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ÖZ 

 

Aiskhylos’un “Zincire Vurulmus Prometheus” isimli tragedyasi, antik dönemlerden 

günümüze ulasan Prometheus mitosu hakkindaki önemli kaynaklardan biridir. Çaglar 

boyunca sanatin bütün dallarinda tema olarak seçilmis ve pek çogu tarafindan Aiskhylos 

gibi “baskaldiri kavrami” ön plana çikarilarak ele alinmistir. Prometheus mitosunun 

baskaldiri anlaminda resim sanatina yansimasi Aydinlanma Dönemi ile yayginlik 

kazanmistir. Aydinlanma dönemiyle birlikte aklin ve bilginin zorbaliga karsi bir simgesi 

haline gelen “Prometheus’un atesi insanogluna getirmesi” sahnesi resim sanatinda daha çok 

görülür olmustur. Bu tezde Aiskhylos’un dönemi ve Aydinlanma’dan günümüze uzanan 

süreç toplumsal ve siyasal anlamiyla incelenmis, resim sanatina yansimalari ortaya 

çikarilmaya çalisilmistir. 

 

ABSTRACT 

 

The Tragedy “Prometheus Bound” of Aiskhylos is an important resource of mithology 

about Prometheus which has come to our century from the antique times. The Mythos about 

Prometheus has been the theme of all branches of art in all centruries and it has often been 

used emphasising  “concept of rebellion”, just like Aiskhylos had done. Concept of 

rebellion, which reflects in art of painting  around Mythos of Prometheus ,has became 

widespread with enlightment period. The scene of Prometheus’s bringing fire to humankind 

which has became a symbol of entellect and wisdom with the enlightment term, has been 

used more often in art of painting. In this thesis, Aiskhylos’s time and the process 

enlightment to present time, has been examined and refrections in art of painting has been 

tried to reveal. 
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ÖNSÖZ 

 

        “Aiskhylos’un ‘Zincire Vurulmus Prometheus’ Tragedyasinda Baskaldiri Kavrami ve  

18-20. Yüzyil Bati Resim Sanatina Yansimasi” konulu tez çalismamizda, farkli 

disiplinlerden faydalanmak suretiyle, genis kapsamli bir çalismayi olabildigince 

sinirlandirarak ortaya koymaya çalistik. Aiskhylos’un “Zincire Vurulmus Prometheus” 

isimli tragedyasi, çaglar boyunca resim sanatinin ve elbette diger sanat dallarinin sikça konu 

edindigi, insanogluna atesi getiren ve bunun cezasini korkunç bir sekilde ödeyen 

Prometheus mitosuna büyük ölçüde kaynaklik etmistir. Baskaldiri kavraminin resim 

sanatina Prometheus mitosu etrafinda yansimasi aydinlanma dönemi ile yayginlik 

kazanmistir. Aydinlanma dönemiyle birlikte aklin ve bilginin zorbaliga karsi bir simgesi 

haline gelen “Prometheus’un atesi insanogluna getirmesi” sahnesi resim sanatinda daha çok 

görülür olmustur.  

Çalismamiza tiyatronun dogusu, ilk tragedyalarin ortaya çikisi ve bu gelismelere 

sahne olan Antik Yunan dünyasini tanitmaya çalisarak basladik. “Zincire Vurulmus 

Prometheus” tragedyasini baskaldiri kavrami açisindan irdeledikten sonra, 18, 19 ve 20. 

yüzyilin resim sanatiyla, çesitli sanat anlayislarina kaynaklik eden  Aydinlanma düsüncesini 

açiklamaya çalistik. Elbette ulasmadigimiz Prometheus resimleri olmustur. Bu sebeple ve 

bazi eserlerin künyeleri ile ilgili elde edemedigimiz bilgiler nedeniyle ortaya çikmis 

olabilecek eksikliklerin hosgörü ile karsilanacagini ümit ediyorum. 

Bu çalismayi yönlendirerek, zamanini, engin görüs ve bilgilerini benden esirgemeyen 

degerli hocam Doç. Dr. Zühre Indirkas’a, çalismamin tiyatro ile ilgili bölümlerinde 

yardimlariyla beni yönlendiren Yrd. Doç.Dr. Hasibe Kalkan Kocabay’a, destegi için sevgili 

hocam Yrd. Doç. Dr. Sevgi Gürtuna’ya ve Yrd.Doç.Dr.Kamil Temizyürek’e en içten 

tesekkürlerimi sunmayi görev bilirim. Ayrica destekleri için Sebnem Ulasoglu’na, 

Dr.Yasemin Derelioglu’na, ve son olarak; bu tezin olusmasinda büyük ölçüde etkili olan ve 

beni yalniz birakmayan sevgili arkadasim Evren Sar’a ve en degerli varligim annem Nursen 

Arslan’a  minnet ve tesekkürlerimi sunarim.        

                                                                                                                 Tuna Sagkol 

                                                                                                                     Haziran 2005 
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GIRIS 

 

“Aiskhylos’un Zincire Vurulmus Prometheus Tragedyasinda Baskaldiri 

Kavrami ve 18-20. Yüzyil Resim Sanatina Yansimasi” baslikli tezimizde; 

Prometheus mitosunun Aiskhylos’un tragedyasinda ele alindigi sekilde, baskaldiri 

kavrami ön plana çikarilarak, 18, 19 ve 20. yüzyillarin resim sanatinda ifade 

bulmasini, hem antik dönemin, hem de 18, 19 ve 20. yüzyillarin siyasal ve toplumsal 

durumlarini inceleyerek göstermeye çalistik. 

Çalismamiza, Antik Yunan toplumu üzerindeki etkilerini ve dönemin siyasal 

durumuyla kosutlugunu göstermek amaciyla tragedyanin ortaya çikisindaki, hatta 

ondan da önce temsil kavraminin olusmasindaki etkenleri detayli olarak inceledik. 

Mitoslarin ritüellerle iç içeligini, ritüellerin giderek Antik Yunan tiyatrosunu 

ortaya çikarisini ve son asamada mitoslarin Antik Yunan tragedyalarinin temel yapi 

tasi haline gelisini tarihsel süreç içerisinde  açiklamaya çalistik. 

Önemli Antik Yunan tragedya yazarlarindan Aiskhylos’un “Zincire Vurulmus 

Prometheus” adli tragedyasinin iyice anlasilabilmesi için tiyatronun, giderek 

tragedyalarin ortaya çikisinda ve Aiskhylos’un dönemindeki siyasal ve toplumsal 

durumlari arastirdik. Bu dönemin siyasal meseleleriyle kosut olarak gelisen felsefesi 

ile 1789 Fransiz Ihtilali ile doruk noktasina ulasan “aydinlanma düsüncesi” 

arasindaki benzerlikleri göstermeye çalistik. 

Döneminin toplumsal ve siyasal kosullariyla paralellik gösteren sanat 

anlayislarini ve sanatçi tutumlarini ,konumuz olan 18, 19 ve 20. yüzyillar içinde 

belirlemeye çalistik. Sanat tarihinde her dönemde farkli yorumlari beraberinde 

getiren Prometheus mitosunun ve resim sanatina yansimalarini genel olarak sanat 

tarihinin bütün evreleri için örneklendirdik. Prometheus’un, Aiskhylos’un “Zincire 

Vurulmus Prometheus” tragedyasinda gözlemlenen baskaldiri kavramini destekleyen 

ressamlari ve çalismalarini ayirt etmeye ve yorumlamaya çalistik. 

Çalismamiz sirasinda,Aiskhylos’un tragedyasindan yola çikarak baskaldiri 

kavramina resimlerinde yakinlik gösteren sanatçilari tespit edebilmekte bazi 

güçlüklerle karsilastigimizi belirtmek gerekir. Sanat tarihi ile ilgili kaynaklarin 

çogunda  sanatçilarin biyografileri ve en taninmis resimleri yer almaktaydi, bu 

nedenle modern çagin teknolojisi internet üzerinden de çalismamizi yürüterek 
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Prometheus konulu resimleri genis anlamiyla elde ettik ve sanatçilarini literatürde 

taramaya basladik. 

Resimleri belirlerken, günümüzde, 21. yüzyilin hemen basinda konumuzla 

ilgili resim çalismalari yapan sanatçilara da yer verdik. Bu sanatçilarin çogunun 

kendilerini açikça ifade ettikleri kisisel web sitelerinin olmasi ve e-posta yoluyla 

haberlesebilme imkani arastirmamiz için oldukça faydali olmustur. 

Yüzyillar içinde degisen sanat tutumlarini ve akimlarini bir bütün içinde veren 

kaynaklar, süreç içindeki mitolojik konulara yaklasimlari irdeleseler bile özel 

anlamda Prometheus temasinin degisimini içermiyorlardi. Aiskhylos’un 

Priometheus’unu resimleyen sanatçilarin belirlenebilmesi büyük ölçüde yoruma 

dayaniyordu. Bunu da yine yayinlanmis bilgilere dayanarak minimum düzeye 

indirmeye çalistik. 

Sonuç olarak Aydinlanma Çagi ve sanatçilarini, Prometheus temali resimlerin 

bu dönemdeki yorumlanisini Aiskhylos’un düsüncesi etrafinda konumlandirmak 

yoluyla açik uçlu bir çalisma yürüttük. 

Tezimizin sonunda sundugumuz resimlerin içinde, teknigine, yapildigi yil veya 

sergilendigi müze hakkindaki bilgilerine ulasamadigimiz çalismalar da olmustur ama 

bu çalismalari tezimize almamazlik edemezdik. Bu tür aksakliklarin hos görülecegini 

umuyoruz. 
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 I. TIYATRONUN DOGUSU 

 

A-TIYATRONUN DOGUSUNA ILISKIN GÖRÜSLER 

 

Eski Misir ve Çin uygarliklarinda  ilksel örnekleri saptanmis olsa da, bildigimiz 

anlamda geliskin “drama”nin Antik yunan kültüründe biçimlendigi kabul edilir.  

Bütün  sanatlar gibi tiyatro da, baslangiçta bir gereksinimden dogmustur. 

Sanat, insanin yasam kavgasinda kendi gücünü ve karsisindaki güçleri tanimasina 

yardim etmis, ilksel toplumlarda doganin gizemli görünen güçlerini etkilemeye 

yaramistir.1  

Tiyatro arastirmacilari ve uzmanlari, tiyatronun dogusunun, yeryüzünde 

insanin varolusuyla eszamanli oldugu görüsünde birlesmekle birlikte, nasil dogdugu 

konusunda farkli görüslere sahiptirler. Kimilerine göre tiyatro danstan, kimilerine 

göre taklitten dogmustur. Bazi arastirmacilar da onun dogusunu, büyü ve büyü 

törenlerine baglamislardir.2  

Ilksel insanlar, av oyunlarinda, avlarinin bereketi için tanrilarina yakarirken, 

doganin ritmine uygun olarak çesitli ritmik hareketler yaparlardi. Bu ritmik 

hareketler, doganin güçlerine duyulan saygiyla karisik korkunun da ifadesiydi. Dans, 

Shaldon Chaney’e göre ilksel insanlarda duygularin, heyecanlarin ortaya 

konulmasinin tek yoluydu. 3 Ilksel insanlar, tanrilarina yakarmak, onlardan istekte 

bulunmak ve istekleri yerine gelince de tesekkür etmek için dans ederlerdi. 

Hareketlerin bir düzene, bir ölçüye uydurulmasi ya da özel deyimiyle danstaki ritim, 

insanoglunun varoldugu günden beri çevresindeki dogada görüp izledigi bir olguydu. 

Chaney, günesin ve ayin belli aralarla dogup batisinin, mevsimlerin birbirini 

izleyerek  belli aralarla yinelenmesinin, hatta kalp atisinin ve solumanin yine belli 

aralarla olmasinin bir ritm düzeni yaratarak, ilkel insani hem içten hem distan 

                                                 
1  Sevda Sener, Insani Geçitlerde Sinayan Sanat; Dram Sanati, Mitos-Boyut yayinlari, Istanbul, 

2003, s.7 
2  Hasan Kuruyazici, Oyun-Mekan Iliskisi Açisindan Baslangiçtan Günümüze Tiyatro 

Yapilarinin Gelismesi, Istanbul, I.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayinlari, 2003, s.1 
3  A.e., s.1 
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ölçülülüge dogru çekmis oldugunu söyler ve tiyatronun danstan dogdugunu ileri 

sürer.4 

Bazi arastirmacilar da, tiyatronun taklitten dogdugunu ileri sürmekte, dansin 

ise tiyatroya giden yolda taklidin destekçisi ve yardimcisi oldugunu 

savunmaktadirlar. Aristoteles (I.Ö 384-I.Ö 322), kitabi Poetika’da Eski Yunan 

Tiyatrosu’nun özelliklerini anlatirken “‘Taklit’ (mimesis), insanin çocuklugundan 

baslayan, dogadan gelme bir özelliktir, ?insanin? daha asagi hayvanlara 

üstünlüklerinden biri de budur; en taklitçi yaratik olmasi, taklit ?etme? yoluyla 

ögrenmeye baslamasi. Bütün insanlarin dogadan gelen bir yanlari da taklide dayanan 

isleri seyretmekten tat almalaridir” demektedir.5 

Ilksel insan, taklidi çesitli amaçlarla kullanmistir. Avina, onun düsmani 

oldugunu sezdirmeden yaklasabilmek için onun türünden ya da çekinip 

korkmayacagi baska türden bir hayvanin postuna bürünerek onu taklit etmistir. 

Örnegin Amerika Yerlileri bugün de bizon avlarken ayni sekilde avlarina bizon 

postuna bürünerek yaklasirlar. Ilksel insan, haberlesme ve iletisim amaciyla da 

taklide basvurmustur. Sözcük sayisi bakimindan günümüze göre çok yoksul olan 

ilksel diller, ilksel insanin anlatmak istediklerinin hepsini sözle ifade etmesine olanak 

vermediginden, iletisim genis ölçüde taklide dayaniyordu. Örnegin, ilksel insan, 

ifade edemedigi bir avi, hayvanin hareketlerini taklit ederek anlatmistir.6 

Ilksel insanin taklide basvurdugu bir alan da egitimdi. Olgunluk törenlerinde, 

dine, geleneklere ve toplumsal göreneklere alismalari için büyükleri tarafindan kutsal 

ve gizli yerlere götürülen adaylara, rahipler; kabile kahramanlari, tanrilari ya da 

totemleri gibi giyinerek dramatik bir yoldan geleneksel oyunlar oynarlardi. Öz 

kiskirtma törenleri de taklide dayaniyordu. Savasçilar kendilerini savasa hazirlamak, 

yüreklenmek, kendilerini kiskirtmak için savas eylemlerini, öldürmeyi ve 

düsmanlarina aci çektirmeyi canli bir biçimde taklit ediyorlardi. Eglenmek ve 

oyalanmak içtepisiyle de taklide basvuran ilksel insanlar, gece atesin çevresinde, 

                                                 
4  A.e., s.1  
5  Aristoteles, Poetika, Çev: Ismail Tunali, Ankara, Remzi Kitabevi, 1995, Madde 4, Bö lüm 1, s.16 
6  Kuruyazici, age, s.2 
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kabilenin öbür üyelerine gündüzki avlarini taklit ederek anlatirlar, seyredenlerle 

birlikte iyi geçen bereketli avin tadini çikararak eglenirlerdi.7  

Dikkate deger bir nokta; Ilkel insanin bu av oyunlarinda tiyatronun üç temel 

ilkesinin, “Taklit”, “Eylem” ve “Topluca Katilma”nin bulunmasidir. Avini avlamak 

için bir hayvan postuna bürünen avci, hayvanin hareketlerini taklit ederek yakinina 

gider, onu öldürürdü. Ardindan köyüne dönerek nasil avlandigini ötekilere anlatacak 

bir hareketler düzenine girer yani eylem de bulunurdu. Avcilar dans, ezgi ve 

hareketlerle oyunlarini sürdürürken atesin çevresinde seyredenler el çirparak, bazen 

de dogrudan dogruya ortadaki oyuna girerek avin ugurlu olmasini saglamak için dans 

ederler; ve böylece topluca katilma gerçeklesmis olurdu. 8 

Tiyatronun dogusuna iliskin bir baska görüs de, onun büyüden kaynaklandigi 

yolundadir. Ilksel insan, doga yasalarinin nesnelligini kavrayamadigi için, içinde 

yasadigi dünyayi kendi istegi dogrultusunda degistirebilecegini düsünmüs ve bunu 

saglamak için de çesitli yollara basvurmustur. Gerçeklesmesini istedigi dogal süreci 

taklit ederek onu elde edebilecegini sanmis, bu sekilde büyünün temeli olusmustur.9  

Yagmur yagmasini isteyen ilksel insan, bulutlarin birikmesini, gök gürlemesini 

ve yagmurun yagmasini taklit ederek bir dans-tören yapardi. Ayni sekilde ava 

çikmadan önce, de avlanacak hayvanlari ve onlarin öldürülüsünü taklit ederek, avin 

basarili ve bereketli geçecegine inanilirdi. Giderek belli kaliplara oturan bu törenler, 

büyücüler tarafindan yönetilir oldu. Önceleri avlanmasi  istenen hayvanlar 

canlandirilirken sonradan kabile üyelerinden bazilari avci rolünü üstlendi. Karsilikli 

oyun gelisti ve bu törenler yavas yavas tiyatroya yaklasti. Bugün Güney Fransa ve 

Ispanya’daki magaralarin duvarlarinda bu sekilde büyü törenlerini gösteren pek çok 

resim bulunmaktadir. Bu resimlerin törenleri göstermenin yaninda, büyü olarak da 

yapildigi sanilmaktadir.10  

Ilksel insanlarda büyü, av sirasinda da sürerdi. Örnegin; Amerikan Cherokee 

Yerlileri yaban hindisi avlarken yaban kedisi maskesi takmakta, bu sekilde taklit 

                                                 
7  A.e.,  s.2 
8  Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1985, s.18 
9  Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri, Istanbul, 

Inklap Kitabevi, 1985, s.11 
10  Kuruyazici, a.g.e., s.3 
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ettikleri bu hayvanin avcilik yeteneklerinin kendilerine geçecegine inanmaktadirlar.11 

Pirene daglarinin Fransa’da kalan kesimindeki Üç Kardesler magarasinda 

bulunan,15.000 ya da 25.000 yil öncesine ait oldugu bilinen bir magara resminde, 

büyücünün bir geyik postuna bürünüp geyik kafasi taktigi görülmektedir.12 Ilksel 

insanin büyü araci olan maske, giderek Antik Yunan Tiyatrosu’nun ayrilmaz bir 

ögesi olmus ve sanatsal biçimini kazanmistir13.  

