çıkmaktan men ederek
9) Yunan mitolojisine göre Kronos’un zamanını temsil eden dönemde, insanların hep genç
kaldığı, doğanın bahşettiklerini aralarında paylaşarak yaşadıkları ve ölümleri uykuya
dalmaktan farksız olan soy aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Altın Soy
B) Tunç Soyu
C) Gümüş Soyu
D) Demir Soyu
E) Yarı Tanrıların ve Kahramanların Soy
10) Batı sanatında özellikle Barok dönemde, yerden aldıkları taşları omuzlarının üzerinden
geriye doğru atarak insan soyunun yeniden doğmasını sağlayan kadın ve erkek figürünün
gösterildiği mitolojik öyküdeki karakterler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Rheia ve Kronos
B) Gaia ve Uranos
C) Hera ve Zeus
D) Pyrrha ve Deukalion
E) Helene ve Hektor

1C 2D 3D 4D 5B 6E 7B 8C 9A 10D
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8. OLYMPOSLU TANRILAR: TANRILARIN TANRISI ZEUS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Olymposlu Tanrıların Özellikleri
8.2. Tanrıların Tanrısı Zeus: Tanrısal Nitelikleri ve Atribüleri
8.3. Zeus’un Doğumu
8.4. Zeus’un Birliktelikleri
8.4.1. Ölümsüzler: Zeus ve Tanrıçalar
8.4.2. Ölümlüler: Zeus ve Kadınlar
8.4.3. Zeus ve Ganymedes
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Olymposlu tanrıların özellikleri nelerdir?
2) Zeus’un tanrısal nitelikleri ve atribüleri nelerdir?
3) Zeus’un birliktelikleri kimlerle olmuştur ve bu birlikteliklerden doğan çocuklar
kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Olymposlu
tanrılar
kuşağının
tanrısal
niteliklerinin tanımlanması
Tanrıların tanrısı Zeus’un
kimliği,
sahip
olduğu
tanrısal
niteliklerin
tanımlanması
Zeus’un ölümsüz ve ölümlü
varlıklarla
yaşadığı
ilişkilerin ve bu ilişkilerden
doğan çocukların tanıtılması

Olymposlu
tanrıların Konuya ilişkin yayınların
niteliklerini öğrenmek
okunması
Zeus’un tanrısal özelliklerini Konuya ilişkin yayınların
okunması
öğrenmek

Zeus’un ilişkilerini ve ondan Konuya ilişkin yayınların
doğan
tanrı
soyunu okunması
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•

Olympos

•

Zeus

•

Atribü

•

Kartal

•

Şimşek

•

Yıldırım

•

Zeus’un evlilikleri

•

Zeus’un ve ölümlü kadınlar

•

Ganymedes
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Giriş
Babası Kronos’un egemenliğine son vererek Olymposlu tanrıların kuşağını başlatan ve
tanrılarla insanların dünyasındaki egemenliğini ilan eden Zeus, tanrıçalarla gerçekleştirdiği
evliliklerle Olympos kuşağına yeni tanrıların katılmasını sağlar. Öte yandan bu tanrıların
birlikteliklerinden de Yunan panteonunun zengin tanrılar dünyası ortaya çıkar. Zeus’un
ilişkileri tanrıçalarla sınırlı kalmaz; ölümlü kadınlarla pek çok birlikteliği olur ve bu
birliktelikler de Yunan mitolojisinin önemli kahramanlarını doğurur. Baştanrı Zeus’un
doğumu, tanrısal nitelikleri, atribüleri, birlikteliklerinin sanat tarihindeki örnekler üzerinden
ele alındığı bu bölümde Olymposlu tanrılar dünyasının genel özellikleri de konu edilmektedir.
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8.1. Olymposlu Tanrıların Özellikleri
Göğün tanrısı Zeus evrenin egemenliğini ele geçirdikten sonra doruğu göklere ulaşan
Olympos’u kendine ikametgah olarak seçer; bu nedenle onun soyundan gelen tanrılar kuşağı
Olymposlular olarak anılır. Yunan coğrafyasında Olympos olarak anılan birçok dağ vardır;
ancak Zeus’un mekan olarak belirlediği dağın genellikle Tesalya’daki dağ olduğu var sayılır.
Bununla birlikte Olympos zamanla belirli bir konumu tanımlamaktan çok “tanrıların yüce
ikametgahı” ya da “yüksek makam” anlamında kullanılan bir deyime dönüşmüştür.

Olymposlu Tanrılar, Raffaello, 1517-18
Yunan mitlerindeki tanrı anlayışı genel çerçevede insanlara içkin özellikler taşıyan bir
varlık tasarımı sunar. Kaos’tan doğan Gaia ve ondan türeyen varlıkların oluşturduğu ilk
tanrılar kuşağı doğa yasaları ve evrensel ilkeler bağlamında karşılık bulurken, Zeus’un iktidarı
ele geçirmesiyle ortaya çıkan Olymposlu tanrılarla birlikte yaşadıkları olayların niteliği,
insanların dünyasıyla doğrudan bağlantılı olarak gerçekleşmektedir. Ölümsüzlüklerinin yanı
sıra farklı biçimlere bürünebilme en seçkin özellikleri arasındadır. Zeus’un kadınlarla
birlikteliklerinde aldığı biçimler bu açıdan dikkat çekicidir. İnsanlar gibi giyinip kuşanır, aynı
duyguları yaşarlar hatta yaralandıkları da olur. Vücutlarından kan yerine “ikhor” denilen bir
sıvı akar. “Ambrosia” denilen tanrılara özgü bir yiyecek yerler ve yine onlara özgü bir içecek
olarak “nektar” içerler. Olymposlu tanrılar deyimi on iki tanrıdan oluşan tanrılar kuşağını
tanımlamaktadır:Zeus, Hera, Demeter, Poseidon, Hades, Athena, Apollon, Artemis,
Aphrodite, Hermes, Hephaistos ve Dionysos. Kimi kaynaklarda Dionysos’un yerini Hestia
alır.
8.2. Tanrıların Tanrısı Zeus: Tanrısal Nitelikleri ve Atribüleri
Kronos ve Rheia’nın çocuklarından biri olan Zeus, babası Kronos’un egemenliğine
son vererek iktidarın tek sahibi olur ve Yunan mitolojisinde Olymposlu Tanrılar olarak anılan
soyun atası kabul edilir. Roma mitolojisindeki ismi, Jüpiter’dir. Işık, aydınlık, bulut, yıldırım,
şimşek, gök gürültüsü gibi göğe ilişkin doğa olayları egemenliği altında kabul edildiğinden
Zeus genel bir tanımlamayla göğün kişileştirilmiş halidir. Homeros ve Hesiodos’un
metinlerinde “bulutları devşiren”, “göklerde gürleyen”, “şimşek savuran”, “yıldırım seven”,
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“yağmur yağdıran” gibi sıfatlarla anılışı, tanrıların ve insanların tanrısının gökle ilişkisini
açıkça ortaya koymaktadır.
Evrensel bir kudreti temsil eden Zeus, yalnızca tanrıların dünyasında değil,
yeryüzündeki yaşamın düzeni ve adaletin tesis edilişinde de yetke sahibidir. İlyada Destanı
Zeus’un yetki alanının sınırları ya da sınırsızlığını tanımlamak açısından çarpıcı örneklerle
doludur. İsa Dağı’ndan izlediği Troya savaşının seyrinde çok etkili olur. Kimi zaman
Troyalılardan, kimi zaman ise Akhalardan yana iradesini kullanır. Bu noktada Olymposlu
diğer tanrıların da iki cepheye ayrıldığını ve savaşın seyrinde etkili olduklarını belirtmek
gerekir. Öte yandan Kader’in çarkı Zeus için de etkili bir güçtür. Akhilleus ile Hektor’un
kaderlerini taşıyan kefede Hektor’un kaderi Hades’e doğru meyledince kahramanı düşmanının
eline bırakır. Apollon’u da Hektor’a yardım etmekten alıkoyar.
Kronosoğlu ve Olymposlu sıfatlarıyla anılan Zeus, Olympos’ta taht kurmasının
ardından demirci tanrı Hephaistos’un elinden çıkan ve iktidarını simgeleyen asasını taşımaya
başlar. Kutsal hayvanı kartaldır. Batı sanatındaki betimlerinde, beyaz saçlı ve sakallı, Yunan
ideal güzellik anlayışına uygun bir erkek figürü olarak karşımıza çıkan Zeus’un başlıca
atribüleri elinde taşıdığı asa, kimi zaman avucunda tuttuğu yıldırım ya da şimşek ve her
zaman tanrıya eşlik eden kartaldır. Bazı sahnelerde elinde, üzerinde zafer tanrıçası Nike’nin
bulunduğu ve dünyanın hakimi olduğunu gösteren bir küre taşımaktadır.
8.3. Zeus’un Doğumu
Doğurduğu bütün çocukları kocası Kronos tarafından yutulan Rheia gebe kaldığı son
çocuğu gizlice doğurarak yutması için Kronos’a kundaklar içine sardığı bir taşı verir.
Babasının taşı yutmasıyla Zeus kurtulmuş olur. Rheia, Toprak Ana Gaia’nın önerisiyle oğlu
Zeus’u Girit adasında doğurmuştur. Bir mağarada saklanan çocuğun bakımını nymphalar
üstlenir. Zeus’a süt verenin Amaltheia isimli bir keçi ya da başka bir geleneğe göre bu
isimdeki bir nympha olduğu mitlerde geçer. Keçi öldüğünde Zeus onun postundan kendisine
kalkan yapmış ve aigis ismi verilen bu kalkanı ilk kez Titanlarla savaşında kullanmıştır.

Zeus’un Doğumu, Poussin, 1635-7
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Zeus’un doğum öyküsünü konu alan sahnelerde genellikle bebek Zeus’u
Amaltheia’dan süt içerken görürüz. Bakımını üstlenen nymphalar ve kimi zaman satyrler de
sahneye eşlik etmektedir.

8.4. Zeus’un Birliktelikleri
Olympos’ta tahtını kuran ve tanrıların yetki alanlarını paylaştıran Zeus, önce Titanlar
soyundan gelen tanrıçalar olmak üzere ölümsüz ve ölümlü pek çok kadınla ilişkiye girerek
pek çok tanrısal varlığın üremesini sağlar. Öyle ki Helen dünyasında bilinen bölgelerin
isimleri çoğunlukla Zeus’un aşklarından doğan çocukların isimleriyle anılmaktadır.
8.4.1. Ölümsüzler: Zeus ve Tanrıçalar
Hesiodos Theogonia’da Zeus’un tanrıçalarla gerçekleştirdiği evlilikleri kronolojik
olarak sıralamaktadır. Bu evlilikleri içinde mitlerde en yaygın biçimde yer bulanlar aşağıda
anılanlardır.
Zeus ve Metis: Okeanos ve Thetys’in kızı Metis, Zeus’un ilk eşidir. Gaia’nın ismi akıl,
bilgelik anlamına gelen Metis’ten doğacak erkek çocuğunun kendisini tahtından edeceği
kehanetinde bulunması üzerine Zeus Metis’i yutar. Ancak bu eylemi, doğuma engel olamaz
ve Zeus’un kafasından bedeni zırhlarla kaplı olarak Athena doğar.
Zeus ve Themis: Baştanrı ikinci evliliğini Titanidlerden Themis ile evlenir. Themis, tanrıların
ve insanların dünyasında değişmez, evrensel, ezeli ve ebedi doğa yasasının temsilidir. Bu
birleşmeden Horalar ve Moiralar doğar. Doğadaki düzenin, denge ve sürekliliğin başlıca
etkenleri olan Horalar üç tanrıçadır (Eunomia, Dike, Eriene). Kimi zaman ellerindeki
çiçeklerle Kharitlere ya da Persephone’nin alayına eşlik ederken betimlenseler de genellikle
soyut kavramlar olarak tasarlanmışlardır. Yine üç tanrıça olarak anılan Moiralar ise “yaşama
paylarını düzenleyen” kader tanrıçaları olarak kabul edilir. İnsanların ömrüne pay biçmekler
kalmazlar; aynı zamanda mutluluk ve mutsuzlukları da paylaştırırlar.
Zeus ve Mnemosyne: Gaia ve Uranos’un kızı olan bu tanrıça belleği temsil eder. Birlikte
Dokuz geceye denk düşecek biçimde dokuz kardeş olan Mousalar, bu birliktelikten doğarlar.
Tanrılara ezgileri ve korolarıyla, söyledikleri şarkılarla haz veren Mousalar düşünceyi de
yöneten varlıklar olarak kabul edilir. Kendilerine özgü mitsel anlatıları yoktur; ancak
tanrıların ziyafetlerinde ve şenliklerinde şarkılarıyla önemli yer tutarlar. Mousalardan biri olan
Kalliope, bazı mitlerde Orpheus’un annesi olarak geçer.
Zeus ve Demeter: Zeus’un kız kardeşi ile yaptığı bu evlilikten Persephone doğar.
Zeus ve Leto: Titan Koios ile Titanid Phoibe’nin kızı olan Leto, biri erkek biri kız olmak
üzere ikizlerini dünyaya getirir: Apollon ve Artemis. Leto, anaçlığın ve koruyuculuğun
temsilcisidir.
Zeus ve Hera (Hieros Gamos / Kutsal Evlilik): Kronos ve Rheia’nın kızı olan Hera, Zeus’un
kardeşidir. Zeus’un tanrıçalarla yaptığı evliliklerin sonuncusu Hera ile olandır ve bu evlilik
Yunan mitlerinde Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) deyimiyle anılmaktadır. Zeus ve Hera’nın
gökteki egemenliklerini ve iktidarın sahibi bir kral ve kraliçe olarak temsil edilişlerinin erken
bir örneğini antik Roma dönemine ait Pompei fresklerinde görürüz. Ayrıca iki figürü
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dünyanın hakimi karı-koca olarak gösteren betimlerde, Zeus başlıca atribüsü kartal, Hera ise
tavuskuşu ile betimlenmektedir.

Zeus ve Mnemosyne, Marco Liberi, 17. Yüzyıl

Zeus ve Hera / Hieros Gamos, Frans Wouters, 17. yüzyıl
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8.4.2. Ölümlüler: Zeus ve Kadınlar
Zeus’un birliktelikleri tanrıçalarla sınırlı değildir. Yeryüzündeki ölümlü kadınlarla da
pek çok ilişkisi olmuş, bu birlikteliklerde genellikle kadınlara başka bir varlık haline
bürünerek görünmüştür. Öte yandan kimi zaman söz konusu kadınların da bir hayvana
dönüştürüldükleri anlatılara rastlanmaktadır. Baştanrı ve sevgilisi olan kadınların biçim
değiştirdikleri mitlerin temel kaynaklarından biri, Romalı yazar Ovidius’un Dönüşümler
(Metamorphoses) isimli metnidir. Ölümlülerle yaşadığı ilişkilerde Zeus’un “kutsal evliliği”
gerçekleştirdiği Hera’nın hışmına uğraması mitlerde sıklıkla rastlanan bir motiftir. Hatta
Zeus’un bu ilişkileri sırasında geçirdiği dönüşümleri, baştanrının karısı Hera’dan gizlenme
yöntemleri olarak açıklayan görüşler de vardır. Olymposlu tanrılar kuşağında belki de
kadınlara en düşkün tanrı olarak tanımlayabileceğimiz Zeus’un ölümlülerle yaşadığı çok
sayıdaki ilişki içinde anlatı örgüsü açısından en göze çarpan birlikteliklerini burada konu
edeceğiz.
Zeus ve Danae: Argos kralı Akrisios ile Eurydike’nin kızı olan Danae, babasına bildirilen
kehanet nedeniyle gebe kalmasını engellemek üzere tunç kaplamalı bir odaya kapatılır.
Kehanete göre Danae’den doğacak oğul kral Akrisios’u öldürecektir. Kralın aldığı önlem,
baştanrı Zeus söz konusu olduğunda geçerliliğini yitirir ve Zeus odanın tavanındaki bir
aralıktan altın yağmuru biçiminde sızarak Danae’yi döller. Kızının gebe kalışını Zeus’a
bağlamayı reddeden Akrisios, Danae ile oğlunu bir sandık içinde denize bırakır. Seriphos
adasına çıkan Danae, oğlu ile birlikte kral Polydektes’in kardeşi Diktys’in yanına sığınır. Zeus
ve Danae’nin birleşmesinden doğan çocuk, Danae’ye göz koyan kral Polydektes’in adadan
uzaklaştırmak için Medusa’yı öldürmekle görevlendirdiği ve Yunan mitolojisinde Medusa’nın
başını kesen kahraman olarak ünlenen Perseus’tur.

Zeus ve Danae, Tiziano, 1553
Zeus’un altın damlaları biçiminde tunç kaplamalı oda içindeki Danae’nin üzerine inişi
Batı sanatında en sık rastlanan mitolojik öykülerden biridir. İtalyan Rönesans resminin büyük
ustası Tiziano’nun resimleri, konunun en seçkin örnekleri arasındadır. Bu sahnelerde çıplak
ve yataktan uzanmış olarak gösterilen Danae’ye genellikle bir hizmetçi kadın eşlik etmekte ve
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yağmur biçiminde inen altınları eteğinde toplarken görülmektedir. Aşk oklarını taşıyan Eros
da sıklıkla sahnede yer alır.
Zeus ve Europa: Fenike kralı Agenor ile Telephassa’nın kızı Europa arkadaşlarıyla birlikte
deniz kıyısında oynarken güzelliği karşısında beyaz ve boynuzları hilal biçimli bir boğaya
dönüşen Zeus tarafından kaçırılır. Önce korkmasına karşın hayvanın uysallığından etkilenen
genç kız okşadığı boğanın sırtına biner. Bunun üzerine hemen harekete geçen boğa, denize
atılarak kıyıdan uzaklaşır. Çığlıklar içinde boğanın boynuzlarını kavrayan Europa boğanın
gerçek kimliğini öğrenir. Girit adasına vardıklarında Zeus ve Europa birleşir, bu ilişkiden
Minos, Sarpedon ve Radamanthys isimlerinde üç oğul doğar. Bir kıtaya ismini veren Europa,
Yunan mitolojisinde tanrısallık atfedilen bir karakterdir.

Europa’nın Kaçırılışı, Veronese, 1578
Europa’nın Kaçırılışı batı resminde sık rastlanan mitolojik temalardan biridir. Beyaz
bir boğanın üzerinde otururken gösterilen Europa’ya sıklıkla kıyıda birlikte vakit geçirdiği
başka kadınlar da eşlik etmektedir. Bazı sanatçılar genç kızı, boynuzlarını çiçeklerle süslediği
boğanın üzerinden sakince oturuşunu bazıları ise korku içinde kıyıdaki arkadaşlarına bakan
Europa’nın boğa tarafından kaçırılma anını sahneye taşırlar. Veronese’nin resmi ön planda
genç kızın uysal boğanın üzerine sakince oturuşunu ve arka planda anlatının diğer aşamalarını
görselleştirirken Rembrandt’ın yapıtı, şaşkınlık ve korku ile bakışlarını kıyıya yönelten
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Europa figürüne odaklanmaktadır. Aynı korku ve tedirginlik kıyıdaki arkadaşlarının
jestlerinden de açıkça görülür.

Zeus ve İo: Okeanos’un oğlu Argos kralı İnakhos’un kızı olarak anılan İo, Hera tapınağının
rahibelerindendir. Gördüğü bir rüyada kendisini Zeus’un kollarına teslim etmesi söylenince
Delphi’nin kahinlerine danışan İo, baştanrıya itaat etmemesi halinde bütün ailesinin yıldırımla
çarpılacağını öğrenir. İo mitinin Ovidius versiyonunda Zeus’un bulut biçiminde yaklaşarak
genç kızla birlikte olduğu anlatılır. Bu ilişkinin sonrasında İo’nun kaderi Hera’nın hışmına
uğramasıyla biçimlenir. Hera’nın kuşkusu ve kıskançlığından dolayı baştanrı İo’yu beyaz bir
ineğe dönüştürerek bu hayvanla birleşmediği üzerine karısına yemin eder; ancak Hera’nın
kuşkusu sürmektedir. İneğin kendisine verilmesini koşul koyar ve İo’nun yüz gözlü dev
Argos’un gözetiminde tutulmasını sağlar. Bu kez Zeus, ulak tanrı Hermes’i İo’yu kurtarmakla
görevlendirir. Hermes’in yüz gözlü devi öldürmesine ilişkin anlatı mitlerde çeşitlilik gösterir.
Ovidiusa göre, büyülü değneği ve kavalı ile yeryüzüne iner, müziğiyle etkilediği Argos’un
yüz gözünü de kapatarak uyumasını sağlar. Böylece devi öldürerek İo’yu kurtarır; ancak bu
da İo’nun çilesinin sonu olmayacaktır. Hera bu kez de ineğin peşine bir at sineği takar. Yunan
topraklarında kendini oradan oraya atarak kaçan İo nihayet Mısır’a vardığında Zeus’tan gebe
kaldığı Epaphos’u doğurarak huzura kavuşur. İnek olmaktan da çıkarak baştanrı tarafından
yeniden insan formuna dönüştürülür. İnek biçimindeki İo’nun atsineğinin peşine düşmesi
üzerine geçtiği topraklar onun ismini taşımaktadır: İonya körfezi ve Bosporos (İnek Geçidi).
Zeus ve İo öyküsünün sanat tarihindeki örneklerinde baştanrı ve genç kızın
birlikteliğinden çok Hera’nın anlatı içindeki rolüyle ilgili aşamaların sahneye taşındığı
görülmektedir. Hera’nın Argos’u görevlendirmesi, Argos’un bekçiliği, Hermes’in Argos’u
uyutması ve Argos’un gözlerinin Hera tarafından tavuskuşunun tüylerine serpilmesi en sık
rastlanan betimlerdir. Rubens’in yapıtı Hermes’in kavalıyla yüz gözlü devi uyutması anını
konu alır. Başka bir resminde ise sanatçı Hera’nın yüz gözü tavuskuşuna serpiştirmesini
betimlemiştir.
Zeus ve Kallisto: Bazı yazarlara göre bir orman nymphası, bazılarına göre kral Lykaon’nun
kızı olan Kallisto, Artemis’in takipçilerindendir; dolayısıyla kendini bakireliğe adamıştır.
Ancak bu durum ona göz koyan Zeus için bir engel değildir, baştanrı Artemis kılığına
bürünerek erkeklerden uzak duran Kallisto ile birlikte olur. Artemis ve takipçilerinin nehirde
yıkanmaları sırasında soyunmak durumunda kalan Kallisto’nun gebeliği ortaya çıkar ve
Artemis öfkeyle onu huzurundan kovarak bir ayıya dönüştürür. Bazı kaynaklar bu dönüşümü,
genç kızı karısı Hera’nın hışmından korumak amacıyla Zeus’un gerçekleştirdiğini
aktarmaktadır. Ancak ayıya dönüştürülmesi de Kallisto’nun kurtuluşu olmaz. Hera’nın ikna
edişiyle ya da bizatihi kendi öfkesi nedeniyle Artemis oklarıyla Kallisto’yu öldürür. Zeus ise
birlikte olduğu genç kızı Büyükayı’ya dönüştürerek gökyüzüne yerleştirir. Mitin başka
versiyonlarında Kallisto’dan doğan Arkas’ın da baştanrı tarafından Büyükayı’nın koruyucusu
(Arkturus) olarak gökyüzüne alındığı aktarılır. Anne ve oğul birlikte gökyüzündedir.
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Europa’nın Kaçırılışı, Rembrandt, 1632

Hermes, Argos ve İo, Rubens, 1635-38
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Bu anlatının sanat tarihindeki örneklerinde sahnede birisi Kallisto’yu diğeriyse
Artemis kılığındaki Zeus’u temsil eden iki kadın görülmektedir. Avcı tanrıça Artemis’in
takipçisi olması nedeniyle Kallisto’nun yanında genellikle okluk ya da av köpekleri yer alır.
Hemen yanında bulunan ve sıklıkla ona dokunurken betimlenen diğer kadın ise Artemis’in
tipik özelliklerini yansıtır. Başının üzerindeki hilal biçimli ay, avcı tanrıçanın tipik atribüsü
olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte sahnede yer alan kartal, Artemis kılığındaki kadının
aslında Zeus olduğunun en önemli işaretidir. Kimi zaman bir ışık demeti halindeki yıldırım da
yine baştanrının atribüsü olarak sahneye eşlik eder.
Zeus ve Leda: Yaygın geleneğe göre Aitolia kralı Thestios ile Eurythemis’in kızı Leda,
baştanrının kuğu biçimine bürünerek birlikte olduğu kadındır. Gölde yıkanmakta olan
Leda’ya bembayaz bir kuğu okşar ve ikisinin birleşmesinden bir ya da iki yumurta ortaya
çıkar. Leda iki ikiz çocuk dünyaya getirir, bu ikizlerden biri Zeus’un dölleri olan Helene ile
Kastor, diğer ikizler ise Leda’nın kocası Tyndareos’tan doğan Polydeukes ve
Klytaimnestra’dır. Mitin başka versiyonlarında tanısal yumurtanın Zeus’un Nemesis’le
ilişkisinden doğduğu anlatılır. Bu yumurtayı bir çoban bularak Leda’ya götürür ve o da
yumurtadan çıkan güzeller güzeli Helene’yi kendi kızı yerine koyarak büyütür. Homeros’un
Troya savaşının nedeni olarak sözünü ettiği ve ölümlülerin en güzeli sıfatını verdiği kadın, bu
mite konu olan Helene’dir.

Leda, Leonardo da Vinci, 1508-15
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Hera ve Argos, Rubens, 1611

Zeus ve Kallisto, Rubens, 1613
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Çıplak güzel bir kadın ve bembeyaz bir kuğunun bir arada gösterildiği Zeus ve Leda
temasının sanat tarihindeki bilinen en önemli örnekleri, Leonardo’da Vinci’nin yapıtlarıdır.
Sanatçı genç kadının kuğu biçimindeki Zeus ile birleşmesini, kuğunun kanatlarının kadının
bedenini sarışı ile görselleştirmiştir. Öyküde konu edilen yumurtalar genellikle sahnede yer
almakta, kimi zaman kırılmış yumurtaların içinden çıkan ikizler de betimlenmektedir.
Zeus ve Semele: Thebai geleneğine göre Kadmos ve Harmonia’nın kızı olan Semele,
Hera’nın hışmına uğrayarak ölümcül bir yazgıya sürüklenen kadınlardan biridir. Semele’nin
Zeus’la ilişkisini öğrenen Hera genç kadına yaşlı bir kadın kılığında görünerek baştanrının
bütün görkemiyle kendisine görünmesini talep etmesini öğütler. Bunun üzerine Zeus şimşek
ve yıldırımlarıyla yaklaşınca Semele ateşler içinde yanarak ölür. Ancak bu sırada karnında
taşıdığı yedi aylık oğlunu düşürür ve Zeus bebeği alarak baldırında saklar. Daha sonra babası
Zeus’un baldırından doğacak olan bu çocuk, Dionysos’tur. Yunan tanrılar dünyasında yer
edinen Dionysos’un ölüler diyarına inip annesini yeniden hayata döndürdüğü ve gökyüzüne
alınan Semele’nin bundan böyle Thyone ismiyle anıldığını anlatan mitler de söz konusudur.

