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İ. GEZGİN, Sanatın Mitolojisi Sanat Ne Anlatır? Mağara Duvarlarından 

Antik Çağın Sonuna. İstanbul 2021. Redingot Yayınları, 315 sayfa. ISBN: 

9786056911941 

Fatma Nur KONUKMAN  

Tanıtımı yapılan bu kitap yazarın kısa özgeçmişi ile başlayıp İçindekiler kısmıyla devam etmektedir. 

İçindekiler kısmı, Giriş (11-13) ile başlar devamında 1. Ana başlık olan Sanatın Mitolojisi (15) başlığı 

altında sırasıyla Prehistorik Sanat (Mitlerin Ortaya Çıkışı) (17-36), Sanatın Ortaya Çıkışı (Mitlerin 

Görünür Olması) (37-40),Mağara Resimleri (41-46) alt başlığının altında Evdeki Arkaik Resim (46-

51), Yazılı Kültürde Boğa (51-57), Binbir Surat Şaman (57-62), Akbabaların Dansı (62-66) ve Yanar-

dağın Öfkesi (66-69)alt bölümleri, Taşların Şekillendrilmesi (70-74) alt başlığı altında Göbekli-

tepe’nin Dikilitaşları (74-83), Nevali Çöri Başı (83-88) ve Şişman Kadın Heykelleri (88-91) alt bö-

lümleri ile 1. Ana başlığın son alt başlığı olan Simgeslliğin Gerçekliği (92-95) başlığı yer alır. 2. ana 

başlık olan Mitolojinin Sanatı (97) başlığı altında sırasıyla Kent, Yazı ve Mitos (99-103), Gılgamış 

Mitosu (104-116), Kybele (117-125), Kybele alt başlığı altında Tanrıça, Kedi ve Uygarlık (125-131), 

Antik Ege Mitolojisi (132-134), Antik Ege Mitolojisi alt başlığında Tanrıların ve Dünya’nın Yaratılışı 

(134-143), Zeus (144-145), Zeus alt başlığı altında Zeus ve Tecavüz Kültürünün Tanrısal Arketipleri; 

Europa’nın Kaçırılışı (145-147), Danae’ye Tecavüz (147-148), Nemesis’e Tecavüz (148-149), Gany-

medes ve Cinsel Şiddet Kültürü (149-153), Apollon (153-165), Dionysos (166-187), Athena (187-

195), Artemis (196-205), Aphrodite (205-221), Hermes (221-228), Hades (229-237), Poseidon 

(237-243), Herakles (243-252), Amazonlar ve Mizojini (252-259), Troia Savaşı (259-277) başlıkları 

yer alır. 3. ve son ana başlık olan Kutsalın Mitolojisi ve Sanatı (279) başlığı altında sırasıyla Kutsal 

Kitaplar, Mitos ve Sanat (281-282), Yaratılış ve İlk Günah (283-285), Yaratılış ve İlk Günah alt başlığı 

altında Yaratılış Miti (285-294), Yeniden Kimliklendirilen Kadın (294-297), Elma ya da Buğday (298-

300) alt bölümleri sonrasında 3. ana başlığın son alt başlığı olan Suçun ve Suçlunun Sanatı (301-

307) kısmı yer alır. Kitap, Kaynakça ve Okuma Listesi (309-315) bölümü ile son bulmaktadır. 

Yazar Giriş (11-13) bölümünde mitoloji ve sanatın kavramsal özellikleri ile birbirleriyle etkile-

şimlerinden bahsederek genel hatlarıyla kitap yazın tercih ve yöntemlerini anlatmaktadır. 1. ana 

başlık olan Sanatın Mitolojisi (15)’nin alt başlığı olan Prehistorik Sanat (Mitlerin Ortaya Çıkışı) (17-

36) kısmında Australopithecus’tan başlayarak Homo Habilis’in alet teknolojisi ile başlattığı evrim-

sel ilerlemenin beraberinde getirdiği dil gelişimine bağlı olarak kültürel birikim için ilk adımların 

atılma sürecini anlatırken Homo Erectus’tan Homo Sapiens’e geçişi, Homo Neanderthalensis’in 

sahip olduğu din, ahiret inancı ve yasa kültürü gibi kavramların mitleri oluşturmasını ve sanat kav-

ramını bir forma kavuşturan ve toplumsallaşmasını sağlayan Homo Sapiens Sapiens’in bilinç dün-

yasını ve sanat kavramının oluşma sürecini anlatmaktadır. Sanatın Ortaya Çıkışı (Mitlerin Görünür 