Dram sanatinin kaynaginda büyü törenlerinin bulundugu görüsü, samanlikla 

ilgili arastirmalarla da destek bulmaktadir. Dogu Türkistan Türkleri ve Yakutlar’da 

“saman”a oyun denmekte, bu sözcük yani saman sözcügü, “ziplayan, dans eden 

anlamina gelmektedir. “Kam” da denilen saman, samanist inancina göre tanrilar ve 

ruhlarla insanlar arasinda aracilik yapma kudretine sahip olan kisidir. Esriklik 

halinde ruhlar dünyasina karisan saman, hastaliklari iyi etme törenlerinde, ruhlar 

dünyasina yaptigi bu yolculugu taklit yolu ile canlandirmaktadir.14 Yakut samanlari 

yerde ve gökyüzünde gezdiklerini temsil etmis, danslari sirasinda dag tepesine 

çikmalarini, inmelerini, göklerde uçmalarini ve menzillerde dinlenmelerini anlasilir 

biçimde yansitmislardir.15 

Bugün, Dünya tiyatrosunda, halen yasayan samanlikla ilgili, taklitli ve düssel 

canlandirmalar bulunmaktadir. E.T. Kirby, Asya temsil sanatlarinin temelinde, 

samanlikla ilgili eksiklik ritüellerinin bulundugunu ileri sürmektedir. Yine bu 

ritüellerin bir uzantisi olan Hint danslari ve draminda, saman ritüellerinin bir özelligi 

olan doga üstüne yönelme ve simgelerle anlatma nitelikleri bulunmaktadir. Thovil 

adini tasiyan bir Seylan oyunu da, A.J. Gunavardana ’ya göre bir saman ritüelinin 

oyunlastirilmis uzantisi olarak günümüze tasinmistir. Bu oyun, tibbin çare 

bulamadigi hastaliklari, özellikle ruhsal ve sinirsel bozukluklari iyilestirmek 

amaciyla oynanmaktadir.16 

Ülkemizin birçok yöresinde oynanan köy oyunlarinda da, pagan ritüellerinin 

izleri bulunmaktadir. Ahmet Kudsi Tecer, Metin And ve Sükrü Elçin gibi 

                                                 
11  Metin And, Oyun ve Bügü,Istanbul,Yapi Kredi Yayinlari,2002,s.64 
 Kuruyazici, a.g.e., s.3  
12  Nutku, a.g.e.,s. 18-19 
13    J. Campbell, Ikel Mitoloji: Tanrinin Maskeleri, Istanbul, 1992, s.31. 
14    And, a.g.e., s.13 
15  Abdülkadir Inan,Tarihte ve Bugün Samanizm,Ankara,1954.s.147-148 
16     Sener,  a.g.e., s.24 
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arastirmacilar, ülkemizde oynanan köy oyunlarinda, bahar ve tarim törenlerinin 

yanisira, samanlikla ilgili büyü törenlerinin de etkisinin bulundugunu 

göstermislerdir.         

Arastirmacilar çogunlukla, Antik Yunan Tiyatrosu’nun Dionysos için yapilan 

ritüellerden dogdugunu ileri sürmüslerdir.Bu sav, Cambridge Okulu denilen ve 

evrimci görüsü savunan antropologlarin bulgulariyla pekismistir. Max Muller, 

Wilhelm Mannhardt, Andrew Tang, E.B Taylor, William Robertson gibi bilim 

adamlari ritüel konusunu incelemisler ve dram sanatinin bu ritüellerden evrimlestigi 

görüsünde birlesmislerdir.17  

Sir George James Frazer,  evrimci görüsü benimsemis ve bulgulari ile bu 

görüsü gelistirmistir. Frazer, ritüellerde yer alan taklit ögesinin mitolojiye geçisini 

ve çesitli mitoslarda yer alan, ölme ve dirilme öykülerini aydinliga çikarmistir. Jane 

Harrison, Gilbert Murray, Francis Macdonald Cornfort; Frazer’in izinden 

giderek dramin ritüelden dogdugunu kabul etmis ve Antik Yunan Drami’nin yapisal 

özellikleri ile ritüellerin yapisi arasindaki benzerlige dikkati çekmislerdir. Bu savi, 

Pickard Cambridge, E.K. Chambers, Allerdyce Nicoll, Eric Bentley gibi tiyatro 

tarihçileri de benimsemislerdir. Karsilastirmali antropoloji Antik Yunan’da ve tüm 

Yakin Dogu ülkelerinde, Uzak Dogu’da ve Avrupa’da mevsim degisimleri sirasinda 

törenlerin yapildigini ve bu törenlerde ölüp dirilme motifinin yer aldigini kabul 

etmistir.18  

Sir George James Frazer’in ilksel kavimlerin dinsel inançlari üzerinde 

durdugu eseri “Altin Dal”daki (The Golden Bough)  açiklamasina göre; dogal 

olaylarin degiskenligi, ilksel insani dogrudan dogruya etkilemektedir. Mevsimlere 

bagli olarak toprak üzerinde meydana gelen büyük degisiklikler, ilksel insanlari 

düsünmeye zorlamistir..19 

Ilksel insanin inanisina göre, her son bir baslangiç demekti. Her ölüm yeni bir 

dogumu, her dogum yeni bir ölümü getirirdi. Doganin ilkbaharda canlanmasi, yaz 

döneminde çogalmasi, sonbaharda eksilmesi ve kis dönemindeki ölümü birbirini 

izlerdi. Kisin doganin ölümü aslinda ilksel insan için yeni bir doguma ve bahara 
                                                 
17   A.e., s.8 
18  A.e., s.8-9 
19    James G. Frazer ,Altin Dal:Dinin ve Folklorun Kökleri  Çev:Mehmet H.Dogan, 1.Cilt, Istanbul, 

Payel Yayinlari, 2004, s.339-340-341 
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dogru yönelisti. Yeni bir dogumun ve dirilisin olabilmesi içinse insanoglunun 

kendinden bir çaba göstermesi gerekliydi. Insan, dogayla birlikte dogum sancisini 

çekmeli ve yaratilisin anlamini dogayla paylasmaliydi. Doganin bu düzenli gelisimi, 

ilksel çaglarda, insanoglunu oyunlar oynamaya itmistir.20 Ilksel insanlar, doganin 

yeniden dirildigi bahar mevsiminde ve ürünlerin bollastigi yaz aylarinda, bu 

inançlarini  yansitan törenler düzenledi. Bu görevsel törenlerin amaci, dogayi bir kez 

daha canlandirmakti. Böylece insanoglu, doganin yaraticiligina, saygiyla karisik bir 

korkuyla, katkida bulunduguna inanmistir.21 

Ritüel (kuttören) 22 denilen bu törenlerin yanisira bunlarin görevselligini 

tamamlayan, yüceltici özellikleriyle efsaneler yer almaya basladi. Bu törenler ile 

efsanelerin birbiriyle kaynasmasi, tiyatronun kaynagini ortaya çikardi. 23  Ilksel insan 

giderek dogadaki degisimlerin kendi büyü gücünün ötesinde kalan bazi nedenlere 

dayandigini anlamis bu nedeni de dogal olaylarin ardinda yatan üstün güçler olarak 

açiklamistir. Kisin yazi, kurakligin bollugu izlemesi, topragin kurumasinin ardindan 

baharin bitki örtüsünü canlandirmasi; kutsal varliklarin ölüp dirilmeleriyle açiklanir. 

Bu inanca dayali olarak kutsal törenlerde tanrinin ölüp yeniden dirilmesi 

canlandirilmistir. Baharin baslangicinda ve gün dönümlerinde yapilan bu törenlerde 

ölme ve dirilme olayi taklit yoluyla canlandirilmistir. Bu törenlerin amaci degisimi 

hizlandirmak için üstün güçleri etkilemektir. Ölme ve dirilme olayinin çesitli 

biçimlerde yer aldigi mitoslarin hareketli olarak taklit edilmesi dramatik yapiyi 

meydana getirmistir.24 

                                                 
20  And, a.g.e., s.106 
21  Nutku, a.g.e., s.20 
22  Metin And, ‘ritüel’ sözcügünün karsiligi olarak ‘kuttören’i göstermektedir (And, a.g.e., s.11) 
23  Nutku, a.g.e., s.20 
24   Pickard Cambridge,Dithyramb,Tragedy and Comedy,Oxford,1927,108-111 
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Dinlerin kaynaginda arastirmalar yapan ve dinsel bayramlarin kaynaginda 

pagan ritüellerinin yattigini ileri süren evrimci antropologlar zaman zaman 

elestirilmislerdir.25 Buna ragmen, Harrison, Murray ve Cornford’un, Frazer’a 

dayanarak dramin dogusunu açikladiklari ritüelizm kurami halen birçok arastirmaci 

tarafindan temel olarak alinmakta; mevsim degisimi ile, doganin canlanisina paralel 

olarak kutlanan törenlerin, tiyatronun kaynagini olusturdugu görüsü kabul 

görmektedir.  

Sir James Frazer, Yakin Dogu, Misir ve Yunanistan’da saptadigi mitoslari,  

bu mitoslarin dramatik biçimde canlandirildigi ritüelleri anlatmis ve bu temanin diger 

irk ve dinlerde de bulundugunu söylemistir. Bu   ritüellerin   kalintilari,   Frazer’a   

göre  günümüzdeki bayramlarda da izlenebilmektedir.26 Dramaya giden yol; 

mevsimlerin degisimlerini tanrilarin ölüp dirilmeleri olarak açiklayan ve bu olayi 

temsil yolu ile etkilemeye çalisan inanis olmustur. 27 

Ilksel dönemlerde, Mezopotamya’da Tammuz-Adonis, Eski Misir’da Osiris, 

Anadolu’da Attis, Yunanistan’da Dionysos ve Demeter adina düzenlenen  

törenlerde; bu tanrilara ait mitoslar canlandirmaktaydi.. Bu mitoslarda ölme ve 

dirilme olayi kisin yazi, bollugun darligi izlenmesinin simgesi olarak kabul edilmis, 

yilin  belli günlerinde yapilan törenlerde bu tanrilarin ölüp dirilmeleri ve çileli 

yasantilari canlandirilmistir. 

                                                 
25 1915’de yayinladigi, “The Dramas and  Dramatic Dances of Non-European Races in a Special 

Reference on the Origin of Greek Tragedy” adli eserinde Sir William Ridgeway, tiyatronun baharin 
canlanmasi için yapilan törenlerden dogdugu görüsüne karsi çikmistir. Ilksel insanin, soyut bir güce 
ve baharin ruhuna yönelmeden önce, daha somut olan insana ve öldükten sonra da yasamaya devam 
eden insan ruhuna yönelmesini daha inandirici bulan. Ridgeway’e göre, ölünün ruhuna tapinma, 
totemcilikten ve yeserme ruhuna tapinmadan önce gelir. Ridgewey’e göre, dramatik oyunlar, 
ölünün ruhu için ve onun hayattayken yaptigi isleri canlandirmak amaciyla yapilan taklitlerden 
dogmus olmalidir. Ölen kisiye, yaptigi islere göre oyun çikarilmistir. Hayattayken savasçi olan bir 
kisi için savas oyunu, hayattayken atlet olan kisi için ise yarisma seklinde oyun düzenlenmistir. 
(William Ridgeway,The Dramas and DramaticDances of Non-European Races in a Special   
Referance on the Origin of European Tragedy,Cambridge,1915,s.117-118). 

26  Frazer, a.g.e., s.379 
27 Bu inanisin izleri, bugün de çesitli toplumlarin törenlerinde görülmektedir. Avrupa’nin çesitli 
yörelerinde, yaz ile kisin birbirini izlemesi benzer törenlerle kutlanmaktadir. Örnegin Isveç’te, mayis 
ayinda yapilan bir bayramda; kürk giyen gençler kisi, çiçek ve yapraklarla donatilanlar da yazi temsil 
ederler.  Temsil yolu ile yazin kisi yenmesinin ardindan, bir sölenle tören son bulur. Bu çesit temsili 
oyunlar, Orta Avrupa’nin baska yörelerinde de yapilmaktadir. Slav ülkelerinde de, benzeri 
bayramlarda, kizlar, yesil elbise giyerek “mayis agaci” çevresinde dolasirlar. Beyaz ve yesil elbise 
giyinmis iki kiz agaca çikip konusurlar. Beyaz giyinmis kiz kovulup uzaklastirildiktan sonra, yesil 
giysi giyerek geri döner ve bu tören bir dansla sona erer. (Sener, a.g.e.,,s.20) 
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B- RITÜELLER VE TIYATRO SANATI 

 

Sir James Frazer,  bu temsili oyunlari öz bakimindan büyüsel, biçim 

bakimindan dramatik olarak nitelemis ve böylece, tiyatronun kökenini bu ritüellerde 

gören kurama öncülük etmistir. Jane Harrison, Frazer’ in izinden giderek ritüelizm 

kuramini benimsemis, dinsel inançlarin ve tiyatronun da kökeninde, ilkelerin büyü 

yolu ile doga olaylarini etkileme törenlerinin yattigini kabul etmistir. Jane Harrison,  

ilkselerin toplum yapilari ile ilintili olarak, doganin yeniden canlandirilmasi için 

yapilan büyü törenlerinin olustugunu, toplumun evrimi ile de bu ritüellerden mitosa 

geçildigini  ileri sürer. Harrison’a göre, ilksellerde din, kollektif  duygu ve 

düsünceyi temsil etmektedir. Korkulu ve gizemli bir güç olan tanriyi içinde duyan 

kisi, onu toplulugun diger üyeleriyle paylasir. Bu güce ayak uydurmak gereklidir; 

aksi takdirde düzen bozulacaktir. Bu güç yasamdir, bir süreç içerisindedir ve yildan 

yila yenilenmesi gereklidir. Bir yil süren bu dogal yasam gücüne Harrison,  

“enniatos daimon” demistir. Bu gücün yenilenmesi için, her yil bir büyü dansi 

yapilarak yeniden dogus temsil edilir. Dansin yapisindaki taklitli hareket 

“dromenon”dur. Dans içerisinde yapilan taklitli hareket; iç gücü çagirmak içindir. 

Kollektif olarak yapilir ve duyulur. Dansli hareketler, bir gerilim yaratir, ardindan 

rahatlama saglar. Bu hareketler dogum, ölüm, evlenme, erginlige erisme gibi, bir 

durumdan, diger duruma geçisi göstermektedir. Animsayici veya yön verici nitelikte 

olan büyü danslari, bir olayi olmadan önce veya olduktan sonra temsil edebilir. 28  

Burada amaç, bireyi toplulugun düzeni içinde tutmak ve topluluga uyumlu bir üye 

yapmaktir. Yeni bir duruma geçmek, ancak bireyin ortak güçten pay almasi ile 

gerçeklesebilir. “Inisiasyon” töreni örnegin, erkek çocugun ergenlige ulasmasi; 

annesinin parçasi olmaktan çikip kabilenin üyesi olmasi için yapilir. Bu sekilde 

ancak erkek çocuk toplumsal ve dinsel güce ortak olabilir. 29 

                                                 
28 Girit adasindaki Zeus Tapinagi’nda bulunan “Kouretes Ilahisi”ni inceleyen Jane Harrison, bazi 

saptamalar yapmistir; Kouretes Ilahisi ile büyük “Kouros” olarak adlandirilan “daimon”; dogal 
yasam gücü, tanrisal güç çagrilmaktadir. “Kouros”u çagirmak ve etkilemek için bir büyü dansi 
yapilarak kurban verilir. Bu büyü dansi bir yeniden dogus oyunudur. “Dromenon” adi verilen bu 
dansi esrikli dansçilar yapmaktadir. Dromenon vasitasiyla “daimon” yeniden dogar ve törene 
katilanlarin iç gücü olarak ortaya  çikar. Topluca duyulan ve paylasilan bu büyü dansi; yasam 
gücünü ve tanrisal gücü duymaya ve özümlemeye yaramistir   

29 Jane Harrison,Prolegomena to the Study of Grek Religion,Newyork,1959,s.567-571 
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George Thomson da, “Tragedyanin Kökeni” isimli kitabinda, dramanin 

kökenlerini arastirirken, ilksel topluluklarin  kabile erginlemelerini incelemis; oglan 

çocugun yerlesme yerinden uzaklasmasi, sinamadan geçirilmesi, daha sonra da bir 

erkek olarak topluluga getirilmesi asamalarini anlatmis ve bu erginleme törenlerinin, 

giderek tiyatronun kaynaginda bulunan temsili oyunlarin temelini olusturdugunu 

açiklamistir. Kabile erginlemesinde izlenen siranin, ayni sekilde, Eski Yunan 

Olimpiyat Oyunlarinda, Orfe dininde, Eleusis Gizemlerinde, Dionysos Ritüellerinde 

ve nihayetinde Eski Yunan Tragedyalarinda devam ettigini göstermistir.30  

Theodor H. Gaster, “Thespis” adli yapitinda, dramin temel niteligini 

açiklamakta ritüeli ve mitosi önemli bir anahtar olarak yeniden ele alarak, çesitli 

mitos ve ritüelleri kendi ortamlari ve kosullari içinde incelemistir. Ritüellerin 

toplulugun canliligini yenileme islevi üzerinde duran Gaster,  mevsimlerin degisimi 

ile ilgili törenlerin düzeninde, iki asal bölüm bulundugunu açiklar. Bunlar Kenosis-

bosalma ve “Plerosis-doldurma” ritüelleridir. Kenosis, yasamin durmasinin 

dogurdugu kusku ve üzüntüleri, yasamin sona erisini ve aciyi, Plerosis ise bollugu, 

yeniden dogmayi, kötülükten arinmayi, günesin ve yagmurun bereketini 

anlatmaktadir.31 Bu temele bagli olarak, mevsim ritüelleri dört asamada gerçeklesir.; 

“Ölüm”, yani yasamin durmasi; yilin sonu, yeni yilin gelmesinden kusku duyma, 

birinci asamadir ve oruç, aglama, yas ve yakinma dönemidir. Ikinci asama 

“arinma”dir ve toplumu kötülüklerden temizlemek için atesle, suyla fiziksel ve moral 

bozukluklarin giderilmesi, kurban kesilmesidir. Üçüncü asama olan 

“canlandirma”da, yasamin sürmesini saglamak için taklitli savas yapilir; bolluk ile 

kitlik çatisir. Son ve dördüncü asama olan “kutlama” da bir sölen yapilir ve yeni yilin 

baslamasi kutlanarak rahatlama saglanir. Takvimin belli bir gününde baslayan bu 

tören, genellikle gece-gündüzün esit oldugu veya gündüzün ya da gecenin en uzun 

oldugu gün yapilarak yeni yilin baslangici sayilir.32  

Mezopotamya’daki “Tammuz-Adonis”, Eski Misir’daki  Osiris, 

Anadolu’daki “Attis” gibi; dogaya paralel olarak, ölüm - dirilme evrimi içinde 

                                                 
30   George Thomson, Tragedyanin Kökeni, Çev: Mehmet H. Dogan, Istanbul, Payel Ya yinlari, 

2004, s.  
31  Theodor H.Gaster, Thespis:Eski Yakindogu’da Ritüel,Mitos ve Drama, Çev:Mehmet H.Dogan, 

Istanbul, Kabalci Yayinevi, 2000, s.23-24 
32   A,e.,s.27-28-29. 
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gösterilen tanrilarin, Antik Yunan’daki en önemli temsilcisi Tanri Dionysos için 

yapilan kutsal törenlerde de ayni özellikler bulunmaktadir. Tanri Dionysos için 

söylenen dithirambos sarkilari ve danslari da bir “dromenon”dur. Bu dromenon, 

büyü ile “daimon”u paylasma ve yeniden dogma eylemidir. Dram Sanati bu 

hareketlerden, yani “dromenon”dan dogmustur.  Doganin baharda yeniden 

canlanmasi için yapilan taklitli danslar ve kurban verme töreni, dramanin kökenini 

olusturmustur.  Dromenon’daki hareketlerin yapisal düzeni ile Antik Yunan 

draminin yapisi arasindaki benzerlik de bu sivi kanitlar niteliktedir. Dromena’da 

bulunan çatisma, yenilgi, yas, yeniden dogma, sevinç ve  kutlama ögeleri drama 

geçmistir.33 

         

                                                 
33  Sener, a.g.e., s.15. 
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 C- ANTIK YUNAN’DA DIONYSOS MITOSU VE 

DIONYSOS RITÜELLERININ ANTIK YUNAN TIYATROSUNA 

EVRIMLESMESI SÜRECI 

 

Dionysos mitosu, mevsim degisikliklerini; bitkilerin yillik büyümesini ve 

solmasini tanrilarin yasantilarinin çesitli asamalari olarak gören eski inanisin baska 

bir örnegidir. Trakya kökenli Dionysos,  sarap ve esriklik tanrisi, ayni zamanda agaç, 

meyve ve tarim tanrisi sayilmaktadir. Eski Misir’daki tanri Osiris’e benzemektedir. 