Zeus ve Semele, Tintoretto, 1550
Semele miti sanat tarihinde sık rastlanan bir tema değildir. Nadiren görülen
örneklerinde bulutlar arasında yeryüzüne inen Zeus’un şimşek ve yıldırımlarıyla gelişi ya da
ateşler içinde yanmaya başlayan Semele betimlenmektedir.
8.4.3. Ganymedes
Dardanos soyundan ve Troya kraliyet ailesinden geldiği kabul edilen Ganymedes için
Homeros şu sözleri dile getirir: “Erikhthonios’tan Tros doğdu, Troyalıların kralı / Kusursuz
üç oğlu oldu Tros’unda / İlos, Assarakos, tanrılara denk Ganymedes / tanrılar kaçırdı onu
Olympos’a Zeus’a şarap sunan olsun diye / dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar
arasında.” Ölümlülerin en güzeli olarak anılan Ganymedes’i sürülerini otlatırken gören Zeus,
ergen yaşlarında olan bu genç erkeği kaçırır. Ganymedes mitinin en çarpıcı yanı olan bu
kaçırılma olayı farklı biçimlerde anlatılmaktadır. Bir geleneğe göre bizzat Zeus tarafından
başka bir yoruma göre ise baştanrının görevlendirdiği kartal tarafından kaçırma
gerçekleştirilmiştir. Romalı yazar Ovidius ise ölümlülerle ilişkilerinde çeşitli varlıkların
kılığına giren Zeus’un bizzat kartal kılığına bürünüp Ganymedes’i pençeleri arasına aldığına
değinir. Çocukluktan yeni çıkmış gencecik bir erkeği anne babasından ayıran Zeus bu
kaçırmanın karşılığında Ganymedes’in babasına ölmez atlar armağan eder. Homeros’un da
değindiği gibi yeryüzünden gökyüzüne kaçırılan Ganymedes, tanrıların sofrasında nektar
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sunucusu yani sakilik görevini yerine getirir. Ondan önce bu görev, Zeus ve Hera’nın kızı
Hebe tarafından gerçekleştirilmekteydi.

Ganymedes, Rubens, 1611-12
Yunan mitolojisinin en sık betimlenen figürlerinden birisi olan Ganymedes, genellikle
elinde sakilik görevine vurgu yapan biçimde bir kupa ya da kadeh taşır. Bu görünümü, sakilik
görevini Hebe’den devraldığını gösteren sahnelerde karşımıza çıkmaktadır. Rubens’in
resminde kartalın kanatları arasında oturan Ganymedes, Hebe’den kupayı alırken arka planda
tanrılar ziyafet sofrasında görülmektedir. Öte yandan söz konusu mitin sanat tarihinde en sık
rastlanan betimleri, Ganymedes’in kaçırılışının sahneye taşındığı örneklerdir. Ergen yaştaki
genç erkek, simsiyah kartalın pençeleri arasında göğe doğru kaçılırken çoğu kez başını
izleyicinin alanına doğru çevirmiş biçimde bakmaktadır. Rembrandt’ın yapıtı, Ganymedes’i
kartalın pençeleri arasında ağlayan bir çocuk olarak göstermesi açısından konunun sanat
tarihindeki en çarpıcı örneğidir.
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Ganymedes’in Kaçırılışı, Rembrandt, 1635
Rönesans döneminin ürettiği düşünce biçimlerinden biri olan Yeni-Platonculuk,
mitolojik karakterlerin Hıristiyan öğretisi bağlamında yorumlanması açısından son derece
etkili olmuştur. Pagan temaların Hıristiyan öğretileriyle bağdaştırılarak ahlaksallaştırılması
olarak tanımlanabilecek bu yaklaşım Ganymedes mitine de özgün yorumlar getirmiştir. Bu
bağlamda yeryüzünden tanrı tarafından göğe alınan Ganymedes, bedenin hapishanesinden
kurtulan “ruhun ölümsüzleşmesinin temsili” olarak kabul edilmiştir. Nitekim tanrıların
sofrasına saki yapılan Ganymedes de bu görevi sonsuza değin icra edebilmesi için tanrılar
tarafından ölümsüz kılınmıştır.
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Uygulamalar
4) Baştanrı Zeus’un çocukluğu, evlilikleri ve birliktelikleri için Azra Erhat’ın
Mitoloji Sözlüğü ile Pierre Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma
metinlerindeki Zeus maddesini okuyunuz.
5) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin
pekiştirilmesi için www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Okuduğunuz sözlüklerde Zeus’un birliktelikleri ve bu birlikteliklerden
doğan çocukları gösteren tabloları incelediniz mi ?
2) Zeus’un ölümlü kadınlarla yaşadığı birlikteliklerde genellikle başka bir
varlığa dönüştüğünü fark ettiniz mi?
3) Konuyla ilgili resimleri incelerken atribülerini tanıyarak konuları
saptayabiliyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kronos ve Rheia’nın çocuklarından biri olan Zeus, babası Kronos’un egemenliğine son
vererek iktidarın tek sahibi olur ve Yunan mitolojisinde Olymposlu Tanrılar olarak anılan
soyun atası kabul edilir. Roma mitolojisindeki ismi, Jüpiter’dir. Işık, aydınlık, bulut, yıldırım,
şimşek, gök gürültüsü gibi göğe ilişkin doğa olayları egemenliği altında kabul edildiğinden
Zeus genel bir tanımlamayla göğün kişileştirilmiş halidir. Homeros ve Hesiodos’un
metinlerinde “bulutları devşiren”, “göklerde gürleyen”, “şimşek savuran”, “yıldırım seven”,
“yağmur yağdıran” gibi sıfatlarla anılışı, tanrıların ve insanların tanrısının gökle ilişkisini
açıkça ortaya koymaktadır. Evrensel bir kudreti temsil eden Zeus, yalnızca tanrıların
dünyasında değil, yeryüzündeki yaşamın düzeni ve adaletin tesis edilişinde de yetke
sahibidir.Kendisine ikametgah olarak Olympos Dağı’nın doruğunu seçen Zeus’un tanrıçalarla
olan evliliklerinden ve ölümlü kadınlarla birlikteliklerinden pek çok çocuğu olur.
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Bölüm Soruları

1) Olymposlu tanrılara ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Olymposlu tanrılar kuşağı on iki tanrıdan oluşur.
B) Ölümsüzdürler.
C) Çeşitli varlıklara dönüşebilirler.
D) İnsanlarla hiç bir benzerlikleri yoktur.
E) Tanrılara özgü bir yiyecek olan ambrosia ile beslenirler.
2) Aşağıdakilerden hangisi Olymposlu tanrılardan biridir?
A) Kronos
B) Prometheus
C) Apollon
D) Gaia
E) Uranos

3) Roma mitolojisinde “Jüpiter” olarak anılan Olymposlu tanrının Yunan mitolojisindeki adı
nedir?
A) Hera
B) Aphrodite
C) Artemis
D) Apollon
E) Zeus

4) Aşağıda Zeus ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Demirci tanrı Hephaistos’un elinden çıkan ve iktidarını simgeleyen bir asa taşır.
B) Hesiodos ve Homeros’un metinlerinde “şimşek savuran”, “bulutları devşiren” gibi
sıfatlarla anılır.
C) Kutsal hayvanı aslandır.
D) Rheia ve Kronos’un çocuğudur.
E) Batı sanatındaki betimlerinde, beyaz saçlı ve sakallı, Yunan ideal güzellik anlayışına
uygun bir erkek figürü olarak karşımıza çıkar.

5) Zeus’un tanrıçalarla gerçekleştirdiği evlilikleri kronolojik olarak hangi yapıtta
anlatılmıştır?
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A) Zincire Vurulan Prometheus
B) Ulysses
C) İlyada Destanı
D) Theogonia
E) Odysseus Destanı
6) Yunan mitolojisine göre Zeus’un ikinci eşi olan hangi Titanid, tanrıların ve insanların
dünyasında değişmez, evrensel, ezeli ve ebedi doğa yasasının temsilcisidir?
A) Metis
B) Artemis
C) Themis
D) Athena
E) Okeanos

7) Zeus ve Mnemosyne’nin birlikteliğinden doğan, tanrılara ezgileri ve korolarıyla,
söyledikleri şarkılarla haz veren ve düşünceyi de yönettikleri kabul edilen varlıklar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hekatonkheirler
B) Kyklopslar
C) Titanidler
D) Satyrler
E) Mousalar
8) Yunan mitolojisinde hieros gamos (kutsal evlilik) kavramı aşağıdaki birlikteliklerin
hangisini tanımlamak için kullanılmaktadır?
A) Gaia-Uranos
B) Rheia-Kronos
C) Hera-Zeus
D) Metis-Zeus
E) Aphrodite-Hephaistos

9) Batı sanatında en sık resmedilen mitolojik öykülerden biri olarak, Zeus’un tunçtan bir
odaya altın damlalarına bürünerek girmesinin gösterildiği sahnede betimlenen Argos kralının
kızı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hera
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B) Leto
C) İo
D) Danae
E) Gaia
10) Yunan mitolojisine göre, Zeus’un beyaz ve boynuzları hilal biçimindeki bir boğaya
dönüşerek kaçırdığı Fenike kralının kızı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Europa
B) Danae
C) Themis
D) İo
E) Pandora

1)D 2)C 3)E 4)C 5)D 6)C 7)E 8)C 9)D 10)A
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9. HERA, DEMETER VE PERSEPHONE, HESTİA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Hera
9.2. Demeter ve Persephone
9.3. Hestia
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hera’nın tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
2) Demeter ve Persephone’nin tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
3) Hestia’nın tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hera’nın tanrısal nitelikleri Hera’nın tanrısal nitelikleri Konuya ilişkin yayınların
ve atribülerinin tanıtılması
ve atribülerini öğrenmek
okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
Demeter ve Persephone’nin Demeter ve Persephone’nin Konuya ilişkin yayınların
tanrısal
nitelikleri
ve tanrısal
nitelikleri
ve okunması
ve
önerilen
atribülerinin tanıtılması
atribülerini öğrenmek
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
Hestia’nın tanrısal nitelikleri Hestia’nın tanrısal nitelikleri Konuya ilişkin yayınların
ve atribülerinin tanıtılması
ve atribülerini öğrenmek
okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Hera

•

Demeter

•

Persephone

•

Hestia

•

Atribü
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Giriş
Bu bölümde Yunan mitolojisinin dört önemli tanrıçası ele alınmaktadır. Zeus’un son evliliğini
gerçekleştirdiği Hera, baştanrının karısı olması nedeniyle baştanrıça ünvanının sahibidir.
Ekinlerin ve bereketin tanrıçası olan Demeter, Zeus’la evliliğinden doğan Persephone ile anne
ve kız olarak ikili tanrıçaları oluştururlar. Son olarak ocak tanrıçası olarak tanımlanan ve
genellikle Olymposlu tanrılar arasında ismi anılmayan Hestia da bu bölümün başlıkları
arasında yer almaktadır.

251

9.1. Hera
Kronos ve Rheia’nın kızı, baştanrı Zeus’un kız kardeşi ve karısı olan Hera, Yunan
panteonunda Olymposlu tanrıçaların en büyüğü kabul edilir. Roma mitolojisindeki ismi,
Juno’dur. Babası Kronos tarafından yutulmuş; ancak Zeus’un iktidarı ele geçirmesiyle o da
diğer kardeşleri gibi yeniden hayat bulmuştur. Zeus’un Titanlarla savaşı sırasında Okeanos ve
Thetis tarafından büyütülüp yetiştirilen Hera, Homeros’un destanlarında “inek gözlü”, ak
kollu”, “altın tahtlı” gibi sıfatlarla anılır. Hesiodos’a göre Zeus’un “usulüne uygun bir düğün”
ile evlendiği üç tanrıçadan (diğerleri Metis, Themis) biridir. “Hieros Gamos” yani kutsal
evlilik olarak anılan bu evlilik töreninin gerçekleştiği yer mitlere göre farklılık gösterir. En
eski tarihli olduğu kabul edilen geleneğe göre, törenin yeri doğurganlığın ve bitimsiz baharın
simgesi olan Hesperidler Bahçesi’dir. Uzak batıda, Okeanos kıyılarında olduğu var sayılan bu
mekan bazı kaynaklarda Atlas dağının etekleri olarak geçer. Mitlerin başka bir versiyonunda
Hera’nın bu bahçeyle olan ilişkisi, Gaia’nın evlilik armağanı olarak kendisine verdiği altın
elmaları tanrıçanın bu bahçeye ekmesinden ibarettir. Homeros’a göre ise evliliğin
gerçekleştiği yer Frigya’da bulunan İda dağının Gargaros isimli tepesidir. Zeus’la Hera’nın ilk
birleşmeleri soğuk bir kış günü Zeus’un titreyen bir kuş biçiminde Hera’ya görünmesiyle
gerçekleşir. Kuşu avuçlarının arasına alarak göğsüne bastıran Hera, bir anda gerçek kılığına
bürünen Zeus’la karşılaşır. Önce direniş gösterir; ancak evlenmeyi koşul koyarak baştanrıyla
birlikte olur.
Tanrılar tanrısı Zeus’un meşru karısı olan Hera, evli ve gebe kadınların
koruyucusudur. Zeus’la evliliği öncesinde göğe ait dişil bir güç olarak önemli bir kültün
sahibidir; ancak sadakatsiz bir eş olan Zeus’un ilişkilerinden ötürü kapıldığı öfke, kıskançlık
ve hırçınlık Hera’nın evrensel ilkeleri simgeleyen kültünün değişim geçirmesine neden
olmuştur. Öte yandan Zeus ile çatışma halinde olan karakterinin köklerinde her iki tanrının da
gök kültüyle ilişkili olması yatar. Nitekim bazı yaklaşımlara göre aralarındaki çatışmada
evlilik sonrasında Hera’nın bağımsız güçlerini kaybetmesi ve baştanrının gölgesinde kalması
da etkili olur. Kıskanç, kinci, kavgacı bir kadının temsiline dönüşen Hera, Zeus’un egemenliği
ve sadakatsizliğinin gölgesinde tanrısallıktan çok insani niteliklere bürünmüş bir tanrıça
olarak mitlerde konu edilmiştir.
Batı sanatında dolgun vücutlu, görkemli, vakur duruşlu ve ciddi bakışlı bir kadın
olarak betimlenen Hera’nın en belirgin atribüsü kutsal hayvanı olan tavuskuşudur.
Tavuskuşunun tüyleri üzerine serpilmiş gibi görünen desenler, Hera’nın İo’nun başına bekçi
olarak diktiği ve Hermes tarafından öldürülen yüz gözlü dev Argos’un gözlerinin imgesi
olarak kabul edilir. Tek figür olarak gösterimlerinde sıklıkla elinde ucunda guguk kuşu
bulunan bir asa taşır. Bu asa, Hera’nın tanrıçaların başı oluşuna, guguk kuşu ise Zeus’la
birleşmeleriyle ilgili anlatıya işaret eder. Kimi zaman asanın yanı sıra başında diadem ile
gösterilir. Nar ve zambak ise tanrıçanın kutsal bitkileridir.
Hera Yunan mitolojisinde pek çok anlatıda karşımıza çıkan bir karakterdir. Bu
anlatıların çoğunu Zeus’un ölümlü kadınlarla girdiği ilişkilerde üstlendiği role ilişkindir. Bu
nedenle başlı başına bir mitin konusu olmaktan ziyade pek çok anlatıda ismi geçen bir
tanrıçadır.
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Hera, Rembrandt, 1658
İksion’un Cezalandırılması: Lapithler üzerinde hüküm süren Teselyalı bir kral olan İksion,
kral Deinoeus’un kızı Dio ile evleneceği zaman genç kızın babasına pek çok vaatte bulunur;
ancak evlenmesinin ardından bu vaatlerini yerine getirmediği gibi Dio’nun babasını kor
alevler içindeki bir kuyuya atar. Böylece hem yeminini tutmama hem de ailesinden birini
öldürme suçlarını işleyen İksion, özellikle aynı koruyucu tanrılara ibadet edip kurbanlar sunan
ve bu nedenle birbirlerini bağlılıklarına kutsallık atfedilen aile birliğine saygısızlıkta
bulunması nedeniyle tanrılara büyük bir saygısızlıkta bulunmuş olur. Nitekim hiç kimse
İksion’un geleneğe uygun biçimde arındırılması konusunda istekli olmaz.
İşlediği cinayetin ardından bir tür çılgınlık hali yaşayan İksion’a acıyarak onu kurtaran
baştanrı Zeus olur; ancak kendisine yapılan bu iyiliğe karşılık İkision’un yanıtı yine
nankörlük olur. Baştanrının karısı Hera’ya tutularak onu elde etmeye kalkışınca Zeus ya da
bizzat Hera tanrıçaya benzeyen bulut biçimli bir suret yaratır. Hera’yla birleştiğini sanan
İksion’un bu birlikteliğinden kentauros ya da doğrudan bütün kentauroslar doğar. Belden
yukarısı insan, belden aşağısı ise at biçiminde olan bu canlılar dağlarda, ormanlarda yaşayan
ve çiğ etle beslenen kaba yaratıklardır. Dört at ayağı, iki insan koluna sahip kentauroslar
mitolojide anılan çift yapılı varlıklardır. Pek çok mitte isimlerine rastlanabilir.
Rubens’in yapıtı, tanrıça Hera ile bulutlardan yaratılan “sahte” Hera imgesini bir arada
göstermektedir. Sahte Hera, İksion’un kollarında arasında yer alırken en belirleyici atribüsü
tavuskuşu ile “gerçek” olduğu vurgulanan tanrıça Hera onları izlemektedir. Sahnenin üst
kısmında Zeus’un elini çenesine dayamış biçimde betimlenmesi, İkison’a vereceği cezanın
düşüncesine bir gönderme olarak yorumlanabilir.
Hera’yı elde etmeye kalkışması, baştanrı Zeus tarafından korkunç bir cezaya
çarptırılması ile İksion’un yazgısını belirleyen bir dönüm noktası olur. Alevler saçarak sürekli
dönmekte olan bir tekerleğe bağlanan İksion, baştanrının kendisine tanrısal ambrosiadan
tattırması nedeniyle sonsuza değin ateşin içinde yanacağı bir cezaya çarptırılır. İksion’un
cezası, Yunan mitolojisinde tanrıların gazabına uğrayan birçok karakterin arasında en dikkat
çekici olanlardan biridir; Ölüler Diyarı’nda ya da Tartaros’ta büyük canilerin çektiği cezalar
arasında sıklıkla dönmekte olan bir tekerlekte alev alev yanma cezası da gösterilmektedir.
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İksion’un İhaneti, Rubens, 1615

İksion’un Cezalandırılması, Jules-Elie Delaunay, 1876
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9.2. Demeter ve Persephone
Demeter: Yeryüzünün Ana Tanrıçası kabul edilen Demeter, Kronos ve Rhea’nın kızıdır. Ekili
toprağın ve özellikle de buğdayın tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki ismi, Ceres’tir. Helen
dünyasının buğday ekilen her bölgesinde onunla ilgili mitler geliştirilmiştir. En önemli kült
merkezi, Eleusis mysterialarının düzenlendiği Eleusis bölgesidir. Demeter’in başlıca atribüsü
ekin demetidir, Eleusis gizemlerinde ise sadece bir mısır başağıdır. Bitki olarak başka
atribüleri, nergis ve haşhaştır. Kutsal kara hayvanı, rahminin birden çok sayıda oluşu
nedeniyle neredeyse bütün dünyada üretkenlik ve doğurganlık açısından bir kurban nesnesi
olan dişi domuzdur. Denizdeki kutsal hayvanı yunus, havadaki ise turnadır. Tanrıça Antik
dönemde ait heykellerde genellikle oturmuş biçimde, elinde ekin demetleri ve kimi zaman ise
bir yılanla birlikte betimlenir. Batı resminde ise elinde ya da saçında ekin demetleri, elinde
tarımın temsili olarak bir orakla gösterilir.

Demeter, G.F. Romanelli, 1660
Antik Yunan’da Demeter, Ana Tanrıça kültü bağlamında en önde gelen isimdir.
Hayatın yenilenmesi, doğa ve insana ilişkin her türlü üreme ve özellikle bitkiler üzerinde
egemenliği vardır. Evrimleşmiş ve karmaşık bir figür olan Demeter, tarihi açıdan Sümerlerde,
Orta Doğu’da, Mısır ve Girit’te İÖ 4000-1000 yılları arasında gelişim gösteren kadim Yüce
Ana’ya özgü neolitik kültler ile Batı’daki Hıristiyanlık dönemi arasında bir orta yol
oluşturmaktadır. Demeter bu kadim geleneğin pek çok özelliğini bünyesinde taşır:
doğurganlık, üretkenlik, bereket ve yenilenme. Anaerkil inancın ve değerlerin klasik Yunan
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savaşçı kültürü içinde hayatta kalmış oluşunun bir temsilidir. Öyle ki mitler üzerine derinlikli
çalışmalarıyla bilinen Mircea Eliade’e göre, Demeter kültü Zeus’un Olympos kültünün
egemen ataerkil ruhunun tamamlayıcısı haline gelir. Ana tanrıça kültüne özgü niteliklerin
günümüz kültürlerinde de sürdürüldüğü, özellikle bahar mevsimiyle ilişkili kutlamaların ve
kırsal kesim halklarında yaşamaya devam eden şenlik biçimlerinin Demeter kültüyle bağıntılı
olduğu yaygın bir görüştür.
Demeter tam olarak Toprak Ana olmasa da –zira bu paye adı toprak anlamına gelen
Gaia’ya aittir- miti ve kültü, toprağın üstünde ve altında olup bitenlere yöneliktir. O ve kızı
Persephone, toprağın bünyesinde ve her kadının bedeninde meydana gelen dinamik
döngülerini sembolize eder. Öte yandan Demeter betimleri, Neolitik çağdan günümüze ulaşan
pek çok Toprak Ana figürü gibi şişman, yuvarlak hatları olan gebe bir kadın gibi değildir.
Tanrısallıktan ziyade genellikle yaklaşılabilir bir insan olarak betimlenen Demeter,
Homeros’un tanrıçaya atfedilen ilahisinde güzel örgülü, altın saçlı, ince ayak bilekli, uzun
boylu, ışıltılı bir güzel olarak tarif edilir. Kültünün Antik Yunan’da son derece yaygın
olmasına ve büyük takdir görmesine karşın Demeter, Homeros’un eserlerinde çok nadir
olarak geçer. Olympos’ta ona bir konum verilmiştir; ancak Zeus tarafından Athena ve Hera’ya
bahşedilen onurun yanında Demeter’in konumu göstermelik bir üyelik gibi kalır.
Yunan mitolojisinde Demeter miti, tanrıçanın baştanrı Zeus’la birlikteliğinden doğan
kızı Persephone ile sıkı sıkıya bağlıdır. Anne-kız bir çift olarak genellikle “Tanrıçalar” olarak
anılmakta ve Eleusis mysterialarında doğanın döngüsünün yeniden canlandırılması
bağlamında ele alınmaktadır.

Demeter’in Triptolemos’a Tarımı Öğretişi, François Lagrenee, 1769
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Persephone: Ölüler diyarının tanrıçası ve Hades’in karısı olan Persephone, Zeus ile
Demeter’in kızıdır. Roma mitolojisindeki ismi, Proserpina’dır. Yunan mitleri, tanrıçanın
amcası Hades tarafından kaçırılarak yer altına götürülüşünü oldukça canlı biçimde aktarır:
Persephone, Zeus’un diğer kızları Athena ve Artemis’le birlikte nymphalar arasında mutlu bir
yaşam sürer. Amcası Hades ona aşık olur ve Zeus’un da yardımıyla kızı kaçırır. Genç kızın
kaçırıldığı yer, gelenekte Sicilya’daki Enna çayırlığı kabul edilir. Persephone nergis topladığı
sırada toprak yarılır, Hades ortaya çıkarak genç kızı ölüler diyarına sürükleyip götürür.
Uçurumda gözden kaybolurken kızının attığı çığlığı duyan Demeter için o andan itibaren
kaybettiği kızını arayış başlar.
Demeter dokuz gün dokuz gece, iki elinde birer meşale, yemeden içmeden yeryüzünde
dolaşıp durur. Onuncu gün karşılaştığı Hekate de tıpkı onun gibi kızının çığlığını duymuş;
ancak kafası Gece’nin karanlıklarıyla sarılı olduğu için kaçıranı tanıyamamıştır. Öfkelenen
Tanrıça kızı kendisine verilinceye değin gökyüzüne çıkmamaya ve tanrısal görevinden feragat
ederek yeryüzünde kalmaya karar verir. Yaşlı bir kadın kılığına bürünerek Eleusis bölgesine
varan Demeter, kral Keleos’un yanına gider. Orada bulunan yaşlı kadınlar onu aralarına davet
edereler ve şakalarıyla tanrıçanın yüzünü güldürürler. Kralın karısının hizmetine giren
Demeter, dadı olarak görevlendirilir. Dadılık yaptığı çocuk, Triptolemos’tur. Daha sonra
kimliğini açıklayan Tanrıça, tarım öğrettiği Triptolemos’a yeryüzüne buğday kültürünü
yayma görevini verir. Sanat tarihinde Demeter sıklıkla insanlara tarımı öğreten Ana Tanrıça
kültünün temsili olarak karşımıza çıkar. Eleusis’te gördüğü konukseverliğe karşılık kanatlı
dragonların çektiği bir araba verdiği Triptolemos’a yeryüzünü baştan başa dolaşıp buğday
tohumlarını ekmesini öğreten Demeter’dir. Tanrıçanın Triptolemos’a tarımı öğretişi Batı
sanatında karşımıza çıkan Demeter’le ilgili temalardan biridir. Bu sahnelerde Tanrıça, elinde
orak tutan kralın oğluna rehberlik ederken gösterilir.

Persephone’nin Kaçırılışı, Lorenzo Bernini, 1621-22
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Demeter’in kendi isteğiyle yaşadığı sürgün hayatı, toprağı kısırlaştırır ve dünyanın
düzeni bozulur. Öyle ki Zeus, kardeşi Hades’e Persephone’yi bırakmasını emreder. Ancak
genç kız, ölüler diyarında kaldığı sırada bir nar tanesi yemiş ve bu da onu yeraltına bağımlı
hale getirmiştir. Bu durum uzlaşmayı zorunlu kılar. Persephone her ilkbahar yer altından
çıkarak saban izlerinde biten ilk filizlerle birlikte gökyüzüne çıkmaya ve ekim zamanı
yeniden karanlıklar içine dönmeye başlar. Persephone zamanını yeryüzü ve yeraltında
geçirecektir; kimi zaman yılın yarısını kimi zaman ise üçte birini yeraltında geçirir.
Sanat tarihinde Yunan ve Roma mitolojisindeki kaçırılış öyküleri başlı başına ele
alınan temalardır. Europa’nın Kaçırılışı gibi Persophone’nin Kaçırılışı miti de özellikle
hareket ve devingenliğin ön plana çıktığı Barok sanatta yaygın biçimde ele alınmıştır.
Bernini’nin heykeli, kaçıran (Hades) ve kaçırılan (Persephone) figürlerin jestleri ve bir bütün
olarak hareketin verilişi anlamında bu temanın en yetkin ve dramatik örneklerinden biridir.
Demeter’in kızının kaçırılması üzerine yaşadığı yas, bu yasın yansıması olarak
yeryüzündeki toprakların verimsizleşmesi ve Persephone’nin yaşamını yeryüzü ve yeraltı
arasında paylaşarak geçirmesi arkaik kültürlerden itibaren rastlanan ölme-dirilme motifinin
bir temsilidir. Öte yandan doğadaki mevsimler döngüsü ve baharın gelişi yine DemeterPersephone mitiyle ilişkilendirilmektedir. Anne ve kız bu iki tanrıçanın Yunan mitolojisindeki
yeri, Olymposlu tanrılar kuşağına ilişkin anlatılar bütünü içinde ayrıksı bir konumdadır. Tam
da buna bağlı olarak Homeros’un metinlerinde de isimlerine sık rastlanmaz; bu tanrıçalar
daha çok doğa ve insan ilişkisi bağlamında belirleyici karakterlerdir. Sanat tarihinde anne ve
kızın kavuşma anları da rastlanan temalardan biridir. Bu sahnelerde Hermes’in
kılavuzluğunda yeraltından yeryüzünün ışığına doğru yolculuk yapan Persephone ve annesi
Demeter’in kavuşmasının sevincinin yanı sıra yeryüzüne baharın gelişi de görselleştirilir.