Olması) (37-40) başlığında yazar, insanın geliştirdiği alet endüstrisine bağlı yaşanan dil, kültürel ve 
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sosyal farkındalık, ölüm ve öteki dünya inancının oluşması sonucu oluşan mitler ile dille yetersiz 

kalan aktarımın somutlaştırılarak sanatı oluşturmasını örneklerle anlatmaktadır. Mağara Resimleri 

(41-46) başlığında yazar, mağara resimlerinde farklı bölgelerde aynı kompozisyonların görülme 

sebeplerini, çizimlerin sembolik anlamlarının ortak olarak ölüm kavramıyla olan ilişkisini açıkla-

maktadır. Mağara Resimleri alt başlığı altında yer alan 1. alt bölüm olan Evdeki Arkaik Resim (46-

51) bölümünde Paleolitik Çağ mağara resimleri ile Çatalhöyük’teki duvar resimlerinin ortak kom-

pozisyonlara sahip olma nedenlerini anlatmaktadır. 2. alt bölüm olan Yazılı Kültürde Boğa (51-

57)’da duvar resmi kompozisyolarında tasvir edilen boğanın en erken kullanımından başlayarak 

ilerleyen dönemlerde farklı kültürlerde görülen örneklerini anlatarak insanın ölüm ve boğa figü-

rüne karşı yaklaşımını yansıttığı mitosları anlatmaktadır. 3. alt bölüm olan Binbir Surat Şaman (57-

62)’da Şaman kültürünün ortaya çıkma nedenlerini, doğa dinlerindeki yerini ve şamanizmi örnek-

lerle ve doğrudan yayınlardan alıntılar yaparak anlatmaktadır. 4. alt bölüm olan Akbabaların Dansı 

(62-66) kısmında yazar, Çatalhöyük’teki duvar resmi örneğinden, Yunan mitolojisindeki yerinden, 

ölümü temsil ettiği formdan, şaman olma olasılığından ve Neolitik Çağ kafatası kültünden bahset-

mektedir. 5. ve son alt bölüm olan Yanardağın Öfkesi (66-69) başlığında Çatalhöyük’teki duvar 

resmindeki tasvire neden olan şartlardan, volkanik faaliyetlerin ölümle olan simgesel bağlantısın-

dan, altında yatan mitolojiden bahsederken genel olarak lav püskürten dağların konu edildiği mit-

lerin kaynağının cinsellikle ilgili işlenen suçlarla ilişkilendirerek Çatalhöyükle olan bağlantısını an-

latmaktadır. Taşların Şekillendirilmesi (70-74) alt başlığında insanın tanrıları kendine benzeyen bi-

çimde yapmasından sanatın bir metaphoros olmasına kadar insan zihnindeki simgesel dünyayı 

görünür kılması süreçlerini anlatırken Willendorf Venüsü ile Brassempouy Venüsü’nün portre ve 

tasvir özelliklerini, sosyal ve kültürel açıdan değerlendirerek simgelediği kavramları anlatmaktadır. 

Taşların Şekillendirilmesi alt başlığının 1. alt bölümü olan Göbeklitepe Dikili Taşları (74-83) kıs-

mında yazar, Göbeklitepe ile ilgili bilgiler vererek tapınakların içinde barındırdığı simgesel kavram-

ları, inşa sürecini ve amacını, T biçimli megalitlerin üzerinde yer alan tasvirlerin anlamların benzer 

örneklerle karşılaştırarak anlatmaktadır. 2. alt bölüm olan Nevali Çöri Başı (83-88) kısmında, Nevali 