Heredotos; Tanri Osiris’in, Misir’da Antik Yunan’daki Tanri Dionysos’un karsiligi 

oldugunu belirtmistir.34 Diger ürün tanrilari gibi, Dionysos’un da aci bir ölümle 

öldügüne ve ardindan yeniden dirildigine inanilmistir. Dionysos’un ölümü ve 

yeniden dirilmesi kutsal törenlerle canlandirilmis, bu törenler çesitli yerlerde farkli 

biçimlerde yapilmistir. Tanri Dionysos; boga, bazen de keçi olarak düsünülmüstür. 

Kutsal sayilan keçi hayvanini öldürülmesi, tanrinin öldürülmesi gibi algilanmis, 

sonradan keçinin tanriya sunulan adak olarak kabul edildigi görülmüstür.35 

Dionysos’un öyküsü söyledir: Kadmos ve Harmania’nin kizi Semele, 

Zeus’un asik oldugu kadinlardan biridir. Zeus’un karisi Hera, kiskançlikla 

Semele’ye bir oyun düzenler. Ihtiyar bir sütnine kiligina girer ve Semele’ye; 

Zeus’dan kendisini ona tanri olarak bütün görkemi ile göstermesini istemesini 

ögütler. Buna kanan Semele, Zeus’dan böyle bir dilekte bulunur. Zeus  simsek ve 

yildirimlariyla kendini gösterince Semele yanarak ölür. Karnindaki yedi aylik 

çocugunu düsürür. Bu çocuk; Zeus’tan olma Bakkhos, yani Dionysos’tur. Dionysos, 

mucizevi olarak, orda biten sik yaprakli bir sarmasik sayesinde yanmaktan 

kurtulmustur. Zeus , Dionysos’u baldirina koyar ve ikinci bir dogumla meydana 

getirir.  Dionysos’u Hermes’e verir ve onu Boiotia’da kocasi Athamas ile birlikte 

yasayan, Semele’nin kirkardesi Ino’ya gönderir. Kiskanç Hera bu sefer bu kari 

kocayi çildirtir. Ino, oglu Melikertes’i kaynar su kazanina atarak bogar. Athomas 

ise ogullari Learkhos’u geyik sanarak vurur. Ino, yaptiginin ayirdina vardiginda, 

oglu Melikertes’in ölüsüyle beraber kendini denize atar. Tanrilarin acidigi Ino, bir 

                                                 
34  Heredotos, Heredot Tarihi, II. 42., s.103-II.144., s.136. 
35  Sener, a.g.e., s.12.  
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deniz kizina dönüsür. Oglunu, kiskanç Hera’nin elinden zor kurtaran Zeus , onu bir 

keçiye dönüstürmek zorunda kalir. Hermes vasitasi ile Dionysos’u, yeri pek 

bilinmeyen Nysa dagina gönderir. Burada bulunan Nympha’lar, Dionysos’u büyütür 

ve egitirler. Silenos da egiticilerinden biri olur.36 Gençlik yasinda üzümü ve sarap 

yapma sanatini bulan Dionysos, bir söylenceye göre, bu içkiden fazla kaçirdigi için 

Hera’nin hismina ugrayarak delirir. Dionysos, bundan sonra Nympha’lar, Satyr’ler 

ve Silenos’larla birlikte dünyayi dolasir ve gittigi  her yere asma bitkisini götürür. 

Misir’a gittiginde delilikten hala kurtulamamis olan Dionysos, Phrygia’daki Rheia 

tarafindan iyilestirilir.37 

Diger ürün tanrilari gibi, Dionysos da öldürülür ve yeniden dogar. Zeus  onu 

baldirinda saklayarak yeniden dünyaya getirmistir. Böylece Dionysos, “iki kez 

dogan” anlamina gelen “dithyrambos”38 niteligi kazanmistir. Sonradan, onun için, 

koro ile söylenen ezgilere de dithyrambos denilmistir.39  

Diger bitki tanrilari gibi, Dionysos’un da kanli bir ölümle öldügüne ve yeniden 

yasama döndürüldügüne dikkati çeken baska bir söylence  vardir;bu yüzden çektigi 

acilar, ölümü ve yeniden dirilisi kutsal törenlerle canlandirilmaktadir.Bu söylenceye 

göre; Dionysos, bir yunan krali olan Zeus’un yasadisi ogludur.Zeus  yurtdisina 

çikarken tahtini ve asasini çocuk Dionysos’a birakir. Hera’nin Bu çocuga karsi 

nefretini ve kiskançligini bildigi için onu muhafizlarina emanet eder. Fakat Hera  

muhafizlara rüsvet vererek ,çocuga eglenmesi için oyuncaklar verir.Bu oyuncaklarin 

arasinda bulunan bir ayna Dionysos’u çaliliklara çeker.Orada Hera’nin emrindeki 

Titanlar çocugun üzerine saldirir, bacaklarini kollarini koparir, bedenini çesitli otlarla 

kaynatip yerler. Fakat kendi de bu olaylara karismis olan kizkardesi Minerva 

Dionysos’un kalbini saklar ve döndügünde Zeus’a verir. Öfkeye kapilan Zeus  
                                                 
36  Silenos; mitolojide, hep sarhos gezen, “Satyr”lerin yardimi ile yürüyen, hayvan kulaklari ve 

kuyrugu olan bir ihtiyardir. Anadolu kaynakli bu görüsü gelistiren Orpheus tarikati mensuplari 
(Orphik’ler) Silenos’u gelecegi bilme yetisine sahip, bilge bir ihtiyar olarak düsünmüslerdir. Bu 
yetenekleri nedeniyle, Dionysos’un egiticiligini yaptigi söylenegelmistir. (Cömert, a.g.e., s.55) 

37  Cömert, a.g.e., s.41-42, Erhat, a.g.e., s.94-95 
38  Dithyrambos, Euripides’in (I.Ö.485-I.Ö.406) “Bakkha’lar” tragedyasinda Zeus’un agzindan 

“Dionysos” yerine kullanilan bir sözcük; Dionysos’un baska bir adi olarak görülmektedir. 
Kaynaginin ne oldugu bilinmeyen bu sözcügün, Euripides’in dizelerine dayanarak ve basindaki 
di- ekine bakarak iki kez dogmus anlamina geldigi, bilginlerce ileri sürülmüstür. Ancak bu 
sözcük, Yunanca’da Anadolu kökenli sayilan birçok sözcük gibi karanlik kalmistir. 
Dithyrombos’un, kökenindeki anlam ne olursa olsun, tanri Dionysos’u övmeye, kutlamaya 
yarayan bir sözcük oldugu anlasilmaktadir. (Erhat, a.g.e., s.97) 

39  Nutku, a.g.e., s.28 
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Titanlari iskenceyle öldürtür,acisini dindirmek için de bir tasvir yaparak çocugun 

kalbini onun içine gizler. Dionysos’un  yeniden dirilisine iliskin bölüm ise çesitli 

anlatilarda dile getirilmistir. Dionysos’un Demeter’in oglu olarak gösterildigi bir 

anlatida,onun kesilmis kol ve bacaklarinin annesi tarafindan bir araya getirilip 

gençlestirildigi ileri sürülmektedir. Diger söylencelerde ise;gömüldükten kisa bir süre 

sonra ayaga yükseldigi veya Zeus’un onu ölüm derecesinde yarali yatarken  ayaga 

kaldirildigi, ya da Dionysos’un kalbini Zeus’un yuttugu ve Dionysos’un annesi 

olarak kabul edilen Semele’nin onu canli olarak yeniden dogurdugu 

anlatilmaktadir.Baska bir anlatida ise Dionysos’un  kalbi ezilmis olarak bir ilaç 

içinde Semele’ye verilir,o da bu yolla onu karnina alir ve yeniden dogurur.40 

Tanri Dionysos’un niteliklerine bakildiginda, iki büyük alan ve akimi kavradigi 

görülmektedir. Öncelikle bir doga tanrisi olan Dionysos; toprakta yetisen bitkileri ve 

bu bitkiler içerisinde insanlari en çok etkileyen, yasamlarina yön veren çesitleri 

simgeler. Diger doga tanrilari gibi, dogayi en belirgin biçimlerle yansitan daglarda, 

ormanlarda, yabani hayvanlar ve yaratiklarla bir arada yasar ve cosar gösterilir. 

Adonis, Attis ve Osiris gibi, dogada mevsimlere göre olusan degisimleri de 

simgelemektedir. Dionysos’un kisiligi dogayla özdeslestirilmistir. Öte yandan 

simgeledigi asil büyük kuvvet; doganin kendisinden çok, insan ve doga arasinda biri 

iliski; insani doganin sirlarina erdiren büyülü bir güçtür. Doganin sirlarina ermek; 

yani bir anlamda tanrilasmak, insanin ulasmak istedigi bir asamadir. Sarap ve 

sarhosluk yoluyla Dionysos, bu erege varmanin yolunu herkes için kolayca açmistir. 

Bugdaydan sonra, asma kütügünün yeryüzüne yayilmasiyla, uygarligin ikinci 

asamasi gerçeklesmis; sarabin elde edilmesiyle insan, yaraticiligin kökeninde 

bulunan degisim yapma gücüne kavusmustur.41 

                                                 
40 Frazer, a.g.e.,,s.312-316. 
41 Erhat, a.g.e.,, s.95. 
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“Büyük Dionysos Senligi”nden yani “Kent Dionysia”dan evvel  Dionysos 

adina yapilan pek çok senlik vardir. Erken dönem dionisyak tapimlarindan biri, gizli 

bir cemiyet olan “Thiasoi” idi. “Thiasos” adi verilen Dionysos alayinda silenos’ler, 

Satyr’ler,42 Nympha’lar ve Bakkha’lar bulunuyordu. Bakkha’lar, Tanri 

Dionysos’un dinsel törenlerini kutlayan  kadinlar alayi idi. Bakkha’lar, çiplak 

bedenlerini “nebris” denilen benekli  ceylan postlariyla örterlerdi. “Thyrsos” adi 

verilen; ucunda çam kozalagi bulunan, sarmasik ve asma yapraklari sarili uzun 

degnekler ile nartheks kamisi tasirlardi. Tanrinin pesinden kosarlar, geceleri dag, 

bayir ve ormanlarda kendilerinden geçerek tanriya karisirlardi. Doga ile birlik olan 

Bakkha’lar, üstün bir güçle, önlerine gelen vahsi hayvanlari parçalarlardi. Bu 

kadinlara,  olgun ermislik anilarinda “Thyas” (thyo : vecd halinde olmak); çilginca, 

kendilerinden geçtikleri zaman da “Mainas” (mainomai: çildirmak, taskin bir 

coskuya kapilmak) denirdi.43 Yunan dilinde; Bakkha’larda oldugu gibi doganin 

sirlarina ve tanrinin büyülü gücüne eren insanin durumunu anlatmak için kullanilan 

iki sözcük; “Enthousiasmos” ve “mainomai” sözcükleridir. Mainomai ve 

Enthousiasmos; tanriya erme, tanriyla karisma ve tanrilasma yetisini dile getirir. Bir 

çesit çilginlik içinde dogayi dolasan Bakkha’larin bir diger adi da Mainad’lardir.44 

Dionysos dinsel törenlerinde amaç tanri ile birleserek tanrilasmak ve doga ile 

bütünleserek onun tüm sirlarina ulasmaktir. Cosku; bu hedefe açilan kapi, sarap da 

bu kapinin anahtaridir.  

Thiasos’larin bir özelligi, baslarindaki rahip disinda, üyelerinin kadinlarla 

sinirli olmasidir. Erken dönemde Dionizyak tapimlarin büyük bir bölümü kadinlara 

ayrilmisti. Orkhomen’de Oleias’lar; Delphoi’de Thyiades’ler; Sparta’da 

Dionysiades’ler; Taygetos Dagi’nda Dysmainai’ler, hep kadinlardan olusan 

thiasos’lardi. Ancak, Arkadia’daki Meliastai ve Rodos’taki Dionysiastai’nin erkek 

thiasos’lar oldugundan sözedilmektedir. Pelopennesos ’un kuzey kiyisinda Patrai’de 

                                                 
42 Satyr’ler; mitolojide, ormanlarda ve daglarda yasayan doga cinleridir. Satyr’lerin gövdesinin belden 

üstü insan, belden asagisi ise at ya da teke biçimindedir. Satyr’ler kirlarda dolasir ve Mainad’larin, 
Nympha’larin pesine takilirlar. At toynagi biçiminde ayaklari, iri erkeklik uzuvlari vardir. Belirgin 
cinsel özellikleri nedeniyle Dionysos’un alayinda yer alirlar. Tiyatronun ortaya çikisiyla birlikte, 
Antik Yunan tragedyasinda, “koro”yu Satyr’lerin olusturdugu, (Satyr’ler Korosu) ve ayni zamanda 
tragedyalarin yaninda yer alan açik saçik ve güldürücü oyunlara “Satyr” ismi verildigi 
görülmektedir. (Erhat, a.g.e., s.268; Cömert, a.g.e., s.55. 

43  Erhat, a.g.e., s.71. 
44  A.e., s.95. 
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de tanri tapimi dokuz kadin ve dokuz erkekten olusan kutsal bir grubun 

sorumlulugundaydi. Yine de thiasos’un bozuldugu ve tapiminin giderek halk 

festivaline karistigi yerlerde bile, kutlamalarin genellikle kadinlar tarafindan 

yönetildigi görülmektedir. Dionysos mitosunda, Bakkha’lar-Mainad’lar kadar 

Satyr’ler de bulunmaktadir fakat gerçek tapimda Satyr’lerin görünümünün tiyatro 

festivalleriyle sinirli oldugu bilinmektedir.45  

Tanri, Dionysos ile ilgili bir senlik; Ocak ayinin 12, 13 ve 14. günleri 

düzenlenen Lenaia senligiydi. Bu festivalin I.Ö. 5.yy. Attika’sindaki biçimi 

bilinmekte ve erkeklerin rolünün en azindan kadinlarinki kadar büyük oldugu 

anlasilmaktadir. Lenaia senliginde, heykel büyüklügünde bir phallus (erkeklik 

organi) bollugun simgesi olarak geçit alayindan geçirilir ve fallik ezgiler okunurdu. 

En sonunda lapa sunulur ve Dionysos’un yeniden dogusu oyunlarla canlandirildi. 

Ancak Dionysos halk tapimlarinin en yaygin olanlarindan biri olan Lenaia senliginin 

eski zamanlarda, yine kadinlara ayrilmis oldugu düsünülmektedir. Yazitlardan 

anlasildigi üzere; Izmir, Efes, Lampsakos, Samos, Delos, Kyzikos gibi birçok Ion 

devletinin takvimlerinde, Lenaion diye bir ay vardi. Buradan, George Thomson, 

Tragedyanin Kökeni isimli kitabinda, Lenaia’nin eski bir Ion festivali oldugunu ve 

Mainadlar, thyiades Diysmainai sözcükleri gibi (Hepsi de Dionizyok Thiasos’un 

karakteristik adlaridir) “çilgin kadinlar” anlamina gelen Lenaia ile açikça iliskili 

oldugunu çikarsamistir. Thomson, Attika’da, Dionysos’a tapinmanin, karsit 

cinslerin iliskilerindeki degisikligin sonucu olarak degistigini söylemektedir.46  

Dionysos adina yapilan bayramlardan biri, simdiki Subat ayinin on birine 

rastlayan tarihte, ürünlerin olgunlastigi sirada ve asmalar budandiktan sonra kutlanan 

“Antesteria” idi. Bu tarihte sarabin ikinci kaynamasi bitmis olur ve içilir duruma 

gelirdi. Sarap kapilari açilarak büyük bir senlik düzenlenirdi. Dionysos’un öküz 

biçimindeki heykeli bir araba üzerinde getirilir ve o tören için seçilen; içki içme 

yarismasini yargilayan kisinin yani “Archon”un karisi Dionysos’la evlendirilir, 

dügün yapilirdi. Senligin son gününde, yer altina giderken ölü ruhlara eslik eden 

Hermes’e sunulmak üzere tahil lapasi yapilirdi. Dügün sirasinda ruhlarin sokaklarda 

                                                 
45  Thomson, a.g.e., s.164-165. 
46  A.e., s.165. 
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dolastigina inanilir, senligin sonundaysa “Antesteria bitti, artik gidin ruhlar” denerek 

ruhlar kovulurdu. 47 

Tanri Dionysos için yapilan senliklerden biri ve en önemlisi Peisistratos’un 

kurdugu ya da canlandirdigi “Kent Dionysia” diger adiyla “Büyük Dionysia” 

senligidir. Bilindigi kadariyla Büyük Dionysia törenin tarihi ancak I.Ö. 5. yüzyildan 

baslamaktadir; 6. yüzyilin sonunda yeniden düzenlenmistir.48 “Büyük Dionysia” 

senligi, ilkbaharda düzenlenmekteydi ve Peisistratos’un etkisiyle I.Ö. 6. yüzyilda 

baslatilmistir.  Antik Yunan Tiyatrosu’nun dogusunun, bu “Büyük Dionysia” senligi 

ile gerçeklestigi kabul edilmektedir. Bu senlikte söylenen, Midilli ozan Arion’un 

ortaya çikardigi dithyrombos sarkilari, giderek ozanlar arasinda ödüllü bir yarisma 

düzenlenmesine sebep olmus ve tiyatro sanati da bundan dogmustur.49  

“Kent Dionysia” festivali mart sonunda, kisin firtinalarindan sonra denizin 

duruldugu, Yunanistan’in baska yerlerinden tüccarlarin ve ziyaretçilerin geldigi, 

ilkbaharin baslangici olan elaphebolion ayinda kutlanirdi ve en az bes gün sürerdi. 

Fesivalin birinci gününde; Dionysos’un tasviri bütün yil boyunca kaldigi tapinaktan 

alinir, Attika ile Boiotia arasinda sinirda bir köy olan Eleutherai’ye giden yolda, 

Akademi yakinindaki bir türbeye götürülürdü. Dionysos’un tasviri, silahli 

Épheboi’lerin korumasinda götürülürken, bir alay arkasindan giderdi. Bu alayda, 

kurban edilecek hayvanlar, evlenmemis kizlar bulunurdu. Bu kizlar; baslarinda, 

kurbanda kullanilacak aletlerin bulundugu sepetler tasirlardi. Yine alayda, parlak 

giysili kadin ve erkekler, yerli ve yabanci halk vardi. Zenginler, arabalarinda giderdi; 

pek çogu da, taçlar veya maskeler takinmis olurdu. Pazar yerindeki durus sirasinda, 

bir koro, On iki Tanri Heykelleri’nin önünde sarkilar söylerdi. Akademi’ye kadar 

yoluna devam eden alay burada durur, tasvir alçak bir altar üzerine birakilir, 

hayvanlar kurban edilir ve tanrilari öven ilahiler okunurdu. Kurban edilen 

hayvanlarin basinda, bir boga olurdu. 50 Daha sonra hayvanlar kesilir, pisirilir ve 

moira’lara bölünürdü, ardindan devletin resmi temsilcileri arasinda dagitilirdi. 