Demeter ve Persephone, Frederic Leighton, 19. Yüzyıl
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9.3. Hestia
Hesiodos’a göre Kronos ve Rheia’nın ilk kızı olan Hestia, ocağı simgeleyen ve
özellikle aile ocağını temsil eden tanrıçadır. Roma mitolojisindeki ismi, Vesta’dır. Kimi
zaman ismi Olympos’un on iki tanrısı arasında anılsa da “ocağın koruyucusu” olarak hep
Olympos’ta kalmış ve hem insanların hem de tanrıların ocaklarının (ev ve tapınak) mutlak
koruyucusu sıfatını üstlenmiştir. Bu sabit konumundan ötürü mitlerde nadiren rastlanan bir
karakterdir. Poseidon ve Apollon tanrıçanın gönlünü çelmeye çalışsalar da Zeus’tan ebedi
bakirelik sözü alan Hestia, insani niteliklerle tanımlanan bir tanrı karakteri olarak değil ocak
düşüncesi üzerine soyut bir kavram bağlamında Yunan mitolojisinde yer edinmiştir. Buna
bağlı olarak sanat tarihinde de belirleyici bir atribüsü ve imgesi olan bir karakter değildir.

Hestia’ya Kurban Sunulması, Sebastiano Ricci, 1722-23
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Uygulamalar
1) Hera, Demeter, Persephone ve Hestia’nın tanrısal kimlikleri için Azra Erhat’ın
Mitoloji Sözlüğü ile Pierre Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma
metinlerindeki ilgili maddeleri okuyunuz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin pekiştirilmesi için
www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Hera’nın

betimlendiği

resimleri

incelerken

atribülerini

tanıyarak

konuları

saptayabiliyor musunuz?

2) Demeter ve Persephone’nin betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak
konuları saptayabiliyor musunuz?

3) Hestia’nın

betimlendiği

resimleri

incelerken

atribülerini

tanıyarak

konuları

saptayabiliyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kronos ve Rheia’nın kızı, baştanrı Zeus’un kız kardeşi ve karısı olan Hera, Yunan
panteonunda Olymposlu tanrıçaların en büyüğü kabul edilir. Roma mitolojisindeki ismi,
Juno’dur. Babası Kronos tarafından yutulmuş; ancak Zeus’un iktidarı ele geçirmesiyle o da
diğer kardeşleri gibi yeniden hayat bulmuştur. Tanrılar tanrısı Zeus’un meşru karısı olan Hera,
evli ve gebe kadınların koruyucusudur. Zeus’la evliliği öncesinde göğe ait dişil bir güç olarak
önemli bir kültün sahibidir; ancak sadakatsiz bir eş olan Zeus’un ilişkilerinden ötürü kapıldığı
öfke, kıskançlık ve hırçınlık Hera’nın evrensel ilkeleri simgeleyen kültünün değişim
geçirmesine neden olmuştur. Batı sanatında dolgun vücutlu, görkemli, vakur duruşlu ve ciddi
bakışlı bir kadın olarak betimlenen Hera’nın en belirgin atribüsü kutsal hayvanı olan
tavuskuşudur. Tek figür olarak gösterimlerinde sıklıkla elinde ucunda guguk kuşu bulunan bir
asa taşır. Bu asa, Hera’nın tanrıçaların başı oluşuna, guguk kuşu ise Zeus’la birleşmeleriyle
ilgili anlatıya işaret eder. Kimi zaman asanın yanı sıra başında diadem ile gösterilir. Nar ve
zambak ise tanrıçanın kutsal bitkileridir.
Yeryüzünün Ana Tanrıçası kabul edilen Demeter, Kronos ve Rheia’nın kızıdır. Ekili toprağın
ve özellikle de buğdayın tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki ismi, Ceres’tir. Demeter’in
başlıca atribüsü ekin demetidir, Eleusis gizemlerinde ise sadece bir mısır başağıdır. Bitki
olarak başka atribüleri, nergis ve haşhaştır. Kutsal kara hayvanı, rahminin birden çok sayıda
oluşu nedeniyle neredeyse bütün dünyada üretkenlik ve doğurganlık açısından bir kurban
nesnesi olan dişi domuzdur. Tanrıça Antik dönemde ait heykellerde genellikle oturmuş
biçimde, elinde ekin demetleri ve kimi zaman ise bir yılanla birlikte betimlenir. Batı resminde
ise elinde ya da saçında ekin demetleri, elinde tarımın temsili olarak bir orakla gösterilir.
Ölüler diyarının tanrıçası ve Hades’in karısı olan Persephone, Zeus ile Demeter’in kızıdır.
Roma mitolojisindeki ismi, Proserpina’dır. Yunan mitleri, tanrıçanın amcası Hades tarafından
kaçırılarak yer altına götürülüşünü oldukça canlı biçimde aktarır: Persephone, Zeus’un diğer
kızları Athena ve Artemis’le birlikte nympheler arasında mutlu bir yaşam sürer. Amcası
Hades ona aşık olur ve Zeus’un da yardımıyla kızı kaçırır.
Hesiodos’a göre Kronos ve Rheia’nın ilk kızı olan Hestia, ocağı simgeleyen ve özellikle aile
ocağını temsil eden tanrıçadır. Roma mitolojisindeki ismi, Vesta’dır. Kimi zaman ismi
Olympos’un on iki tanrısı arasında anılsa da “ocağın koruyucusu” olarak hep Olympos’ta
kalmış ve hem insanların hem de tanrıların ocaklarının (ev ve tapınak) mutlak koruyucusu
sıfatını üstlenmiştir. Sanat tarihinde de belirleyici bir atribüsü ve imgesi olan bir karakter
değildir.
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Bölüm Soruları
1) Yunan panteonuna göre Olymposlu tanrıçaların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaia
B) Hera
C) Demeter
D) Artemis
E) Athena
2) Hera’nın Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Jüpiter
B) Mars
C) Juno
D) Satürn
E) Venüs

3) Yunan mitolojisinde “kentauros” olarak geçen mitolojik karakter aşağıdakilerin hangisinde
doğru tarif edilmiştir?
A) Alınlarında tek gözü olan yaratıklar
B) Su perileri
C) Belden aşağısı at, belden yukarısı insan biçimindeki yaratıklar
D) Belden aşağısı keçi, belden yukarısı insan biçimindeki yaratıklar
E) Yüz kollu devler
4) Yunan mitolojisine göre baştanrı Zeus karısı Hera ile birlikte olmak isteyen Teselyalı kral
İksion’u nasıl cezalandırmıştır?
A) Derisini yüzdürerek
B) Her gün yenilenen bir döngüyle ciğerini kartala dağlatarak
C) Başını kestirerek
D) Tartoras’a hapsederek
E) Sonsuza dek sürekli dönen ve alevler saçan bir tekerleğe bağlatarak
5) Roma mitolojisindeki adı Ceres olan ekili toprağın ve buğdayın tanrıçasının Yunan
mitolojisindeki adı nedir?
A) Artemis
B) Aphrodit
C) Pandora
D) Demeter
E) Gaia
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6) Yunan mitolojisine göre Zeus ve Demeter’in kızı ve ölüler diyarının tanrısı Hades’in eşi
olan Persephone’nin Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Juno
B) Ceres
C) Jüpiter
D) Proserpina
E) Venüs
7) Demeter’in en önemli kült merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Assos
B) Smyrna
C) Eleusis
D) Teselya
E) Sardes
8) Persephone’nin Kaçırılışı gibi devinim ve hareketin yoğun biçimde verildiği sahneler hangi
dönem sanatında yaygındır?
A) Barok
B) Gotik
C) Rönesans
D) Neoklasizm
E) Romanesk
9) Persephone’nin yeraltındayken yediği hangi meyve onu yeraltında yaşamaya bağımlı hale
getirmiştir?
A) Elma
B) Kiraz
C) Üzüm
D) Nar
E) Ayva
10) Aşağıdakilerden hangisi Hera’nın niteliklerinden biri değildir?
A) Evli ve gebe kadınların koruyucusudur.
B) Kıskanç, kinci, kavgacı bir kadını temsil eder.
C) Baykuş atribülerinden biridir.
D) Elinde guguk kuşu bulunan bir asa taşır.
E) Zeus’un karısıdır.

1)B 2)C 3)C 4)E 5)D 6)D 7)C 8)A 9)D 10)C
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10. ATHENA VE ARES
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Athena
10.2. Ares
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Athena’nın tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
2) Ares’in tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
3) Savaş kavramı anlamında Athena ve Ares arasındaki farklı karakter özellikleri
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Athena’nın
tanrısal Athena’nın
nitelikleri ve atribülerinin nitelikleri ve
tanıtılması
öğrenmek

tanrısal Konuya ilişkin yayınların
atribülerini okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
Ares’in tanrısal nitelikleri ve Ares’in tanrısal nitelikleri ve Konuya ilişkin yayınların
atribülerinin tanıtılması
atribülerini öğrenmek
okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Athena

•

Arakhne

•

Medusa

•

Ares

•

Aphrodite

•

Hephaistos

•

Savaş

•

Atribü
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Giriş
Yunan mitolojisinin savaşı temsil eden iki tanrısı, Athena ve Ares Zeus’un çocuklarıdır. Her
ikisi de savaşla ilgili olmakla birlikte Yunan panteonunun zıt karakterlere sahip iki tanrısı
olarak dikkati çekerler. Aklın ve bilgeliğin tanrıçası olan Athena, aklın önderliğindeki savaşın
Ares ise nedensiz yıkıma yol açan savaşın temsilcileridir. Bu anlamda ilkesel açıdan iki tanrı
zıtlık oluşturmaktadır. Nitekim Troya savaşında da iki tanrının ayrı tarafları desteklemesi
raslantısal değildir. Bu bölümde Athena ve Ares’in tanrısal nitelikleri, atribüleri ve etkin rol
oynadıkları önemli mitleri sanat tarihinden örnekler eşliğinde ele alınmaktadır.
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10.1. Athena
Tanrıçanın Doğumu ve Nitelikleri: Zeus tanrıçalar arasında ilk karısı olan Metis’ten doğacak
bir erkek çocuğunun onu iktidarından edeceği kehanetini öğrenmesi üzerine gebe olan Metis’i
yutar. Ona bu kehaneti bildiren Gaia ile Uranos’tur. Doğum zamanı geldiğinde demirci tanrı
Hephaistos’tan bir baltayla kafasını yarmasını isteyen Zeus, kendi kafasının içinde zırhlar
içinde ortaya çıkan Athena’yı “doğurur”. Hesiodos, bu doğumu şu sözlerle aktarır: “Ve Zeus
çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena’yı / o dünyayı birbirine katan
tanrıçayı / o hiç yorulmadan orduları yöneten / o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan /
yüceler yücesi sayılan tanrıçayı.”

Athena’nın Doğumu, Karl Donndorf, 1911
Roma mitolojisindeki ismi Minerva olan Athena genellikle ikinci bir isim olarak
Pallas olarak da anılır; ancak bu kelimenin anlamı konusunda iki farklı yorum söz konusudur.
Biri, kelimenin “kargı sallamak” anlamına geldiği yönündedir ve bu tanım tanrıçanın
savaşçılığına bir göndermedir. Diğer yoruma göre ise, kelimenin kökünün bakirelik anlamını
taşımaktadır. Dolayısıyla Pallas Athena, bakireliği yeğleyen bir tanrıça olarak Bakire Athena
sıfatını tanımlamaktadır. Zeus’un kafasından yeri göğe inleten bir nara ile zuhur ettiği
anlatılan Athena, savaşçı karakteriyle savaşın ve aynı zamanda da aklın ve bilginin
tanrıçasıdır. Homeros İlyada Destanı’nda tanrıçaya önemli bir rol yüklemiştir. Akhaların
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yanında saf tutan Athena Diomedes, Odysseus, Akhilleus, Menelaos gibi Akhalı
kahramanların koruyucusu olarak karşımıza çıkar. Odysseia Destanı’nda Odysseus’un
memleketi İthake’ye dönüşüne yardım eden yine Athena’dır. Aynı şekilde Herakles’i de
himaye eder. Onun bu savaşçı kahramanlara ilişkin koruyuculuğu, beden gücünün yanı sıra
zekaya da verdiği önemle ilintilidir. Aklın öncülüğündeki savaşı temsil eden tanrıça, bu
anlamda nedensiz yıkımın temsili Ares’le de ilkesel anlamda zıtlık oluşturur. Öte yandan
sanatın ve zanaatın koruyucusu olarak özellikle Atina’da tapınım gören bir tanrıçadır. Felsefe,
şiir, edebiyat, müzik gibi sanatların yanı sıra iplik eğirme, dokuma gibi el ve zihin ustalığı
gerektiren zanaatlar da Athena’nın yetki alanları arasındadır.

Athena, Artemisia Gentileschi, 1640’lar
Yunan panteonunun en önemli tanrılarından biri olan Athena’nın sanattaki en
belirleyici atribüleri, savaşçılığının simgeleri olarak kalkanı, mızrağı ve başındaki miğferidir.
Aigis ismini taşıyan kalkanı, babası Zeus’unkiyle aynıdır; bazı anlatılara göreyse elinde
taşıdığı babası tarafından kendisine verilen kalkandır. Athena’nın kalkanının önemli bir
özelliği, üzerinde yer alan Medusa başı imgesidir. Tanrıçanın kutsal hayvanı baykuş, kutsal
bitkisi zeytin ağacıdır.
Atina Kentinin Koruyuculuğu: Attika bölgesinin ve özellikle Atina kentinin koruyuculuğu
için Olymposlu tanrıların hakemliğinde bir yarışma düzenlenir. Deniz tanrısı Poseidon üç
çatallı yabasını kullanarak Atina akropolisinin üzerinde bir tuz gölü meydana getirir. Romalı
yazar Vergilius’un metinlerinde aktardığı daha geç bir geleneğe göre ise Poseidon’un yabası
bir at ortaya çıkarır. Buna karşılık Athena ise o bölgede bir zeytin ağacının yeşermesini
sağlar. Tanrılar tercihlerini zeytin ağacından yana kullanınca Atina kenti Athena’nın
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egemenlik alanı olur. Bugün Atina akropolisinin en ünlü yapısı olan Parthenon, kentin
kurucusu ve koruyucusu Athena’ya adanmış bir tapınaktır.

Athena ve Poseidon, Halle Noel, 18. yüzyıl

Medusa, Caravaggio, 1598-99
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Medusa: Deniz tanrısı Phorkys ile Keto’nun Gorgolar olarak anılan üç kızından ikisi
ölümsüz, Medusa ise ölümlüdür. Uzakbatıda yaşayan bu canavarların başları yılanlarla
çevrilidir, yaban domuzunki gibi kocaman dişleri, tunçtan elleri ve uçmalarını sağlayan altın
kanatları vardır. Ateş saçan ve onlara bakanları taşa dönüştüren gözlere sahiptirler. Ölümlüler
için olduğu kadar ölümsüzler için de korkunç ve tiksindirici yaratıklardır. Buna karşılık
Posedion, Medusa ile birleşmekten çekinmeyerek onu gebe bırakmıştır.
Medusa mitinin başlangıcını daha önceki bölümlerde andığımız Zeus ve Danae
öyküsü oluşturur. Zeus ve Danae’den Perseus’un kral Polydektes tarafından Medusa’’yı
öldürmek üzere görevlendirmesi sonucunda canavarların inine varan Perseus, Hermes’in
kendisine armağan ettiği kanatlı sandallar sayesinde havaya yükselerek Medusa’nın başını
kesebilmiştir. Kalkanını bir ayna gibi kullanan kahraman böylece Medusa’nın taş kestiren
bakışından da kendini korumayı başarır. Medusa’nın kesilen başından Poseidon’un dölleri
olan kanatlı at Pegasos ve Khrysaor çıkar. Doğar doğmaz Olympos’a uçan Pegasos Zeus’un
hizmetine girerek ona yıldırımlarını getirme görevini üstlenir. Savaşçı tanrıça Athena,
Medusa’nın kesilen başını kalkanının ortasına yerleştirir ve böylece kendisine bakmaya
yeltenen düşmanlarını taşa dönüştürür. Medusa’nın tek bir saç perçemi bile düşman orduya
gösterildiğinde onu bozguna uğratmaya yetecek kadar etkiliydi.
Athena ve Arakhne: Kolophonlu Idmon’un kızı olan Arakhne’nin öyküsü, Ovidius’un
Dönüşümler kitabındaki mite dayanır. Arakhne’nin dokuduğu halılar o denli güzeldir ki
Tmolus Dağı ve Paktolus Nehri’nin nympheleri hem bu dokumaları görmek hem de genç kızı
yün eğirirken izlemek için ziyarete gelirlermiş. Arakhne yün eğirmedeki yeteneğinin tanrıça
Athena’nınkini bile gölgede bırakacağı konusunda böbürlenmeye başlayınca, yaşlı bir kadın
kılığına bürünen Athena genç kızı daha alçakgönüllü olması ve tanrıçadan af dilemesi için
uyarır. Ancak Arakhne küstahlıkla yanıt verince, bu kez kendi kimliğini açığa vuran Athena
ile genç kız arasında yarışma başlar.
Athena dokuduğu halıya merkezde baş tanrı Zeus’un yer aldığı Olympos’un on iki
tanrısını resmeder. Tahtlarında oturan tanrılar bilinen atribüleriyle betimlenmiştir. Tanrıça
ayrıca halının dört köşesine de tanrılara meydan okumaları karşısında bozguna uğratılan
ölümlüleri konu alan dört anlatıyı işler. Böylece hem genç kıza yeniden uyarıda bulunur hem
de kendi yetkesinin altını bir kez daha çizer. Arakne ise dokumasında tanrıların adil olmayan,
istismar edici niteliklerine vurgu yapan Zeus’un aşk ilişkileri gibi konuları işlemeyi yeğler.
Genç kızın dokumasının kusursuzluğuna karşın çok öfkelenen Athena, dokumayı
parçalayarak Arakhne’ye mekikle vurur. Bu aşağılanmaya dayamayan Arakhne kendisini
asmak ister; ancak Athena genç kızı bir örümceğe dönüştürür. Böylece Arakhne durmaksızın
ağ örecektir; ancak bu ördüğü ağlar sanatsal bir niteliği olmayan, doğal bir sürecin sonucu
olacaktır.
Athena ve Arakhne öyküsü, tanrıların ölümlülere verdiği cezalar bağlamında çarpıcı
bir anlatıdır. Söz konusu mitin sanat tarihinde de çarpıcı örnekleri vardır. Bunlardan en
ünlüsü, İspanyol ressam Velazquez’in “Las Hilanderas” ismiyle bilinen yapıtıdır. Sanatçı
sahnenin ön planında yün eğiren kadınları arka planında ise Athena’nın kargısıyla Arakhne’ye
saldırdığı anı resmetmiştir.
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Las Hilanderas (Dokumacılar) / Athena ve Arakhne, Velasquez, 1657
10.2. Ares
“Hieros Gamos”tan doğan Ares, Zeus ve Hera’nın üç çocuğundan biridir, diğer iki
kardeşi Hebe ve Eileithyia’dan farklı olarak Olymposlu on iki tanrı arasında yer almaktadır.
Roma mitolojisindeki ismi, Mars’tır. Homeros’un çağından beri savaş tanrısı olarak kıyımın
temsilcisidir. Yunan ve Roma mitolojisi genel anlamda tanrıların kimlikleri açısından benzer
ya da yakından ilişkili kimlik özellikleri benimsemiştir; ancak bazı tanrılar söz konusu
olduğunda bu iki kültürün birbirinden farklı yaklaşımlar geliştirdiği görülebilir. İşte bu
yaklaşım farklılığının örneklerinden biri savaş tanrısının kimliğinde ortaya çıkar. Roma
mitolojisi ve aynı zamanda Roma İmparatorluğu’nun Mars’a yüklediği anlam ve değer Yunan
uygarlığının Ares algısıyla örtüşmez. Roma için Mars imparatorluğun sürekliliği açısından
son derece saygın bir tanrıdır; oysa Yunan mitlerinde ve dünyasında Ares çılgınca, körü
körüne bir savaşın temsili, insanlara bela ve yıkım getiren, kaba güçle sınırlı bir tanrı olarak
tarif edilir.
Homeros İlyada Destanı’nda Zeus’a atfettiği sözlerle Ares’i şöyle anlatmaktadır:
“Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde dönek / Olympos’ta oturan tanrılar arasında benim
iğrendiğim tanrısın sen / hep hır gür, kavga, savaş işin gücün / ele avuca sığmaz huysuzluğun
biliyorum / anadan gelme sana, Hera’dan / ben de ona zorla dinletirim sözümü.” Babası Zeus
gibi Hera da pek hoşlanmaz bu oğlundan.
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Ares, Velazquez, 1640
Ares’le ilgili mitler genel olarak savaş ve kaba güç üzerinedir; ancak savaşta galibiyet
kadar mağlubiyetleri de çoktur. Yunan panteonunda savaş ve kahramanlık söz konusu
olduğunda fiziksel gücü kadar zekasıyla da güçlü olan Herakles ve sağduyusu ile bilginin
önderliğindeki savaşı savunan Athena karşısında Ares aşağılanan bir karakterdir. Nitekim
Troyalılar ile Akhalar arasındaki savaşta taraf olduğu Troya için olumlu hiçbir etkisi
olmadığını İlyada Destanı’nda okuyoruz.
Ares, sanat tarihindeki betimlerinde genellikle başında miğfer ve savaş kıyafetleriyle
gösterilir. Barok dönem resimlerinde kimi zaman başını çenesine dayamış, düşünceli bir
biçimde betimlendiği örneklere rastlanır. Athena ile bir arada gösterildiğinde sıklıkla barışı
tehdit eden bir alegorik bir imge olarak ele alınmaktadır.

Athena Ares’i Barış ve Refah’tan Uzaklaştırıyor, Tintoretto, 1576-77
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Ares ve Aphrodite: Ares’in savaşla ilgili mitlerinin dışında isminin geçtiği en dikkat çekici
anlatı, Hephaistos’la evli olan Aphrodite ile yaşadığı ilişkidir. İki aşık bir sabah birlikteyken
onları gören Güneş tanrısı Helios, durumu Hephaistos’a bildirir. Bunun üzerine gizlice bir
tuzak hazırlamaya karar veren demirci tanrı Hephaistos, görünmez ve kopmaz bir ağ yaparak
Aphrodite ve Ares’i kendi yatağında suç üstü yakalar. Üstelik Olympos’un tanrılarını da olaya
tanıklık etmeleri için çağırmıştır. Utanç içindeki Aphrodite Kıbrıs, Ares ise Trakya’ya kaçar.
Aphrodite ve Ares’in birlikteliklerinden oğulları Phobos (Bozgun), Deimos (Korku) ve kızları
Harmonia (Uyum) doğar. Eros’un da bu ilişkiden doğduğunu anlatan mitlere rastlanmaktadır.

Aphrodite ve Ares, Botticelli, 1483
Aphrodite ve Ares, Rönesans döneminden itibaren sanat tarihinde örneklerine sık
rastlanan mitolojik bir temadır. İtalyan Rönesans’ının ustası Botticelli’nin yapıtı, iki figürü bir
kır manzarasında bir araya getirir. Savaş kıyafetlerinden arınmış olan Ares, uykuya dalmış
biçimde gösterilmiştir. Hollanda resminde bu mitin özellikle iki aşığın tanrılar tarafından
yakalanması aşaması sahneye taşınmıştır. Hephaistos’un ağlarına yakalanan çift, yatakta
uzanırken şaşkınlık içinde gösterilmişlerdir.

Aphrodite ve Ares’in Yakalanması, Maerten van Heemskerck, 1540-45
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Uygulamalar
1) Athena ve Ares’in tanrısal kimlikleri için Azra Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü ile Pierre
Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma metinlerindeki ilgili maddeleri
okuyunuz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin pekiştirilmesi için
www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Athena’nın betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak konuları
saptayabiliyor musunuz?
2) Ares’in

betimlendiği

resimleri

incelerken

atribülerini

tanıyarak

konuları

saptayabiliyor musunuz?