Çöri’de bulunan, “Yılanlı Baş” ile ilgili bilgiler verirken yılanın anlam çeşitliliğini, mitoslardaki öne-

mini, simgelediği kavramları anlatmaktadır. 3. alt bölüm olan Şişman Kadın Heykelleri (88-91) kıs-

mında, Şişman Kadın Heykelcikleri'nin isimlendirilmelerini, tasvir çeşitliliklerini ve simgesel özel-

liklerini anlatmaktadır. Sanatın Mitolojisi ana başlığının 5. ve son alt başlığı olan Simgeselliğin Ger-

çekliği (92-95) kısmına yazar, insanın varoluşsal problemleri ile yaşam ve ölümün simgeselliği üze-

rine yapılan yaşamsal düzenlemeleri anlatırken Neolitik merkezlerde rastlanan ölüm sonrası ke-

miklerin boyanmasını, kafatası üzerine alçı mask yapılan örnekleri ve ata kültünü anlatmaktadır. 

 Mitolojinin Sanatı (97) ana başlığı altında 1. alt başlık olan Kent, Yazı ve Mitos (99-103) kıs-

mında yazar, yerleşk hayata geçişle birlikte ilk kurulan köylerin zamanla nüfuslarının artması ile 

kentleri oluşturmasından, cinsiyet, hiyerarşi, sınıf ve mülkiyet gibi kavramlarla baş etmeye çalışan 

insanlar için ortaya çıkan önce yazısız sonra yazılı hukuktan, toplumsal yasak ve sınırlandırmaların 

sonuçlarından, yazının bulunuşuna ilişkin süreçten ve mitoslarla bağlantılarından bahsetmektedir. 

2. alt başlık olan Gılgamış Mitosu (104-116) kısmında MÖ III. binyıldan itibaren yazıya aktarılmaya 

başlayan Gılgamış’ın hikayesini anlatarak toplumsal rölünü, ortak sorun olarak dile getirdiği ölüme 

çözüm arama ve ölümsüzlük arayışlarını, mitosun insanlık tarihi açısından önemini anlatmaktadır. 

3. alt başlık olan Kybele (117-125) kısmında yazar, Kybele’nin ilk olarak ortaya çıkış mitinden Ky-

bele’ye dönüşü ile ilişkili mitler üzerinden tanrıçanın tasvir özelliklerini, dönem ve yer özelinde 

karşılaştırırken Kybele ile bağlantılı Attis kültü ile ilgili mitosları da anlatmaktadır. Kybele alt başlığı 

altında yer alan Tanrıça, Kedi ve Uygarlık (125-131) alt bölümünde, Kybele tasvirlerinde ve mitos-

larında tanrıçayla özdeşleşen büyük kedigilleri ve umutsuz aşk ve hadım temalarının Neolitik 

Çağ'da ortaya çıkma nedenlerini, toplumsal değişimlerin ortaya çıkardığı gereksinimlerin etkile-

rini, uygarlık ve Kybele kültünün etkileşimini ve kültün hayvanlarla bağlantısının önemlerini an la-
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tırken özellikle Kybele ve Attis mitlerinde işlenen simgesel kavramların kullanım nedenlerini, sem-

bollerini, toplumsal düzen sağlamadaki rölünü ve göktaşı ile temsil edilmesinin nedenlerini anlat-

maktadır. 4. alt başlık olan Antik Ege Mitolojisi (132-134) kısmında yazar, mitolojinin kavram ola-

rak ortaya çıkışını ve öneminin artış nedenlerini anlatırken MÖ II. binyıl sonlarında Akdeniz ve Ege 

dünyasını etkileyen Deniz Kavimleri Göçü’nün siyasal ve kültürel etkileri ile sanatın, mimarinin ve 

yazının ortadan kaybolduğu yaklaşık 400 yıl süren Karanlık Çağ hakkında bilgiler vererek Doğu Ak-

deniz kökenli tüccarlarla tekrar gelen yazı sonrası Homeros ve Hesiodos tarafından MÖ VIII. yüz-

yılın ikinci yarısında kaleme alındıkları düşünülen eserleri anlatmaktadır. Antik Ege Mitolojisi alt 

başlığı altında yer alan Tanrıların ve Dünya’nın Yaratılışı (134-143) başlıklı 1. alt bölümünde Hesi-

odos’un Thegonia adlı eserinde Hesiodos’un Mousa’larla konuştuğu diyalogla başlayarak herşey-