Devlet tarafindan, yurttas kuruluslari adina, ya da tek tek yurttaslar adina sunulan 
                                                 
47  Nutku, a.g.e., s.29. 
48  Thomson, a.g.e.,  s.178 
49  Nutku, a.g.e., s.30. 
50  Boga;devlet adina sunulan bir hayvandi ve Dionysos’un en yaygin biçimlerinden biriydi. 

Dionysos’un boga seklindeki tasvirleri, Yunanistan’in birçok yerinde bulunmaktaydi. Boga, 
tanrinin hayvan biçiminde bedenlesmesiydi.(Thomson, a.g.e., s.181.) 
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bogadan baska, daha birçok kurban olurdu. Kutlamaya katilanlara sarap dagitilir, 

senlik sona erdikten sonra da, yol kenarlarinda bulunan sarmasik yapraklarindan 

yapilma yataklara uzanilir, içilir ve eglenilirdi.  Havanin kararmasiyla birlikte, 

Dionysos alayi, mesaleler tasiyarak kente dönerdi. Dionysos’un tasviri, 

Épheboi’lerin korumasinda tiyatroya götürülür ve orkestranin ortasinda bir altara 

yerlestirilirdi. Tasvir, festival sonuna kadar altarda kalirdi. 51 

George Thomson, “Tragedyanin Kökeni” isimli kitabinda, ilksel topluluklarin 

kabile erginlemelerini incelerken, bu erginleme törenlerinin üç bölümden olustugunu 

anlatmistir.52 Erginleme töreninde, oglan çocuk yerlesme yerinden uzaklastirildiktan 

sonra bir sinamadan geçirilmekte, daha sonra bir erkek olarak topluluga 

getirilmektedir. Thomson,  Antik Yunan’da; Olimpiyat oyunlarinda ve “Kent 

Dionysia” töreninde ayni siralamanin oldugunu söylemektedir. Bu üç asama; 

“pompe” ya da “gönderme”, “agon” ya da “sinama” veya “yaris” ve “kômos” ya da 

utkulu dönüs olarak görünmektedir. Kent Dionysia töreninde, kentten çikan alay bir 

Atina yasasinda açik olarak bir pompe, dönüs ise bir kômos olarak 

tanimlanmaktadir. Thomson’a göre agon’u da, pompenin sonuçlanmasindan sonra 

yapilan kurban islemi temsil etmektedir. Ayrica Euripides’in “Bakkhalar” 

tragedyasinda da ayni asamalarin bulundugu göze çarpmaktadir.53  

“Büyük Dionysos” festivalinin kalan günlerinde tiyatroda yarismalar yapilirdi. 

Bu yarismalar drama yarismalari ve dithyrombos’lar olmak üzere iki türlüydü. Iki 

dithyrambos yarismasindan biri, oglan çocuklardan olusan bes koro, öteki ise 

erkeklerden olusan bes koro; arasinda yapilirdi. Erkek korolari, tiranligin yikilisindan 

sonra yarismaya eklenmisti. Bir flüt esliginde, orkestranin ortasindaki altarin 

çevresinde bir halka seklinde toplanan elli oglan çocugu veya erkekten olusan koro 

tarafindan dithyrambos okunurdu. 54  

“Dithyrambos”, Dionysos’un onuruna söylenen bir ilahiydi ve bu seklini 

Atina’daki demokrasi yönetimi sirasinda almisti. Bu ilahi bazen ‘Dionysos’u, bazen 

                                                 
51  Thomson,a.g.e.,, s.180 .    
52  Erginleme, baslangiçta erginlige henüz erismis her iki cinsten kisilerin olusturdugu açikça 

belirlenen ve kapsamli bir yas grubu için yilda bir kez yapilan bir yaz kutlamasiydi. Dogayla 
birlik halinde hareket eden ilksel insanlar için, kisinin erginlige erismesi töreni ile bitkisel 
yasamin yeniden dogusu  birbirinden ayirdedilemez konumdaydi. 

53  Thomson, a.g.e., s.181. 
54  A.e., s.182. 
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de baska konulari anlatirdi. Herodotos; “Arion”un, Korinthos’ta bir dithyrombos 

yazan, ona bu adi veren ve onu okuyan ilk insan oldugunu söylemektedir.55  

Pickard-Cambridge ise bu konuyu söyle açiklamaktadir: “Arion,  ilk kez bir 

koro olusturmus ve onu, cümbüste amaçsiz dolasan insanlar gibi basi bos gezdirmek 

yerine, belli bir noktada; altarin çevresinde bir halkada sabitlestirmis ilk kisiydi; 

koronun sarkisini, adini aldigi belli bir konusu olan düzenli bir siir haline getirdi.”56 

George Thomson ise, I.Ö. 7. yy’in son bölümünde yasamis olan Arion’dan önce, 

daha erken bir dönemde, Sikyon Bakkhiados’larinin ve Paros’lu Arkhilokhos’un 

besteledigi dithyramboslardan ayrica söz etmektedir.57  

Dithyrambos, Dionizyak Thiasos’ta ve sonrasinda Kent Dionysia’nin açilis 

senliklerindeki dinsel tören sirasinda grupça söylenen bir ilâhi olarak baslamistir. 

Nitekim dithyrambos’un uzun bir süredir bir cümbüs sarkisi olmaktan çiktigi bir 

zamanda yasamis olan Aiskhylos: “Dithyrombos’un karisik notalarinin Dionysos 

Komos’una eslik etmesi uygun düsmektedir” demistir.58 

Tragedya’nin baslangicini olusturdugu kabul edilen dithyrambosun bir sanat 

biçimi olarak evrimindeki ilk asama, kadinlarin toplumsal çöküsünden sonra, 

Thiasos’un da çöküsü olmustur. ikinci asamaya ise, bir alay ilahisinden, bir altarda 

sabitlestirilerek ayakta  söylenen sarki yani “stasimon” haline geldigi zaman 

ulasilmistir.59 

 

 

 

 

                                                 
55  Heredotos, a.g.e., I, 23. 
56  Pickard Cambridge, a.g.e., Oxford,1927,s. 
57  Thomson, a.g.e.,s.182. 
58  A.e., s.183. 
59  A.e., s.186. 
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II-TRAGEDYANIN ORTAYA ÇIKISI 

 

A- THESPIS VE TRAGEDYANIN DOGUSU 

 

Atina’nin en ünlü tirani Peisistratos, I.Ö. 534 yilinda, Atina’da ilk tragedya 

yarismasini düzenledi ve bu yarismada Ikaria’li Thespis birinci oldu1. Thespis’in bu 

yarismaya getirdigi yenilik, o zamana dek koroyla söylenen ezgilere bir de solist 

eklemesiydi. Thespis’in bizzat kendisi bu koronun basinda bulunuyordu ve ezgisini 

korodan ayri olarak söylüyordu. Ilk konusma bu sekilde ortaya çikti. Karsilikli 

söylesme sayilabilecek bu eylemde tiyatronun da ilk oyuncusu dogmus oluyordu 2. 

Aristoteles’in bize aktardigi bilgilere göre, tragedya sanati dithyrambosun 

önderlerinden evrimlesmistir 3. Önceleri bir alay ilahisi olan dithyramboslar, “Büyük 

Dionysia” senliginde, “ayakta söylenen” sarki haline geldi. Kent Dionysia alayi, 

pazar yerinde “On iki tanri” altarinda ve yine dönüste de tasvirin birakildigi altarda 

bir durus yapiyordu. George Thomson’a göre, bu Stasimon’un ya da ayakta 

söylenen sarkinin konusu, bu ayine es düsen bir mitos; yani Dionysos’un acisi 

olmaliydi 4. Koronun yöneticisinin korosuyla konusmasi ise bir “aci çekme oyunu”nu 

ortaya çikariyordu. Ilkel dithyrambos’un bölünmesiyle, iki farkli biçim ortaya 

çikmisti ve zit yönlerde gelisti. Bir tarafta müzik seslere egemen oldu ve baskan alet 

çalan kimseye dönüstü. Ötekinde ise, sözler kendilerini müzikal kabuklarindan 

siyirdi ve baskan bir oyuncu oldu. Bu evrimlesme ile tiyatro sanati kendini ortaya 

çikarmis oluyordu 5. Zamanla koroyla konusan oyuncu ikiye, daha sonra da üç kisiye 

çikti 6. 

Tragedyanin Antik Yunan uygarliginin Arkaik Çagi sayilan I.Ö. VII. ve VI. 

Yüzyillarda Tanri Dionysos onuruna yapilan törenlerde söylenen dithirambos 

sarkilarindan dogdugu varsayilmaktadir. Bu koro sarkilarini söyleyenler, 

                                                 
1 George Thomson, Tragedyanin Kökeni, Çev: Mehmet H. Dogan, Istanbul, Payel Yayinlari, 2004, 
s.209  
2 Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1985, s.32 
3 Aristoteles, Poetika, Çev:Ismail Tunali,Remzi Kitabevi,Istanbul,1995, I-2, s.19 
4 Yücel, “Dionysos Ritüellerinden Tragedya ve Komedya’ya”, Mimesis, Tiyatro/Çeviri-Arastirma 
Dergisi, 3, 1990, s.240  
5 Thomson, a.g.e., s.187 
6 Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, 2004, s.214 
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Dionysos’un kutsal hayvani olan teke kiligina giriyor, sarkilar söylüyor, kaba saba 

danslar yapiyorlardi 7. Giderek belli biçim kaliplarina göre yazilmaya ve siirsel bir 

nitelik kazanmaya baslayan bu koro sarkilarina bir de konusan kisi yani hipokrites 

(yanit veren) dahil olunca tiyatronun dialog çekirdegi olusmus oldu. Yunanca ‘teke’ 

anlamina gelen tragos sözcügü ile ‘sarki’ anlamina gelen aoide sözcügünün 

birlesmesi ile bu konusmali sarki tragoidia (tragedya) adini aldi ve dinsel törenin bir 

parçasi olmaktan çikip bir sanat gösterisine dönüstü. Ayrica komedya’nin da 

Dionysos için düzenlenen bag bozumu törenlerinden dogdugu varsayilmaktadir 8. 

Ilk olarak Arion dans eden hareket halindeki ‘koroyu’ bir noktada sabitlemis, 

bu sayede dramatik anlatimin belkemigi niteligindeki sabit ‘sahnenin’ ilk biçimi 

ortaya çikmistir. Daha sonra Thespis çok önemli bir yenilik yaparak, korodan bir 

kisiyi ayirmis, bu sayede ‘ilk oyuncuyu’ meydana getirmistir. Bu gelismeleri 

sahiplenen Aiskhylos ise, korodan ‘ikinci oyuncuyu’ ayirmak ve sahne 

düzenlemesine iliskin kimi yenilikler getirmek yoluyla, tragedyanin ‘drama’ formu 

içinde düzenlenmesinin ‘öncüsü’ olmustur.9 Aristoteles, oyuna ikinci oyuncunun 

Aiskhylos, üçüncüsünde Sophokles tarafindan sokuldugunu söylüyor. Bu sayi hiçbir 

zaman asilmamistir10.  

 Üçüncü oyuncu, Aiskhylos’un bugün yasayan yedi oyunundan ancak son 

dördüne Oresteia üçlemesinde ve belki de en son oyunu olan Zincire Vurulmus 

Prometheus’ta kullaniliyor 11 Böylece artik sahne tek ve bütünlesik bir ‘ses’ (koro) 

yerine, birbirinden  farkli seslerin diyalektik çatismasini sunabilmeye baslamis, ve bu 

sayede Antik Yunan Tiyatrosu parçalanmis hayatin yansimasi haline gelmistir 12.  

Besinci yüzyilla birlikte drama festivalleri geleneksellesmisti. Her festival 

için üç sair seçilir ve bunlarin her biri temalari birbirine baglayabilecek üçer oyun 

hazirlardi. Her üçlü eseri bir satiric drama izlerdi. Satyrler Dionysos’un yoldaslariydi 

ve bellerine taktiklari iri falluslar vahsi eglenceleri simgelerdi. Nihayet, senligin 

dördüncü gününde, bes farkli sairin her biri bir komedi sunardi. Oyunlar khoregos 

                                                 
7 Yörükhan Ünal, “Epostan Dramaya”, Evrensel Kültür Dergisi, 126, 2002, s.57-58 
8 Sener, Dünden Bugüne Tiyatro Düsüncesi, Istanbul, 1982, s.15 
9 Freeman, a.g.e., s. 257 
10 Arthur Pickard,The Dramatic Festivals Of Athens, Clarendon Press, Oxford, 1953, s. 150. 
11 Thomson, a.g.e., s.189 
12 Ünal, a.g.e., s.58-59 
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denen zengin bir vatandas tarafindan finanse edilirdi; bu kisi, aristokrat himayenin 

bir unsuru olan ve demokratik zamanlara dek süren bu rolü üstlenmis olmakla 

onurlandirilmisti13.  

Besinci yüzyilda ilk kalici tiyatrolar kurulmustur. (Bu dönemden günümüze 

ulasabilen tek tiyatro, Yunanistan’in Attika bölgesinin güneyindeki Tohorikos’ta 

bulunur.) Gösteriler daire biçimli bir dans pistinde (orchestra; orkestra), gerideki bir 

dekor (skene; sahne) esliginde yapilirdi. Izleyiciler gösteriyi yarim daire seklindeki 

ve sonralari tastan oturma yerlerine dönüsecek olan theatron’dan (seyircilerin 

oturdugu herhangi bir yere verilen isim ve ‘tiyatro’ sözcügünün kökeni) izlerlerdi. 

Oyuncular geleneksel olarak mask takarlardi ve bu maskla rin birçogu, ana 

karakterlerin kolayca taninabilmesi için stilize edilmisti. Küçük tiyatrolar Attika’nin 

her yerine dagilmisti ve oyunlar tekrarlanabiliyor ya da eski bir oyun yeniden 

sahneye konabiliyordu 14. 

Aiskhylos’un çagdas oyunu Persler  gibi birkaç istisna disinda, 

tragedyalardaki zaman ve mekan, Yunan zihnini mesgul eden mitoslardan olusurdu. 

Konunun ana temasini genellikle insanlar ile tanrilar arasindaki sancili iliskiler 

olustururdu. Yunan tragedyasindaki insan kahramanlar çogunlukla tuzaga düserdi. 

Bu kahramanlar ya bagislanmaz bir günah isler ya da onurlu olmasina karsin 

birbiriyle bagdasmayan iki yoldan birini seçmeye zorlanirlardi. Izleyecekleri iki yol 

da kutsal bir yasayi çigneyecek ve korkunç bir sonla bitecekti.. 15.   

Atina’da tiyatro gösterileri sabah erken saatlerde basliyor, aksam günes 

batarken sona eriyordu. Herkes, dinsel bir törene gittigini bildiginden en güzel 

giysilerini giyiyordu. Tiyatro herkese açik ve parasizdi. Tiyatronun giderlerini devlet 

karsiladigindan yoksul Atina vatandasinin tiyatroya bir ücret ödemesi gerekmiyordu. 

Önceleri pek az miktarda bir para ödeniyordu. I.Ö. 411 tarihlerinde yoksullar 

tiyatroya parasiz alinmaya baslanmisti; sonradan baska sehirlerde oldugu kadar 

Atina’da da  bu gösteriler parasiz duruma getirildi 16. 

            Tragedyalar, Atina Akropol’ünün güney yamacindaki “Dionysos 

Tiyatrosu”nda üç gün arka arkaya oynanirdi. Dekor diye hemen hemen hiçbir sey 
                                                 
13 Freeman, Misir, Yunan ve Roma, Ankara, 2003, s.257 
14 A.e ., s.259 
15 A.e ., s.258 
16 Nutku, a.g.e., s.67 
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bulunmazdi. Seyirciler yarimdaire ya da onu asan bir kavis seklinde tahta kerevetler 

veya toprak settler üzerinde otururlar, piyeslerin konularini önceden bilmekle beraber 

her temsilde bunlarin dillerinin güzelligi ve düsüncelerinin derinliginin etkisi altinda 

kalirlardi17.. 

Antik Yunan tiyatrosunun önemli bir özelligi kamusalligidir. Oyunlari 

ortalama 10 bin ile 20 bin seyirci ayni anda izleyebiliyordu. Yarismalara katilan 

oyunlarin seçimi, halk arasindan seçilen bes yüz kisilik bir jüri tarafindan 

gerçeklestirilirdi. Ancak son ve kesin karar, bu jürinin içinden kur’ayla ayrilan bes 

kisi tarafindan verilirdi. Bu bes kisi birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü saptarlardi. 

Birinciligi kazanan yazara, halk önünde, defne dalindan bir çelenk verilirdi18. 

 Ilk tiyatro kuramcisi olan Aristoteles; Poetika adli eserinde tragedya için, 

ciddi olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve belli bir ölçü içine sigdirilmis, belli bir 

eylemin yeniden yaratilmasidir, der. En önemlisi de, olaylarin ve hikayenin 

örgüsüdür. Ozanin ödevi de, gerçekten olan sey degil tersine olabilir olan seyi yani 

olasilik ile zorunluluk yasalarina göre olasi olan seyi dile getirmektir 19. Tragedya 

baslangiçta yalniz “koro”ydu “dram” degildi. Daha sonralari tanriyi gerçek bir kisi 

olarak gösterme, herseyi gözle görülebilir biçimde tasarlama denendi. Iste dar 

anlamda “dram” bununla basladi 20.  

Yunan tragedyasi dinsel bir tören niteligi tasiyordu. Ayrica, bir tiyatro 

oyunundan çok operaya ya da müzikli oyuna yakindi. Seyirciyi tragedyadaki dinsel 

hava etkilerdi; tiyatro Dionysos’un tapinagi, oyuncular din adamlari ve oyun 

kisilerinden bir bölümü tanrilardi. Antik tragedya iki düzeyde gelisirdi: seyirci, oyun 

kisileriyle kisisel duygulara yönelirdi; koro ise bu kisisel duyguyu genellestirir ve 

dinsel hava içine sokardi. Yunan tragedyasinin anahtari, seyircide kisisel duygunun 

dinsel bir duyguya dogru gelismesiydi 21. 

Aiskhylos’un, tragedyayi Dionysos cümbüsündeki azgin ve utançsiz 

köklerinden kurtardigi söylenir. Tiyatro giderek, önemli kisilerin basindan geçen 

                                                 
17 Mansel, a.g.e., s.352 
18 Nutku, a.g.e., s.67 
19 Aziz Çalislar, Tiyatro Ansiklopedisi, Sanat/ Tiyatro Dizisi-109, T.C. Kültür Bakanligi Yayinlari, 
1995, s.34 
20 Nietzche, Müzigin Ruhunda Tragedyanin Dogusu, Çev. Ismet Zeki Eyüboglu, Say Yayinlari, 
Istanbul, 2003, s.56 
21 Nutku, a.g.e., s.59 
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önemli olaylari yüceltilmis bir üslupla temsil etme sanati haline geldi. Efsaneleri, 

mitoslari ve efsanelesecek kadar eski olaylari isleyen tragedyanin dinsel, ahlaki ya da 

siyasi bir mesaj vermesi, toplumu ve evreni bir bütün olarak temsil etmesi 

bekleniyordu. Hiyerarsik bir evrendi bu: en üstte tanrilar kati yer aliyor, altta ölümün, 

sürgünün ve cezanin yurdu bulunuyor, bu ikisinin ortasina da oyunun, dramatik 

eylemin gerçeklestigi yuvarlak sahneyle temsil edilen insanlarin dünyasi duruyordu. 

Tragedya, daha sonra Sophokles ve Euripides tarafindan daha da gelistirilmis, 

gerçekçi gözlem ögeleri katilarak Aiskhylos’daki soyutlugundan  bir ölçüde 

uzaklastirilmistir. 