3) Okuduğunuz yayınlar rehberliğinde savaş stratejisi açısından Athena ile Ares
arasındaki farklılıkları saptayabiliyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zeus tanrıçalar arasında ilk karısı olan Metis’ten doğacak bir erkek çocuğunun onu
iktidarından edeceği kehanetini öğrenmesi üzerine gebe olan Metis’i yutar. Ona bu kehaneti
bildiren Gaia ile Uranos’tur. Doğum zamanı geldiğinde demirci tanrı Hephaistos’tan bir
baltayla kafasını yarmasını isteyen Zeus, kendi kafasının içinde zırhlar içinde ortaya çıkan
Athena’yı “doğurur”. Yunan panteonunun en önemli tanrılarından biri olan Athena’nın
sanattaki en belirleyici atribüleri, savaşçılığının simgeleri olarak kalkanı, mızrağı ve başındaki
miğferidir. Aigis ismini taşıyan babası Zeus’unkiyle aynıdır; bazı anlatılara göreyse elinde
taşıdığı babası tarafından kendisine verilen kalkandır. Athena’nın kalkanının önemli bir
özelliği, üzerinde yer alan Medusa başı imgesidir. Tanrıçanın kutsal hayvanı baykuş, kutsal
bitkisi zeytin ağacıdır.
“Hieros Gamos”tan doğan Ares, Zeus ve Hera’nın üç çocuğundan biridir, diğer iki kardeşi
Hebe ve Eileithyia’dan farklı olarak Olymposlu on iki tanrı arasında yer almaktadır. Roma
mitolojisindeki ismi, Mars’tır. Roma için Mars imparatorluğun sürekliliği açısından son
derece saygın bir tanrıdır; oysa Yunan mitlerinde ve dünyasında Ares çılgınca, körü körüne
bir savaşın temsili, insanlara bela ve yıkım getiren, kaba güçle sınırlı bir tanrı olarak tarif
edilir. Ares, sanat tarihindeki betimlerinde genellikle başında miğfer ve savaş kıyafetleriyle
gösterilir. Barok dönem resimlerinde kimi zaman başını çenesine dayamış, düşünceli bir
biçimde betimlendiği örneklere rastlanır. Athena ile bir arada gösterildiğinde sıklıkla barışı
tehdit eden bir alegorik bir imge olarak ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları

1) Athena’nın Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Mars
B) Venüs
C) Minerva
D) Juno
E) Ceres

2) Aşağıda Athena ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Athena, Zeus’un başından zırhıyla birlikte doğmuştur.
B) Kargı sallamak ya da bakire anlamlarına gelen “Pallas” sözcüğü Athena için
kullanılmaktadır.
C) Athena, güzelliğin ve aşkın tanrıçasıdır.
D) Doğum zamanı geldiğinde Zeus Athena’yı kafasının içinden çıkarması için demirci tanrı
Hephaistos’tan yardım istemiştir.
E) Homeros, İlyada Destanı’nda Athena’yı önemli bir rol yükleyerek anlatmıştır.
3) Aşağıdakilerden hangisi Yunan mitolojisine göre Athena’nın kutsal hayvanıdır?
A) Kartal
B) Tavuskuşu
C) Domuz
D) Baykuş
E) Kuğu
4) Yunanistan’daki Atina akropolünün en ünlü yapısı olan Parthenon, hangi tanrıya
adanmıştır?
A) Aphrodite
B) Artemis
C) Zeus
D) Athena
E) Hera

281

5) Hangi mitolojik karakter yün eğirmedeki yeteneğinin tanrıça Athena’yı gölgede bırakacağı
konusunda böbürlenmeye başlayınca tanrıça tarafından örümceğe çevrilerek
cezalandırılmıştır?
A) Leda
B) Prometheus
C) Danae
D) Arakhne
E) Ariadne

6) Yunan mitolojisine göre Ares aşağıdakilerden hangisinin tanrısıdır?
A) Aşk
B) Tarım
C) Deniz
D) Şarap
E) Savaş
7) Homeros, İlyada Destanı’nda Zeus’a atfettiği aşağıda verilen sözlerle hangi tanrıyı
anlatmaktadır?
“Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde dönek / Olympos’ta oturan tanrılar arasında benim
iğrendiğim tanrısın sen / hep hır gür, kavga, savaş işin gücün / ele avuca sığmaz huysuzluğun
biliyorum / anadan gelme sana, Hera’dan / ben de ona zorla dinletirim sözümü.”
A) Hades
B) Hermes
C) Hephaistos
D) Prometheus
E) Ares
8) Yunan mitolojisine göre Medusa kendisine bakanları neye çevirmektedir?
A) Altın
B) Boğa
C) Tavuskuşu
D) Taş
E) Ateş
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9) Hangi İtalyan Rönesans usta ressamı Ares’i savaş kıyafetlerinden arınmış olarak bir kır
manzarası içinde Aphrodite ile birlikte betimlemiştir?
A) Giotto
B) Pontormo
C) Botticelli
D) Bronzino
E) Arnolfo di Cambio

10) Yunan mitolojisinde saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, keskin dişli, tunç elli ve
altın kanatlı dişi canavarların adı nedir?
A) Kentauros
B) Gorgolar
C) Kyklopslar
D) Satyrler
E) Hekatonkheirler

1)C 2)C 3)D 4)D 5)D 6)E 7)E 8)D 9)C 10)B
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11. ARTEMİS VE APOLLON

284

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Artemis
11.2. Apollon

285

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Artemis’in tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
2) Apollon’un tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
3) Artemis ve Apollon kardeşlerin ortak atribüleri var mıdır? Var ise nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Artemis’in
tanrısal Artemis’in
nitelikleri ve atribülerinin nitelikleri ve
tanıtılması
öğrenmek
Apollon’un
tanrısal Apollon’un
nitelikleri ve atribülerinin nitelikleri ve
tanıtılması
öğrenmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

tanrısal Konuya ilişkin yayınların
atribülerini okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
tanrısal Konuya ilişkin yayınların
atribülerini okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Artemis

•

Selene

•

Hekate

•

Efes Artemis’i

•

Endymion

•

Aktaion

•

Apollon

•

Daphne

•

Marsyas

•

Atribü
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Giriş
Zeus ve Leto’nun çocukları olan Artemis ve Apollon özellikle ok kullanmada usta iki tanrıdır.
Mitlerde onların oklarıyla gelen ölümün ani ve acısız olduğu anlatılır. Sanat tarihinde en sık
betimlenen tanrılar arasında yer alırlar. Anadolu Ege coğrafyasında önemli kült merkezlerine
sahip olan Artemis ve Apollon’un mitlerde konu edilen ve sanat tarihinde görsel olarak da
karşılığını bulan öyküleri bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır.
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11.1. Artemis
Zeus ve Leto’nun ikiz çocuklarından biri olan Artemis, Delos’ta doğduğu zaman ikiz
kardeşi Apollon’un doğumu için annesine yardımcı olmuştur. Bakire ve ebediyen genç kalan,
avcılığıyla ün salan Artemis’in Roma mitolojisindeki ismi Diana’dır. Kardeşi gibi ok ve yay
taşıyan tanrıça, vahşi genç kız tipinin temsilidir. Homeros İlyada Destanı’nda tanrıçadan
“altın yaylı, altın tahtlı ve dizginleri altın kakmalı” diye söz etmektedir. Geleneğe göre
Apollon gümüş yaylı, Artemis ise altın yaylı kabul edilir. Tanrıça oklarını avladığı hayvanlara
karşı kullandığı gibi aynı zamanda insanları öldürmek için de kullanır. Onun oklarının birden
bire ve acı vermeyen bir ölüm getirdiği söylenir.

Artemis, Simon Vouet, 1637
Avcı ve bakire Artemis’in atribüleri, gebe kalmamış Ay’ı temsil eden, başında taşıdığı
hilal, avcılığına atıfta bulunan ok ve yay ile av hayvanlarıdır. Elinde yayı, yanında tazıları ile
çevik ama aynı zamanda narin bir kadın olarak betimlenen Artemis, avcılığına ve doğadaki
yaşamına karşın naif bir görünüm sunmaktadır. Bu ehil imgenin oluşumunda Homeros’un
İlyada’sındaki anlatılar da etkili olmuştur. Troya savaşının akıbeti konusunda yapılan bir
tartışmada, Artemis kardeşi Apollon’un savaştan çekilmekle suçlayınca Hera, avcı tanrıçanın
bileklerini yakalar ve kulaklarını çekerek oklarını yere saçar. Gözyaşları içindeki Artemis
babasına sığınır ve Zeus onu kucağına alarak rahatlatır. Homeros’un çizdiği Artemis portresi,
kendini korumaktan çekinen küçük bir kızı anımsatmaktadır.
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Artemis’in Batı resmindeki betimlerinde genellikle tanrıçaya nymphalar eşlik
etmektedir. Kırlarda, ormanlarda ve sularda yaşayan dişil varlıklar olan nymphalar Homeros’a
göre Zeus’un kızlarıdır. Bunların içinden bakireliği yeğleyenler Artemis’in takipçileridir.
Artemis ve Nymphalar olarak isimlendirilen sahnelerde bu genç kızların Artemis’in
önderliğinde avlanmaları ya da Artemis’in eşliğinde nehirde yıkanmaları betimlenmiştir.
Artemis-Selene-Hekate: Yunan mitolojisinde Zeus ve Leto’dan doğan ikiz kardeşlerden
Apollon Güneş ile Artemis ise Ay ile ilişkili kabul edilir. Öte yandan Yunan mitlerinde Ay ile
ilişkilendirilen üç tanrıçanın varlığı, Artemis’in kimliğinin de üçlü olarak ele alınmasına yol
açmıştır: Avcılık ve bakirelikle bütünleşen Artemis, Ay’ın kişileştirilmesi olan Selene ve
gecenin karanlık güçlerinin temsilcisi Hekate.
Ay’ın kişileştirilmiş hali olan Selene, Hyperion ile Theia’nın bazı kaynaklara göreyse
Titan Pallas’ın ya da Helios’un kızıdır. Gökyüzünü iki atın çektiği gümüş bir araba üzerinde
kat eden genç ve güzel bir kadın olarak yorumlanmaktadır. Mitlerde aşklarıyla anılan bir
karakter olan Selene, baştanrı Zeus’tan Pandia adında bir kız doğurur. Arkadia’da birlikte
olduğu Pan, ona beyaz sığırlardan oluşan bir sürü armağan eder. Selene’nin Batı sanatına da
sıklıkla konu olan aşk öyküsü, yakışıklı genç çoban Endymion’la ilgili mittir.
Selene ve Endymion: Beşparmak dağlarında sürülerini otlatan ve kavalından başka dostu
olmayan Endymion ıssız dağlarda dolaşarak yaşayan genç, yakışıklı bir çobandır. Gözlerden
uzak yaşayan bu çobanın güzelliği, her gece ışığıyla izlemeye doyamadığı bu bedeni
aydınlatan Ay’ın ilgisine çeker. Öyle ki Ay Tanrıçası Selene her gece ışığıyla genç adamın
bedenini sarıp sarmalamaya başlar. Selene’nin isteği üzerine baştanrı Zeus, Endymion’a bir
dileğini gerçekleştireceği vaadinde bulununca genç çoban sonsuz bir uykuya dalmayı diler,
böylece bedeni hep genç kalır.
Başka bir anlatıya göre, Ay Tanrıçası genç çobana bu sonsuz uykusu sırasında aşık
olur. Kimi zaman Artemis ve Endymion olarak da geçen bu mit, Barok ve Rokoko dönem
resimlerinde sık rastlanan bir tema haline gelir. Sürüsündeki hayvanların eşlik ettiği genç
çoban Endymion uzanmış uyurken, Selene (ya da kimi zaman Artemis) hilal biçimli bir Ay’ın
üzerinde oturmuş gökyüzünden aşığını izlerken ya da Endymion’u kollarıyla sarmış öpmek
üzereyken gösterilmiştir. İki figür arasındaki aşkın işareti olarak Eros da bazı sahnelerde yer
almaktadır.
Hekate: Artemis’le ilişkilendirilen isimlerden biri olan Hekate, kimliği konusunda kesin bir
yargıya varılması güç bir karakterdir. Homeros’un hiç anmadığı oysa Hesiodos’un Titanlar
kuşağında ismine yer verdiği ve Ana Tanrıça kültü ile ilişkilendirilebilecek bir anlam
yüklediği Hekate kimliğindeki bu belirsizlik nedeniyle gizemli bir tanrıça olarak anılmaktadır.
Olymposlu tanrıların yer aldığı hiçbir mitte ismine rastlanmasa da Hesiodos Theogonia’da bu
tanrıçaya hatırı sayılır bir yer verir: “Ölümsüzlerin saygısı büyüktür ona / Bugün yeryüzünde
kurban kesen her ölümlü / Hekate’nin adını anar yakarışlarında (...) Ölümsüzler arasında
yeri büyüktür Hekate’nin / Zeus gençliğin besleyicisi yapmıştır onu.”
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Artemis ve Nymhalar, Domenichino, 1620

Selene ve Endymion, Fragonard, 1753-56
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Hekate
Hekate’nin etki alanı diğer tanrılardakinden farklı olarak belirli bir alanın sınırları
içinde değildir, kendi takdirine göre bereket verir ya da telef eder. Yunan panteonunda önemli
bir yer edinmeyen Hekate özellikle Roma mitolojisinde geceye ve karanlığa egemen, büyü ve
sihre hükmeden bir Ay Tanrıçası olarak tapınım görür. Büyünün en etkili olduğu alanlar
olduğuna inanılan yol kavşaklarına Hekate’nin üç gövdeli ya da üç başlı, tek gövdeli
heykellerinin dikildiği mitlerde anlatılır. Nitekim sanat tarihinde nadiren rastlanan
betimlerinde de sırtlarından birleştirilmiş üç kadın figürü ile temsil edilir. Her üçünün de
başlarında hilal bulunur ve ellerinde gecenin karanlığını aydınlatan ışığa gönderme yapan
meşaleler yer alır.
Efes Artemis’i: Yunan coğrafyasının bütün dağlık bütün bölgelerinde tapınım gören Artemis
Antik Efes kentinde özgün bir kült olarak yer edinmiştir. Efes kazıları sırasında ortaya
çıkarılan çok göğüslü Artemis heykelleri, tanrıçanın Efes’teki kültünün bu coğrafyaya özgü
olduğunu ortaya koyar. Ensesi dolunay biçimli ve her iki yanında grifonların yer aldığı bir
diskle çevrili, başında kule biçimli bir başlık bulunan, alnında Artemis’in tipik atribüsü hilal
taşıyan, çok göğüslü, başı taçlı, gövdesi birçok figürle örtülü bu büyük boy heykeller,
Anadolu’da bereketin simgesi olan pek çok Ana Tanrıça kültünün geçirdikleri evrimin bir
temsilidir. Dolayısıyla Efes’teki Artemis kültü, bolluk ve bereketle ilişkili bir tanrıçayı
yansıtır. Azra Erhat’a göre, Efes Artemis’i Frigya bölgesindeki Kybele kültüyle yakından
ilişkilidir ve etkisi Kybele kadar kuvvetlidir. İsa’yı doğuran Bakire Meryem’in Efes
coğrafyasıyla ilişkilendirilmesi, Ana Tanrıça düşüncesinin tek tanrılı anlayışta ortaya çıkışı
bağlamında dikkat çekici bir konudur.
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Efes Artemis’i, İS 1. yüzyıl

Artemis ve Aktaion, Giuseppe Cesari, 1603-6
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Artemis ve Aktaion: Kentauros Kheiron tarafından büyütülen ve avcılık öğretilen Aktaion,
Apollon ile Nympha Kyrene’nin oğlu Aristaios’un oğludur. Thebaili avcı, usta avcılığıyla o
denli övünür ki Artemis’ten bile iyi olduğunu söyleyecek kadar ileriye gider. Üstelik bakire
tanrıça Artemis’i çıplak olarak nehirde izleme gafletinde de bulununca bu küstahlık karşısında
Artemis Aktaion’u geyiğe dönüştürür. Ardından da avcının köpeklerini azdırarak geyiğin
üstüne salar. Böylece köpekler sahipleri Aktaion olduğunu bilmedikleri geyiği parçalayarak
öldürürler. Uluyarak sahiplerini aramaya devam eden köpekler sonunda Aktaion’u yetiştiren
Kheiron’un mağarasına vardıklarında hayvanları avutmak isteyen Kheiron Aktaion’un bir
heykelini yapar.
Artemis ve Aktaion mitini konu alan sahnelerde, nymphalarla birlikte nehirde yıkanan
Artemis’i vücudunu sakınarak öfkeli bir biçimde onu izleyen Aktaion’a bakarken görürüz.
Köpekleriyle birlikte betimlenen Aktaion ise genellikle başında geyik boynuzlarıyla ya da
başı bütünüyle geyik biçiminde gösterilmiştir. Kimi zaman ise köpeklerin geyik biçimine
dönüşen Aktaion’un üzerine atlayarak vücudunu parçalamaları sahneye taşınmıştır.
Artemis ve Orion: Dev bir avcı olan Orion, deniz tanrısı Poseidon’un oğludur. Bununla
birlikte bütün devler gibi onun da Yer’den doğduğunu aktaran mitler de vardır. Babasından
denizin üzerinde yürüyebilme yeteneğini alan Orion, güçlü ve yakışıklı bir erkek olarak pek
çok güzel kadınla anılır; ancak yolunun Artemis’le kesişmesi bu dev avcının yazgısını
belirleyen olay olur. Bu kesişmenin mitlerde birkaç versiyonu vardır. Orion disk atmada
Artemis’e meydan okumaya kalkışması ya da tanrıçanın takipçilerinden bakire Opis’e
tecavüze yeltendiği için Artemis tarafından öldürülür. Daha yaygın olan mite göreyse, Orion
bizzat tanrıçaya yanaşmaya kalkışınca, Artemis bir akrebin dev avcıyı topuğundan sokmasını
sağlar. Orion’u öldüren akrep Artemis tarafından bir burca dönüştürülür. Sanat tarihinde
örneklerine nadiren rastlanan Artemis ve Orion betimlerinde bulutların üzerindeki Artemis’in
Orion’un ölü bedenini izleyişi resmedilmektedir.
Niobe’nin Çocuklarının Öldürülmesi: Thebaili kadın kahramanlardan biri olan, Tantalos’un
kızı Niobe’nin Amphion’la birlikteliğinden yedi erkek, yedi kız çocuğu olur. Çocukların
sayısı Homeros’a göre on iki, tragedya geleneğinde ise yirmidir. Çocuklarının sayısının
çokluğuyla gurur duyan Niobe, yalnızca bir kızı (Artemis) ve bir oğlu (Apollon) olan
Leto’dan daha üstün olduğunu dile getirme gafletinde bulunur. Niobe’nin kibri kendini
aşağılanmış hisseden Leto’da büyük bir öfke yaratır ve çocuklarından öcünü almalarını ister.
Apollon erkek çocuklarını Kitheron’da avlandıkları sırada, Artemis ise kızları evlerindeyken
öldürür. Bir mite göre, bir kız bir erkek çocuk ölümden kurtulabilirler. İlyada’da anlatıldığına
göre Niobe’nin çocuklarının ölüsü on gün gömülmeden ortada kalır; ancak on birinci gün
tanrılar tarafından gömülürler. Daha geç bir geleneğe göre, acılı anne Niobe babası
Tantalos’un yanına ya da Anadolu’daki Spylos dağına gider ve orada tanrılar tarafından bir
kayaya dönüştürülür. Yas tutan annenin gözyaşları akmaya devam ettiğinden kayanın içinden
sular sızmaktadır. Niobe ismini alan bu kayanın Manisa bölgesindeki kaya olduğu var sayılır.
Tragedya yazarlarına esin veren Niobe’nin Çocuklarının Öldürülmesi miti, Batı
sanatında özellikle 17. yüzyıl Hollanda resminde sık rastlanan mitolojik temalardan biridir.
Kibir ve gururun cezasız kalmayacağı öğretisi bağlamında ele alınan bu sahnelerde, gökte
bulutların üzerinden oklarını atan Apollon ve Artemis kardeşler yerde ise vücutlarına isabet
eden oklarla ölen çocukları arasında ellerini yukarı kaldırmış ve yalvarır biçimde göğe doğru
bakan Niobe betimlenmektedir.
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Niobe’nin Çocuklarının Öldürülmesi, Abraham Bloemaert, 1591
11.2. Apollon
Zeus ve Leto’nun ikiz çocuklarından biri ve Artemis’in kardeşi olan Apollon,
Hera’nın gazabından kaçan Leto’nun sığındığı çorak bir adada doğar. Annesine ve doğumuna
ev sahipliği yapan bu adayı Yunan dünyasının merkezine sabitleyen Apollon adaya parlak
anlamına gelen Delos ismini verir. Doğumunun ardından Zeus oğluna altın bir külah, bir lir ve
kuğuların çektiği bir araba armağan eder. Daha sonra da oğluna Delphoi kentine gitmesini
söyler. Doğanın bile kutlamalarla karşıladığı Apollon, Delphoi kentinde her yıl kendisine
sunulan kurban törenleriyle yüceltilmiştir. Apollon Yunan mit yazınında genellikle ışık saçan,
parlak anlamına gelen Phoibos sıfatıyla anılır. Bu tanımlama Güneş’i işaret etse de Yunan mit
dünyasında Güneş tanrısı olan Apollon değil, Helios’tur.

Apollon ve Artemis, Tiepolo, 1757
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Homeros İlyada Destanı’nda Apollon’u “okçu, hedefi vuran, gümüş yaylı” sıfatlarıyla
anmaktadır. Okçuluk, kardeşi Artemis ile paylaştığı bir yetenektir ve bu iki kardeşin oklarıyla
acısız, ani ölüme kavuşan birçok ölümlü vardır. Tanrının yaydığı ışık ya da doğrudan
saçlarının rengiyle ilgili olduğu düşünülen “sarışın” sıfatı da Apollon için kullanılır.
Kehanetin ve müziğin tanrısı Apollon özellikle aşkları nedeniyle bitkiler ve doğayla da sıkı
bağlılığı olan bir tanrıdır. Güçlü olduğu kadar zarif bir vücutla da betimlenen Apollon, erkek
figürü için ideal güzellik ilkesinin temsilidir. Ok ve okluk, müzik aleti lir ya da kimi zaman
flüt Apollon’un atribüleridir.
Apollon ve Marsyas: Frigya kaynaklı olduğu kabul edilen mite göre, Marsyas Olympos ve
Hyagnis’in oğlu olan bir satyrdir. Çifte flüt olarak anılan flütün mucidi olarak ismi Athena ile
birlikte anılır. Ovidius’a göre flütün gerçek mucidi tanrıça Athena’dır; ancak flütü çalarken
yanaklarının aldığı şekli nehirde görmesinin ardından icat ettiği aleti bir kenara fırlatır ve
flütü bulan Marsyas müzik aletinin ünlenmesini sağlar. Başka bir anlatıda ise, onu flütü
çalarken gören Hera ve Aphrodite’nin tanrıça ile alay edişlerinin ardından Athena’nın
Frigya’da bir nehirde kendisine bakarak gördüğü imge karşısında flütü fırlatıp attığı konu
edilir. Ayrıca tanrıça fırlatıp attığı aleti bulan olursa onun cezaya çarptırılacağı kehanetinde de
bulunur. Nitekim satyr Marsyas’ın yazgısı da bu kehanetten farklı olmaz. Bazı kaynaklara
göre Marsyas, tanrıçanın bu sözlerine karşın flütü edinip çalması küstahlığı karşısında
doğrudan Athena tarafından cezalandırılır.

Apollon ve Marsyas, Palma Giovane, 16. yüzyılın 2. yarısı
Ovidius ve başka yazarlara göreyse satyrin yazgısını son kertede belirleyen Apollon ile
giriştiği düellodur. Mousaların hakemliğinde gerçekleşen yarışmada Apollon’un liri ile
Marsyas’ın flütü yarışır. Mitin bir versiyonunda flütünün dünyanın en güzel müziğini icra
etmesiyle böbürlenen Marsyas’a karşılık Apollon kendisinin liriyle yaptığı gibi satyrin de
flütünü tersten çalmasını ister; lirin tersten de mükemmel çalınışı sonucunda Apollon
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galibiyetini ilan eder. Marsyas’a düşen salt yenilgi değildir; Apollon rakibini bir çam ağacına
asarak derisini yüzer ya da yüzdürür. “Neden beni benden (kendimden) soyup çıkarıyorsun?
Pişmanım. Müzik bu acıya değmez!” diye haykırırken satyr, derisi bütün bedeninden
soyulmaktadır (Ovidius, Dönüşümler). Bütün kasları ve iç organları görünür hale gelir; her
yeri kan içindedir. Marsyas’a eşlik eden bütün satyrler ve orman nymphaları ağlaşırlar ve
onların gözyaşlarından Frigya’da Marsyas olarak anılacak nehir oluşur. Mitin başka bir
versiyonunda ise Apollon’un kapıldığı öfkeden pişmanlık duyarak lirini kırdığı ve Marsyas’ı
bir nehre dönüştürdüğü aktarılır.
Apollon’un Pan ile yarıştığı başka bir mitin etkisiyle Marsyas mitinin de Kral Midas’la
ilişkilendirildiği görülür. Mitin bu versiyonlarında Apollon ve Marsyas arasındaki düelloya
Midas ve Mousalar hakemlik ederler. Midas, Mousalardan farklı olarak Marsyas’tan yana
eğilim gösterir. Tercihini Tanrı’dan yana kullanmamasının bedelini kulaklarının eşek kulağına
dönüştürülmesiyle öder.

Marsyas’ın Derisinin Yüzülmesi, Tiziano, 1576
Apollon ve Marsyas arasındaki düello sanat tarihinde örneklerine en sık rastlanan
mitolojik temalardan biridir. İki figürün müziklerini icra edişleri, düelloya yapılan hakemlik
ve Marsyas’ın cezası Rönesans ve Barok dönemde sıklıkla konu edilmiştir. Apollon’un
çaldığı müzik aleti kimi zaman lirden başka bir çalgı (keman gibi) olarak da
betimlenmektedir. Düellonun gösterildiği resimlerde genellikle hakem olarak Kral Midas da
sahnede yer alır ve kimi zaman eşek kulaklı olarak resmedilir. Marsyas’ın derisinin yüzülmesi
mitin daha yaygın olarak sahneye taşınan aşamasıdır. Marsyas ayaklarından baş aşağı biçimde
bir ağaca asılmış derisi yüzülürken gösterilir. Rönesans resminin Venedik’teki en büyük
ustası Tiziano’nun yapıtı, rengin kullanımı ve dramatik anlatımı ile bu mitolojik temanın en
seçkin örneklerinden biridir.
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Apollonve Daphne: Apollon Teselya’nın nehir tanrısı Peneios’un kızı nympha Daphne’ye
aşık olur. Tanrıyı bu aşka düşüren, ok talimi yaptığı sırada alay ettiği Eros’un Apollon’dan öç
alma isteğiydi. Erkeklerden uzak bir hayat yaşayan Daphne, bu aşka karşılık vermeyerek dağa
kaçar ancak Apollon nymphanın peşine düşer. Apollon tarafından yakalanacağı sırada
Daphne, kurtulabilmek için babasından kendisini başka bir şeye dönüştürmesini ister. Nehir
tanrısı Peneios kızının isteğini kabul edince Apollon kollarına aldığı varlığın defne ağacı
olduğunu fark eder. Bu olayın üzerine defne Apollon’un kutsal ağacı olur. Hem çalgısını bu
ağaçtan yapar hem de defne yaprakları ve dallarından yaptığı çelenkleri hep başında taşır.
Bu mitin sanat tarihindeki örneklerinde genellikle anlatının en can alıcı aşaması olarak
Daphne’nin defne ağacına dönüşümü sahneye taşınmaktadır. Apollon nymphaya uzanmak
üzereyken ya da elleriyle dokunurken gösterilirken nymphanın elleri ve kolları defne ağacına
dönüşmüş biçimde betimlenmektedir. Bazı resimlerde Teselya nehrinin tanrısı ve Daphne’nin
babası Peneios da kompozisyona dahil edilmektedir.

Apollon ve Daphne, Tiepolo, 1755-60
Apollon ve Koronis: Lapithler kralı Phlegyas’ın kızı olan Koronis, Apollon’la birlikte olur ve
gebe kalır. Ancak tanrının dölünü karnında taşırken Arkadyalı bir ölümlüyle de ilişkisi olur.
Mitin bir versiyonuna göre Apollon’a bu sadakatsizliği kutsal kuşu kuzgun bildirir. Çok
öfkelenen Apollon, bembeyaz olan bu kuşun tüylerini kara renge boyar. Pindaros’a göre, tanrı
bizzat bu aldatılma olayına tanıklık eder. Koronis’in sadakatsizliği bir odun yığının üzerinde
diri diri yakılması cezasına çarptırılmasına neden olur. Kadın can vermek üzereyken
çocuğunun da onunla ölmesine razı olamayan Apollon kendi dölünü Koronis’in karnından
çıkarır ve böylece hekim tanrı Asklepios hayat bulur. Şifacılığı nedeniyle Yunan dünyasında
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büyük bir ünü olan Asklepios, ona hekimlik sanatını öğreten kentauros Kheiron tarafından
yetiştirilir.
Sanat tarihinde nadiren rastlanan temalardan biri olan Apollon ve Koronis
betimlerinde, sahnenin ön planında genellikle çıplak gösterilen Koronis ve ona yaklaşan
Apollon, arka planında ise sadakatsizliğinden dolayı diri diri yakılmakla cezalandırılan
Koronis için hazırlanan odun yığınlarının ateşe verilişi betimlenmektedir.