den önce var olan Kaos’tan itibaren Prometheus’un insanı oluşturmasına kadar geçen süreci kı-

saca anlatmaktadır. Alt bölüm içinde 138. sayfada yer alan Pandora başlığı altında Pandora ile ilgili 

mitosu, öykünün yapısını, olay örgüsünü, yazın şeklini, eril ve dişil yaklaşımları ve sembolize ettiği 

kavramları anlatmaktadır. 2. alt bölüm olan Zeus (144-153) başlığı altında Zeus’un mitolojide tem-

sil ettği kavramları, kavramların karşılıklarını, babası Kronos ile aralarında geçen mitosu ve kardeş-

leri Poseidon ve Hades ile birlikte paylaştıkları görevleri anlatmaktadır. Zeus alt başlığı içinde Zeus 

ve Tecavüz Kültürünün Arketipleri; Europa’nın Kaçırılışı (145-147), Danae’ye Tecavüz (147-148), 

Nemesis’e Tecavüz (148-149), Ganymedes ve Cinsel Şiddet Kültürü (149-153) alt bölümlerinde 

Zeus’un iktidara ele geçirmesiyle birlikte mitlerinde sıklıkla görülen cinsiyetçilik, türcülük, kadına 

uygulanan şiddet, kadınların ve küçük oğlan çocuklarının maruz kaldıkları cinsel baskılar, Zeus’un 

tanrısal kimliğinin olaylar açısından önemi, ilgili mitosları, bu mitosların sembolik anlamları hak-

kında bilgiler vermektedir. 3. alt bölüm olan Apollon (153-165) başlığı altında Tanrı Apollon’un 

sembolize ettiği kavramlar ile ortaya çıkış mitini anlatırken Nietzsche’nin “Tragedya’nın Doğuşu” 

adlı eserinden Apollon ve Dionysos kültleri arasındaki farkların yarattığı dengeden bahsetmekte-

dir. Apollon’un temsil ettiği ideal üslüp ile tanrısal bedenin resim, kabartma ve heykel sanatına 

yansımaları, Apollon ile bağdaştırılan değerleri, ilgili mitoslar ve bu mitoslardaki sembolik anlam-

ları açıklamaktadır. 4. alt bölüm olan Dionysos (166-187) başlığında yazar, Dionysos’un tanrısal 

rollerinden, bereket ve tarımla bağlantısından, doğum mitosundan, Hellen dinsel ve sosyal haya-

tındaki belirleyici konumundan, Dionysos’un cinsiyet rollerininden, parçalanması ve yeniden ya-

şama dönmesi mitinden, şarapla bağlantısından,, dionysiak ritüellerin özelliklerinden ve traged-

yanın ortaya çıkmasındaki etkilerinden bahsetmektedir. Dionysos alt bölümünün içine yer alan 

Şarap ve Kültür (185-187) başlığında şarabın ortaya çıkışı ile ilgili mitoslar ve asmanın kökeni, or-

taya çıkış dönemi ile bölgesel dağılımı hakkında bilgiler vermektedir. 5. alt bölüm olan Athena 

(187-195) başlığında, Athena’nın doğum mitosundan, temsil ettiği özelliklerden, Atina şehrine is-

mini vermesi ile ilgili mitostan, Panathenaia kutlamalarından, Tanrıçanın cinsiyetinin eril ve dişil 

özelliklerinden, sıfatlarından, Athena-Medusa ve Athena ve Arakhne mitoslarından ve mitosların 

fonksiyonlarından bahsetmektedir. 6. alt başlık olan Artemis (196-205) başlığında, Artemis’in tan-

rısal rolleri, tarımsal kültür ve uygarlıkla olan bağlantıları, toplumsal cinsiyet üzerindeki etkileri, 

Niobe ve Aktaion ile ilgili mitosları ile ilgili bilgiler verirken Ephesos kentinde tüm bereket tanrıça-

larıyla bütünleşen Artemis’in değişen sanatsal formu ve kentin koruyucu tanrıçası olma özelliğiyle 

taşıdığı kent surunu temsil eden başlıkta yüklendiği sorumluluktan, kentin tanrıçaya bağlı oldu-