 Aristoteles, tragedyanin nicel ögelerini de saptar: tragedyanin koro 

gelmeden önceki bölümü (prolog), iki koro sarkisi arasinda kalan bölüm 

(epeisodion), arkasinda koro sarkisi bulunmayan bölüm (Eksodos) ve koro sarkisi. 

Aristoteles, eylem- zaman- mekan birligi, trajik hata, dügüm ve çözüm gibi daha 

baska yapisal özellikler üstünde de durur 22. 

              Sanatin yasamin bir parçasi oldugu Antik Yunan’da tragedya,toplumun 

evrimiyle kosullanmistir. Antik Yunan Tragedyasi; I.Ö. V. yüzyilda, ilkel kabile 

toplumdan sinifli köleci topluma, toprak sahibi soyluluktan pahali tüccar sinifin 

egemenligine,ardindan kent devleti ve demokrasisine; klan tapimindan Dionysoscu 

halk tapimina; mitosdan (söylenceden) destansi yazina (eposa),sonra oyunsal yazina 

(Drama’ya) ve sanata (tiyatroya) geçisin bir ürünü olmustur. Bu geçis süreci içinde 

Dionysos senliklerinde dithyrambos önderlerinden evrimlesen Antik Yunan 

Tragedyasi, Aiskhylos’un elinde  kendine özgü biçimde kavusmus, Sophokles ve 

Euripides’le evrimini tamamlayarak sona ermistir. Ortak toplum bilincini, 

insanoglunun geleneksel deneyimini temsil eden söylencelerin öykü ve olaylari, epos 

(Homeros) yoluyla tragedyanin konu dagari haline gelmis; bu soylencelerin bütün 

boyutlariyla varilabilmesi amaci üçlemenin dogmasina yol açmis, buna satir oyunun 

da eklenmesiyle,tragedya, ilk dörtleme biçimine kavusmustur 23.  

                                                 
22 Aristoteles, Poetika, XII,1-2, s. 35-36 
23Satyr oyunlari tragedya ile yakindan ilintiliydi, ama sen, gülünç ve açik saçikti. Oysa bas 
karakterleri tanrilar, korosu da teke ayakli satirlerdi. Bu oyunlarin konulari da tragedyalarin 
konulariydi, ama bu oyunlarda konular mizah açisindan ele alinirdi. 
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Atina tragedyasi baslangiçtan beri Atina halkinin maddi ve toplumsal 

ilerlemesine siki sikiya bagliydi24. Drama, hayatin sosyal ve ekonomik kosullari 

saptadigi belirli türde gelisiminin anlatiya yansiyan dogal biçimidir diyebiliriz. 

Tragedyalar,tanrilari ve kahramanlari yeryüzüne indirdigi ve giderek “gerçek” 

(yasayan) insanlara yöneldigi için; mantiga vurma ve sorgulamayi ön plana alarak 

“gündelik yasamin” (gerçek insanin) bir aynasi olma görevini üstlenebildigi için; 

uzun süre toplumsal gelisme açisindan ilerici bir rol üstlenmistir 25. Drama, Atina’ya 

dini, demokratik gururu ve yaratici düsünceyi beraberinde getirmistir. 26 

Antik Yunan Tragedyasi, daha sonra tragedya senliklerinde varligini 

sürdürmekle birlikte, yaratici gücünü yitirmis, sahneye koyma ve oyunculuk 

ustaligina dönüsmüs;  Antik Roma’ya geçmistir Antik Yunan tragedyasi, tarih 

boyunca, dram sanatinin ilk uygarligi olarak bütün öbür evreleri etkilemistir27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Thomson, a.g.e., s.208 
25 Ünal, a.g.e., s.59 
26 Freeman, a.g.e., s. 257 
27 Çalislar, a.g.e., s. 40 
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B- TRAGEDYANIN ORTAYA ÇIKISINDA TOPLUMSAL VE 

SIYASAL ETKENLER 

 

 

Ürün tanrisi Dionysos için söylenen, koral ezgilerin yani dithyramboslarin 

dram sanatini ortaya çikarmasi, I.Ö. 7. ve 6. yy’ larda Atina’da meydana gelen bazi 

düzen degisiklikleri ile yakindan ilgilidir. Bu yüzyillarda, o zamana kadar Atina’yi 

yönetmekte olan soylular ile, giderek büyüyen ve güçlenen tüccar sinifi arasinda bir 

mücadele bas göstermistir.  

Artik, tüccar sinifindan gelenler de, zenginlikleriyle etki yaparak Atina 

Devleti’nin basina tiran olarak geçmeye baslamislardi. Bu tüccar sinifindan gelen 

tiranlar, yönetici sifatlariyla, aristokratlarin topraklarini köylülere dagittilar ve bu 

sekilde köylüleri kendi yanlarina çekmek istediler. Aristokratlarin ise, Zeus  ve 

Apollon törenlerini denetleyerek ellerinde tuttuklari, köylüler üzerinde halâ etkin 

olan bir güç bulunuyordu. 28 Tüccarliktan gelen tiranlarin, dinsel yönden çok saglam 

olan soylularin bu gücünü ortadan kaldirmalari için, farkli bir kuvvete ihtiyaçlari 

vardi. Böylece tüccar tiranlar, Zeus   ve Apollon törenlerine ses çikarmadan, halka 

daha yakin , halkin sevdigi yeni bir inanç kaynagi buldular ve Dionysos tapimlarini 

degerlendirdiler; köylülerin sevdikleri Tanri Dionysos adina törenler düzenlemeye 

basladilar. Bu törenler, kisa zamanda halk tarafindan benimsendi.29  

Dionysos senliklerini baslatan tiran “Peisistratos” idi. Peisistratos, eski 

soylulugun politik ayricaliklarini yikmak için, onlarin, egemenliklerinin bir araci 

olarak kullandiklari; din üzerindeki kontrollerini zayiflatmak istedi. Bu amaca da, 

çikarlarini temsil ettigi halk kesimlerinin tapimlarina, özellikle de Dionysos tapimina 

resmi olarak destek vererek ulasti. 30. Dionysos tapimi aristokratik degildi ve halka 

aitti. Tarim büyüsünün ilksel bir biçiminden olusuyordu ve bu yüzden, aristokrasiden 

çok topragi ekip biçmeye devam eden köylü sinifi arasinda yasiyordu. 

Peisistratos’un disinda da, böyle bir yol izleyen tiranlarin oldugu bilinmektedir. 

Örnegin Korinthos’lu Periandros, sair Arion’u sarayinda barindiriyordu. Arion, 

                                                 
28 Yücel, a.g.e., s.243-244 
29 Nutku, a.g.e., s.23 
30 Thomson, a.g.e.,  s.47 
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onun koruyuculugu altinda, Dionysos’a adanmis bir koral od biçimi olan 

‘dithyrombos’u. bulmustu. Yine baska bir tiran, Sikyon tirani Kleisthenes, önceden 

Argos’lu kahraman Adrastos’a ait olan tapimin esas bölümünü Dionysos’a 

aktarmisti. Bu tiranlarin da amaci, Peisistratos gibi, halk kesimlerini kendi yanlarina 

çekmekti. 

 I.Ö.560 yilinda basa geçen Peisistratos, sosyal adalet duygusu olan, 

zorbaligi sevmeyen bir kisiydi. Önce iki kez sürgüne gönderilmis, yeniden gelmis, 

basa geçmis ve çevresinde iyi bir askeri güç toplayarak on yil Atina’yi yönetmistir.31 

Peisistratos, soylu, tüccar ve köylü siniflarini birbirlerine ekonomik yönden daha 

yakin duruma getirebilmek için köylüye toprak dagitmis, ticareti desteklemis ve 

devlet ekonomisini düzeltmistir32  Peisistratos’un tiranligi Atina’nin hem en parlak 

çaglarindan biridir, hem de Attika tarihinde bir dönüm noktasidir. Tiranin büyük 

çiftliklere el koymak, bunlarin topraklarini köylüye dagitmak, ayni zamanda bazi 

asilleri ortadan kaldirmak suretiyle aristokratlarin nüfuz ve gücünü bir hayli kirdigi 

anlasilmaktadir 33. 

Peisistratos’un tiranlik yönetimini altinda Dionysos’a tapinma kente 

getirilmis ve böylece onun tarimsal karakteri de degisime ugramistir. “Kent 

Dionysia”, Atina’nin festivaliydi ve böylece onu kirsal kesimindeki kökenlerinden 

ayiran bir takim özellikler kazandi 34. Dionysos ve onun gibi baska gizemli dinler; 

mülksüz köylüler, madenciler ve hatta köleler için manevi bir güç kaynagiydilar. 

Tanrisal coskunluk yoluyla tanri ile birlesme olanagi sagliyorlardi ve onlarin bu 

tapimlarinin resmi bir nitelik kazanmasi, Büyük Dionysia senligi ile birlikte, 

Peisistratos’un yönetimi esnasinda gerçeklesmistir. Büyük Dionysos senligi ile ilk 

büyük tragedya larin yazilmasina yol açmis oldu.  

Köylüler sayesinde yükselmis olan Peisistratos’un köylüyü korumasi 

oldukça dogaldir. Kendisi sik sik denetleme gezilerine çikar ve köylüler arasinda 

çikan anlasmazliklarda hakemlik yapmistir. Ayrica köy yargiçlari teskilatini 

kurmakla köylü hukukunu yeni esaslara baglamistir. Tiran ayni zamanda birçok yeni 

yollar yaptirmis, köylü tanrilarini resmen korumakla köylünün manen ve madden 
                                                 
31 Nutku, a.g.e., s.31 
32 Oguz Tekin, Eski Yunan Tarihi, Iletisim Yayinlari, 1995, s.22 
33 Mansel, a.g.e., s.193 
34 Thomson, a.g.e., s.167 
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kalkinmasina çalismistir. Iste bütün bu tedbirlerden ötürü Peisistratos’un tiranlik 

dönemi sonraki kusaklar tarafindan köylünün altin çagi sayilmistir. 

Bu uzun görüslü siyaset sonunda Atina ticaretinin hacmi ve alani bir hayli 

genislemis, Atina o çagin en büyük sanayi merkezlerinden biri olmustur. Ticaret ve 

sanayinin gelismesi üzerine Atina mali bakimdan büyük bir refaha kavusmustur 35.  

Kent Dionysos öncesinde; köylüler yasak isteklerinin doyurulmasindan 

ötürüdür ki gündelik yasama arinmis bir halde katilirlardi. Yasamin gerektirdigi 

dayatmalara tören öncesine oranla daha kolay boyun egerlerdi. Ilginç olan sudur ki, 

bir anlamiyla toplumu bir reddedis olan bu tören bir diger yönüyle toplumun 

devamina hizmet etmektedir. Köylüler kendi aralarindaki iliskilerde bu arinmanin 

yararini yasarken, köleci toplumun efendileri de köylülere yükledikleri ekonomik ve 

sosyal görevlerin kabulünün gerçeklesmesinde bu arinmanin yararini görmüslerdir 

denilebilir. Istekleri doyurulmus insanlari yönetmek daha kolaydir. Köylüler 

Dionysos’la köleci topluma temelinden saldirmasalar bile, köleci toplum içindeki 

konumlanislarina bir baskaldiriyi, dinsel bir biçimde kendini ortaya koyan bir karsi 

koyusu yasarlar. 36 

I.Ö. VII. ve VI. yüzyillar Yunan uygarlik tarihinde Arkaik çag olarak bilinir 

ve bu dönem yaratici bir dönem olarak kabul edilir. Bu iki yüzyil içinde sosyal, 

siyasal ve ekonomik hayatta görülen ilerleme kendini kültür hayatinin çesitli 

alanlarinda da göstermekte, fikir, edebiyat ve sanat kanunlari sabit sekiller 

almaktadir. Bu dönem kültürü Yunan Orta Çagi aristokrat devletlerinin yerine 

demokratik nitelikte, iyi teskilatlandirilmis devletlerin geçmesi üzerine kültür, 

aristokratik çevrelerin bir imtiyazi olmaktan çikmakla halk arasinda da yayilmaya 

baslamistir37.  

I.Ö. V. yüzyilin bitiminde, halk daha bilinçli bir duruma gelmis , kendini 

daha çok düsünür bir yönelis içine girmistir.Bu dönemde Tanrilar, kurbanlar, 

kahramanlar, öçler ve heyecan verici olaganüstü olaylarin yerini tiyatro yapitlarinda 

daha gerçekçi durumlar almistir. 38.  

                                                 
35 Mansel, a.g.e., s.193 
36 Yücel, a.g.e., s.243  
37 Mansel, a.g.e., s. 209-210 
38 Nutku, a.g.e., s.32 
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Antik Yunan uygarliginin I.Ö. V. ve IV. yüzyillarini kapsayan Klasik Çag, 

sanat ve kültür açisindan en önemli yapitlarin yazildigi dönemdir. Sanatin her 

dalinda görülen gelisme, Pers savaslarindan sonra Atina devletinin güçlenmesinin ve 

zenginlesmesinin sonucudur. Tragedya ve komedya, klasik biç imini I.Ö. V. yüzyilda 

almis, yazilan oyunlar açik hava tiyatrolarinda düzenlenen senliklerde Atina 

vatandaslarindan olusan seyirci topluluklarina sunulmustur 39. 

 Antik Yunan uygarliginin tarihi safhalar içindeki gelisimini genel olarak ele 

aldigimizda, Atina kent devletinin gelistirdigi ve doruga ulastirdigi antik kültürde 

yalnizca dram sanatinin degil, felsefenin ve bilimin de muazzam bir gelisme 

göstermesi, bu toplumun birkaç yüzyil içinde yasadigi altüst olusla ilgilidir 

denilebilir. Yunanistan halklarinin yasadigi bu dönüsüm, özellikle Atina’da 

somutlanmis, en siddetli sarsintilari ve en büyük gelismeleri bu cografyada meydana 

getirmistir.  Buradan yola çikarak diyebiliriz ki; Atina’da tragedya ve komedyanin 

böylesine olaganüstü bir atilim yapmasinin bir nedeni de toplumda birbirinden farkli, 

hatta birbiri ile çelisen deger yargilarinin bir arada bulunmasidir.    

Tiyatro sanatina özgü olan ve karsitlarin çatismasindan dogan hareket bu 

toplumsal çeliskilerden hiz almistir. Bu toplumsal çeliski Yunan toplumunun feodal 

düzenden demokratik döneme geçmesi ile açiklanmaktadir. Antik Yunan’da Krallik 

döneminden baslayarak halkin haklarini koruyan yasalar çikarilmis, giderek özgür 

vatandaslarin yönetimde oy hakkina sahip olmalari saglanmisti. Bununla beraber, 

nüfusunun büyük bir bölümü vatandaslik haklari olmayan kölelerden ve kadinlardan 

olusan, ayrica kirsal kesimde oturanlarin oy vermek için kolayca baskente 

gidemedikleri Atina’da, yönetime katilma hakki, sinirli bir kentli vatandas 

toplulugunun elinde bulunuyordu.. Bu yönetimde soylular kadar, ticaret ve  zanaatla 

ugrasan vatandaslar da söz sahibi olmustu. Öte yandan, giderek zenginlesen kent orta 

sinifinin, liberal egilimine karsin toplumda soylu sinifin geleneksel deger yargilari 

yasatilmaktaydi.  Biçimsel olarak demokratik olan, fakat eski çaglarin inançlarini ve 

ahlak degerlerini de bir ölçüde yasatan toplumun iç çeliskisi, tragedyalarin çatisan 

güçlerini olusturmus, trajik olan, bu dengeli karsitliktan dogmustur 40. 

                                                 
39 Sener, a.g.e., s.17 
40 A.e ., s.17 
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Yunan halklarini bir anda kusatan bu kuvvetli enerji, bireysel yikim ve acilar 

ile birlikte ‘altin çag’ özlemlerini de içeren yeni bir dönemi ortaya çikarmis, bir 

yandan toplumun ‘huzur verici’ dengesi yiterken, paranin da kolaylastirdigi 

olaganüstü hiz ile geçmisin esitlikçi toplumsal kurum, inanç ve idealleri yerle bir 

olmaya baslamistir. Yabancinin ‘kardes’ olarak görülebildigi ‘eski çag’ , kardesin 

bile bir ‘yabanci’ya dönüstügü ‘yeni çag’a yerini birakmistir. Bu gelismelere ek 

olarak yeni bir toplumsal kesimin, alip-satmakla ugrasan ve günden güne zenginlesen 

tüccar sinifinin filizlenmeye baslamasi hayati daha da karmasiklastirirken, toplumun 

kenarda kösede kalmis ve atil birakilmis tüm unsurlarini yeni bir ekonominin içinde 

islevsel hale getirerek, bir bütün olarak toplumsal enerjiyi harekete geçirmistir. Bu 

yeni gelismelerle birlikte eskinin insani kendisini her seyin hizla degistigi, küçüklü 

büyüklü savaslarin karakterize ettigi, sürekli hareket halinde bir dünyanin içinde 

buluvermistir. Bu süreç, ayni zamanda, efsanevi antik uygarligi meydana getirecek 

dinamik kosullari temin edecektir 41. 

Tiyatro sanatinin Atina’da ve I.Ö. V. yüzyilda gelismesinin nedeni Atina’nin 

bu dönemde Yunan dünyasinin kültür merkezi olmasi ve refaha kavusmasidir. 

Atina’ya zenginlik, Pers  savaslarindan sonra gelisen ticaretle gelmistir. Pers  ordulari 

Ionya kentlerini ele geçirdikten sonra, Yunan yarimadasina yöneldiler. Bu saldirilara 

karsi Attika’da güçlü bir savunma birligi olustu. Birligin en güçlü üyesi Sparta’ydi. 

Marathon, Thermopolai, Salamis savaslari kazanildiktan sonra Perslere karsi 

direnisi sürdürmek üzere, Ionya site devletini de içeren bir Attika-Delos Birligi 

kuruldu. Sparta’nin karada güçlü olmasina karsin, Atina’nin deniz savaslarindaki 

basarisi, bu birligin basina Atina’nin geçmesini ve öteki site devletleri üzerinde bir 

hegemonya kurmasini sagladi. Delos’da, Birlik adina toplanan vergiler giderek 

Atina’nin bayindirligina harcanmaya basladi. Öte yandan ticaret gelistikçe Atina 

zenginlesiyordu. Perikles yönetiminde Atina altin çagini yasadi. I.Ö. V. yüzyil 

gelisme dönemi oldu. Bayindir Atina’nin sanat yapitlarina duydugu gereksinme ve 

sanatçilarin devletten destek görmesi sanat dallarinda hizli bir gelisim saglamisti. 

Yapi, yontu, resim sanatlarinda, yazinda, tiyatroda bugüne dek önemini koruyan 

                                                 
41 Ünal, a.g.e., s.59-60 
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basyapitlar verildi. Atina, kültür ve sanat alanindaki üs tünlügü ile Yunan 

uygarliginin kültür merkezi olmaya hak kazandi 42. 

Bu evrimsel sürecin altinda yatan toplumsal süreçse, özel mülkiyetin 

büyümesini hizlandiran paranin gelisimine bagli olarak, Atina demokrasisinin 

çözülmez çeliskilere sürüklenmesi; özel mülkiyetle birlikte bireyin tragedyasinin 

agirlik kazanmasi olmustur. Dünyada bütün kötülüklerin ve bütün iyilestiriciliklerin 

basi olarak’ para, Sophokles’in tragedyalarinin temelinde yatar; çünkü, insanoglunun 

doga (toplum) karsisindaki güçsüzlügünü olusturdugu kadar, ona egemen olma 

gücünü de veren yine paradir. Iste bu temel çeliskidir ki, tragedyanin özünü, trajik- 

olani olusturmustur. 