Apollon ve Koronis, Adam Elsheimer, 1607-8
Apollon ve Kassandra: Aşkları konusunda hep mutsuzluğa yazgılı olan Apollon’un Troya
kralı Priamos’un kızı Kassandra ile yaşadığı ilişki de farklı olmaz. Kendisiyle birlikte olması
durumunda ona kehanet sanatını öğreteceğine söz vermesi üzerine Kassandra bu ilişkiye
istekli olur; ancak kahinlik için gereken yeteneği elde edince Apollon’la olmaya razı olmaz.
Buna çok öfkelenen Apollon, kadının ağzına tükürerek verdiği kehanet yeteneğinin etkisiz
kalmasına neden olur. Kassandra geleceği görecek, bunu haykıracak ancak hiç kimse onun
sözlerinin doğruluğuna inanmayacaktır.
Başka bir mite göre Kassandra’nın biliciliği bebekliğinde yaşadığı bir olaya
dayanmaktadır. Troya kralı Priamos ve karısı Hekabe, Apollon şerefine tapınakta bir şenlik
düzenledikleri bir gün Kassandra ile ikiz kardeşi Helenos’u tapınakta unuturlar.
Döndüklerinde beşikteki iki bebeği iki yılan tarafından gözleri ve kulakları yalanırken
bulurlar. Yılanların bu eylemi, onları insanların göremediği ve duyamadığı gerçeklerin
algılanması yolunda arındırır ve böylece iki kardeş de kahin olurlar. Kassandra, Troya tarihi
açısından dönüm noktası olan pek çok olayı önceden görüp bildirir ancak Apollon’un laneti
nedeniyle bu kehanetleri hiçbir karşılık bulmaz. Apollon ve Kassandra miti sanat tarihinde
pek rastlanmayan bir temadır. Pre-Raphaelite ressamlardan Evelyn de Morgan Yunan
mitolojisindeki kadın karakterler üzerine yoğunlaşan üretiminde Kassandra imgesine de yer
vermiştir. Kızıl saçlarını iki eliyle çekiştiren Kassandra’nın arkasında yıkılacağını önceden
bildirdiği Troya kenti görülür.
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Apollon ve Hyakinthos: Apollon’un aşkları kadınlarla sınırlı kalmaz; mitlerde olağanüstü
güzellikte bir erkek olarak anılan Hyakinthos da tanrının aşık olduğu isimlerden biridir.
Birlikte disk attıkları bir gün rüzgar Apollon’un fırlattığı diskin yönünü değiştirir ve disk
başına çarpan Hyakinthos o anda can verir. Mitin başka bir versiyonuna göre disk kayaya
çarparak geri döner. Bu olaydan büyük bir acı duyan Apollon, Hyakinthos’un ismini
ölümsüzleştirmek için onun yarasından akan kanı “hyakinthe” isminde bir çiçeğe dönüştürür.
Başka bir anlatıda ise genç adamın kanının aktığı çimde bir çiçek bitiverir ve bu çiçeğe
“hyakinthos” yani sümbül ismi verilir. Bazı yazarlar Hyakinthos’un ölümünü rüzgar tanrısı
Zephyros’a bağlarlar. Apollon’un fırlattığı diskin yönünü değiştiren, kendisi de Hyakinthos’a
aşık olan ve hem genci hem de Apollon’u cezalandırmak isteyen Zephyros’tur.
Apollon’un acıyla sonlanan aşk anlatılarından biri olan Hyakinthos mitinin konu
edildiği resimlerde, genç adam yere yığılmış biçimde, Apollon ise büyük bir çaresizlik içinde
ona doğru yaklaşırken gösterilir. Kimi zaman Hykinthos’un ölü bedeni Apollon’un kolları
arasındadır. Apollon başında defne yapraklarından bir taç, sırtında çalgısı ya da okluğu ile
betimlenmektedir. Hyakinthos’un düştüğü yerde biten kırmızı sümbül çiçeği de bir atribü
olarak sahnede genellikle yer alır.

Apollon ve Hyakinthos, Jean Broc, 1801
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Uygulamalar
1) Artemis ve Apollon’un tanrısal kimlikleri için Azra Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü ile
Pierre Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma metinlerindeki ilgili maddeleri
okuyunuz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin pekiştirilmesi için
www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1) Artemis’in

betimlendiği

resimleri

incelerken

atribülerini

tanıyarak

konuları

saptayabiliyor musunuz?

2) Apollon’un betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak konuları
saptayabiliyor musunuz?

3) Okuduğunuz yayınlar rehberliğinde Efes Artemis’inin Anadolu’daki Ana Tanrıça
kültüyle olan ilişkisini kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zeus ve Leto’nun ikiz çocuklarından biri olan Artemis, Delos’ta doğduğu zaman ikiz kardeşi
Apollon’un doğumu için annesine yardımcı olmuştur. Bakire ve ebediyen genç kalan,
avcılığıyla ün salan Artemis’in Roma mitolojisindeki ismi Diana’dır. Kardeşi gibi ok ve yay
taşıyan tanrıça, vahşi genç kız tipinin temsilidir. Geleneğe göre Apollon gümüş yaylı, Artemis
ise altın yaylı kabul edilir. Avcı ve bakire Artemis’in atribüleri, gebe kalmamış Ay’ı temsil
eden, başında taşıdığı hilal, avcılığına atıfta bulunan ok ve yay ile av hayvanlarıdır. Elinde
yayı, yanında tazıları ile çevik ama aynı zamanda narin bir kadın olarak betimlenen Artemis,
avcılığına ve doğadaki yaşamına karşın naif bir görünüm sunmaktadır. Artemis’in Batı
resmindeki betimlerinde genellikle tanrıçaya nymphalar eşlik etmektedir. Kırlarda,
ormanlarda ve sularda yaşayan dişil varlıklar olan nymphalar Homeros’a göre Zeus’un
kızlarıdır. Bunların içinden bakireliği yeğleyenler Artemis’in takipçileridir. Artemis ve
Nymphalar olarak isimlendirilen sahnelerde bu genç kızların Artemis’in önderliğinde
avlanmaları ya da Artemis’in eşliğinde nehirde yıkanmaları betimlenmiştir.
Zeus ve Leto’nun ikiz çocuklarından biri ve Artemis’in kardeşi olan Apollon’a, doğumunun
ardından Zeus altın bir külah, bir lir ve kuğuların çektiği bir araba armağan eder. Daha sonra
da oğluna Delphoi kentine gitmesini söyler. Doğanın bile kutlamalarla karşıladığı Apollon,
Delphoi kentinde her yıl kendisine sunulan kurban törenleriyle yüceltilmiştir. Apollon Yunan
mit yazınında genellikle ışık saçan, parlak anlamına gelen Phoibos sıfatıyla anılır. Bu
tanımlama Güneş’i işaret etse de Yunan mit dünyasında Güneş tanrısı olan Apollon değil,
Helios’tur. Homeros İlyada Destanı’nda Apollon’u “okçu, hedefi vuran, gümüş yaylı”
sıfatlarıyla anmaktadır. Okçuluk, kardeşi Artemis ile paylaştığı bir yetenektir ve bu iki
kardeşin oklarıyla acısız, ani ölüme kavuşan birçok ölümlü vardır. Tanrının yaydığı ışık ya da
doğrudan saçlarının rengiyle ilgili olduğu düşünülen “sarışın” sıfatı da Apollon için kullanılır.
Kehanetin ve müziğin tanrısı Apollon özellikle aşkları nedeniyle bitkiler ve doğayla da sıkı
bağlılığı olan bir tanrıdır. Güçlü olduğu kadar zarif bir vücutla da betimlenen Apollon, erkek
figürü için ideal güzellik ilkesinin temsilidir. Ok ve okluk, müzik aleti lir ya da kimi zaman
flüt Apollon’un atribüleridir.
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Bölüm Soruları
1) Artemis’in Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Juno
B) Diana
C) Venüs
D) Mars
E) Jüpiter

2) Homeros’un İlyada Destanı’nda “altın yaylı, altın tahtlı ve dizginleri altın kakmalı” diye
söz ettiği tanrıça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hera
B) Helen
C) Artemis
D) Aphrodite
E) Athena

3) Yunan mitolojisine göre, gökyüzünü iki atın çektiği gümüş bir araba üzerinde kat eden
genç, güzel bir kadın ve ayın kişileştirilmiş hali olarak kabul edilen karakter aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hera
B) Leda
C) Aphrodite
D) Selene
E) Helen

4) Sanat tarihinde nadiren rastlanan betimlerinde sırtlarından birleştirilmiş üç kadın figürü ile
temsil edilen, Roma mitolojisinde geceye ve karanlığa egemen, büyü ve sihire hükmeden bir
Ay Tanrıçası olarak tapınım gören mitolojik karakter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hera
B) Aphrodite
C) Hekate
D) Demeter
E) Helen
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5) Ensesi dolunay biçimli ve her iki yanında grifonların yer aldığı bir diskle çevrili, başında
kule biçimli bir başlık bulunan, alnında hilal taşıyan, çok göğüslü, başı taçlı, gövdesi birçok
figürle örtülü Anadolu coğrafyasına özgü büyük boy heykeller hangi isimle anılır?
A) Kybele
B) Milo Venüsü
C) Efes Artemis’i
D) Efes Aphrodite’i
E) Priapos
6) Yunan mitolojisine göre tanrıça Artemis, Aktaion’u hangi konuda kendisinden daha üstün
olduğunu iddia ettiği için cezalandırmıştır?
A) İp eğirme
B) Dokuma
C) Savaş
D) Av
E) Bilgelik

7) Yunan mitolojisine göre tanrıça Artemis’in topuğundan bir akrebin sokmasıyla ölmesine
neden olduğu dev avcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Argos
B) Orion
C) Kentauros
D) Ganymedes
E) Epimetheus

8) Yunan mitolojisine göre Zeus hangi oğluna doğumundan sonra altın bir külah, bir lir ve
kuğuların çektiği bir araba armağan etmiştir?
A) Prometheus
B) Ganymedes
C) Apollon
D) Athena
E) Perseus

9) Yunan mit yazınında hangi tanrı genellikle ışık saçan, parlak anlamına gelen Phoibos
sıfatıyla anılır?
A) Zeus
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B) Hera
C) Aphrodite
D) Poseidon
E) Apollon

10) Pre-Raphaelite ressamlardan Evelyn de Morgan’ın Yunan mitolojisindeki kadın
karakterler üzerine yoğunlaşan üretiminde, kızıl saçlarını iki eliyle çekiştiren bir kadın ve
kadının arkasında yıkılacağını önceden bildirdiği Troya kentinin betimlendiği resmindeki
kahinliğine inanılmayan kadın karakterin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daphne
B) Artemis
C) Athena
D) Kassandra
E) Koronis

1)B 2)C 3)D 4)C 5)C 6)D 7)B 8)C 9)E 10)D
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12. APHRODITE VE EROS

308

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Aphrodite
12.2. Eros
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Aphrodite’nin tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
2) Eros’un tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
3) Venüs’ün ikili doğasına (göksel / yersel) vurgu yapan ve sanatta yeni bir Venüs
imgesinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan düşünce nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Aphrodite’nin
tanrısal Aphrodite’nin
nitelikleri ve atribülerinin nitelikleri ve
tanıtılması
öğrenmek

tanrısal Konuya ilişkin yayınların
atribülerini okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
Eros’un tanrısal nitelikleri Eros’un tanrısal nitelikleri Konuya ilişkin yayınların
ve atribülerinin tanıtılması
ve atribülerini öğrenmek
okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Aphrodite

•

Venüs

•

Yeni Platonculuk

•

Paris’in Yargısı

•

Adonis

•

Güzellik

•

Eros

•

Psykhe

•

Atribü
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Giriş
Sanat tarihinde en yaygın mitolojik karakterlerden biri olan Aphrodite, özellikle YeniPlatoncu düşünce bağlamında Rönesans sanatının en önemli mitolojik temasıdır. Tanrıçanın
güzellik kavramıyla olan ilişkisi, Antik dönemden itibaren ideal güzelliğin temsilinde de
başlıca figürlerden biri olarak ele alınmasını sağlamıştır. Öte yandan sanat tarihinin temel
izleklerinden “Uzanan Çıplak” temasına esin veren karakter de güzellik tanrıçası
Aphrodite’dir (Venüs). Bununla birlikte genellikle tanrıçanın oğlu kabul edilen Eros, aşk
temalı mitolojik sahnelerin vazgeçilmez figürüdür.
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12.1. Aphrodite
Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’nin doğumuna ilişkin farklı iki mit söz konusudur.
Homeros’a göre Zeus ve ilk tanrılar kuşağından olan Dione’nin kızıdır; ancak Hesiodos
Theogonia’da bambaşka bir doğum öyküsünden söz etmektedir. Uranos’un oğlu Kronos
tarafından kesilen uzuvları denizin sularına karışır ve bu sulardan güzeller güzeli bir kadın
doğar: “Dalgalı denize atar atmaz onları / Gittiler engine doğru uzun zaman / Ak köpükler
çıkıyordu tanrısal uzuvdan / Bir kız türeyiverdi, bu ak köpükten / Önce kutsal Kythera’ya
uğradı bu kız / Oradan da denizlerle çevrili Kıbrıs’a gitti / Orada karaya çıktı güzeller güzeli
tanrıça / Yürüdükçe yeşil çimenler fışkırıyordu / Narin ayaklarının bastığı yerden / Aphrodite
dediler ona tanrılar ve insanlar / Bu köpükten doğmuş olduğu için.” Rüzgar tanrıları
Zephyrosların karşıladığı tanrıça Kıbrıs adasına götürüldüğünde Horalar (mevsim tanrıçaları)
tarafından giydirilerek süslenir. Tanrıçanın Roma mitolojisindeki ismi, Venüs’tür.

Venüs’ün Doğuşu, Botticelli, 1485
Homeros ve Hesiodos’un metinlerindeki iki farklı doğum mitine koşut biçimde Platon
da Symposium (Şölen) başlıklı yapıtında kutsal (göksel) ve dünyevi (yersel) olarak bir ayrım
yaparak tanrıçanın ikili doğasına gönderme yapmaktadır. Platon’un yaklaşımına göre, Zeus ve
Dione’den doğan tanrıça dünyevi olanı, tanrısal uzuvdan doğan ise kutsal olanı temsil eder.
Yunan filozofun metninde ayrıntılı olarak ele aldığı tanrıçanın bu ikili doğası, Rönesans
döneminde son derece etkili olan Yeni-Platoncu düşünce içinde önemli bir yer tutar. Nitekim
İtalyan Rönesansı ressamları Venüs imgesini özellikle Yeni-Platoncu bağlamda
görselleştirmişlerdir.
Aphrodite’nin suların içinden çıkarak doğuşu, Batı sanatında özellikle Rönesans
döneminden itibaren yaygınlaşan mitolojik bir temadır. Konunun en bilinen örneği kuşkusuz
Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” resmidir. Rönesans sanatının “kutsal güzellik” olarak
tanımlanan güzellik idealinin bir temsili olan bu Venüs betimini E. Gombrich şu sözlerle
anlatır: “Botticelli’nin Venüs’ü o denli güzel ki, boynunun doğal olmayan uzunluğunun,
sarkan omuzlarının, sol kolu vücuda bağlayan garip yöntemin farkına bile varmıyoruz.”
Gombrich’in sözleri, Venüs’ün Yeni-Platonculuk bağlamındaki ikili doğasının görsel olarak
temsilinin tarif edilişi olarak yorumlanabilir.
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Kutsal ve Dünyevi Aşk, Tiziano, 1514
Yunan ve Roma mitlerinin Hıristiyan doktriniyle uyumlu hale getirilmesini amaç
edinen düşünce sistemi, Platon’un referansıyla ikiz bir Venüs imgesinin doğuşuna zemin
hazırlar. Bu anlayışın en tipik örneklerinden biri, Venedik resminin en büyük ustası kabul
edilen Tiziano’nun “Kutsal ve Dünyevi Aşk” isimli resmidir. Sanatçı burada çıplak ve giyinik
olarak betimlediği Venüs imgelerinde, Yeni-Platoncu düşüncenin bir yansıması olarak çıplak
Venüs’te gökselliği, giyinik olanda ise dünyeviliği temsil etmektedir.
Güzelliğin olduğu kadar şehvetin ve doğurganlığın da tanrıçası kabul edilen
Aphrodite, Zeus tarafından Olymposlu tanrılar arasında topallığıyla dikkat çeken Hephaistos
ile evlendirilir. Tanrıçanın gördüğünde herkesin dokumasına aşık olduğu sihirli bel kuşağını
bu evlilik karşılığında düğün hediyesi olarak Zeus verir. Bu kuşak öyle etkilidir ki, Aphrodite
pek yanaşmasa da tanrıçalar amaçlarına ulaşmak için kimi zaman bu kuşağı ödünç isterler.
Hephaistos’la evliliğine karşın tanrıçanın Ares, Hermes, Dionysos, Poseidon gibi tanrılar ve
ayrıca ölümlü erkeklerle de birliktelikleri olur. Aphrodite’nin atribüleri, hayvanlardan
güvercin ve yunus, çiçeklerden gül ve nergistir. Ayrıca belinde taşıdığı kuşak ve “güzelliğinin
tescili” olarak elma atribüleri arasında yer alır.

Aphrodite Hephaistos’un Atölyesinde, Frans Floris, 1560-64
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Paris’in Yargısı (Seçimi): Aphrodite’nin güzellik tanrıçası oluşunun bir tür tescili olan bu
mit, Homeros’un İlyada’sında konu edilse de daha sonraki gelenekte Euripides, Apollodoros
gibi yazarlar tarafından daha ayrıntılı biçimde aktarılır. Bir tür güzellik yarışması olarak
yorumlanabilecek bu konunun başlangıcını, Zeus’un Thetis’ten doğacak erkek çocuğunun
iktidarını sona erdireceği kehaneti üzerine Thetis’in bir ölümlüyle evlenmesini sağlaması
oluşturur. Homeros’un anlatısında Troya savaşının başlamasına yol açan neden olarak
tanımlanan bu olay, Thetis ve Peleus’un düğün ziyafeti sırasında gerçekleşir. Zeus bu evlilik
töreninin sorunsuz gerçekleşebilmesi için Öfke tanrıçası Eris’i davetliler arasına dahil etmez;
ancak Eris davetsiz konuk olarak gökte belirip üzerinde “en güzeline” yazan bir elmayı
tanrılar ve tanrıçaların arasına fırlatır.
Mite göre elmanın sahibi Hera, Athena ya da Aphrodite olacaktır: “Üç tanrıça İda’ya
geldi / Ölümsüz çekişmeyi orada bitireceklerdi / Üçünden en güzeli hangisiydi / Hangisi
güzellik ödülünü takabilirdi.” Hiçbir tanrı bu yargıda bulunmak istemez ve Zeus da bu riski
göze almayarak ulak tanrı Hermes’ten üç tanrıçayı İda dağına götürmesini söyler. Yargıda
bulunması için seçilen kişi, dağda çobanlık yapan Paris’tir. Aslında Troya kralı Priamos’un
oğlu olan Paris (diğer ismi Aleksandros’tur), Troya’nın yıkımına neden olacağı kehaneti
nedeniyle annesi Hekabe tarafından İda dağına bırakılır ve çobanlar tarafından büyütülür.
Çobanlar ona “koruyan” ya da “korunan” anlamına gelen Aleksandros ismini verirler. Üç
tanrıçayı karşısında görünce ürken Paris, Hermes’in olayı anlatmasıyla Zeus tarafından
hakemlik yapmakla görevlendirildiğini anlar. Bunun üzerine üç tanrıça elmanın sahibi olmak
için Paris’e vaatlerde bulunurlar. Hera, Asya İmparatorluğu’nun krallığını; Athena, bilgelik ve
savaşta mutlak zafer; Aphrodite ise en güzel ölümlü olarak anılan Spartalı Helene’nin aşkını
vaat ederler. Paris, kendisine vaat edilenler içinden en güzel kadını yeğler; böylece “en güzel”
kadının kendisine verilmesini seçerek “en güzel” tanrıçanın kim olduğuna da karar vermiş
olur. En güzel ölümlüyü vaat eden Aphrodite, “en güzeline” yazılı elmanın sahibi olur.

Paris’in Yargısı, Rubens, 1636
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Paris’in Yargısı, başta Barok dönem olmak üzere Batı resminin her evresinde sahneye
taşınan mitolojik temalardan biridir. Mitin konu ettiği bütün figürler sahnede yer alır. Elinde
elmayı tutan Paris çobanlığına işaret eden giysiler içinde gösterilir. Yanında ya da arkasında
başında kanatlı başlığını taşıyan ulak tanrı Hermes bulunur. Üç tanrıça bedenlerinin
güzelliğini sergileyen biçimde çıplak betimlenirler. Hera tavuskuşuyla, Athena miğferi ve
kalkanıyla, Aphrodite ise genellikle ona eşlik eden Eros ya da tipik atribüsü beyaz
güvercinlerle resmedilir. Atribülerin varlığı tanrıçaların kimliklerinin saptanması açısından
belirleyicidir. Öte yandan kimi zaman Paris doğrudan elmayı Aphrodite’ye uzatmakta kimi
zaman ise tanrıça Eroslar tarafından çiçeklerden oluşan bir çelenkle taçlandırılmaktadır.
Barok dönemde mitin başlangıcını oluşturan Peleus ve Thetis’in düğün ziyafeti arka planda
gösterilir. Eris’in elmayı tanrıların arasına atması da anlatının betimlenen aşamalarındandır.
Bazı örneklerde ise Aphrodite’nin vaadinin bir göndermesi olarak Eros’un aşk oklarını Paris’e
yöneltmesi sahneye taşınır ve böylece Paris ile Helene arasında doğacak aşk da kompozisyona
dahil edilir.

Paris’in Yargısı, Joachim Wteweal, 1615
Aphrodite ve Adonis: Tanrıçanın aşklarından biri olan Adonis, aynı zamanda Aphrodite’nin
lanetlerinden birinin de öyküsüdür. Suriye kralı Theias’ın Symrna ya da Myrra isminde bir
kızı vardır. Tanrıçanın öfkesi, genç kızın kendi babasına arzu duymasına neden olur.
Dadısının yardımıyla babasını kandıran genç kız on iki gece boyunca babasıyla birlikte olur;
ancak son gece durumu fark eden kral Thesias bıçağını alarak kızını öldürmek üzere peşine
düşer. Tanrılara sığınan genç kız ağaca dönüştürülür ve on ay sonra çatlayan ağacın
kabuğundan Adonis doğar. Çocuğun güzelliğinden çok etkilenen Aphrodite, yetiştirmesi için
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onu Demeter’in kızı Persephone’ye verir. Persephone çocuğa aşık olup Aphrodite’ye geri
vermeye yanaşmaz. İki tanrıça arasında hakemlik yapan baştanrı Zeus, Adonis’in yılın üçte
birini güzellik tanrıçasıyla, üçte birini Persephone’yle, kalan üçte birini ise istediği yerde
geçirmesine hükmeder. Mite göre sihirli kuşağını takan Aphrodite, Adonis’i kendi payına
düşen zamanı da onunla geçirmesi konusunda ikna eder.
Öte yandan anlatı bununla sınırlı değildir; mit üçüncü bir tanrıçanın öyküye dahil
edilişiyle sonlanır. Nedeni bilinmeyen bir biçimde Artemis’in öfkesine maruz kalan Adonis,
av tanrıçasının kendisine musallat ettiği bir yaban domuzunun saldırısı sonucunda ölür. Mitin
başka versiyonlarında ise güzellik tanrıçasının Persephone’nin payını da almaya kalkıştığı ve
bunun üzerine Persephone’nin Ares’e Aphrodite’nin ölümlü bir erkeği ona tercih ettiğini
söylediği konu edilir. Kıskançlıkla çok öfkelenen Ares, kendisini vahşi bir domuza
dönüştürüp Lebnon dağında avlanan genci Aphrodite’nin gözleri önünde boynuzlarını
saplayarak öldürür. Adonis’in akan kanından dağ laleri büyür. Zeus’a yakaran Aphrodite,
Adonis’in ruhunun yalnızca yaz aylarında yeryüzüne geri dönmesini ve yeryüzüne baharın
gelişini müjdelemesini ister. Başka bir gelenekte ise Adonis’in bu yazgısı, Apollon’un
Aphrodite’den öç alma isteğine bağlanmaktadır.

Afrodit ve Adonis, Veronese, 1562
Aphrodite ve Adonis’in aşkı, Batı sanatında sıkça konu edilen bir temadır. Tanrıça ve
aşığını genellikle birbirlerine sarılmış biçimde gösteren bu betimlerde oklarıyla Eros da
sahneye katılmaktadır. Sıklıkla sahnede yer alan av hayvanları, Adonis’in avcılığına bir
göndermedir. Bazı sanatçıların gösterim biçimleri, iki aşığın kavuşma ya da ayrılma anlarına
işaret eder. Bununla birlikte Adonis’in dramatik ölümü de bu mitin sahneye taşınan
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aşamalarındandır. Yaban domuzunun saldırma anı özellikle heykel sanatında karşımıza çıkan
bir betimdir. Ayrıca gökten inen Aphrodite’nin aşığının ölü bedeniyle karşılaşmasını gösteren
örneklere de rastlanır.
12.2. Eros
Sevgi ve aşkın tanrısı olarak tanımlanan Eros’un doğum miti de tıpkı Aphrodite gibi iki farklı
anlatıyı barındırır. Roma mitolojisindeki ismi Cupid (kimi zaman Amor olarak da anılır) olan
Eros, Hesiodos’un Thegonia’sına göre Gaia (Toprak Ana) ve Tartaros’tan (Yeraltı) sonra
doğan evrensel bir ilkeyi tanımlamaktadır. Evrensel olanı temsil eden ilk yumurtadan
doğduğu kabul edilen ve bu anlamda anne ve babasız olarak ortaya çıkan Eros, doğadaki
türlerin olduğu kadar Kozmos’un da iç birliğini sağlayan sevgi ilkesidir. İlk yumurta Yer ve
Gök olarak ikiye ayrılır; Eros da bu ayrımla eş zamanlı doğan, dolayısıyla başlangıçta var
olan soyut bir ilkenin karşılığıdır. Bununla birlikte başka bir geleneğe göre, Eros doğrudan
Aphrodite’nin oğludur; tanrıçanın Hermes ya da Ares’le olan ilişkisinden doğduğu kabul
edilir.

Eros, MÖ 3. Yüzyıl
Antik Yunan ve Roma yazın geleneğinin de etkisiyle tanrılara ve insanlara aşk oklarını
gönderen “haylaz” bir çocuk olarak temsil edilen Eros, kanatlı bir figürdür. Genellikle çocuk
ya da ergen bir erkek imgesinde karşılığını bulur. Haylazlığı, oklarını gönderdiği varlıkları
sürüklediği endişe, heyecan ve şehvet duygusuna bağlanmaktadır. Baştanrı Zeus’un bu
okların etkisinden muzdarip olduğunu anlatan mitler söz konusudur. Öte yandan bedensel aşkı
temsil eden bu haylaz çocuğa karşılık göksel aşkın temsilcisi olarak ikinci bir Eros figürü de
mitlerde geçer. Anteros ismindeki bu aşk tanrısı, özellikle Yeni-Platoncu düşünce bağlamında
aşkın ruhani yanının simgesi olarak yorumlanmıştır. Kanatlı bir çocuk ya da ergenlik yaşında
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bir genç erkek olarak temsil edilen Eros, genellikle elinde okluğunu taşır ya da okunu bir
hedefe doğrultmuşken gösterilir. Mitolojideki aşk sahnelerinin değişmez eşlikçisidir.
Eros ve Psykhe: Ruh anlamına gelen Psykhe aynı zamanda psikolojinin de kökünü oluşturan
isimdir. Apuleius’un aktardığı öyküye göre, bu isimdeki bir genç kız bir kralın üç kızından en
güzel olanıdır. İnsan güzelliğini aşan güzelliği erkekleri korkuttuğundan kimse onunla
evlenmeye yanaşmamaktadır. Bunun üzerine ailesi bir kahine danıştıklarında genç kızı gelin
gibi süsleyip bir kayanın üstüne bırakmaları gerektiğini ve bir canavarın ona sahip olacağını
öğrenirler. Bırakıldığı kayada yapayalnız kalan Psykhe, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle
havada süzülerek altından bir saraya varır. Akşam olduğunda göremediği bir varlığın yanında
olduğunu hisseden genç kız, kahinin sözünü ettiği canavarın bu varlık olduğunu fark eder;
ancak göremediği bu varlık onda beklediği korkuya neden olmaz. Birkaç hafta boyunca her
gece o varlığı hisseder ve kendisini hiçbir zaman göremeyeceği konusunda uyarıldığı için onu
görmeyi talep edemez. Psykhe’nin görünmeyen sevgilisi, Eros’tur.
Psykhe mutludur ancak bir süre sonra özlediği ailesini görmek için Eros’tan izin ister.
Kardeşlerine mutluluğunu anlatırken sevgilisini henüz görmediğini itiraf etmek durumunda
kalır. Aklını çelen kardeşlerinin önerisiyle bir yağ lambasını gizleyerek uyurken sevgilisini
görmeye kalkışır. Ergenlik yaşındaki genç delikanlıyı görünce heyecandan eli öyle titrer ki,
kızgın yağ Eros’un üzerine damlar. Canı yanan Eros, uyarısına rağmen onu görmeye kalkışan
Psykhe’yi terk eder. Psykhe’nin merakı iki aşığın yıkımına yol açar, genç kız uyandığında
kaldığı sarayın yok olduğunu fark ederek her yerde Eros’u arar. Tanrıçalara yakarsa da
Aphrodite’den çekindikleri için hiçbiri genç kızın yakarışlarını dinlemez. Yalvarmak için
doğrudan Aphrodite’ye gittiğinde ise tanrıçanın öfkesine maruz kalır. Tanrıça sarayına
kapattığı Psykhe’ye binbir eziyet eder ve nihayetinde bu eziyetlerden biri olarak ölüler
diyarına da iner genç kız. Romalı yazar Apuleius Psykhe’nin Hades’e inişini “Dönüşümler”
isimli metninde ayrıntılı biçimde konu etmekte ve Aphrodite’nin talebini şu sözlerle
Persephone’ye ilettiğini yazmaktadır: “Venüs, sahibim, kendisine güzelliğinizden bir miktar
göndermenizi rica ediyor, çünkü oğlunun bakımını yaparken kendisininkini biraz
kaybetmiştir.” Psykhe, Persephone’den gençlik suyunun bulunduğu şişeyi alır. Şişeyi açması
yasaktır; ancak yine merakına yenik düşerek şişeyi açar ve yere düşüp sonsuz bir uykuya
dalar. Bu uyku onun yeniden Eros’la kavuşmasının yolunu açar; çünkü bu sırada yarası
iyileşen Eros annesinin sarayından ayrılarak unutamadığı sevgilisini uykuya dalmış halde
bulur. Genç kızı unutamayan Eros, okuyla onu uyandırıp şişeyi Aphrodite’ye götürmesini
sağlar ve ardından Olympos’a çıkarak Zeus’tan bu ölümlü kızla evlenmesi için izin ister.
Aphrodite ile Psykhe’yi barıştıran Zeus, bu evliliği gerçekleştirir. Genç kızı ölümsüzleştiren
Zeus, Apuleius’un anlatısında Eros’a şu sözlerle karşılık verir: “Boğa ya da kuğu biçimine
girmemi gerektiren haksızlıktan bir kez daha bana söz etsen bile... Sana nasıl hayır denir?”
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Eros ve Psykhe, Antonio Canova, 1787-93
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Uygulamalar
1) Aphrodite ve Eros’un tanrısal kimlikleri için Azra Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü ile Pierre
Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma metinlerindeki ilgili maddeleri
okuyunuz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin pekiştirilmesi için
www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1) Aphrodite’nin betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak konuları
saptayabiliyor musunuz?