ğunu gösteren örneklerden ve Ephesos Artemis Heykeline ilişkin incelemeler ve yorumlar yap-

makta ve tanrıçanın kültünde bekaretin önemine ilişkin bilgiler vermektedir. 7. alt bölüm olan 

Aphrodite (205-221) başlığında yazar, Aphrodite’nin tanrısal rölünü, farklı doğum mitoslarını, bu 

mitosların simgelediği olguları, Hephaistos ve Apollon mitlerini, tanrıçayla bağlantılı mitolojik ka-

rakterleri, çıplak betimlemesinin başlangıç sürecini ve sanat yapıtlarına etkisini, tanrısal varlığının 

sürekliliğini ve Eros ile birlikte üstlendiği sorumlulukları anlatırken alt başlık içinde yer alan Psykhe 

ve Eros (214) başlığında Psykhe ve Eros ile ilgili mitosu, aşk mitoslarını ve sonuçlarını, Aphro-
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dite’nin Troia Savaşı’ndaki rolü ile ilgili bilgiler vermektedir. 8. Alt bölüm olan Hermes (221-228) 

başlığında yazar, Hermes’in tanrısal görevlerini, temsil edildiği sembolleri, varlığının koşullarını, 

ortaya çıkış mitosunu, ticaretle ilişkisini, temsili Hermes heykelciği formunda yapılan ve kentler 

arasındaki mesafeyi gösteren Hermeleri ve oğlu Pan ile bağlantılı olarak çıkan “panik” kavramı 

üzerindeki etkilerini anlatmaktadır. 9. alt bölüm olan Hades (229-237) başlığında, Hades’in insanlık 

üzerinde yüklendiği sorumluluktan, ölüm kavramıyla bağlantısından, ölümden sonraki yaşama 

dair umutlarına ilişkin bilgiler vermektedir. Hades alt bölümü içinde yer alan Tartaros Ülkesi (230) 

başlığında yaşayanların dünyası ile Hades’in ülkesinin sınırını oluşturan Styks ve herşeyin unutulup 

sonsuz yeni yaşamın başlangıcını temsil eden Lethe nehirlerini anlatırken ölümün insan zihninde 

oluşan anlamlarından bahsederek ölüm ve ölüm korkusu ile ilgili mitosları anlatmaktadır. 10. alt 

bölüm olan Poseidon (237-243) başlığında, Poseidon ile ilgili mitoslardan, mitosların simgesel kav-

ramlarından, Poseidon’un tanrısal sıfatlarından, varoluş nedenlerinden, ticaretle ve deniz yolcu-

lukları ile olan ilişkilerinden bahsetmektedir. 11. alt bölüm olan Herakles başlığında mitolojiye 

konu olan kahraman karakterlerine ihtiyaç duyulma nedenlerini açıklayarak başladığı bölümde ya-

zar, Herakles’in doğum mitoslarını, mitosların içinde barındırdığı sembolleri, ölüm ve ölümsüzlük 

ile olan ilişkisini içeren mitleri ve barındırdığı mitik sembolleri, bu sembollerin simgesel anlamlarını 

anlatmaktadır. 12. alt bölüm olab Amazonlar ve Mizojini (252-259) başlığında yazar, ataerkil top-

lumsal düzenin dışavurumu ile ortaya çıktığını dile getirdiği Savaş Tanrısı Ares ve Nymphe Harmo-

nia’dan türemiş olan mitolojik savaşçı kadınlar topluluğu olarak kabul gören Amazonların ilk ortaya 

çıktığı yerlerden, hakim olduğu coğrafyadan, Amazonlarla ilgili mitlerden, ortadan kalkma neden-

lerinden, kurdukları mitolojik toplumsal yapıdan ve temsil ettiği simgelerden bahsetmektedir. 13. 