Tragedyanin baskisisi olan trajik kahramanin, kendi konumunun disina 

(üzerine) çikarak evreni daha çok tanima ve bilme çabasi (yani söylencelerdeki  

yasalarin yerini toplumda yeni yasalarin, törelerin almasi çatismasi) trajik 

kahramanin aci çekmesine yol açar. Sophokles’e göre zaten “Insan aci çekerek 

ögrenir”. Trajik kahramanin kendi varolus sinirini asmaya kalkmasi ise korku ve 

acimaya yol açar: “Tragedya, acima ve korku uyandirma yoluyla bu tür coskularin 

temizlenmesini, arindirilmasini (katharsis) gerçeklestiren bir temsildir” der 

Aristoteles 43. 

                                                 
42 Sener, a.g.e., s.17 
43 Aristoteles, Poetika, VI, 2, s.22 
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C- TRAGEDYANIN ISLEVI 

 

Pek çok konuda oldugu gibi, tiyatro konusunda da ilk kuramsal görüsler, 

Antik Yunan düsüncesinde filizlenmistir. Antik Yunan uygarliginin Arkaik Çagi’ni 

ve bu çagin dogaci düsünürlerini izleyen Klasik Çag düsünürleri, fizik ötesini, insani 

ve toplumu yöneten yasalari, sistemli bir biçimde ele alirlarken güzel kavramina ve 

sanata da egilmislerdir.  

Klasik Çag filozoflari sanati önce toplumu egitmesi açisindan, sonra da 

estetik duygu yaratmasi açisindan ele almislardir. Ünlü düsünür Platon, yapitlarinda 

daginik olarak da olsa, sanat ve tiyatro sanati konusuna deginmistir. Tiyatro sanati 

hakkindaki ilk sistemli düsünce ürünü olarak tanimlayabilecegimiz eser ise, 

Aristoteles’in Poetika adli esereidir. Poetika’da, sanatlar siniflandirildiktan sonra 

özellikle tragedya türü üzerinde durulmus, bu türün tanimi yapilmis, özellikleri, 

bölümleri saptanmis, destan türünden farklari belirtilmistir. Aristoteles tiyatro 

konusundaki görüslerini Antik Yunan’in oyun yazarlarinin yapitlarindan yola çikarak 

ve bu oyunlardan örnekler vererek açiklamistir 44. 

Platon’un tiyatro sanati konusundaki düsünceleri, daha önce de belirttigimiz 

gibi, sistemli bir bütün içinde sunulmamistir. Onun bu konu hakkindaki görüsleri, 

felsefesindeki gelisime kosut olarak her dönemde farkli özellikler gösterir. Platon,  

siiri kutsal bir ürün saymis, fakat sairlerin esinle yazdiklarini, yaptiklari isin 

bilincinde olmadiklarini, eserlerinin tanridan gelme oldugunu ileri sürmüstür. Platon, 

güzelin tanimini yapmaya, güzelin ne oldugunu belirtmeye çalismistir. Sanatin 

kullanim degeri üstünde görüslerini yansitan düsünür, sanatin gerçeklere uzak 

kaldigini ileri sürmüstür. Platon’a göre dram sanatinin seyircide uyandirdigi cosku 

da saglikli degildir hatta kisinin dogru düsünmesini bile engeller. Buna karsin 

Platon, evrenin temelinde yatan düzene kosut olarak, sanatin da matematiksel bir 

düzeni oldugunu kabul etmistir. Bu dönemde insanda güzele karsi uyanan hoslanma 

duygusunun, güzeldeki uyumdan ileri geldigini, güzellik ölçütlerinin oranti, düzen ve 

uyum oldugunu ifade etmistir.  

                                                 
44 Sener, a.g.e., 16 
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Platon, sairlerin de ressamlar gibi birer benzetmeci olduklarini, gerçegin 

kendisine ulasamadiklarini ve anlattiklari seyleri yapamadiklarini, örnegin, savasin 

nasil oldugunu ayrintili olarak anlattiklari halde, kendilerinin savas 

yönetemediklerini söylemistir. O halde, sanatçinin yaptigi is “ ciddi insanlara 

yakismayan bir oyundur”. 45 

Platon’a göre her benzetmeci sanat, gerçeklerden üç kez uzak olmakla, 

insanlara gölge göstermekle kalmaz, onlarin bilgelige ulasmasina da engel olur. 

Çünkü benzetmeci sanat duygularimizin aldanabilir yanina yöne lip uzagi yakin, 

büyügü küçük gösterebilecegi gibi, duygularimizin çeliskiye elverisli yanini uyarip 

mutluyken mutsuz, sevinçliyken üzüntülü izlenimi uyandirabilir 46.  

Platon, Devlet adli eserinde sanatin costurucu niteligi üzerinde de durmustur. 

Akla, sagduyuya ve erdeme dayanmasi gereken devlet üzerinde, kisinin 

heyecanlarini dizginleyebilmesi gerekir. Ölçülü bir insan, basina bir kötülük geldigi 

zaman, duydugu aciyi baskalarina göstermemeye çalisir, utanir heyecan 

gösterisinden. Sikintili bir durumda ona en dogru çareyi gösterecek olan duygulari 

degil, aklidir. Oysa sanat duygularimiza, heyecanlarimiza yönelmekte, bizim coskun, 

taskin, degisken yanimizi ortaya koymaktadir; kötü yanimizi besleyip 

güçlendirmektedir 47. 

 Platon’un sanat görüsünü özetlersek: sanata karsi tutumunun temelinde, 

onun ideal ögretisi ile akla ve erdeme dayali bir devlet düzeni anlayisi yatmakta 

oldugunu söyleyebiliriz. Platon, idea kavraminda, dogruluk, iyilik ve güzellik 

ilkelerini gördügü için, sanati da dogru, iyi ve güzelle ilintisi bakimlarindan 

incelemistir. Platon’a göre sanatsal yarati, bilinçli bir çaba olmadigi için akla 

aykiridir, görünen gerçegi taklitle yetindigi için, asal gerçege uzak düsmektedir 48. 

Sanat, heyecanlari körükledigi için ruh ve akil sagligina da zararlidir. Öte yandan, 

Platon, güzeli, iyinin ve ölümsüzlügün palirtisi saydigi için, sanat dürtüsünü, güzele 

dolayisiyla ölümsüzlüge ve mutluluga erisme istegi olarak açiklamistir. Platon’un 

sanatin benzetmeciligini küçümsemesine, heyecansal olusunu tehlikeli saymasina 

                                                 
45 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboglu, M. Ali Cimcaz, Remzi Kitabevi,Istanbul,1995,s.284-285 
46 A.e., s.291-293 
47 A.e., s.291-293 
48 A.e., s.68-69  
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ragmen, sanattan toplum için pratik bir yarar ummasi, onun politikaci ve ahlakçi bir 

düsünür olmasindan ileri gelmektedir denebilir. Platon, gençlerin egitiminde 

sanattan yararlanmak istemis, sanata bazi yükümlülükler koymus ve sansür 

düsüncesini getirmistir. 49. 

 Aristoteles ise, ‘estetik’ kuraminin olusturulmasinda ilk önemli girisim 

olarak kabul edilen Poetika’da, iyi bir tragedyanin  yazimi konusunda fikirlerinden 

bahsetmis ve tragedyanin toplumun devaminda üstlenmesi gereken rolü belirlemistir.                                  

Aristoteles’in, eski tragedyalari inceleyerek, tragedyanin toplumun devami için 

üstlenmesi gereken rolü tanimladigi sözleri söyledir: “Tragedyanin ödevi, 

uyandirdigi acima ve korku duygulariyla ruhu tutkulardan temizlemektir.” 

(katharsis)50. Aristoteles ideal bir tragedyanin ödevini belirtirken Poetika’da 

belirtmedigi fakat bu ödevle ima ettigi topluma bakisini da ele vermistir. Denebilir 

ki; Aristoteles, insanin ruhunda köleci toplumun devamina -kendisi bu toplumun 

ayakta kalmasi için yasiyordu- zarar verecek tutkularin mevcudiyetini kabul etmistir. 

Seyirci, tragedyayi izlerken bu tutkularin varligini kahramanda görür. 

Kahramanin bu tutkudan ötürü basina olmadik belalarin geldigini görünce ona acir 

ancak kahramanin suçu- ahlaksal anlamda islenmis bir suçtur bu- bu aciya gölge 

düsürür. Bunun yani sira seyirci, oyunu izlerken kahraman araciligiyla kendinde bu 

egilimin varligini gördügü için korkuya kapilir. Yogun duygusal dalgalanmalar yasar 

ve tutkularin sahip oldugu enerjiyi bir ölçüde harcar. Bu süreç, seyirciye bilincin 

denetiminde yasatilir: karsisinda bir olay vardir, bir toplumun tasviri yapilmaktadir, 

belli bir düsünceye varmasi istenir ve bir olay örgüsü vardir. Yogun duygusal süreç 

bir darbeyle, aci veren eylemle, kendinden çok büyük bir gücün karsinda suçlunun, 

kahramanin ezilmesiyle, ölmesiyle sona erdirilmistir51. Böylece, katharsis etkisi 

gerçeklesmis olur ve seyirci arinmis halde tiyatroyu terkeder, toplumsal yasamina 

döner. 

Aristoteles, felsefesinin Platon’dan farkli olan yani ile, siir sanatlarina 

toplum içinde saygin bir yer vermistir. Aristoteles siir sanatinin özellikle tragedya 

                                                 
49 Platon, Devlet, s. 282-283 
50Aristoteles, Poetika, VI,2, s. 22  
51 Yücel, a.g.e., s.247-248 
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sanatinin zararli olamayacagini, gerçege, sagduyuya ters düsmeyecegini, sanatsal 

heyecanlarin bireyi olumsuz yönde etkilemeyecegini göstermistir 52.  

Aristoteles, sanatin kendine özgü bir etkileme gücü oldugunu, özellikle 

tragedyanin, bu gücü tam olarak kullandigi zaman canli bir hoslanma duygusu 

uyandirdigini söyleyerek, tragedya ve estetik duygu arasinda saglam bir bag 

kurmustur. Aristoteles, sanata ahlak egiticiligi ödevi yüklemekle beraber, sanat 

yapitinin toplumun deger yargilarina ters düsmemesi gerekliligine de deginmistir. 

Aristoteles’in taklit sözcügüne verdigi anlam, Platon’unkinden farklidir. 

Poetika’nin öteki bölümlerini inceledigimizde, taklit sözcügünün yasami kopya 

etmek anlaminda kullanilmamis oldugunu görürüz 53. Aristoteles tragedya ile gerçek 

arasindaki iliskide su özellikler bulundugunu belirtmistir: gerçege benzerlik, tipiklik, 

olasilik, ülküsellik. Aristoteles’e göre tragedya, yasami taklit eder, fakat yasamin 

genel ve tipik yanini, evrensel yanini akla uygun ve olasi olani ele alir. Ayrica onu 

oldugu gibi degil, olmasi gerektigi gibi, yani düzeltip yetkinlestirerek yansitir. Bu 

durumda tragedyanin yaptigi taklit, bir kopyadan ibaret degildir. 54  

Eski Yunan’da sairin toplum içinde önemli yeri oldugunu biliyoruz. Antik 

Yunan’da siir, bize; karakter, heyecan ve davranislarimiz hakkinda ilk bilgileri veren 

bir felsefe baslangici olarak kabul edilmistir. Siir, hem çocuklar için ahlak dersi, hem 

yetiskinleri her çagda olumlu olarak etkileyen bir araçtir.55  

Antik Yunan’da sairin tanrisal esinle yazan kisi olduguna inanilmistir. O, 

tanrinin sözüne aracilik eden, Musa’larin sesini dile getiren kisidir. Platon’un da 

ayni fikirde oldugunu yukarida belirtmistik. Bununla beraber sair, bazi sorumluluklar 

da yüklenmistir. Sairin, gerçegi ve dogruyu söylemesi; hata yapmamaya, kötü etki 

birakmamaya dikkat etmesi gerekmektedir 56.  

Tragedya’nin, çaginin önemli sorunlarini, toplum yapisinin çeliskilerini dile 

getirirken ‘halki egitme’ görevini gözardi etmesine izin verilmemistir. Örnegin, 

oyunlarindan hiçbiri günümüze kalmamis olan tragedya sairi Phrynikhus ’un 

“Miletos’un Zapti” adli oyunu, seyirci tarafindan çok begenildigi halde, yazari, 
                                                 
52 Aristoteles,a.g.e.,IV,1-2,s.17 
53 A.e., IV, s.23-24 
54 A.e.,  XV, s. 42-44 
55 G.A.M. Grube, The Greek and Romen Critisizm, Metuen and Co., London, 1965, s.190- 195 
56 S.H.Butcher,Aristoteles Theory of Poetry and Fine Art, Dover Publications Inc, London, 1951, 
s.362 
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seyirciyi güncel olaylarla heyecanlandirdigi gerekçesiyle para cezasina 

çarptirilmistir.  Tragedya sairlerinin güncel konulardan kaçindiklarini, oyunlarinin 

öykülerini tarihten, efsaneden aldiklarini görürüz. Güncellikten kaçinmanin; zaman 

ve yer olarak uzaklara gitmenin politik endiselerin sonucu oldugu muhakkaktir. Bu 

uzaklasma estetik uzaklik saglamak açisindan da yararli olmustur 57.  

Platon, gerçege ve ahlaka uymayan, kötü etki yapan anlatilarin 

yasaklanmasini önererek bu görevin ciddiligine dikkati çekmistir. Aristoteles’e göre 

ise sanatçi, eserinin biçimsel düzeninden, inandiriciligindan, gerçeklere 

benzerliginden, evrensel olana isik tutmasindan ve istenilen etkiyi birakmasindan 

sorumludur58. Fakat toplumun ahlak degerlerine karsi sorumsuz da kalmamalidir. 

Aristoteles, ahlakçi egilimini en çok, oyun kisilerinin niteliklerini belirlerken 

göstermistir; yazarin, oyun kisilerini yaratirken, bazi ahlak kurallarina uymasi 

gerektigini söylemistir59. Karakter ögesi hakkinda yapilan açiklamada da tragedyanin 

taklit konusu olan insanlarin, ortalamadan daha iyi olmalari gerektigini belirtmistir. 

Burada sözü edilen iyilik, kisinin ahlak açisindan niteligidir. 

Aristoteles, Poetika’nin XIII. Bölümü’nde, korku ve merhamet duygularinin 

uyandirilabilmesi için ne çok iyi ne de çok kötü kisilerin yikima düsmüs olarak 

gösterilmemesini ister. Çok iyi bir kisinin yikima ugramasi korku ve aci degil, öfke 

uyandirir. Kötü bir kisinin yikimi ise adalet duygusunu doyurursa da insani fazla 

etkilemez. Öte yandan kötü kisinin mutluluga ermesi, adalet duygusuna aykiridir, 

ahlak duygusunu doyurmaz. O halde, istenen trajik etkinin uyandirilabilmesi için 

oyun kisisinin ne çok iyi, ne de çok kötü olmamasi gerekmektedir. O, “küçük bir 

suçla suçlandirilmis”, ya da bir hata veya zaafi olan iyi bir kisi olmalidir (hamartia). 

Aristoteles “hamartia”nin, ahlak hatasi ya da ahlak zayifligi olmamasi gerektigine de 

isaret etmistir 60. 

Aristoteles, oyun kisilerinde ahlak açisindan olumluluk aramistir. Fakat 

O’nun çok daha önemle üzerinde durdugu sey, seyircide bazi heyecanlarin 

uyandirilmasi ve bu heyecanlarin aritilmasidir. Tragedyanin asil amaci bu “belli” 

                                                 
57 Sener, a.g.e., s.37 
58 Aristoteles, A.g.e, XIII, s.36-37 
59 A.e., XV, I, s. 42 
60 A.e., XIII, s. 37-38 
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etkiyi uyandirabilmektir. Tragedyanin basarisi öyle bir etki uyandirabilmesi ile 

ölçülür. 

Aristoteles’e göre, “Tragedya’nin ödevi, uyandirdigi acima ve korku 

duygulariyla, ruhu tutkulardan temizlemektir. (katharsis)”61. Arinma kavrami 

üzerinde çok durulmustur Katharsis sözcügünü dogrudan dogruya sanata uygulayan 

yine Aristoteles olmustur. Poetika’da katharsis, korku ve acima gibi ruha zararli 

heyecanlari bosaltarak, rahatlama anlamina gelmektedir. Tragedya seyredilirken önce 

bu heyecanlar uyarilmakta, yapay olarak uyarilan bu heyecanlar, duyula duyula 

tüketilmekte ve yerlerini bosalmadan gelen hos bir duygu almaktadir. Böylece sanat, 

insan ruhu için Platon’un düsüncesinin aksine saglikli bir etki yaratmis olur. 

Trajik acima ve korku, heyecanlarimizi dengeli bir biçime sokar, onlarin 

asiriliklarini biler. Kendimizi baska insanlarin yerine koydurur ve bizi kendimizle 

ilgili duygulanmalardan, kendimize acimaktan, kendimiz için korkmaktan korur. 

Kisaca bizi dar kisiligimizden kurtarip yüceltir. Evrensel gerçekle karsi karsiya 

getirir 62.  

Bütün bu yorumlarin isigi altinda katharsis, insani, ruhu için zararli olan 

bencil heyecanlardan kurtaran, onu daha saglikli yapan, günlük olaylarin ötesinde, 

insanin degismeyen kaderi, bu kaderle kavgasi üzerinde düsündüren bir islemdir; bir 

arinma islemidir. Dogrudan dogruya ahlaksal bir amaca hizmet etmez, kisiyi bir 

ahlak kurali üzerinde egitmez belki; ama onu daha dengeli, daha olgun bir kisi yapar 

ve dolayisiyla toplum ahlakina hizmet etmis olur. Ayni zamanda insani, özel 

durumlar üzerinde düsünmekten kurtarip, evrensel olana yönelttigi için felsefi 

düsünceye de bir anlamda katkida bulunur. Görüldügü gibi, katharsis sözcügü ile 

Arsitoteles, Platon’un yargiladigi sanata felsefe katinda saygin bir yer vermistir 63.  

Aristoteles, siirin egitici islevine inanmakla birlikte, siir sanatini toplumsal 

yararinin ötesinde, farkli sekillerde de incelemis bir düsünürdür.  “Poetika” ve 

“Politika” adli eserlerinde siirin biçimsel özellikleri üzerinde durmus, belli biçimsel 

düzenlerin özel bir hoslanma duygusu yarattigini göstermistir.  Poetika’da 

tragedyanin ayirici özelliklerini açiklarken sik sik kendine özgü bir etkiden söz ettigi 

                                                 
61 Aristoteles, Poetika, VI, 2, s.22 
62 A.e., VI, s. 22-23 
63 Sener, a.g.e., s.40 
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görülür. Bu etki müzik ve görüntünün katkisiyla, “canli bir hoslanma duygusu”, “hos 

bir etki”dir. Burada sözü edilen hoslanma, gelisigüzel bir hoslanma olmayip  

“tragedyanin vermesi lazim gelen bir zevk” olmalidir.64 Aristoteles bu yaklasimi ile, 

sanatin kendine özgü üstün bir zevk uyandirdigini kabul etmis olmaktadir.  

Insanoglu tarih boyunca taklit etmekten de, taklidi izlemekten de 

hoslanmistir. Taklit ürünleri karsisinda duyulan hoslanma tüm insanlarda vardir. 