2) Eros’un

betimlendiği

resimleri

incelerken

atribülerini

tanıyarak

konuları

saptayabiliyor musunuz?

3) İnceledeğiniz resimlerde Rönesans döneminde nasıl bir Venüs imgesinin ortaya
çıktığını saptayabildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’nin doğumuna ilişkin farklı iki mit söz konusudur.
Homeros’a göre Zeus ve ilk tanrılar kuşağından olan Dione’nin kızıdır; ancak Hesiodos
Theogonia’da bambaşka bir doğum öyküsünden söz etmektedir. Uranos’un oğlu Kronos
tarafından kesilen uzuvları denizin sularına karışır ve bu sulardan güzeller güzeli bir kadın
doğar: Rüzgar tanrıları Zephyrosların karşıladığı tanrıça Kıbrıs adasına götürüldüğünde
Horalar (mevsim tanrıçaları) tarafından giydirilerek süslenir. Tanrıçanın Roma
mitolojisindeki ismi, Venüs’tür. Güzelliğin olduğu kadar şehvetin ve doğurganlığın da
tanrıçası kabul edilen Aphrodite, Zeus tarafından Olymposlu tanrılar arasında topallığıyla
dikkat çeken Hephaistos ile evlendirir. Tanrıçanın gördüğünde herkesin dokumasına aşık
olduğu sihirli bel kuşağını bu evlilik karşılığında düğün hediyesi olarak Zeus verir. Bu kuşak
öyle etkilidir ki, Aphrodite pek yanaşmasa da tanrıçalar amaçlarına ulaşmak için kimi zaman
bu kuşağı ödünç isterler. Hephaistos’la evliliğine karşın tanrıçanın Ares, Hermes, Dionysos,
Poseidon gibi tanrılar ve ayrıca ölümlü erkeklerle de birliktelikleri olur. Aphrodite’nin
atribüleri, hayvanlardan güvercin ve yunus, çiçeklerden gül ve nergistir. Ayrıca belinde
taşıdığı kuşak ve “güzelliğinin tescili” olarak elma atribüleri arasında yer alır.
Sevgi ve aşkın tanrısı olarak tanımlanan Eros’un doğum miti de tıpkı Aphrodite gibi iki farklı
anlatıyı barındırır. Roma mitolojisindeki ismi Cupid (kimi zaman Amor olarak da anılır) olan
Eros, Hesiodos’un Thegonia’sına göre Gaia (Toprak Ana) ve Tartaros’tan (Yeraltı) sonra
doğan evrensel bir ilkeyi tanımlamaktadır. Evrensel olanı temsil eden ilk yumurtadan
doğduğu kabul edilen ve bu anlamda anne ve babasız olarak ortaya çıkan Eros, doğadaki
türlerin olduğu kadar Kozmos’un da iç birliğini sağlayan sevgi ilkesidir. Antik Yunan ve
Roma yazın geleneğinin de etkisiyle tanrılara ve insanlara aşk oklarını gönderen “haylaz” bir
çocuk olarak temsil edilen Eros, kanatlı bir figürdür. Genellikle çocuk ya da ergen bir erkek
imgesinde karşılığını bulur. Haylazlığı, oklarını gönderdiği varlıkları sürüklediği endişe,
heyecan ve şehvet duygusuna bağlanmaktadır. Kanatlı bir çocuk ya da ergenlik yaşında bir
genç erkek olarak temsil edilen Eros, genellikle elinde okluğunu taşır ya da okunu bir hedefe
doğrultmuşken gösterilir. Mitolojideki aşk sahnelerinin değişmez eşlikçisidir.
Bu etkileyici aşk anlatısının Pompei fresklerindeki örneklerinde Psykhe, kelebek gibi
uçan kanatlı, küçük bir kız figürüdür. Nitekim Psykhe Yunancada ruh gibi kelebek anlamına
da gelmektedir. Antik dönemdeki bu anlamı zamanla evrilmiş, coşkun duygular ve ıstıraplarla
arınan, nihayetinde aşk içinde ebedi bir mutluluğa ulaşan insan ruhunun simgesi olarak
yorumlanmıştır. 18. ve 19. yüzyılların resim sanatında bu mitin konu edildiği betimlerin
yaygınlaştığı görülür. Her ikisinin de genç ve güzel olarak temsil edildiği bu örneklerde, kimi
zaman Eros’un yatakta uyuyan Psykhe’den ayrılışı, kimi zaman ise Eros’un yerde uzanmış
uyumakta olan genç kızın yanına varışı gösterilmiştir. Neoklasik üslubun en önemli
temsilcilerinden Antonio Canova’nın heykeli, iki figür arasındaki aşkın görsel temsili olarak
dikkat çekicidir.
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Bölüm Soruları
1) Yunan mitolojisine göre aşk ve güzellik tanrıçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hera
B) Aphrodite
C) Helen
D) Athena
E) Artemis

2) Aphrodite’nin Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Juno
B) Jüpiter
C) Mars
D) Venüs
E) Proserpina

3) Yunan mitolojisine göre Aphrodite doğumunun ardından hangi adaya çıkarılmıştır?
A) Rodos
B) Meis
C) Kıbrıs
D) Tenedos
E) İmroz
4) Yunan ve Roma mitlerinin Hıristiyan doktriniyle uyumlu hale getirilmesini amaç edinen
düşünce sisteminin bir unsuru olan ikiz Venüs imgesini “Kutsal ve Dünyevi Aşk” isimli
resminde betimleyen Venedik resminin en büyük ustası kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Caravaggio
B) Tiziano
C) Leonardo da Vinci
D) Frans Hals
E) Gerrit Dou
5) Yunan mitolojisine göre Aphrodite, Hera ve Athena arasında gerçekleşen güzellik
yarışmasına hakemlik yapan mitolojik karakter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Argos
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B) Hermes
C) Paris
D) Prometheus
E) Hephaistos

6) Yunan mitolojisine göre Aphrodite, Hera ve Athena arasında gerçekleşen güzellik
yarışmasında en güzel seçilebilmek için Athena aşağıdakilerden hangisini vaat etmiştir?
A) Asya İmparatorluğu’nun krallığını
B) Bilgelik ve savaşta mutlak zafer
C) Ölümlülerin en güzeli olarak anılan Spartalı Helene’nin aşkını
D) Yiyene ölümsüzlük kazandıran ambrosiayı
E) Kehanet sanatı
7) Batı sanatında sıklıkla betimlenen bir mitolojik öykü olarak; üzerinde “en güzele” yazılı bir
elmanın seçilen tanrıçaya verileceği güzellik yarışması sahnesinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Aphrodite
B) Athena
C) Hera
D) Hermes
E) Argos

8) Eros’un Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Venüs
B) Juno
C) Cupid
D) Jüpiyer
E) Mars

9) Mitolojideki aşk sahnelerinin değişmez eşlikçisi ve kanatları olan haylaz bir çocuk şeklinde
gösterilen mitolojik figür aşağıdakilerde hangisidir?
A) Argos
B) Hermes
C) Hades
D) Eros
E) Aphrodite
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10) Pyskhe sözcüğü hangi anlama gelmektedir?
A) Aşk
B) Ruh
C) Bilgi
D) Öfke
E) Şehvet

1)B 2)D 3)C 4)B 5)C 6)B 7)E 8)C 9)D 10)B
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13. HERMES, HEPHAİSTOS, POSEİDON VE HADES
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Hermes
13.2. Hephaistos
13.3. Poseidon
13.4. Hades
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hermes’in tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
2) Poseidon’un tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
3) Hades’in tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hermes’in tanrısal nitelikleri Hermes’in tanrısal nitelikleri Konuya ilişkin yayınların
ve atribülerinin tanıtılması
ve atribülerini öğrenmek
okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
Hephaistos’un
tanrısal Hephaistos’un
tanrısal Konuya ilişkin yayınların
nitelikleri ve atribülerinin nitelikleri ve atribülerini okunması
ve
önerilen
tanıtılması
öğrenmek
internet
adresindeki
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Giriş
Yunan mitolojisinin en renkli karakterlerinden biri olan Hermes, kendisinin başlıca rol
oynadığı mitlerin sınırlı olmasına karşılık Zeus’un ulağı olması nedeniyle pek çok mitte
rastlanan bir tanrıdır. Bu özelliğine bağlı olarak Hermes, sanat tarihinde konu edilen mitolojik
sahnelerde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Olymposlu tanrılar arasında sakatlığı nedeniyle
bir anlamda çirkinlik atfedilerek ötekileştirilen Hephaistos ise fiziksel olarak olumlu bir
anlam yüklenmese de demiri işleyen bir zanaatkar olarak Yunan mitolojisinin en yetenekli
tanrılarından biridir. Baştanrı olarak egemenliğini ilan etmesinin ardından Zeus, tanrıların
yetki alanlarını paylaştırır. Bu paylaşıma göre, gök Zeus’un, deniz Poseidon’un, yeraltı ise
Hades’in egemenlik alanlarıdır. Yeryüzü ise tanrıların bütününün etkin oldukları yerdir.
Zeus’un iki kardeşi Poseidon ve Hades’in Yunan mitolojisindeki rolleri ve sanat tarihine konu
olan mitleri bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır. Bu bölümde söz konusu dört tanrının konu
edildiği mitler ve sanat tarihindeki görsel karşılıkları ele alınmaktadır.
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13.1. Hermes
Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes, Arkadhaia’nın güneyinde yer alan Kyllene
dağındaki bir mağarada doğar. Ayın dördüncü gününde doğması nedeniyle o gün Hermes’e
adanmıştır. Tanrının Roma mitolojisindeki ismi, Mercurius’tur. Doğar doğmaz sargılara
sarılarak yatırıldığı beşikten çıkmayı başaran Hermes, Apollon’un çobanlık yaptığı
Teselya’ya kadar gider. Yaptığı ilk işlerden biri, Apollon’un sürüsündeki bazı hayvanları
çalmak olur. Çaldığı hayvanların her birinin kuyruğuna birer dal bağlayarak onları Pylos’ta
bir mağaraya kadar götürür. Bu hırsızlığın tek tanığı Battos ismindeki yaşlı bir adamdır;
Hermes onu susturmanın bir yolunu da bulur. Hayvanların bir kısmını tanrılara kurban olarak
sunarken kalan kısmını Kyllene’deki mağarasında saklar. Mağaranın girişinde bulduğu bir
kaplumbağanın kabuğunu boşaltıp kurban ettiği hayvanların bağırsaklarından da teller
yaparak bir çalgı ortaya çıkarır. İşte bu çalgı, ilk lir (ya da kitara) kabul edilir.

Apollon ve Hermes, Claude Lorrain, 1645
Sığırlarının ortadan kaybolduğunu fark eden Apollon, yaşlı Battos’un sessizliğini
bozması ya da kendi kehanet yeteneğiyle bütün olup biteni öğrenince Maia’ya gidip oğlunun
suçunu anlatır. Maia, kundakta sarılı bebeğini göstererek Hermes’in bu suçu nasıl işlemiş
olabileceğini sorar. Sonunda Zeus’un iradesine başvurulduğunda baştanrı önce durumu
kabullenmek istemez; ancak Apollon’un ısrarcı tutumu karşısında bebek Hermes hırsızlığını
itiraf eder. Hermes’e Homeros İlahileri’nde (Homerik Hymnoslar) anlatı şöyle sürer: Hermes
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Apollon’a der ki, “Benimle gel, böylelikle sürüne yeniden kavuşabilirsin. Sadece ikisini kesip
on iki parçaya ayırdım. On iki Olymposlu’ya kurban olarak sundum.” Bunun üzerine
Apollon, “On iki tanrı mı?” diye sorar. “On ikincisi nerede öyleyse?”. “Sadık hizmetkarınız,
efendim” der Hermes alçakgönüllülükle. “Çok aç olmama rağmen kendi payıma düşenden
fazlasını yemedim, geri kalan on bir parçayı da yaktım.” Geleneğe göre tanrılara sunulan ilk
canlı kurbanlar Apollon’un hayvanları olmuştur.
Hermes çaldığı hayvanları geri vermeyi kabul etse de Apollon’un başka bir düşüncesi
vardır; lirin kendisine verilmesi karşılığında sürülerin Hermes’te kalmasını ister. Liri alan
Apollon bir süre sonra Hermes’in başka bir müzik aleti olan kavalı (ya da flütü) icat ettiğini
görünce bu kez onu da alır ve karşılığında bu kez sürülerini güderken kullandığı altın değneği
(kerykeiron) Hermes’e verir. Hatta kehanet yeteneğinden de bir pay alacaktır kurnaz tanrı
Hermes. Oğlunun daha doğuştan sahip olduğu bu yetenek ve kurnazlıktan etkilenen Zeus,
Hermes’i ulak tanrı olarak seçer; kararlarını insanlara ve tanrılara o ulaştırır. Bununla birlikte
Hermes, ölülerin ruhlarını Hades’e götürme görevi de üstlenir ki “ruhların kılavuzu” olarak
tanımlanan bu rolünden dolayı Psykhopompos sıfatını alır.
Doğumunun hemen ardından yaşadığı olaylara bağlı olarak Hermes, çobanların,
hırsızların, tüccarların ve yolcuların koruyucusu kabul edilmektedir. Çobanların koruyuculuğu
misyonu, Antik Yunan’daki “Koç Taşıyan Hermes” (Kriophoros) betimlerinde karşılığını
bulur.

“Koç Taşıyan Hermes” (Kriophoros), MÖ. 6.-5. yüzyıllar
Bu betim tipinin bir örneği de Efes antik kentindeki kabartmadır. Psykhopompos
olarak yer aldığı sahnelerde ise Hermes genellikle ölen ruhları kayıkçı Kharon’a teslim
ederken betimlenmektedir. Akheron nehrinin sularında ölülerin ruhlarını Hades’e taşımakla
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görevli olan Kharon, Ölüler Ülkesi’ne ait bir karakterdir. Bu hizmeti karşılığında ölüler ona
bir obolos ödemek zorundadır. Bu inanış nedeniyle ölü bedenlerin ağzına bir sikke
yerleştirmek Antik Yunan’da yaygın bir gelenekti.

Hermes Psykhopompos, MÖ 6.-4. Yüzyıllar
Kharon gür saçlı, sakallı, çirkin bir ihtiyar olarak betimlenir. Genellikle bir pelerini ve
yuvarlak bir başlığı vardır. Ölüleri taşıyan kayığı idare eder; ancak kürek çekme işini ruhlar
gerçekleştirir. Ruhlara zalimce ve kaba davranan Kharon, Etrüsk mezarlarında saçlarının
arasında yılanlar oynaşan kanatlı bir daimon olarak temsil edilir. Dante’nin İlahi
Komedya’sında yer verdiği mitolojik karakterlerden biri olan Kharon, bu geleneğe bağlı
olarak Hıristiyan sanatındaki Cehennem betimlerinde de ruhların taşıyıcısı olarak karşımıza
çıkabilmektedir. Bu gösterimin Batı sanatındaki en çarpıcı örneği, Michelangelo’nun Sistine
Şapeli altar duvarına resmettiği Son Yargı freskidir. Sahnenin lanetlenenlerin atıldığı
cehennemi gösteren bölümünde kayıkçı Kharon yer almaktadır.
Yunan mitolojisinin çok yönlü karakterlerinden biri olan Hermes, başında Hades’in
görünmez kılan başlığını, ayaklarında ulaklığını en hızlı biçimde gerçekleştirdiğine gönderme
yapan kanatlı sandaletleri, elinde ise genellikle iki yılanın sarılı olduğu altın değneğini taşır.
En bilinen atribüleri başlığı, sandaletleri ve asası olmakla birlikte çobanların koruyuculuğu
sıfatına bağlı olarak omuzunda taşıdığı koçla da betimlenmektedir. Hermes başlı başına
kendisine ait bir öyküsü olmaktan çok ulak tanrı olma sıfatıyla Olymposlu tanrılara ilişkin pek
çok mitte rastlanan bir karakterdir.
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Hermes, J. B. Pigalle, 1744
Hermaphroditos: Erkek ve dişi cinsiyetlerini kendinde birleştiren bütün canlılara verilen bu
isim, Hermes ile Aphrodite’nin birleşmesinden doğan oğlu tanımlamaktadır. Anne ve
babasının isimlerini çağrıştıran Hermaphroditos, nymphalar tarafından Frigya’da İda
ormanlarında büyütülür. Olağanüstü güzellikteki bu çocuk dünyayı dolaşmaya karar verince
Anadolu’da yolculuk eder. Karia bölgesinde bulunduğu sırada çok güzel bir gölü kıyısına
varır. Gölün sularının Salmakis ismindeki nymphası ona aşık olur. Hermaphroditos kendisine
ilgi göstermeyince Salmakis kaderine razıymış gibi davranır ancak vakti gelince onu tuzağına
düşürebilmek için pusuda bekler. Nihayet suyun berraklığının cazibesine kapılan genç adam
soyunup da suya atlayınca pusuda bekleyen su nymphası Hermaphroditos’a sıkıca sarılır ve
tanrılara ikisinin bedenlerinin hiç ayrılmaması için yakarır. Salmakis’in dileğini kabul eden
tanrılar onları çift cinsiyetli yeni bir varlık olarak birleştirirler. Genç adam ise Salmakis’in
sularında yıkanan her erkeğin erkekliğini yitirmesini ister ve o da dileğini tanrılara kabul
ettirir. Romalı şair Ovidius’a göre, o andan itibaren Salmakis’in sularına giren her erkek
gücünden kaybederek yarı kadın olarak gölden çıkar.
Platon’un Symposium (Şölen) yaptında da Hermaphroditos, çift cinsiyetli canlıların
atası olarak anılmaktadır. Metinde Aristophanes insanların en ilksel çağlarda hem erkek hem
dişi olduklarını ancak bu halleriyle çok güç kazanmaları nedeniyle tanrılar tarafından iki
cinsiyetin ayrıştırıldığını anlatır. İki cins arasındaki birleşme arzusunun kökleri de bu mite
bağlanmaktadır.
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Hermaphroditos ve Salmakis’in Başkalaşımı, Jan Gossaert (Mabuse), 1520
Sanat tarihinde bu konunun ele alındığı örnekler, genellikle iki figürün suyun içinde
bir araya gelişlerini görselleştirmektedir. Hermaphroditos’un jestleri kurtulmaya çalışma
çabasını, Salmakis’in jestleri ise genç adam üzerinde kurduğu egemenliği sergilemektedir.
Kimi zaman iki figürün bedenlerinin birleşmesi ve tek vücut oluşları da sahnenin arka
planında betimlenir.
13.2. Hephaistos
Ateş tanrısı Hephaistos’un doğuşuna ilişkin iki mit söz konusudur. İlki, Zeus ve
Hera’nın oğlu olduğu ikincisi ise Hesiodos’un Theogonia’da anlattığı üzere Athena’yı
kafasından doğuran Zeus’u kıskanan Hera’nın kimseyle birleşmeden onu doğurduğu
yönündedir. Roma mitolojisindeki ismi Vulcanus’tur. İlyada’da geçen anlatıya göre,
Hephaistos doğduğunda öyle çelimsiz ve çirkin çocuktur ki, ondan utanan Hera oğlunu
Olympos dağından aşağıya fırlatır. Okeanos’a düşen çocuğu Thetis ve Eurynome kurtarıp
denizin altındaki bir mağaraya saklarlar. Dokuz yıl boyunca mağarada kalan Hephaistos
yalnızlığını kendini metal işlerine vererek giderir ve minnet duyduğu iki tanrıçaya çeşitli
ziynet eşyaları, eşi benzeri görülmemiş aletler yapar. Dokuz yılın ardından düzenlenen
tanrıların düzenlediği bir ziyafette Thetis’in taktığı olağanüstü güzellikteki broşu gören Hera,
bu muhteşem mücevheri nereden bulduğunu sorunca Thetis önce yanıt vermek istemez.
Ancak Hera’nın öfkesi karşısında gerçeği anlatmak durumunda kalır. Bunun üzerine Hera,
oğlunu o mağaradan alarak gece gündüz yirmi körüğün çalıştığı bir metal fırını inşa ettirdiği
Olympos’a geri götürür.
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Hephaistos’un Olympos’tan aşağı atılışını konu alan başka bir mit yine İlyada’da
aktarılmaktadır. Herakles üzerine tartışmakta olan Zeus ve Hera arasında annesinden yana
taraf tutan Zeus’un hışmına uğrar ve baştanrı onu bir bacağından tuttuğu gibi Olympos’tan
aşağıya atar. Gün boyunca düşen Hephaistos sonunda Lemnos adasında yere çarpar. Ölümsüz
olmasına karşın yörenin halkı onu bulduğunda güçlükle nefes almaktadır. Topal bir tanrı
olarak anılan Hephaistos’un sakatlığı genellikle bu olaya bağlanır. Babasından özür dileyerek
Olympos’a geri dönen Hephaistos ancak altın bastonlarla yürüyebilecektir.
Olymposlu tanrılar içinde topallık ve çirkinlik atfedilerek bir anlamda “ötekileştirilen”
Hephaistos, metal işçiliğinin ustası ve eşsiz el becerisine sahip bir zanaatkardır. İstisnasız her
türlü teknik mucizeyi başarabilen bir mucit olarak tanımlanır. Pandora’nın vücudunu
çamurdan yoğurup biçimlendiren, Prometheus’u bir kayaya sabitleyen zincirleri yapan,
Akhilleus’un eşsiz silahlarını demirden döven odur. Ateş elementinin efendisi olan tanrı,
yanardağlara hükmeder ve yardımcıları olan Kyklopslarla birlikte yanardağlara kurduğu
atölyelerinde çalışır. Sanattaki gösterimlerinde en önemli atribüleri, çekiç, kerpeten gibi
çalışma aletleri, genellikle bir omzunu açıkta bırakan işçi giysisidir. Sakallı ve güçlü bir erkek
olarak betimlenen Hephaistos’un arkaik dönem heykellerinde sakatlığı vurgulanırken sonraki
gösterimlerinde kimi zaman duruşuyla bir imlemede bulunulsa da bu niteliği belirtilmez.

Hephaistos’un Atölyesi, Velazquez, 1630
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Bedensel açıdan çirkinliği vurgulansa da Hephaistos’un ilişkileri hep çok güzel
kadınlarla olmuştur. İlyada’da Kharitlerden zarafetin temsilcisi Kharis ile, Hesiodos’ta yine
Kharitlerin en genci Aglaia, Odyssea’da ise Aphrodite ile evli olduğu anlatılır.
Hephaistos ve Aphrodite: Olymposlu tanrıların en çirkini ile en güzelini bir araya getiren bu
evliliğin, oğlunu yeniden Olympos’a getiren Hera tarafından gerçekleştirildiği anlatan mitler
vardır. Aphrodite her ne kadar Ateş Tanrısı ile evli olsa da Ares’le yaşadığı yasak ilişki
bilinmektedir. Ares bölümünde aktarıldığı üzere Hephaistos bu ilişkiyi atölyesine gelerek
durumu ona bildiren Helios’tan öğrenir. Görünmez ağlar yaparak karısının yatağına çepeçevre
saran Hephaistos iki aşığı yatakta yakalar ve tanrıları da tanıklık etmeleri için çağırır.

Aphrodite Hephaistos’un Atölyesinde, Le Nain Kardeşler, 1641
Hephaistos ve Aphrodite’nin birlikte gösterildiği sahnelerde, genellikle iki figür
tanrının atölyesinde gösterilir. Hephaistos çalışırken tanrıça onu izlemektedir. Sıklıkla Eros
da sahnenin eşlikçisidir. Hephaistos’un Eros’un okları üzerinde çalıştığını gösteren resimlere
de rastlanmaktadır.
Hephaistos’un Akhilleus’un Silahlarını Thetis’e Teslim Edişi: İlyada’ya konu olan Troya
savaşı sırasında Troyalı kahraman Hektor, Akhaların en büyük savaşçısı Akhilleus’un en
yakın dostu Patroklos’u öldürünce savaştan ayrılan Akhilleus yeniden savaş meydanına geri
dönme kararı alır. Ancak silahlarından yoksundur; bunun üzerine annesi Thetis Hephaistos’un
atölyesine giderek ondan oğlu için silah yapmasını ister: “İşte dizlerine sarılıyorum,
yalvarıyorum sana şimdi / kısa ömürlü oğluma bir kalkan, bir tolga ver / bir zırh yap ona, iyi
uyan topukluklar, güzel dizlikler / Troyalılar elinde can veren dostu hepsinden etti onu /
Oğlum da şimdi yere serilmiş kıvranıyor yas içinde.” Olympos’tan atıldığında kendisini
340

kurtarıp büyüten Thetis’e minnet duyan Hephaistos bu dileği yerine getirir. Dört yanı işli
büyük bir kalkan, ateşin ışıltısından da parlak bir zırh, sağlam bir tolga ve esnek kalkandan
dizlikler yapar Akhalı kahraman Akhilleus’a.