ve son alt bölüm olan Troia Savaşı (259-277) bölümünde yazar, Homeros’un MÖ VIII. yüzyılda 

kaleme aldığı Troia savaşını konu alan İliada adlı eserin antik çağdan günümüze sosyal ve siyasal 

yaşamın kurgulanmasında oynadığı rollerden ve destanın toplumsal yaşama olan etkilerinden 

bahsederken Doğu ile Batı arasındaki mücadelenin başlangıcı kabul edilen Troia Savaşını, savaşın 

başlangıç nedenini anlatan mitoslarını anlatmaktadır. Troia Savaşı alt bölümü içinde Troia’nın ku-

ruluş mitosunu anlattığı Troia’nın Kuruluşu (262-264), Paris’in doğum mitosunu anlattığı Paris 

(264-265), Thetis ile Peleus’un düğününe davet edilmeyen Eris’in sebep olduğu Üç Güzeller Yarış-

ması ve sonunda Paris’in Helene’yi kaçırması ile Troia Savaşı'nda yaşananları özetlediği Olym-

pos’ta Düğün (266-271), yarışmada kaybeden Athena’nın yönlendirmesiyle Akhaların “Tahta At” 

göndererek Troialılara karşı yaptığı stratejik hamle ile savaşı kazanma süreci ve bu süreçte yaşanan 

olayları anlattığı Tahta At (27-273) ve Troia Savaşı'nın tarafları, nedenleri, Troia’nın stratejik 

önemi, sembolize ettiği olgular ve uygarlık açısından önemi ile ilgili bilgiler verdiği son alt başlık 

olan Doğu-Batı Savaşı (273-277) alt başlıkları yer almaktadır.  

Kitabın 3. ve son ana başlığı olan Kutsalın Mitolojisi ve Sanatı (279) 1. alt başlığı olan Kutsal 

Kitaplar, Mitos ve Sanat (281-282) bölümünde yazar, insanın önce mit ve dil, sonra sanat ve 

inançla kurduğu bağlantıları belirleyen kutsal bir takvimden ve buna bağlı olarak gelişen toplumsal 

düzen, kültürel devamlılık ve inanca dayalı günah ve ahlak gibi kavramların oluşumu ile ilgili bilgiler 

vermektedir. 2. alt başlığı olan Yaratılış ve İlk Günah (283-285) bölümünde insanların kurguladığı 

yaratılış mitoslarını, etnik ve kültürel kimliği ile inancı farklı olsa da ortak bir çok unsur içeren bu 

mitlerin özelliklerini ve ortaya çıkış nedenlerini anlatmaktadır. Yaratılış ve İlk Günah alt başlığının 

içinde Eski Ahit’le başlayarak insanın yaratılışını konu edinen yaratılış mitlerinden ve mitlerin nite-

lediği kavramlardan bahsettiği Yaratılış Miti (285-294), yaratılış mitlerinden başlayarak kadın ka-

rakterlerin sürekli yenilenmesi, Neolitik Çağ'la birlikte cinsiyet rollerinin değişmesi, toplumsal kim-

liklerin ayrı tutulması ile ilgili bilgiler verdiği ve Lilith’ten Havva’ya geçişi, temsil ettikleri kavramları 

ve barındırdıkları toplumsal sorumlulukları anlattığı Yeniden Kimliklendirilen Kadın (294-300) ve 

ilk günah meyvesinin ne olduğu ile ilgili kutsal metinler üzerinden çözümlemeler ararken aynı za-

manda simgesel anlamlarını yorumladığı Elma ya da Buğday (298-300) alt bölümleri yer almakta-
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dır. 3. ve son alt başlık olan Suçun ve Suçlunun Sanatı (301-307) kısmında yazar, Tevrat’tan, İslam 

Mitolojisi'nden ve Sümer Mitolojisi'nden alıntılarla Habil ve Kabil mitosunu ve aynı tema işlenerek 

üretilen diğer mitoslara örnekler verirken altında yatan anlamları, mitosun oluşma sebeplerini, 

ihtiyaç duyulduğu dönemlerin yaşam biçimleri ile ilgili bilgiler vererek kitabı bitirmektedir.  

Yazarın Kaynakça ve Okuma Listesi (309-315) kısmıyla tamamladığıı kitabında başlıklar altında 

anlatılan konuların alıntılar ve dipnotlarla detaylı açıklamaları yapılmış olup metin içlerinde resim 

numaraları ile belirtilen 68 adet görsele, 168. sayfadan sonra yer verilmiştir. 

 