Bunun nedeni insanin ilk bilgileri taklitle ögrenmis olmasidir. Aristoteles buna, 

“Ögrenmeden dogan derin hoslanma” demistir. Bunun yaninda insanda, uyum ve 

tartimdan hoslanma içgüdüsü de vardir. Onun için insan, dogal olarak uyumu ve 

tartimi kullanan siiri sever. Tragedya da böyle bir siirdir. Bir tragedyada tüm ögeler, 

öykü, kisiler, düsünce, dil, görüntü, insanda dogustan varolan taklitten ve siirden 

hoslanma yetisini gelistirip üstün bir zevke dönüstürmek amacina yöneliktir 65.          

Tragedya, insana kendini savunabilmesi ve insani gelisimini  

tamamlayabilmesi için insanligin gidisatini ve özdogasini yönlendiren gerekli 

yasalari tanitmaktadir. Bize evrendeki yazgimizin yani kaderimizin ve gönlümüzün 

zayif yönlerinin neden oldugu yikimlari gösterir. Tragedya, tanrilarin bazi olaylar 

karsinda olasi eylemlerinin neler olabilecegini insanlara anlatir. Zorba ve zorlu bir 

dünyaya karsi kendilerini savunabilme yollarini ögretir. Bir anlamda, insani bu 

dünyaya uymaya zorlar. Tragedya insanogluna; oyundaki kahramanlarin tanrilarla 

giristigi zorlu pazarlik ve savasimlarda, evrenin yasami besleyen kaynaklarina sahip 

çikmaya çagirir. Böylece insanoglu, kendi gücünü ve sinirlarini daha iyi tanimis 

olur66.  

    Dünya tanrilarla doludur.Bu tanrilardan kimileri iyidir, kimileri de insanlara 

sürekli gözdaglari vermektedir. Bu tanrilar, dünyanin dengeli gidisatini ayarlayan 

güç kaynaklaridir...Tanrilar insan yasaminin gerekli kildigi ne varsa onlarin 

simgeleridir; hem bütün insani sinirliligin, hem de  bütün insanlarda var olan güçlerin 

simgeleri... Yerine göre onlar adalet’in, yazgi’nin, sehvet’in, güzellik’in; bilim’in ve 

gülme’nin simgeleri olurlar. Insanoglu çogu zaman onlari kendisini köstekleyen 

engeller olarak algilar. Bu engeller onun erdemlerini yüceltip costurur . 
                                                 
64 Aristoteles, A.g.e, XXVI, 5-6, s.85 
65 A.e., IV, s. 16-17 
66 Andre Bonnard, “Insan ve Tragedya”, Evrensel Basim Yayin, Çev.Yasar Atan, Istanbul, 2004, s. 
145- 146 
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               Trajik bilgilenme demek, sahnedeki kahramanin deneyim ve serüvenlerine 

bakarak çok etkin olan tanrisal güçlerin bilincine varmak demektir; kaçinilmaz olan 

yazginin gelip insanin ileriye dönük verimli adimlarini çelmelemesinin bilincine 

varmak demektir 67. 

               Andre Bonnard’a göre seyirci; tragedya ozaninin kisiliginde varolan ve 

bunlari bir çözüme ulastirmak için onu bu tragedyayi yazmaya zorlayan o dogustan 

zitlik ve uyusmazliklari, kendisinde bulur. Ozan bize,gerçekte her insanin aci 

yazgisiyla özgürlügün bir bileskesi oldugunu ve bunlar olmasa zaten tragedyanin  

olmayacagini göstermektedir. Ozanin amaci, içimizdeki bu iki olguyu birbiriyle 

bagdastirip bizi bir iç uyuma ulastirmaktir.68 

 

 

 

 

                                                 
67 Bonnard, a.g.e., s. 147 
68A.e.,s.15-16 
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D- TRAGEDYA, EPOS VE MITOS 

 

Antik Yunan toplumunun Dionysos senliklerinde oldugu gibi, ilksel insanlarin,   

dogayi canlandirma, bahari getirme törenlerinin  hep bir hikayesi oldugu 

görülmektedir. “Mitos” olarak tanimladigimiz bu hikayeler, ilksel insanlarin 

inanislarini ortaya koymakla birlikte, tiyatronun kökenini olusturan mevsim 

ritüellerinin uygulanisinda belirleyici bir rol oynamaktaydilar. Mitoslar, giderek, 

Antik Yunan Tiyatrosu’nun tragedya yazininda temel yapi tasi olmuslardir. 

 Gelisimin ilk döneminde, ilsel insan doga ve dogaüstünü, kendinden o kadar 

da üstün görmez. Doga güçleri insan tarafindan korkutulabilmekte, büyü yoluyla bu 

güçlerin zorlanabildigine inanilmaktadir. Düsüncenin bu ilk asamasinda insan basat 

yere sahiptir. Ancak ilksel insan bilgilendikçe, dogayi ve onun gücünü tanidikça 

kendi küçüklügünün ve zayifliginin farkina varir. Anlasilamayan, açiklanamayan 

durum ve olaylarin ardinda oldugu varsayilan dogaüstü varliklarin gücü gözünde bir 

kat daha artar. Böylece, bilginin ilk gelisimi beraberinde inanci, dua ve kurban 

törenlerini getirir. Mitosun, genel inanisin aksine, masal ya da destan gibi türlerden 

bütünüyle ayrildigini ve bu anlamlari yapisinda barindirmadigini belirtmek gerekir. 

Mitos, ilsel insan için gerçegin ta kendisi, yasami açiklamanin tek yoludur. Ilksel 

insanin düsüncesinde mitoslar islevseldir. Öncelikle açiklayicidirlar, dogayi, evreni, 

insani, dogum ve ölüm gibi bütün bilinmeyenleri açiklama gücüne ve yetkisine 

sahiptirler. 69 

 Theodor H. Gaster, “Thespis” adli yapitinda ritüel ve mitin islevleri ile 

yöntemleri üzerinde karsilastirmali olarak durmustur. Gaster’e göre ritüeller geçici 

ve anlik yarar saglamaktadir ve pratik bir islevleri vardir. Pratik yarardan ülküsel 

yarara geçis mitos yolu ile olmustur. Mitos’un islevi, ritüelin anlamini sözle ifade 

etmek ve ülküsel düzeni yansitmaktir. Bunu saglamak icin. Mitoslar, tanrilari içeren 

bir tören düzenlerler. Ritüelde bulunan taklitli canlandirma, taklitli bir oyun haline 

gelerek drami olusturmustur 70.  Mevsim ritüellinde görülen olay dizisi ve mitteki 

                                                 
69Erkan Engin, Tiyatronun Kökeni, Ritüel ve Mitoslar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Cografya 
Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Istanbul, 20004, s.1   
70 Theodor H. Gaster, Thepsis: Eski Yakindaogu’da Rieüel, Mit ve Drama,  Çev. Mehmet H. 
Dogan, Kabakçi Yayinevi, Istanbul, 2000.s.14-17 
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olay dizisi ayni olmakla birlikte, ritüelde oyuncular yasam tecrübesini hem dolaysiz 

olarak yaratir hem de onu yansitirlar. Bu oyuncular hem gerçek kisiler, hem de 

onlarin taklitleri konumundadirlar. Yasam ve yasamin yansilamasi birbirinden 

ayrildiginda; mitoslarla birlikte, törenin uygulayicilari da seyirci ve oyuncu olarak 

birbirinden ayrilmistir. Gaster’a göre: toplumun kentlesme süreciyle, törenler 

islevselligini yitirmis, ritüeller mitoslarin içinde erimis, mitoslar mitolojik anlamlari 

ile uygulamada yerini almistir. Ritüeller biçim olarak tiyatro sanatinin içinde 

varolmus; bunlarin çatisma, huzursuzluk, kurtulma, yeni bir düzen kurma ve sölen 

ögeleri korunarak tiyatro sanatinda bu siralama kullanilmistir71. Antik Yunan 

dinindeki çok tanrili (polytheism) anlayisa göre, mabut olarak bilinen varliklarin 

ölümsüzlügüne inanilmistir. Her ilah degisik bir tabiat gücünü temsil etmektedir ve 

görevleri buna göre, adeta bir isbölümü anlayisi içinde sekillenmistir. Zeus , havadan; 

Poseidon, denizlerden; Demeter, hasattan; Hera, evlilikten sorumludur. Ancak, 

Homeros destanlariyla birlikte baslica tanrilarin Zeus’un egemenligi altinda 

Olympos Dagi’nda bir arada yasadiklari inanci yayginlasmistir 72. 

 Homeros destanlari Olympia kültürü siiridir. Bu kültür Titanlara karsi verilen 

savasin dehseti üzerine kazanilan zafer sarkilarini söyler. Tragedya siirinin etkisi 

altinda, bu Homeros mitoslari yeniden dogar.73 Nietzsche  söyle söylemistir: “Mitos 

tragedya yoluyla en canli içerigine en anlamli biçimde ulasir. Bir kez daha yarali bir 

kahraman gibi ayaga kalkar ve tüm gücü ve ölmenin felsefi sükunetiyle gözlerindeki 

son güçlü ates yanar”. 74   

           Dram, Antik Yunan’da eylem, hareket anlamina gelen dramenon sözcügünden 

türetilmistir ve insanla ilgili, izlenebilecek sekilde biçimlendirilmis, izleyenler için 

anlami olan bir eylem seklinde tanimlanmaktadir75. Bu tanimdan da anlasilacagi gibi, 

bir ritüelin olusabilmesi için öykünün yani mitosun eylemle birlesmesi yani 

canlandirilabilir, insanla ilgili, izleyenlerin heyecanlarini dinginlestiren, 

düsüncelerini aydinlatan islevi, yasamsal önemi olmasi gerekir. Ritüellerin büyüsel 

atmosferinden dogan tiyatronun malzemesini mitoslar olusturmus, ritüelin eylem 
                                                 
71 Gaster, a.g.e.,s.17 
72 Mansel, a.g.e., s.215-217 
73 Nietszche, Tragedyanin Dogusu, Çev. Orhan Tuncay, Gün Yayincilik, Istanbul, 2005, s.57 
74 Nietszche, a.g.e., s.58 
75 Murat Tuncay, Dramatik Olan,  Dokuz Eylül Üniversitesi G.S.F. Yayinlari, Izmir, 1992, s.5 
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bileseni mitoslarla canlanmis ve ilksel klanlardan, Antik Yunan uygarligina degin 

tiyatronun ilk kipirtilarini olusturmustur 76. 

 Ritüelin büyüsel coskusu, ilk adimda rahip ozanlar tarafindan yönetilen 

duayla ussallastirilmakta, sonra da seyir yeriyle mitos-seyirci arasina düsünce ve 

gözlem uzakligi girmektedir. Böylece büyü yoluyla toplumun esenligini, bollugunu 

ve bereketi saglamak için yapilan ritüellerin yerini, yazarin gözlemi ve yorumuyla 

biçimlenen oyunlar almis, ilkelerin dogayi taklidi “basi ve sonu olan, belli bir 

uzunlugu bulunan, belli bir eylemin taklidine dönüsmüstür. 

 Bu dönemde ritüellerin konusunu olusturan mitoslar, hem dinsel kimliklerini 

korur, hem de oyun yazarlari için genis ve zengin bir malzeme niteligi tasirlar. 

Dromenon yani eylemle, mitos yani söz birlikteliginin olusturdugu ritüel, yerini ayni 

bilesenlerin olusturdugu ‘oyun’a birakmaktadir 77. 

 Yunan tragedyasinin, en eski biçimi içinde, konu olarak yalniz Dionysosça 

aciyi aldigi, bu yüzden uzun süre Dionysos’un sahnenin tek kahramani olarak kaldigi 

yolunda karsi durulmaz bir gelenek vardir. Benzer bir kesinlikle, Euripides’e 

gelinceye degin, Dionysos’un tragedya kahramani olarak bir kez bile elden 

birakilmadigi, Yunan sahnesinin en ünlü kisileri olan Prometheus, Oidipus  gibilerin 

Dionysos’un birer maskesi niteligi tasidiklari ileri sürülebilir  78. 

 Dionysos düsüncesinin görkemi tragedyada ortaya çikar; ona evrensel 

biçimini veren Dionysos mitosunun özüdür. Ancak trajik ögeyi siki sikiya kavrayip 

dramatik bir biçimde sunulan öyküler, tragedya yazarlarinin elinde yeni anlamlar 

yüklenmis ve insanlik draminin simgeleri haline gelmislerdir 79. 

 Baslangiçta, Dionysos onuruna yapilan törenler müzikli dramatik gösteriler 

biçiminde gerçeklestirilir. Dionysos rahipleri orkestranin hemen önünde kendileri 

için ayrilan yerden bu törenleri izlerlerdi. Giderek tanrinin öykülerinin dinsel 

yanindan çok insancil yanina ilgi duyulmus, tanrilar adina atfolmus olsalar da 

dunyalilarin alkislari daha çok önemsenmis; kurgulanan öyküler yerlerini 

                                                 
76 Engin, a.g.e., s.1 
77 A.e., s.2 
78 Nietzsche, Müzigin Ruhundan Tragedyanin Dogusu, Çev. Ismet Zeki Eyüboglu, Say Yayinlari, 
Istanbul, 2003, s.67 
79 Zühre Indirkas, “Antik Yunan’da Tiyatro Masklari”, Tiyatro Dergisi, 66, Istanbul,s.42 
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kahramanlara birakmaya baslamistir 80. Böylece Klasik Dönem Yunan Tiyatrosu 

dogmustur 81 

 Ritüelin ayrilmaz bir parçasi olan dythrambos korosunda konu Dionysos’un 

yasadigi olayla ve acili yasamiyla sinirliyken, tragedyada konu seçimi bütün 

mitoslari kapsamistir. Tragedya yazarlari konu seçerken çogunlukla Homeros’un 

Ilyada ve Odysseia’sina basvurmuslar ve nadiren söylenceleri kullanmislardir. 

Tragedya, dithrambos siirinden kendisine uzanan yolda önemli bir ugrak noktasi olan 

Homeros’tan sonra mitoslarin sanatsal bir biçim altinda kendini ikinci kez ortaya 

koyusudur. Homeros’ta mitoslar, ‘hikaye etme tarzi’ ile anlatilirken, tragedyalarda 

ise mitsel kahramanlar ve tanrilar ‘eylem ve etkinlik’ içinde gösterilirler. 82. 

 Mitoslar yalnizca evrenin nereden gelip nereye gittigi sorularina cevap 

olusturmuyorlardi, ayni zamanda ahlaksal olarak iyi olanin nasil olmasi gerektigi 

sorusunu da cevaplamaya calisiyorlardi. Mitoslarin geçmis söylencelerden 

devralinan mirasi iktidarin ideologlarinca zenginlestiriliyor ve bireylerin günlük 

yasamdaki davranis tarzlarinin belirlenmesine çalisiliyordu. Tragedya yazarlari, 

mitoslarin verdigi konu zenginligiyle, olaylari algilayis ve seyircilere aktaris 

tarzlariyla ideolojik düzlemde önemli bir konuma sahip oldular, Yunan toplumunun 

ahlaksal sorunlarina dikkat çektiler, çözümler bulmaya çalistilar 83 

 Aristoteles’in Poetika adli eserinde billurlasan Antik Yunan tiyatro 

düsüncesi söyle özetlenebilir: Tiyatro; müzik, plastik sanatlar, siir sanati gibi bir 

sanat dalidir. Sanatlar arasinda bir karsilastirma yapilirsa ,tragedya, kullandigi  araç 

bakimindan destana benzer. Bununla birlikte pek önemli noktalarda destandan 

farklidir ve seyirci üzerinde biraktigi etki ile ondan üstündür. 84. 

                                                 
80 Zühre Indirkas, Dionysos Tanrinin Maskesi ya da Maskenin Tanrisi, Istanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, Tiyatro ve Dramatoloji Bölümü, Yayin No. 4537, Sayi.5, Istanbul, 2004, s.58  
81  Dionysos törenlerinde tanri dogrudan maskenin içinde belirir. Bu törenler sirasinda, maske, artik 
yalnizca tanriyi simgeler. Tanri; maske ya da maske; Tanri olmustur. Bu, Antik tanrilar arasinda 
Dionysos’a özgü bir haldir. Maskenin anlami karsitliklarin yüzlestirilmesi, karsi karsiya gelmesinden 
baska bir sey degildir (Maskenin arka yüzü yoktur, ruhlarin da arkasi olmadigi gibi). Maskenin 
anlami.; dünyasal olanla tinsel olanin, insanin yanibasinda olduguna inandigi tanri ile erisilmez olan 
tanrinin, ölüm ile yasamin kabullenilmesi güç olan yakinliginin ayni gerçeklikte birlikte varolusudur. 
(Indirkas, a.g.e., s.58-59) 
82 Yücel, a.g.e., s.245 
83 A.e., s.246 ; Nutku, a.g.e., s.34 
84 Aristoteles, A.g.e., V, s.21-22 
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 Tarihin bir noktasinda insan toplumunu ikiye bölen, homojenligini bozan 

isbölümünün ortaya çikisi, ‘anlati’nin yöntem ve biçimini de etkiler. Kolektif 

eylemlerin anlatisi olan epos, yerini bireysel eylemlerin ve sorumlulugun anlatisi 

olan dramaya birakir. Epos ‘ne oldu’ sorusunun yanitini verirken drama için ‘nasil 

oldu’ sorusunun yaniti agirlik kazanir. 85 Epos, ekonomide geliskin bir isbölümü ve 

buna dayali sosyal tabakalasmanin bulunmadigi, bölünmemis bir toplulugun 

anlatisidir. Toplulugu meydana getiren kisiler, sosyal statüleri, inançlari ve 

paylastiklari degerler bakimindan farklilasmistir. Dolayisiyla birey-birey çeliskisi 

olmadigi gibi, birey-toplum çeliskisi de mevcut degildir. Kisilerin eylemlerini, 

toplulugun diger üyelerinin aleyhine olan ‘bireysel yarar’ degil, ‘genel çikar’ belirler; 

o halde tek tek kisilerin ‘eylemleri’, her asamada kolektifin bütünü tarafindan 

kusatilir ve orada anlamlandirilir. Toplumsal yapi uzlasmaz çeliskilerden yoksun 

bulundugu için, kültür de homojen ve bir tüm olarak sosyalize edicidir. 86. 

 Antik Yunan’da, büyüsel,  dinsel adetler ve gelenekler, tümüyle ortak ruhu 

korumak ve güçlendirmek için organize olmus gibidir. Her an isgal edilmek, 

saldiriya ugramak, yagmalanmak tehlikesinin var oldugu düsünülürse, o çaglarda bu 

tür bir birliktelik ruhunun ne denli yasamsal oldugu kolaylikla tahmin edilebilir. 

Toplulugun kendisine iliskin bu kolektif inanç ve tasarimlar istisnasiz herkes 

tarafindan paylasilmakta ve yeniden üretilmektedir. Epos, bu yeniden üretimin 

merkezinde yer alir. Orada, toplulugun yasamini derinden etkileyen, göç, savas ve 

dogal afetler gibi ‘büyük olaylar’ islenir 87.   

Pertev Naili Boratav’in belirttigi gibi, destanda toplum  bir bütün halinde 

görünür; kahramanlar ise, bu bütün adina is gören kolektif kisiliklerdir.  Epos’un 

baslica anlatisal niteligi, ‘göstermek’ yerine ‘anlatmak’ üzerine kurulmus olmasidir. 