Hephaistos Akhilleus’un Kalkanını Thetis’e Teslim Ediyor, James Tornhill, 1710
Erikhthonios: Atina’nın ilk krallarından biri olan bu karakterin Hephaistos’un bakire tanrıça
Athena’ya duyduğu arzudan doğan bir çocuk olduğunu anlatan mitler söz konusudur.
Kendisine silah siparişi vermeye gelen Athena’yı atölyesine kabul eden Hephaistos tanrıçaya
aşık olur. Kaçan tanrıçayı Hephaistos topallığına rağmen yakalar. Tanrıça kendini savunur
ancak tanrının menisi bacağına yayılır. Tiksinen Athena bir yün parçasına sildiği meniyi yere
atar. Bu şekilde döllenen Yer, bir çocuk dünyaya getirir. Çocuğa verilen Erikhthonios ismi
yün ve toprak kelimelerinin birleşimidir. Athena çocuğu alıp bir sepete koyarak Kekrops’un
kızlarına emanet eder. Meraklanan kızlar sepeti açtıklarında iki yılanın koruduğu çocuğu
görürler. Mitin başka bir versiyonuna göre ise, Yer’den doğan varlıklarda genellikle olduğu
gibi çocuk zaten bir yılan kuyruğuna sahiptir ya da sepet açılınca bir yılan biçiminde
Athena’nın kalkanının arkasına sığınır. Gördükleri karşısında korkudan çıldıran kızlar
Akropolis kayalıklarının tepesinden atlayarak intihar ederler. Daha sonra Kekrops’un iktidarı
döneminde Erikhthonios kral olur.
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13.3. Poseidon
Kronos ve Rheia’nın oğlu, baştanrı Zeus’un kardeşi olan Poseidon’un payına düşen
iktidar alanı denizdir. Bununla birlikte yalnızca sulara hükmetmekle kalmaz, aynı zamanda
fırtınalar yaratabilir, üç dişli yabasının bir vuruşuyla yeri sarsabilir, kaynaklar fışkırtabilir.
Roma mitolojisindeki ismi Neptunus’tur. Kardeşi Zeus gibi sert ve kavgacı bir doğaya sahip
olan Poseidon’un baştanrı ile ilişkileri de her zaman iyi değildir, onun buyruklarına uymaktan
hoşlanmaz. Nitekim Hera ve Athena ile birlikte Zeus’u zincire vurmak için düzenlenen
tanrılar arası komploya o da katılmıştır. Homeros İlyada’da Troya savaşı sırasında Zeus’a
meydan okuyan sözlerine yer verir: “Yiğitliğine yiğittir bilirim onu (Zeus’u) / ama beni
küçümsemek ne oluyor eşitim ben onunla / bana zorla baş eğdirecek olan o mu? / Rheia
doğurdu Zeus’u, beni, ölülere hükmeden Hades’i / dünya üçe bölündü, üçümüz de aldık
payımızı / kura çekildi, köpüklü deniz düştü bana, her zaman orada oturayım diye... / Zeus’a
bulutlar arasında engin gök düştü / Ama toprakla koca Olympos’ta herkesin payı var / bu
yüzden yaşamam ben Zeus’un keyfince / gücü varsa rahat otursun kendi payında, ülkesinde /
korkutmasın elleriyle, alçak yerine koymasın beni.”
Poseidon bol zürriyetli birçok aşk yaşamış bir tanrıdır. Zeus’un çocukları genellikle
iyilik yapan kahramanlar olurken ondan doğanların çoğu şiddete düşkün ve kötülükle yüklü
yaratıklardır. Thoosa’dan Kyklops Polyphemos; Medusa’dan dev Khrysaor ve kanatlı at
Pegasos, Amymone’dan Akhalara büyük kötülük yapan Nauplios isimli çocukları olur. Bunlar
ondan doğanların sadece bir kısmıdır.

Atı Yaratan Poseidon, Jacob Jordaens, 1640-50
Poseidon genellikle Zeus’a çok benzer biçimde, beyaz saçlı ve sakallı, güçlü bir erkek
olarak betimlenir. Üç çatallı yabası en önemli atribüsüdür. Deniz tanrısı olması nedeniyle
yunuslar ve aynı zamanda onu atların yaratıcısı ya da evcilleştiricisi kabul eden gelenekten
ötürü atlı arabasıyla resmedilir. Ayrıca tanrıyı üç çatallı yabasını kullanarak atı yaratırken
gösteren betimlere de rastlanır. Athena ile ilgili bölümde ayrıntılı biçimde ele alındığı üzere
Atina kentinin koruyuculuğu için Athena ile giriştiği mücadelede Poseidon’un yabası ile bir
tuz gölü ya da bir at ortaya çıkardığı mitlerde konu edilir.
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Poseidon ve Amphitrite: Engin suların derinliğinde birlikte yaşayacağı “meşru” bir eş arayan
Deniz Tanrısı, ilk olarak Thetis’le birlikte olmak ister. Ancak Themis’in Thetis’ten doğacak
erkek çocuğunun babasından kudretli olacağı kehaneti üzerine bundan vazgeçer. Daha sonra,
Okeanos’un torunları ve Nereus ile Doris’in kızları olan Nereus Kızları ya da Nereidlerden
Amphitrite’ye gönül verir. Tanrıyı reddeden genç kız Okeanos’un derinliklerine gizlenir,
ancak yunuslar tarafından bulunarak Poseidon’a getirilir. Bir geleneğe göre bu evlilikten bir
çocuk doğmamıştır; oysa ki başka bir gelenek Triton, Rhode ve Benthesikyme isimlerindeki
çocukların bu birliktelikten doğduğunu kabul eder.

Poseidon’un Zaferi (Poseidon ve Amphitrite), Nicolas Poussin, 1634
Poseidon ve Amphitrite’nin birlikteliğini konu alan betimler olasılıkla sahnedeki
devinime bağlı olarak Barok dönemde yaygınlaşır. Tanrı ve etrafındaki deniz yaratıklarının
(Triton vd) yunuslarla çevrelenmiş Amphitrite’nin etrafını sardığı bu sahneler genellikle
“Poseidon’un Zaferi” olarak isimlendirilmektedir. Üç çatallı yabası ve güçlü kaslarıyla dikkati
çeken tanrı, Amphitrite’yi elde etmenin gururu içinde betimlenir.
Triton: Poseidon ve Amphitrite’nin oğlu olarak kabul edilen Triton, mitolojik bir
karakter olarak tek bir tanrıyı değil de Poseidon’un maiyetinde bulunan ve vücutlarının üst
kısmı insan alt kısmı ise balık biçiminde olan varlıkları tanımlamaktadır. Hesiodos
Theogonia’da şu sözlerle aktarır Triton’un doğuşunu: “Deprem yaratan Poseidon, Amphitrite
ile evlendi / Bu evlilikten sonsuz kuvvetteki Triton doğdu / Triton denizin dibinde annesiyle
babasının yanında / etrafına korkular saçarak altın bir sarayda yaşar.”
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Poseidon ve Triton, Lorenzo Bernini, 1620
Triton’un saldırganlığını konu alan bir mit, Dionysos şenliği sırasında gölde yıkanıp
yüzen kadınlara saldırışından söz eder. Kadınların yakarışlarını duyan Dionysos yardıma
koşarak Triton’u kaçırtır. Kendi hakimiyetindeki gölde de yağmacılık yaptığı, sürüleri
kaçırdığı söylenen Triton’un bulunduğu gölün kıyısına bir testi şarap konulur. Kokuyu duyan
Triton kıyıya yanaşıp şarabı içince uyuyakalır. Böylece balta darbeleriyle öldürülmesi
mümkün olur. Poseidon’a eşlik eden Triton(lar), genellikle borazan yerine kullandıkları deniz
kabuklarını üflerken betimlenirler.
Avrupa kentlerinin meydanlarında en sık rastlanan heykel gruplarından biri Neptün
Çeşmesi olarak bilinen ve deniz tanrılarından oluşan heykellerdir. Bunların en ünlülerinden
biri Floransa’da Signoria Meydanı’nda yer alan Bartolomeo Ammanati’ye ait çalışmadır
(1563-65). Çeşmenin merkezinde Neptunus (Poseidon) yer almakta, etrafında tritonlar ve
başka deniz yaratıkları bulunmaktadır.
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13.4. Hades
Yeraltındaki ölüler diyarının yani Tartaros’un tanrısı Hades, Kronos ve Rheia’nın
oğlu, Zeus’un kardeşidir. Titanlara karşı kazanılan savaşın ardından evrenin egemenliği
bölüşülürken onun payına düşen yer altı dünyası olur. Roma mitolojisindeki ismi Pluton’dur.
Ölüler üzerinde hüküm süren Hades, egemenlik alanına giren hiç kimsenin tekrar canlılar
arasına dönmesine izin vermeyen acımasız bir hükümdar olarak anılır. Çevresinde emirlerine
uymakla görevli birçok yardımcısı vardır. Bunlar arasında ismi daha önce Hermes kısmında
anılan kayıkçı Kharon ve ölüler ülkesine bekçilik eden Kerberos da yer alır. Tanrının ismi
olan Hades, aynı zamanda ölüler diyarının da ismidir. Dolayısıyla Hades, hem yeraltını hem
de yeraltına hükmeden tanrıyı tanımlamaktadır.

Hades ve Kerberos, MÖ 1. Yüzyıl
Hesiodos Theogonia’da ölüler ülkesini şu sözlerle anlatır: “Orada yükselir yankılı
konağı / Güçlü Hades’le korkunç Persephone’nin / Azgın bir köpek bekler kapısını / amansız,
sinsilikler ustası bir köpek / girenlere yaltaklanır kuyruğu, kulaklarıyla / ama gireni bir daha
bırakmaz dışarı / pusuda bekleyip paramparça eder çıkmak için kapıya gelenleri.”
Ölümlülere ait ruhlar Okeanos nehri boyunca sıralanmış kavak ağaçlarını takip ederek
Tartaros’a ulaştığında yakınları tarafından dillerinin altına konulan madeni parayı, onları
Styks nehrinin karşı kıyısına taşıması için kayıkçı Kharon’a verirler. Tartaros’un batı sınırını
belirleyen bu nehrin çeşitli kolları vardır. Nehrin diğer tarafında üç başlı bir köpek olan ve
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ölüler diyarından çıkmak isteyen ruhları ya da oraya girmek isteyen ölümlüleri avlamak için
hazır bekleyen Kerberos yer alır. Yunan mitolojisindeki canavarlar arasında yer alan Ekhidna
ile Typhon’un oğlu olan ve genellikle üç başlı kabul edilse de elli ya da yüz başlı olarak da
anılan Kerberos, yılan kuyruklu, sırtında bir sürü yılan başı bulunan bir yaratık olarak
tanımlanır. Zincire bağlanmış biçimde Hades’in kapısında bekçilik eder ve içeri giren ruhlara
dehşet saçar.
Homeros Odysseia Destanı’nda oldukça canlı bir Hades anlatımı sunar. Odysseus,
büyücü tanrıça Kirke’nin yol göstericiliğiyle Hades’e nasıl gideceğini öğrenir: “Geçtiğin
zaman Okeanos’u geminle / orada Alçak Kıyı var ve Persephone’nin koruluğu / uzun uzun
kavaklar göreceksin, kısır söğütler / derin anaforlu Okeanos’un kıyısında çek karaya gemini /
sonra çık yola, Hades bataklıklarına doğru / orada Akheron, Pyriphlegeton ve Kokytos akar /
Styks’ten gelen sular da dökülüyor oraya.” Homeros’un burada sözünü ettiği gibi ölüler diyarı
Hades’te akmakta olan nehirler ölüm düşüncesi açısından önem taşımaktadır. Kharon’un
ölüleri üzerinden taşıdığı Styks nehri, Hesiodos’un Theogonia’sında Okenaos ve Tethys’in en
büyük çocuklarıdır. Zeus’un devlerle savaşında çocuklarıyla birlikte baştanrının zaferine
katkıda bulunduğu için bu hizmetinin karşılığı olarak Zeus Styks’i tanrıların resmen ettikleri
yeminin kefili yapar. Tanrılar bu nehrin üzerine yemin ederler ve bu yeminlerini bozmaları
halinde tanrıların yiyeceği ambrosia ve içeceği nektardan bir yıl boyunca mahrum kalırlar.
Akhalı kahraman Akhilleus yenilmez olabilmesi için daha bebekken annesi Thetis tarafından
bu nehrin sularına daldırılır.
Styks nehri, özellikle Dante’nin İlahi Komedya’sında Cehennem bölümünde anılması
nedeniyle Hıristiyanlığın Cehennem imgesinde de yer bulur. Kuzeyli ressam Patinir’in resmi
Kharon’un kayığında taşıdığı lanetlenmiş bir ruhun Styks nehrinden geçerek ateşler içindeki
cehenneme yolculuğunu konu almaktadır.
Okeanos’un kollarından bir diğeri olan Akheron nehri, hemen hemen hiç akmayan,
kıyıları kamış ve balçıklarla kaplı bir nehirdir. Issız bir bölgede derin bir yarın içine dalıp
kapkara bir batak olarak denize döküldüğü için yer altı dünyasına aktığına inanılan nehrin
ismi, ıstırap, acı anlamına gelen akhos kelimesinden gelir. Bu nedenle “ıstırap nehri” olarak
bilinir. Çok soğuk bir akarsu olan Kokytos, Odyseus’un yer altına inmek için çukur açtığı
yerdir. İniltiler ya da matem nehri olarak tanımlanır. Öfke tanrıçası Eris’in kızı ve bir
geleneğe göre de Kharitlerin annesi kabul edilen Lethe ise ölü ruhların yeryüzündeki
hayatlarını ve acılarını unutmak için suyundan içtikleri nehirdir. Bu nedenle “unutma nehri”
olarak anılır. Platon’un metinlerinde de yer bulan Lethe, yeni-Platoncu düşünce bağlamında
Uyku’nun ve Ölüm’ün kızı olarak alegorik bir anlam kazanmış ve özellikle şairler için soyut
bir kavrama dönüşmüştür. İsmi yakmak fiilinden türetilmiş olan Pyriphlegeton ya da
Phlegethon nehri ise hüzünle ilişkilendirilen bir ateş nehridir.
Hades’in “meşru” karısı, yeraltına kaçırarak elde ettiği Persephone’dir. Demeter’in
kızı olan Persephone’nin kaçırılışı, Hades’in başrolü üstlendiği en önemli mittir. Bu öykü
Persephone’nin ayrı bir başlık altında ele alındığı bölümde ayrıntılı olarak aktarıldığında
burada konu edilmemiştir. Hades ve Persephone’nin evliliğinden bir çocuk doğmamıştır.
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Hades ve Kerberos, Agositino Carracci, 1592

Styks Nehrini Geçiş, Joachim Patinir, 1520
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Hükümdarlığına oldukça düşkün olan Hades, karanlıklar içindeki diyarından nadiren
yeryüzüne çıkar. Olymposlu tanrılar kuşağında yer almasına karşın onların arasına karışmaz,
şölenlerine çoğu kez katılmaz. Yeryüzüne çıktığı zamanlardan bazıları aşk macerası yaşama
çabalarıdır. Bu anlardan birinde dört siyah atın çektiği altın savaş arabasıyla nympha
Minthe’yi kovalar, ancak onu tam yakalayacakken karısı Persephone orada belirince genç kızı
hoş kokulu bir naneye dönüştürür. Başka bir macerada nympha Leuke’yi baştan çıkarmayı
dener; bu kez de genç kız akkavağa dönüşür. Buyruğu altına giren hiçbir ruhun egemenlik
alanından kaçmasına izin vermese de Tartaros’a gidip sağ olarak dönmeyi başaran ve hem
Hades’in hem de buyruğu altındaki ülkenin nasıl olduğunu aktaranların (Odysseus, Orpheus,
Theseus, Herakles) varlığı nedeniyle kendisinden en çok nefret edilen tanrı ünvanına sahiptir.
Olymposlu tanrıların Titanlarla giriştiği savaşta Kyklopslar Hades’in başına
görünmezlik sağlayan bir miğfer takarlar. Aynı başlığı Athena, Hermes, Perseus ve Herakles
de başlarında taşımışlardır. Bu başlık onun en değerli servetidir. Bunun yanı sıra toprağın
altında gizlenen bütün zenginlikler Yeraltı Tanrısı’na aittir. Roma mitolojisindeki Pluton
isminin “zengin” anlamında bir lakap olduğu, hem yerin işlenmiş toprağının hem de onun
bağrında sakladığı madenlerin tükenmez zenginliğine atıf olduğu öne sürülmektedir. Sanat
tarihindeki betimlerinde kimi zaman başında görünmezlik başlığını ya da ölüler ülkesindeki
hükümdarlığına işaret eden bir taç taşır. Elinde ise Poseidon’un yabasından farklı olarak iki
çatallı bir yaba bulunur. Carracci’nin resminde olduğu gibi kimi zaman ise elinde ölüler
diyarının anahtarını taşımaktadır. Hades’e ilişkin anlatılar içinde tanrının en sık betimlendiği
konu, Persephone’nin Kaçırılışı temasıdır. Özellikle Barok dönemde “kaçırılma” temaları
sahnenin ele alınmasında devingenlik ve harekete olanak tanıması açısında tercih edilen
konulardır. Nitekim gerek Bernini’nin heykeli gerek Rubens’in resmi sahnedeki devinimle
seçkinleşen yapıtlardır.

Persephone’nin Kaçırılışı, P.P. Rubens, 1636-38
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Uygulamalar
1) Hermes, Hephaistos, Poseidon ve Hades’in tanrısal kimlikleri için Azra Erhat’ın
Mitoloji Sözlüğü ile Pierre Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma
metinlerindeki ilgili maddeleri okuyunuz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin pekiştirilmesi için
www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1) Bu bölümdeki tanrıların

betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak

konuları saptayabiliyor musunuz?

2) Tanrıları atribülerini saptayarak birbirlerinden ayırt edebiliyor musunuz?

3) Bu bölümdeki tanrıların Yunan mitolojisindeki yerlerini öğrenebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes, Arkadhaia’nın güneyinde yer alan Kyllene dağındaki bir
mağarada doğar. Ayın dördüncü gününde doğması nedeniyle o gün Hermes’e adanmıştır.
Tanrının Roma mitolojisindeki ismi, Mercurius’tur. Doğar doğmaz sargılara sarılarak
yatırıldığı beşikten çıkmayı başaran Hermes, Apollon’un çobanlık yaptığı Teselya’ya kadar
gider. Yunan mitolojisinin çok yönlü karakterlerinden biri olan Hermes, başında Hades’in
görünmez kılan başlığını, ayaklarında ulaklığını en hızlı biçimde gerçekleştirdiğine gönderme
yapan kanatlı sandaletleri, elinde ise genellikle iki yılanın sarılı olduğu altın değneğini taşır.
En bilinen atribüleri başlığı, sanadaletleri ve asası olmakla birlikte çobanların koruyuculuğu
sıfatına bağlı olarak omzunda taşıdığı koçla da betimlenmektedir. Hermes başlı başına
kendisine ait bir öyküsü olmaktan çok ulak tanrı olma sıfatıyla Olymposlu tanrılara ilişkin pek
çok mitte rastlanan bir karakterdir.
Ateş tanrısı Hephaistos’un doğuşuna ilişkin iki mit söz söz konsudur. İlki, Zeus ve Hera’nın
oğlu olduğu ikincisi ise Hesiodos’un Theogonia’da anlattığı üzere Athena’yı kafasından
doğuran Zeus’u kıskanan Hera’nın kimseyle birleşmeden onu doğurduğu yönündedir. Roma
mitolojisindeki ismi Vulcanus’tur. Olymposlu tanrılar içinde topallık ve çirkinlik atfedilerek
bir anlamda “ötekileştirilen” Hephaistos, metal işçiliğinin ustası ve eşsiz el becerisine sahip
bir zanaatkardır. İstisnasız her türlü teknik mucizeyi başaribilen bir mucit olarak tanımlanır.
Kronos ve Rheia’nın oğlu, baştanrı Zeus’un kardeşi olan Poseidon’un payına düşen iktidar
alanı denizdir. Bununla birlikte yalnızca sulara hükmetmekle kalmaz, aynı zamanda fırtınalar
yaratabilir, üç dişli yabasının bir vuruşuyla yeri sarsabilir, kaynaklar fışkırtabilir. Roma
mitolojisindeki ismi Neptunus’tur. Poseidon genellikle Zeus’a çok benzer biçimde, beyaz
saçlı ve sakallı, güçlü bir erkek olarak betimlenir. Üç çatallı yabası en önemli atribüsüdür.
Deniz tanrısı olması nedeniyle yunuslar ve aynı zamanda onu atların yaratıcısı ya da
evcilleştiricisi kabul eden gelenekten ötürü atlı arabasıyla resmedilir. Ayrıca tanrıyı üç çatalı
yabasını kullanarak atı yaratırken gösteren betimlere de rastlanır. Athena ile ilgili bölümde
ayrıntılı biçimde ele alındığı üzere Atina kentinin koruyuculuğu için Athena ile giriştiği
mücadelede Poseidon’un yabası ile ya bir tuz gölü ya da bir at ortaya çıkardığı mitlerde konu
edilir.
Yeraltındaki ölüler diyarının yani Tartaros’un tanrısı Hades, Kronos ve Rheia’nın oğlu,
Zeus’un kardeşidir. Titanlara karşı kazanılan savaşın ardından evrenin egemenliği
bölüşülürken onun payına düşen yer altı dünyası olur. Roma mitolojisindeki ismi Pluton’dur.
Ölüler üzerinde hüküm süren Hades, egemenlik alanına giren hiç kimsenin tekrar canlılar
arasına dönmesine izin vermeyen acımasız bir hükümdar olarak anılır. Çevresinde emirlerine
uymakla görevli birçok yardımcısı vardır. Bunlar arasında ismi daha önce Hermes kısmında
anılan kayıkçı Kharon ve ölüler ülkesine bekçilik eden Kerberos da yer alır. Tanrının ismi
olan Hades, aynı zamanda ölüler diyarının da ismidir. Dolayısıyla Hades, hem yeraltını hem
de yeraltına hükmeden tanrıyı tanımlamaktadır. Olymposlu tanrıların Titanlarla giriştiği
savaşta Kyklopslar Hades’in başına görünmezlik sağlayan bir miğfer takarlar. Sanat
tarihindeki betimlerinde kimi zaman başında görünmezlik başlığını ya da ölüler ülkesindeki
hükümdarlığına işaret eden bir taç taşır. Elinde ise Poseidon’nunkinden farklı olarak iki çatallı
bir yaba bulunur.
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Bölüm Soruları

1) Hermes’in Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Venüs
B) Mercurius
C) Mars
D) Juno
E) Minerva

2) Yunan mitolojisindeki öykülerde geçen kitara sözcüğü neyi tanımlar?
A) Bir müzik aleti
B) Ayakkabı
C) Tanrısal yiyecek
D) Bir savaş aleti
E) Bir oyunun adı
3) Yunan mitolojisine göre hangi tanrı ölülerin ruhlarını Hades’e ulaştırması için kayıkçı
Kharon’a teslim eder?
A) Zeus
B) Aphrodite
C) Medusa
D) Apollon
E) Hermes

4) Yunan mitolojisine göre Hermes’in ana görevi nedir?
A) Güzelliğin ve aşkın tanrısı
B) Bilge tanrı
C) Av tanrısı
D) Ölüler ülkesinin tanrısı
E) Ulak tanrı
5) Yunan mitolojisinde yaptığı işin hızlı olduğuna işaret eden kanatlı sandallar, hangi tanrının
en belirgin atribüsüdür?
A) Aphrodite
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B) Eros
C) Hermes
D) Hades
E) Zeus
6) Yunan mitolojisine göre aşağıdakilerden hangisi hem yeraltını hem de yeraltına hükmeden
tanrıyı tanımlamaktadır?
A) Hades
B) Hephaistos
C) Hermes
D) Poseidon
E) Apollon
7) Aşağıdakilerden hangileri Yunan mitolojisinde Hades’in yardımcıları olarak geçer?
A) Pandora ve Epimetheus
B) Apollon ve Artemis
C) Hermes ve Argos
D) Kharon ve Kerberos
E) Perseus ve Medusa

8) Yunan mitolojisinde ateş ve madenle ilişkilendirilen tanrı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hermes
B) Hades
C) Hephaistos
D) Perseus
E) Apollon

9) Yunan mitolojisine göre Poseidon’un Amphirite’den doğan, vücudunun üst kısmı insan alt
kısmı ise balık biçiminde olan oğlunun adı nedir?
A) Dionysos
B) Triton
C) Paris
D) Hermes
E) Artemis
10) Üç dişli yaba aşağıdaki tanrılardan hangisinin en önemli atribüsüdür?
A) Hermes
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B) Apollon
C) Artemis
D) Poseidon
E) Priamos

1)B 2)A 3)E 4)E 5)C 6)A 7)D 8)C 9)B 10)D
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14. DİONYSOS VE TANRININ EŞLİKÇİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Dionysos’un Doğumu
14.2. Dionysos’un Tanrısal Nitelikleri
14.3 Dionysos Alayı: Tanrının Eşlikçileri
14.4. Dionysos Şenlikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Dionysos’un tanrısal nitelikleri ve sanatta görülen atribüleri nelerdir?
2) Dionysos’un alayında bulunarak tanrıya eşlik edenler kimlerdir?
3) Dionysos şenliklerinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Dionysos’un
tanrısal Dionysos’un
nitelikleri ve atribülerinin nitelikleri ve
tanıtılması
öğrenmek

tanrısal Konuya ilişkin yayınların
atribülerini okunması
ve
önerilen
internet
adresindeki
resimlerin incelenmesi
Dionysos
alayında
yer Dionysos
alayında
yer Konuya ilişkin yayınların
alarak tanrıya eşlik eden alarak tanrıya eşlik eden okunması
ve
önerilen
mitolojik
karakterlerin mitolojik
karakterleri internet
adresindeki
tanıtılması
öğrenmek
resimlerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Dionysos

•

Semele

•

Silenos

•

Satyrler

•

Mainadlar

•
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Giriş
Yunan panteonunun aykırı tanrısı olarak nitelendirilen Dionysos, Olympos dağında ikamet
etmek yerine doğaya ve insanların arasına karışarak yaşamayı yeğleyen bir tanrı olarak
seçkinleşir. Zeus’un ölümlü bir kadınla ilişkisinden doğmasına karşın Olymposlu tanrılar
kuşağının on iki tanrısından biri olarak gökteki yerini alır. Asmanın meyvesinden ürettiği
şarap aracılığıyla esrimeyi bulgulayan tanrı, dünyanın pek çok yerine yoılculuk ederek
kültünün önemli ölçüde yaygınlık kazanmasını sağlar. Bu bölümde Dionysos ve tanrının
eşlikçisi olan mitolojik karakterler ele alınmaktadır.

360

14.1. Dionysos’un Doğumu
Karmaşık ve pek çok coğrafyada etkili bir kültün tanrısı olan Dionysos, baştanrı Zeus
ile Thebai geleneğine göre Kadmos ve Harmonia’nın kızı olan Semele’nin oğludur. Roma
mitolojisindeki ismi, Bakkhus’tur. Semele’nin Zeus’la ilişkisini öğrenen Hera genç kadına
yaşlı bir kadın kılığında görünerek baştanrının bütün görkemiyle kendisine görünmesini talep
etmesini öğütler. Bunun üzerine Zeus şimşek ve yıldırımlarıyla yaklaşınca Semele ateşler
içinde yanarak ölür. Ancak bu sırada karnında taşıdığı yedi aylık oğlunu düşürür ve Zeus
bebeği alarak baldırında saklar. Süresi dolduğunda ise çocuğu baldırından çıkarır. Böylece
Zeus, Semele’den olan oğlunu ikinci bir doğumla meydana getirir. “İki kere doğan” diye
anılan bu oğul, Dionysos’tur.

Dionysos’un Doğumu, Giulio Romano, 1530
Zeus daha sonra çocuğu ulak tanrı Hermes’e emanet eder; o da Dionysos’u büyütmesi
için Semele’nin kız kardeşi İno’ya götürür. Hermes, Hera’nın hışmına uğramasını engellemek
amacıyla küçük Dionysos’a kız giysileri giydirilmesini öğütler. Ne var ki durumu kavrayan
Hera, “yasak ilişki”den doğan bu çocuğu büyütmeyi kabul eden Orkhomenos kralı Athamas
ile karısı İno’yu çıldırtarak cezalandırır. İno, küçük oğlunu kaynar suyla dolu bir kazana
atarken, Athamas ise büyük oğlunu geyik zannederek bir kargı vuruşuyla öldürür. Bunun
üzerine Hermes, baştanrıdan aldığı buyruk gereğince Dionysos’u bir oğlağa (ya da koça)
dönüştürerek Nysa isimli dağlık bir bölgenin nymphalarına emanet eder. Bazı yazarlara göre,
Nysa Yunanistan’dan uzakta hatta Asya ya da Afrika’da bir bölgedir. Ayrıca Dionysos’un
ismiyle etimolojik açıdan Nysa kelimesinin bir ilgisi olduğu da öne sürülmektedir. Çocuğu bir
mağaraya götürerek orada balla besleyen ve her türlü ihtiyacını karşılayan nymphalar, bu
hizmetleri karşılığında Zeus tarafından, Hyades ismiyle gökteki yıldızlar arasına
yerleştirilmekle ödüllendirilirler.
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Hermes’in Bebek Dionysos’u Nymphalara Verişi, Laurent de la Hire, 1638
Antik Yunan tragedyasının en önemli yazarlarından Euripides, Dionysos’un
doğumuna ilişkin çarpıcı başka bir anlatıdan söz etmektedir. Hera’nın emriyle Titanlar,
Zeus’un henüz dünyaya gelen oğlunu yakalayıp parçalara ayırırlar. Çocuğun parçalanan
uzuvlarını bir kazana atıp kaynatırlarken kanın döküldüğü yerde bir nar ağacı yeşerir.
Büyükanne Rheia çocuk Dionysos’un tüm uzuvlarını bir araya getirerek onu tekrar yaşama
döndürür. Nitekim Dionysos kültünün en önemli özelliklerinden biri, öteki bitki tanrıları gibi
onun da kanlı bir ölümle ölüp tekrar yaşama döndüğü inancıdır.
14.2. Dionysos’un Tanrısal Nitelikleri
Yunan mitolojisinin başlıca tanrılarından biri olmasına karşın Dionysos’un ismi
Homeros tarafından neredeyse zikredilmez. Hesiodos ise Theogonia’da “Kadmos’un kızı
Semele ise Zeus ile sevişince / Coşkun tanrı Dionysos’u doğurdu / Ölümlü annenin ölümsüz
oğlu / Ama bugün her ikisi de tanrıdır” sözleriyle tanrının ismini anmaktadır. Euripides,
Apollodoros, Aiskhylos, Ovidius gibi daha geç dönem yazarları tanrının oldukça yaygın olan
kültü ve bu kültten doğan ritüeller üzerine ayrıntılı anlatılara yer vermişlerdir.
Şarabın ve esrimenin tanrısı olan Dionysos, ergenlik çağına geldiğinde asmanın
meyvesi olan üzümü ve ondan nasıl yararlanacağını keşfeder. Ancak öfkesi dinmeyen Hera
hala onun peşindedir; ölümden kurtulan Dionysos tanrıçanın hışmından kurtulamaz ve
nihayetinde Hera tarafından delirtilir. Bu çılgınlıkla kendisini yollara vuran tanrı, eğitmeni
olduğu düşünülen Silenos, satyrler ve Mainadlardan (Bakkhalar) oluşan eşlikçileriyle Mısır ve
Suriye arasında dolaşmaya başlar. Nil deltasına vardığında Libyalılarla birlikte yaşayan bazı
Amazon kadınlarını, Kral Amnon’u tahttan indirip ülkeden uzaklaştıran Titanlara karşı
savaşmak konusunda yüreklendirir. Kral Amnon’un tekrar tahta çıkarılmasıyla Dionysos
362

askeri bir zafer kazanmış olur. Tanrının doğu topraklarındaki yolculuğu Hindistan’a kadar
uzanır. Yarı savaşçı yarı tanrı kimliğiyle ortaya çıktığı bu seferlerde Dionysos gerek silah
zoruyla gerek mistik gücüyle pek çok ülkeye boyun eğdirerek Hindistan’a varır. Tanrının
“zafer alayı”nın da ilk kez bu seferleri sırasında ortaya çıktığı söylenir. Bu zafer alaylarında
Dionysos, panterlerin çektiği, asma dalları ve sarmaşıklarla süslenmiş bir savaş arabası
üzerinde yer almaktadır. Tanrının Hindistan gezisinden dönüşte beraberinde filleri de getirdiği
anlatılır. Nitekim sanat tarihinde Dionysos’u fil üzerinde gösteren betimlere rastlanmaktadır.
Dionysos mitinin en çarpıcı yönlerinden biri, Frigya topraklarına varan tanrının
Kybele kültüyle karşılaşmasıdır. Tanrıların Anası ya da Büyük Ana diye anılan Kybele,
Frigya’nın ana tanrıçasıdır. Anadolu kökenli olduğu kabul edilen Kybele, Yunan ve Roma
dünyasına kadar uzanmış etkili bir külttür. Yunan mitolojisindeki bazı yorumlarda, Rheia’nın
cisimleşmiş hali kabul edilir. Kudreti bütün doğayı kapsayan, özellikle bitki üretme gücünü
temsil eden Kybele, topraklarına gelen Dionysos’u çılgınlık zamanlarının etkilerinden
arındırarak kendi kültünün bilgisiyle donatır. Bu arınmanın ardından Trakya’ya giden
Dionysos, Strymon kıyılarında hüküm süren kral Lykourgos tarafından hoş karşılanmaz.
Tanrı kendisini denize atıp Thetis’in mağarasına sığınarak kurtulsa da alayında yer alan
Mainadlar kral tarafından esir alınır. Ancak kral da bir deliliğe tutularak (ya da Rheia’nın
gazabına uğrayarak) Dionysos’un kutsal bitkisi asmaları kestiğini sanarak oğlunun bedenini
baltayla paramparça eder. Bu dehşet karşısında ülke kuraklığa mahkum olunca kahine
danışılır. Kurtuluşun ancak kralın ölümüyle geleceği öğrenilince kralın bedeni de paramparça
edilir.
Dionysos yolculuklarının ardından Yunan topraklarına geri döndüğünde Naksos’a
geçmek ister ve adaya varmak için Tyyrenialı (Etrüsk) korsanlardan yardım isteyerek onların
gemilerine biner. İsteği kabul etmiş görünen korsanlar yolcularını köle olarak satmak
niyetiyle rotalarını Asya’ya çevirirler. Durumu fark eden Dionysos, korsanların küreklerini
yılana dönüştürür, gemilerinin her yanına sarmaşıklar sarar ve ortalığı nerden geldiği
bilinmeyen flüt sesleri sarar. Asmalar gemiyi öylesine felce uğratır ki, çıldıran korsanlar
kendilerini denize atarlar ve birer yunusa dönüşürler. Yunusların insanlarla yakınlığının
kökleri bu olaya dayandırılır; çünkü mite göre onlar aslında pişmanlık duyan korsanlardır.
Naksos’tan sonra Argos’a gelen Dionysos burada kendisine karşı çıkan ve birçok takipçisini
öldüren Kral Perseus’u cezalandırır. Tanrı Argos’a geldiğinde ülkedeki kadınlar aniden
çıldırarak yeni doğan bebeklerini çiğ çiğ yemeye başlayınca Perseus hatasını anlayarak
Dionysos adına bir tapınak inşa ettirerek tanrıdan af diler.
Dünya üzerinde ulaştığı bütün bölgelerde tanrısal gücünü gösteren ve kültünü vardığı
her yere taşıyan Dionysos bütün bu olayların ardından yeryüzündeki misyonunu tamamlar;
ancak göğe çıkmadan önce Ölüler Diyarı’na inerek annesi Semele’nin ruhunu bulup ona
yeniden yaşam vermek ister. Tartaros’a Lerna gölünden geçerek varan Dionysos, Hades’ten
annesini bırakmasını ister; ancak Hades Şarap Tanrısının çok sevdiği bir şeyi kendisine
vermesi karşılığında Semele’ni ruhunu salıvereceğini söyler. Bunun üzerine Dionysos en
gözde bitkilerinden biri olan mersini Hades’e bırakır. Göğe alınan Semele bundan böyle
Thyone ismiyle anılır. Zeus’un ölümsüzleşen eski aşığına sonsuza dek rahat yaşayacağı bir
saray inşa ettirdiği ve bu olay karşısında elinden bir şey gelemeyen Hera’nın kıskançlıktan
deliye döndüğü mitlerde konu edilir. Apollodoros’a göre, annesini yaşama döndürmesinin
ardından göğe çıkan Dionysos, on iki Olymposlu tanrı arasında yerini alır. Olympos’un en
mütevazı tanrıçası Hestia, ailesinin kıskançlık dolu kavgalarından uzakta daha huzurlu
olacağını düşündüğünden seve seve yerini Dionysos’a bırakır.
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Dionysos’un Zaferi, Nicolas Poussin, 1635-36

Bacchus (Dionysos), Caravaggio, 1596
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Görsel sanatlarda Dionysos betimleri yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Phallos
biçimindeki ahşap imgeleri en eski dönemlere aittir ve üreme gücünü simgelemektedir. Sonra
özellikle Antik dönem heykellerinde güçlü bir beden yapısına sahip, sakallı ve giysili bir figür
olarak betimlendiği görülür. En önemli atribüsü, başını çevreleyen asma ya da sarmaşık
yapraklarıdır. Öte yandan ergenlik yaşında, çıplak, zarif bir erkek olarak gösterildiği örnekler
de söz konusudur. Bu betimlerinde cinsel ve kadınsal öğeler vurgulanmaktadır. Çoğunlukla
elinde thyrsos (ucunda çam kozalağı bulunan sarmaşık ve asma yaprakları sarılı uzun değnek)
ve bir şarap kadehi taşır. Genellikle yanında alayıyla betimlenen Dionysos’un kutsal bitkileri
asma ve sarmaşık; kutsal hayvanları ise aslan, kaplan, vaşak, boğa, yunus ve keçidir. Özellikle
keçi dünyasal zevkleri ve cinselliği sembolize eder.

Dionysos, Ariadne ve Aphrodite, Tintoretto, 1576-77
Dionysos ve Ariadne: Kral Minos’un kızı Ariadne, Minatouros’la savaşmak için Girit adasına
gelen kahraman Theseus’a görür görmez aşık olur. Theseus’un Minatouros’un hapishanesi
Labyrinthos’ta yolunu bulabilmesi için Ariadne ona bir ip yumağı verir. Yumağı açarak
ilerleyen kahraman, kolayca çıkış yolunu bularak labirentten kurtulur. Bunun üzerine Theseus
ve Ariadne Naksos adasına kaçarlar; ancak genç kız uyurken Theseus onu bırakıp adadan
gider. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden alayıyla birlikte Naksos’a gelen Dionysos,
üzüntü içindeki Ariadne’yi görünce güzelliğine vurularak evlenmek üzere onu Olympos’a
götürür. Düğün hediyesi olarak da karısına Hephaistos’un yaptığı altın bir taç verir, daha
sonra bu taç gökte bir yıldıza dönüştürülür. Apollodoros, Dionysos’un Lemnos adasına
götürdüğü Ariadne’den altı çoçuk sahibi olduğunu yazar. Ariadne sonunda Zeus’tan
ölümsüzlük armağanını elde eder ve böylelikle Şarap Tanrısının daimi eşi olur. Hesiodos
Theogonia’da Dionysos ve Ariadne’den şu sözlerle bahseder: “Altın saçlı Dionysos ise
Minos’un sarışın kızı Ariadne’yi çekti kendine / Zeus, Dionysos’un güzel karısını ölümsüzlerin
arasına koydu.”
Bu temanın gösterildiği sahnelerde, kimi zaman alayıyla birlikte adaya gelen
Dionysos’un uyumakta olan Ariadne ile karşılaşması kimi zaman ise Dionysos ve
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Ariadne’nin evliliği betimlenmektedir. Evlilik sahnelerinde Ariadne eroslar ya da Aphrodite
tarafından yıldızlı bir taçla taçlandırılmaktadır. Venedikli Maniyerist usta Tintoretto’nun
resminde gökten inen Aphrodite, Ariadne’yi yıldızlarla taçlandırırken Dionysos elindeki
yüzüğü genç kıza uzatmaktadır. Tiziano’nun yapıtında ise Naksos adasına varan Dionysos
panterlerin çektiği arabasından inerken Ariadne onun gelişini izlemektedir. Sahnenin ön
planında tanrının alayında yer alan Maniadlar, satyrler tef çalarak eğlenirken görülür.
Ariadne’nin betimlendiği kısımda gökte görülen yıldızlar, genç kızın tacının yıldız olarak
göğe alınışı olayına göndermedir.

Dionysos ve Ariadne, Tiziano, 1520-22
14.3. Dionysos Alayı: Tanrının Eşlikçileri
Silenos: Yaşlanmış satyrlerin genel ismi olarak da kullanılan Silenos, Dionysos’u yetiştiren
karakterin de ismidir. Hermes’in ya da yarı insan yarı hayvan şeklindeki tanrı Pan’ın bir
nymphadan olma oğlu kabul edilen Silenos, yaşlı bir bilgedir; bu bilgeliğini ancak zor
altındayken gösterir. Ovidius Dönüşümler’de Frigya kralı Midas ile Silenos’un
karşılaşmasından söz eder. Yolunu şaşıran Silenos, Frigya dağlarında Dionysos’un alayından
uzak bir yerde uyuyakalır. Silenos’u bulan köylüler, onu hiç tanımadıkları için zincire vurarak
krallarına götürürler. Kiminle karşı karşıya olduğunu hemen anlayan Kral Midas, hemen
zincirlerini çözerek yaşlı bilgeyi saygıyla yaklaşır ve ardından Dionysos’un yanına varıncaya
dek Silenos’a eşlik eder. Krala nezaketle teşekkür eden Dionysos, ondan ne isterse dilemesini
ister. Midas her dokunduğu şeyin altına dönüşmesini isteyince tanrı da bu dileğini kabul eder.
Sevinçle sarayına dönen Midas, karnı acıkıncaya kadar gayet memnundur; ancak ağzına bir
lokma ekmek atmaya kalkıştığında bir parça altınla karşılaşınca, bir de üstüne içmeye kalktığı
şarap da altına dönüşünce bu zararlı yeteneği kendisinden alması için Dionysos’a yalvarır.
Tanrının öğüdüy Paktolos nehrinde yıkanan Midas, bu yeteneğinden kurtulur; ancak nehrin
suları altın zerreleriyle dolar.
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Silenos, Rubens, 1616-17
Yassı burunlu, kalın dudaklı, boğa bakışlı, koca karınlı sıfatlarıyla anılan Silenos
çirkin bir adam olarak tanımlanır. Genellikle bir eşeğin üzerinde, şarapla kendinden geçmiş ve
güçlükle dengede durur bir halde betimlenmektedir. Barok dönemin Kuzeyli ustası Rubens’in
yapıtında, satyrlerin eşlik ettiği Silenos, neredeyse yere yıkılmak üzeredir.
Satyrler: Dionysos alayının ayrılmaz eşlikçileri olan doğa daimonlarıdır. Bedenlerinin belden
yukarısı insan, belden aşağısı genellikle teke ya da keçi biçiminde olan satyrlerin at
kuyruğuna benzeyen uzun, geniş ve çok tüylü bir kuyrukları vardır. Kırlarda dans eder,
Dionysos’la şarap içer ve Mainadların, nymphaların peşine takılırlar. Mitlerde önemli rol
üstlenmeseler de Batı resmindeki mitolojik sahnelerde sıklıkla yer alırlar. Hayvansı doğaları
genellikle yüzlerine yansıtılmış biçimde betimlenirler.
Mainadlar: Doğanın orgiastik ruhlarını temsil eden Mainadlar (Roma’daki ismiyle
Bakkhalar), Dionysos’u bebekken alarak besleyen nymphalar olarak kabul edilir. Kendilerine
mistik bir delilik ilham edilen bu dişi varlıkların ruhları Dionysos’un hükmü altındadır.
Çıplak ya da çıplaklarını örten ince tüllere bürünmüş olarak betimlenen Mainadlar, başlarında
sarmaşık dallarından bir taç, ellerinde Dionysos’un da taşıdığı bir thyrsos ya da kantharos (iki
kulplu büyük şarap kupası) taşırlar. Çift borulu flüt ya da tef çalıp dans ederler. Vahşi
hayvanları denetim altına aldıklarına inanıldığından bu yeteneklerini görselleştiren sahnelere
de rastlanır. Dionysos kültünü icra eden kadınlar, Mainadların çılgınlıklarını taklit ederlerdi.
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14.4. Dionysos Şenlikleri (Mysterionlar)
Antik Yunan dünyasında şarap tanrısı olarak bilinen Dionysos, öncelikle bir doğa
tanrısıdır ve bitkilerin, ölümün ve yaşamın yenilenmesinin simgesi olarak tapınım görmüştür.
İnsanla doğa arasındaki ilişkinin vurgulandığı Dionysos kültü, doğanın sırlarına ermenin
yolunu “şarap ve sarhoşluk” olarak açıklar. Antik Yunan dünyasına öteki tanrılardan daha geç
girmesine karşın onun için yapılan şenlikler Yunan yaşamının daha çok canlanmasını
sağlamış, bu şenliklerde oynanan oyunlardan tragedya ve komedya doğmuştur. Aslında Antik
Yunan’da sonbahar ve ilkbahar başlarında doğurganlık ve bereket sa
ğlayan bütün tanrılar adına kutlamalar yapılmaktaydı; ancak Dionysos şenlikleri,
zamanla öteki tanrılarınkiyle karşılaştırılamayacak ölçüde önem kazanmıştır. İnsanların
dünyasına yakınlığıyla öne çıkan Dionysos kültünde, coşku ve bu coşkuyla doğaya karışma
söz konusudur. “Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu” adlı eserinde Nietzsche,
Dionysos’a adanan şenlikleri şu sözlerle tanımlamaktadır: “Bu bayramlar alabildiğine canlı,
dişi-erkek ayrımı gözetmeksizin, bir kendi başına bırakılmışlık içinde, belirli bir yerde
düzenlenir, kuşakların dalgalanmaları her ailenin bağlı bulunduğu gelenek kurallarını aşar,
ağırbaşlılık bilmez, doğanın en yırtıcı yabansılları kendilerini koyuvermiş gibi bir ortam
oluşur, en yadırganan biçimde, aşırı sevgi ile yırtıcılık birbirine karışır.”

Dionysos Şenliği (Bacchanal), Nicolas Poussin, 1625-26
Antik dünyanın gizemli tanrısı Dionysos, Olymposlu tanrılardan oldukça farklı
değerlendirilir. Dionysos dışarıdan gelme, Panteon’a aykırı düşen bir tanrıdır. Onun adına
gerçekleştirilen törenler insanın doğa ile ilişkisine yöneliktir ve bu törenlerin amacı, insanın
doğanın sırlarına erebilmesi, bir anlamda tanrıya ulaşmasıdır. Doğanın sırlarına ermek insan
için ulaşılması en çok arzulanan aşamadır, Dionysos bu yolu şarap ve sarhoşlukla açmaktadır.
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Kutsal esrime ile doğaya karışma tanrı adına düzenlenen törenlerin en karakteristik
özelliğidir. Öte yandan bu törenlerde insanları çılgınlığa, kana ve şehvete sürükleyen duygular
söz konusu olabilmekteydi. Diğer bitki tanrıları gibi Dionysos’un da kanlı bir ölümün
ardından tekrar yaşama döndüğüne inanılırdı. Tanrının çektiği acılar, ölümü ve dirilişi kutsal
törenlerle yeniden canlandırılırdı. Dionysos’un dramatik öyküsü, kavgaları, acıları bu
törenlerdeki coşkulu danslar ve şarkılara kaynaklık etmiştir.
İ.Ö. VI. yüzyıldaki başlangıcından Helenistik döneme dek Yunan tiyatrosu, Dionysos
kültü ile yakından ilişkilidir. Dionysos şenliklerinde müzikli dramatik gösteriler
gerçekleştirilmekte ve bir koro tarafından dithyrambos şarkıları söylenmekteydi. Zamanla
Dionysos’un tanrısal yanından çok insancıl yanına ilgi duyulmuş, tanrılara adanan bu
şenliklerde dünyalıların alkışları daha çok önemsenmiş ve kurgulanan öyküler yerlerini
kahramanlara bırakmaya başlamıştır. Bu değişim sürecinin sonunda Antik Yunan tiyatrosu
doğmuştur. Öte yandan Dionysos kültünün önemli simgelerinden maske de Yunan
tiyatrosunun vazgeçilmez öğeleri arasında yerini almıştır. Maske Dionysos’un gerçek
görünüşü olarak algılanır, saygı görür; ancak bir insan tarafından yapıldığı bilinirdi. Bu
anlamda maske oyunumsu, tiyatromsu bir öğedir.
Şenliklerin en önemli karakteristiği, düzen-düzensizlik, kutsal-kutsal olmayan gibi pek
çok karşıtlığı içinde barındırmasıdır. Bu karşıtlık olgusunun kökleri, Antik Yunan tanrılar
dünyasındaki Apollon-Dionysos çatışmasına bağlanır. Nietzsche, bu karşıtlığı sanat
bağlamında şöyle yorumlar: “Kaynakla erekler bakımından, Apollo’ca olan yontu sanatıyla,
Dionysos’ca, dış biçime dayanmayan müzik arasında oldukça büyük bir karşıtlık çıkar ortaya,
Grek ülkesinde. Yollarının ayrı olmasına karşın bu iki eğilim yan yana gider. Çokluk
birbirleriyle açıkça çatışırlar; karşılıklı olarak yeni, güçlü doğumlar uğruna. Bu karşıtlığın
savaşını sürdürmek için kaynaşırlar. ”
Apollon ve Dionysos karşıt kutupları temsil eder. G. Thomson “Aiskhylos ve Atina “
isimli metninde bu kutupları, Apollon bağlamında aristokratik durağan yetkinlik (soyluluk)
ideali, Dionysos bağlamında ise halka özgü coşku olarak tarif eder. Şenliklerin
karakteristiğini oluşturan ise, Apollon’un temsil ettiği ‘durağanlık’ tarafından önlenmeye
çalışılan, Dionysos kültünün vurguladığı ‘coşku’dur. Yine aynı yapıtında Nietzsche, bu
coşkunun niteliklerine de değinir: “Dionysos’ca olmanın büyüsü altında, yalnız kişi kişiyle
bağlantı kurmaz, doğanın coşkunluğu içinde sevince kapılarak birbirine diş bileyenler,
yabancılaşanlar, yitirdiği oğlu ile buluşunca sarmaş dolaş olan bir insan gibi birbirleriyle
kaynaşır.”
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Uygulamalar
1) Dionysos ve ona eşlik eden mitolojik karakterlerin tanrısal kimlikleri için Azra
Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü ile Pierre Grimmal’ın Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma
metinlerindeki ilgili maddeleri okuyunuz.
2) Bu bölümdeki temaların sanat tarihindeki örnekleri ve atribülerin pekiştirilmesi için
www.wga.hu (web gallery of art) isimli web sitesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1) Dionysos’un betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak konuları
saptayabiliyor musunuz?

2) Mainadların ve Satyrlerin betimlendiği resimleri incelerken atribülerini tanıyarak
konuları saptayabiliyor musunuz?

3) Dionysos

şenliklerinin

gösterildiği

resimlerde

müzik

ve

dansın

özellikle

vurgulandığını fark ettiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karmaşık ve pek çok coğrafyada etkili bir kültün tanrısı olan Dionysos, baştanrı Zeus ile
Thebai geleneğine göre Kadmos ve Harmonia’nın kızı olan Semele’nin oğludur. Roma
mitolojisindeki ismi, Bakkhus’tur. Semele’nin Zeus’la ilişkisini öğrenen Hera genç kadına
yaşlı bir kadın kılığında görünerek baştanrının bütün görkemiyle kendisine görünmesini talep
etmesini öğütler. Bunun üzerine Zeus şimşek ve yıldırımlarıyla yaklaşınca Semele ateşler
içinde yanarak ölür. Ancak bu sırada karnında taşıdığı yedi aylık oğlunu düşürür ve Zeus
bebeği alarak baldırında saklar. Süresi dolduğunda ise çocuğu baldırından çıkarır. Böylece
Zeus, Semele’den olan oğlunu ikinci bir doğumla meydana getirir. “İki kere doğan” diye
anılan bu oğul, Dionysos’tur.
Görsel sanatlarda Dionysos betimleri yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Phallos
biçimindeki ahşap imgeleri en eski dönemlere aittir ve üreme gücünü simgelemektedir. Sonra
özellikle Antik dönem heykellerinde güçlü bir beden yapısına sahip, sakallı ve giysili bir figür
olarak betimlendiği görülür. En önemli atribüsü, başını çevreleyen asma ya da sarmaşık
yapraklarıdır. Öte yandan ergenlik yaşında, çıplak, zarif bir erkek olarak gösterildiği örnekler
de söz konusudur. Bu betimlerinde cinsel ve kadınsal öğeler vurgulanmaktadır. Çoğunlukla
elinde thyrsos (ucunda çam kozalağı bulunan sarmaşık ve asma yaprakları sarılı uzun değnek)
ve bir şarap kadehi taşır. Genellikle yanında alayıyla betimlenen Dionysos’un kutsal bitkileri
asma ve sarmaşık; kutsal hayvanları ise aslan, kaplan, vaşak, boğa, yunus ve keçidir. Özellikle
keçi dünyasal zevkleri ve cinselliği sembolize eder.
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Bölüm Soruları
1) Dionysos’un Roma mitolojisindeki adı nedir?
A) Juno
B) Pluton
C) Mars
D) Bacchus
E) Apollo

2) Dionysos’un hangi çiftin çocuğudur?
A) Zeus-Hera
B) Hephaistos-Hera
C) Hades-Semele
D) Zeus-Leda
E) Zeus-Semele

3) Zeus Dionysos’u hangi tanrıçanın hışmından korumak için bir koça çevirerek nymphalara
emanet etmiştir?
A) Aphrodite
B) Semele
C) Hera
D) Athena
E) Artemis

4) Yunan mitolojisine göre Dionysos’un tanrısallık alanı hangisidir?
A) Av
B) Bilgelik
C) Ateş ve maden
D) Şarap ve esrime
E) Güzellik ve aşk
5) Yunan mitolojisine göre Dionysos annesi Semele’nin ruhunu yeraltı dünyasından
kurtarmak için çok sevdiği mersin bitkisini hangi tanrıya vermek durumunda kalmıştır?
A) Poseidon
B) Hades
C) Hera
D) Hephaistos
373

E) Ares

6) En belirgin atribüsü asma ya da sarmaşık yaprakları olan Olymposlu tanrı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eros
B) Hades
C) Apollon
D) Ares
E) Dionysos

7) Kral Midas, Dionysos’tan hangi dileği dilemiştir?
A) Kahinlik yeteneği
B) Ölümsüzlük
C) Aphrodite ile evlenmeyi
D) Dokunduğu her şeyin altına dönüşmesi
E) Eşek kulaklarından kurtulmayı
8) Yunan mitolojisinde genellikle bir eşeğin üzerinde, şarapla kendinden geçmiş ve güçlükle
dengede durur bir halde betimlenen Dionysos’u yetiştiren karakterin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hermes
B) Ariadne
C) Silenus
D) Kentauros
E) Hades

9) Antik Yunan dünyasında şarap tanrısı olarak bilinen, öncelikle bir doğa tanrısı olup
bitkilerin, ölümün ve yaşamın yenilenmesinin simgesi olarak tapınım gören tanrı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Artemis
B) Poseidon
C) Dionysos
D) Demeter
E) Apollon
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10) Nietzsche’nin Dionysos şenlikleri ve Apollon-Dionysos çatışması bağlamında sanat
yorumlarının yer aldığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Symposium
B) Felsefenin Temel İlkeleri
C) Grundrisse
D) Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu
E) İlahi Komedya

1)D 2)E 3)C 4)D 5)B 6)E 7)D 8)C 9)C 10)D
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