Dinleyiciler, anlatilanlari olup bitmislik olarak deneyimlerler. 88 

Toplumsal yapinin bölünmesi ve homojenligin bozulmasiyla birlikte hayat, o 

zamana kadar bilinmeyen türde bir insani, ‘birey insan’i da hayata dahil etmistir. O 

güne dek yasama biçimi (üretme, tüketme, savasma, evlenme, dogurma gibi) genel 

                                                 
85 Ünal, a.g.e., s.56 
86 Ünsal Oskay, XIX. Yüzyildan Günümüze Kitle Iletisimin Kültürel Islevleri, Der Yayinlari, 
Istanbul, 1993, s.3 
87 Emin Özdemir, Yazi ve Yazinsal Türler, Varlik Yayinlari, Istanbul, 1993, s.59 
88 Pertev Naili Baratov, Türk Halk Edebiyati, Gerçek Yayinevi, Istanbul, t.y., s.38 
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yarar tarafindan belirlenir ve kolektif olarak gelistirilirken, o günden sonra 

toplulugun sabit ve güvenilir bütünselligi tarafindan kusatilip anlamlandirmaktan 

çikmis, basli basina ferdi sorumlulugun alanina girmistir. Kisinin yaptiklari, 

sonuçlari dogrudan dogruya ‘kendisini’ etkileyecek olan yasamsal kararlar (seçimler) 

haline dönüsünce, eskisinden farkli olarak ne türde bir olay karsisinda nasil 

davranacagini, ne yönde hareket edecegini bütünüyle kendi basina belirlemek, 

inceden inceye tasarlamak ve bunun sonuçlarina katlanmak zorunluluguyla karsi 

karsiya kalmistir 89. 

Antik Yunanda gündelik hayatin artan temposu ve  yeniden biçimlenisi, 

dikkatleri de bireye ve onun eylemlerine yöneltmistir. Kültürün bu dogrultuda 

‘yeniden biçimlendigi’ bir evrede doga l olarak ‘anlati’ yapisi da evrim geçirmis, 

kalabalik ordularin, göçer kabilelerin, büyük topluluklarin ‘epos’lara konu olmus 

anonim eyleminin yerini, bireylerin kisisel eylemleri almistir.Anlatinin evrimi, ayni 

zamanda ‘zamansalligi’da içerecek biçimde yapilanmis, o zamanin kosullari içinde 

bu soruya en dogru ve geçerli yanitlari üreten ‘drama’ formu, ‘epos’ ile yer 

degistirmistir. Böylece giderek, “Ne oldu?” sorusunun yerini, “Nasil oldu?” sorusu 

almaya baslamistir. Kisinin eylemleri ve sonuçlari üzerinde günden güne yitirdigi 

denetim, korkunç bir özgüven kaybi, güçsüzlesme ve önemsizlesmeye neden olmus 

ve bu durum, trajik duyguda ifadesini bulmustur. 90 

Epos, öykülemeye dayanir; “Nasil oldu?” sorusunun cevabini vermek, dram 

sanatiyla birlikte ortaya çikacak olan olay örgüsüyle mümkün olacaktir.91 Dramada 

aksiyonu yürüten ‘eylem’ iken, eylemi meydana getiren de, kanli canli bir 

karakterdir. Epos’dan farkli olarak ‘anlatinin merkezinde’ yer alan bu karakter, 

bizzat somut ve güçlü bir ‘istem’e sahiptir.92 

 

 

                                                 
89 Ünal, a.g.e., s. 59 
90 A.e., s. 60 
91  Platon, iki bin bes yüz yil önce yazdigi Devlet adli eserinde, iki anlatim türü ayirt etmistir: 
Mimesis ve Diegesis. Mimesis ozanin olaylari kendi agzindan anlatmayi birakmasi ve olayin içinde 
yer alan kisileri taklit etmek yoluyla, olup biteni dolayli yoldan dile getirmesidir. Diegesis ise, ozanin 
sahneleri her seye hakim bir bakis açisindan ve kendisini gizlemeye gerek duymaksizin anlatmasidir.                    
92 Aristoteles, A.g.e, VI, s.25-26 
 



 47 

III. AISKHYLOS VE “ZINCIRE VURULMUS PROMETHEUS” 

 

A- AISKHYLOS’UN YASADIGI DÖNEMDE TOPLUMSAL 

VE SIYASAL DURUM 

 

 Yunan tragedyasi Atina demokrasisinin belirleyici islevlerinden biriydi. 

Biçimi ve içerigi, gelisimi ve çöküsü yönünden ait oldugu toplumsal yazginin 

evrimiyle kosulluydu.  

 Atina, Korinthos gibi büyük yerlesimler I.Ö. 900 gibi bir tarihte duvarlarla 

çevrilmis ve zaman içinde Yunan hayatinda baslica sosyal ve siyasal bir birim olan 

polis dogmustur. Polis etrafindaki topraklari da içine alan bir sehir devleti olarak 

gelismistir. Bu büyük gelisme dogal olarak ardindan siyasetin dogusunu getirmistir. 

I.Ö. 7. ve 6. yüzyillarda Yunanistan’da rol oynayan sehir devletlerinden  en önemlisi  

Atina’dir 1. 

 I.Ö. 7. ve 6. Yüzyillardaki ekonomik ve siyasal degisiklikler- ticaretin 

gelismesi, tüccar sinifin ortaya çikisi, kentlerin olusumubu degisikliklerin su yüzüne 

çikardigibüyükbir gelisime neden olmustu. 2 I.Ö. 600’lerde Attika topraklari 

aristokratlarin elinde bulunmaktadir3. Bu durum zaten fakir olan sinifin iyice 

ezilmesine yol açmistir,  bu da bu fakir kesime önderlik edecek birinin ileride tiran 

olma ihtimalini de beraberinde getirmektedir 4. 

 Sosyal siniflar arasinda denge kurmak kaygisi, siyasal düsüncenin ana sorunu 

oluyordu. Bu dengeyi kisa bir süre için saglayabilen fakat zamanla bir sinifin araci 

haline gelen tiranliklar yerini yavas yavas bir üstün hakeme birakiyordu: “Yasa.” 

Böylece Yunan dünyasinda siniflar arasinda denge kurma çabasi yasa kavraminin 

güçlenip gelismesine yol açmis oldu5. 

 Bu dönemde alinan ilk önlem Drakon Kanunlariyla6 Aristokratlarin 

haklarinin ve mülklerinin siddetli cezalarla koruma altina alinmasi olmustu ancak 

                                                 
1 Charles Freeman, Misir, Yunan ve Roma, Ankara, 2003, s.53 
2 Thomson, a.g.e., s.100 
3 Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, Çev. Nihal Önal, Varlik Yay., Istanbul, 1965, s. 141. 
4 Freeman, a.g.e., s.54 
5 Murat Sarica, Siyasi Düsünce Tarihi, Gerçek Yayinevi, Istanbul, 1996, s.9-10. 
6 Ayrintili bilgi için bkz. “Karl Joachim Hölkeskamp,Drakon,  DNP, 3, Stuttgart, 1997, s. 810-812.” 
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zaman içinde Drakon’un yasalarinin geçici bir çözüm oldugu anlasildi 7. Çünkü 

denizasiri ticaretin baslamasiyla zenginlesen aristokratlarin lüks ihtiyaçlarini 

karsilayan bir zanaatkarlar sinifi ve ekonomik bakimdan güçlenen bir orta sinif 

ortaya çikti. Bu sinif köylülerle birleserek aristokratlara cephe almaya basladi. 

 Iç savasi önlemek için bir seyler yapilmaliydi. M.Ö. 594’de ne sekilde basa 

geçtigi bilinmemekle beraber Solon adinda biri devletin ve yasalarin yenilenmesi 

amaciyla tam yetkili bir Arkhon (en yüksek devlet yöneticisi) 8 olarak kent 

yönetimine getirilmistir. 

 Solon’un soylu fakat orta halli bir aileden geldigi iddia edilir. Kendisi aslinda 

elindeki büyük güçle tiran olabilecek alt yapiya sahip olmasina ragmen, kendi tüm 

çikarlarini ve islerini bir tarafa birakarak, Atina’daki köylü ve fakir halkin yaninda 

yasalar çikarmis ve gücünü Atina’da daha demokratik bir yönetim olusturmak için 

harcamistir 9. 

 Solon’un reformlari arasinda borç köleliginin kaldirilmasi, köylülerin 

borçlarinin affedilmesi, ipotekli topraklarin sahiplerine  geri verilmesi ve yabanci 

ülkelere satilmis Atinali kölelerin devlet parasiyla satin alinarak geri getirilmesi 

bulunmaktadir. Ayrica halki asilliklerine göre degil zenginliklerine göre dört kisma 

ayirmistir. Bunlar; zenginler,atlilar,küçük çiftçiler ve isçilerdi. Solon; kurmus oldugu 

ve tüm vatandaslarin katilabildigi “Ekklesia” adli halk meclisinde görüsülecek 

konularin hazirlanmasi için, Attika’daki dört kabilenin çikardigi yüzer üyeden olusan 

“Dörtyüzler Meclisi’ adli baska bir meclis daha kurmustu. Egemenlik gerçekte degil 

fakat  sözde bu demokratik halk meclisinin elindeydi. 

 Ekklesia çok kalabalik oldugu için her önemli meselenin burada görüsülmesi 

imkansizdi. Bu yüzden çogu önemli meseleler hükümetin yani memurlarin 

insiyatifine birakilmisti ve meclisin arkasinda bir partiler (demokratik ve oligarsik) 

ve parti liderleri gerçegi vardi. Ekklesia’nin üyelerini çekip çevirenler birer hatip 

olan parti liderleriydi ve savas ve seferberlik zamanlarindaki Atina demokrasisinin 

                                                 
7M.Gagarin,Drakon And Early Athenian Homicide Law, London, 1981, s.12 vd.,                           

Alaaddin Senel, Eski Yunanda Siyasal Düsünüs,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayinlari, no.258, Ankara, 1968,  s.62-96  

8 Freeman, a.g.e., s. 54 
9 Senel, a.g.e., s.63-64 
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uzun bir dönemi savaslarla geçmisti; meclise baskumandanlar (polemarkhos) hakim 

oluyordu 10. 

 Siyasal haklar, dört gelir dilimine ayrilan ‘vatandaslar’a taninan haklardi. 

Atina nüfusunun öteki kesimlerine, özgür, yerlesmis yabancilar olan ( ama bir Atina 

vatandasinin oglu olarak dogmus olmayan, dolayisiyla Atina vatandasi sayilmayan) 

‘metoikos’lara, kölelere ve kadinlara siyasal haklar taninmamisti. 

 Solon’un reformlari, aristokratlari rahatsiz ettigi gibi köylü sinifini da 

memnun edememisti. Borçlari dolayisiyla kendilerine toprak verilmeyince issiz, 

huzursuz, devrimci bir sinif olusturdular. Halkin davasini benimsemis zengin bir 

aristokrat olan Peisistratos, bu durumdan yararlanarak, demokratik partinin önderi 

oldu. Peisistratos; I.Ö. 560 yilinda bir darbe ile iktidari ele gecirdi 11. 

 Solon’un reformlarindan aristokratlar hiç memnun kalmamislardi. Asagi halk 

tabakasi, tarlasiz; malsiz mülksüz kalmis köylüler de umduklarini bulamamislardi. 

Topraklar dagitilmamisti ve hala fakirlik içindeydiler. Peisistratos bu asagi siniflarin 

davasina sahip çikip, demokratik partinin lideri oldu. Sonra, “aristokratlar tehdit 

ediyorlar” diye, halk meclisinden kendisine muhafizlar tahsis edilmesini sagladi. Bu 

askerlerle Akropolis’i zaptetip, hükümet darbesini gerçeklestirdi. Bir iki defa 

Atina’dan sürüldüyse de, Trakya’daki altin madenlerinden kazandiklariyla, ücretli 

askerler tutarak tekrar iktidari ele geçirmeyi basardi 12. 

 Peisistratos, Solon anayasasina dokunmayarak, önemli memurluklara kendi 

adamlarini geçirdi. Kendisine karsi çikan ve bunu dile getiren aristokratlari sürerek, 

topraklarini halka dagitti. Kente göçen köylülere is bulmak için para bastirip, büyük 

kamu yapilari yapimina giristi. Tarimdan çok zanaata ve ticarete önem vererek, Atina 

ekonomisini gelistirdi. Dis ticareti güvenlik altina almak için kurdugu askeri filo ile, 

Atina emperyalizmine varacak yolda ilk adimi atmis oldu. Peisistratos ölünce yerine 

geçen büyük oglu Hipparkhos iki aristokrat tarafindan öldürüldü 13. 

 Peisistratos’un ölümünden sonra çocuklari Hipparkhos ve Hippias iktidari 

ele almislardir. Fakat kötü yönetimleri, basarisiz bir dis politika izlemeleri ve 

                                                 
10 Senel, a.g.e., s.65-66 
11 Alaaddin Senel,  Siyasi Düsünceler Tarihi: Tarihöncesinde Ilkçagda, Ortaçågda, Yeniçagda, 
Toplum ve Siyasal Düsünüs, Bilim ve Sanat Yayinlari, Ankara, 2002, s.114 
12 A.e., s.67 
13 A.e.,s.113-115 
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demokrasi yanlilarinin muhalefeti sonucu önce Hipparkhos öldürülmüstür, ardindan 

da kardesi Hippias, Spartalilar’a yenilerek Atina’dan kaçmak zorunda kalmistir 14. 

 Yunan tiranliginin islevi geçiciydi. Tiranlik, aristokrasi yönetiminde zorla bir 

gedik açarak orta sinifa, demokratik devrimin son asamasi için güçlerini 

saglamlastirma olanagi verdi. Bu asamaya tiranligin kendisinin devrilmesi de dahildi. 

Tiranligin Yunan geleneginde hemen hemen oy birligi ile suçlanmasinin nedeni 

budur. Önce aristokratlar tarafindan, ilerici oldugu için, daha sonra da demokratlar 

tarafindan gericilige dönüstügü için suçlanmistir.  

Aiskhylos’un çagdaslari içinse tiranlik her seyden önce, ülkeden kovulduktan 

sonra yabanci bir gücün kuklasi olarak tekrar tiranligi kurmak umuduyla güçlerini 

ulusal düsmanla birlestiren Hippias demekti. Sonunda, her yerde geçici oldugu için 

ve birçok devlette basarili bir karsi devrimle sona erdirildigi için tiranlik, halkin 

gözünde, eline büyük varlik geçirince ölümlü oldugunu unutup kutsal öfkenin 

tuzagina düserek kendi yikimina sürüklenen bir insanin gösterisli bir iktidar tirmanisi 

olarak simgelesti. Bu gelenegin gerisinde, gözaçip kapayincaya kadar dilenciyi kral, 

kraliysa dilenciye dönüstüren paranin güvenilmezligi anlayisi yatmaktadir 15. 

Tiranlarin Atina’dan sürdügü aristokratlar, Atina’nin en asil ailelerinden 

gelen Kleistenes baskanliginda birlesip tiran Hippias’i devirmek üzere harekete 

geçtiler. I.Ö. 510’ yilinda, Atina demokratlarin da yardimi ile, Kleisthenes, 

Hippias’i yenerek, tiran ailesinin Atina’dan sürülmesine ön ayak olmustu. Asil 

Kleisthenes iktidara geçince, ani bir politika degisikligi ile aristokratlarin karsisinda 

olmus ve halk tarafina geçmisti. Aristokratik sosyal örgütlenisin nüfusunu ortadan 

kaldirmak, bütün vatandaslari yalniz hukuken degil, fiilen de yönetime katilmalari 

yoluna sokmak için öncelikle, ustalikla planlanmis, köklü reformlar yapmisti 16. 

Kleisthenes, Solon’un reformlarina karsin, Atina siyasal yasaminda 

aristokratlarin agir basmasinin nedenini aristokratik kabile örgütlerinin (genos 

örgütlenmesinin) varligini sürdürmesinde gördü. Kan bagina dayanan bu 

örgütlenmeyi yikarak, yer bagina dayanan mahalle (deme) örgütlerini kurdu; ki 

‘demokrasi’ sözcügü buradan gelmektedir. Kleisthenes’in bu siyasal reformuyla 

                                                 
14 Oguz Tekin, Eski Yunan Tarihi, Iletisim Yayinlari, Istanbul, 2003, s.55-56 
15 Thomson, a.g.e., s.107-109 
16 Senel, a.g.e., s.67-68 
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seçim çevrelerini genoslar degil, mahalleler olusturdu. Ayrica Kleisthenes, Atina’yi 

on seçim bölgesine ayirirken, mahallelerin sinirlarini her bölgede aristokratlarin 

azinlikta kalacaklari biçimde çizmistir 17. 

Yeni sistem, aristokratlarin egemenliginden uzak, merkezi yönetimden 

kismen bagimsiz, bir tür yerel yönetim biçimi olarak adlandirilabilir. Kleisthenes’in 

reformlari ile olusturulan Atina’nin sosyo-politik yapisi uzun süre bu sekilde 

korunmustur 18.Yeni anayasanin parolasi isonomia’ydi: yurttas haklarinin esitligi, 

yasa önünde esitlikti. Ancak ekonomik esitlik olmaksizin politik esitligin hiçbir 

yarari yoktu. 

Öte yandan, Kleisthenes’in anayasasinin açikça bildirdigi idealinde bile  

ulasamadigi bir nokta vardi. Arkhon görevine kabul halen mülkiyet niteligine 

bagliydi, bu da asagi siniflari disliyordu. Bu kisitlama demokratik devrimin temel 

karakterini ortaya çikarmaktadir. Bu bir orta sinif devrimiydi. Esitlik adina bütün 

halki ayaga kaldirdiktan sonra, orta sinif, basarili olmasinda kendisine yardim etmis 

olan kitlelerle esitligi kabul etmeyen bir anayasanin arkasina saklaniyordu. 

Kleisthenes’in eskinin kalibi üzerine kurmus oldugu yeni toplum düzeninde 

eski klanlara ve fratrilere dokunulmamisti, fakat etkin bir sekilde yerlerine baska 

seyler konmustu. Böylece bu eski klanlar ve fratriler zamanla son bulmustu. Yeni 

sistemin sonucu ve kurulma amaci, elbette mülkiyetin gelisimine karsi son engellerin 

de, toplulugun en ileri kesimi olan sinif tarafindan ortadan kaldirilmasiydi 19. 

Yürütme görevlerinde bulunan kendi adaylariyla yönetimin kontrolünü 

ellerine almis olan tiranlar zamaninda Atina anayasasinda pek fazla dis degisiklik 

olmamisti. Hippias’in kovulmasindan sonra halkin kazandigi haklari saglam 

temellere dayandirmak amaciyla yeni bir anayasa hazirlandi. Toprak sahibi sinifin 

kalitsal ayricaliklari kaldirilmis, dogustan gelen ayricalik haklari mülkiyet haklarina 

baglanmisti. Devrimin sürükleyici gücü tüccarlardan ve zanaatkarlardan olusan yeni 

orta sinif oldugu için bu sinifin iktidara yükselisi, topluma ve dünyaya yeni ve farkli 

bir bakisi beraberinde getirmisti 20. 

                                                 
17 Senel, a.g.e., s.112 
18 Tekin, a.g.e., s.57-58 
19 Thomson, a.g.e., s. 120-121 
20 A.e., s.119 
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Demokratik düsüncenin ilk büyük temsilcisi, I.Ö. 530’da Güney Italya’da 

Kroton Kolonisine  göç etmis Samos’lu (Sisam adasi) bir yurttas olan  

Pythagoras’ti 21. 

Pythagoras’a göre; (Pisagor, I.Ö. 580-504) Evren bir sayi uyumudur. 

Pythagoras, gizli bir din okulu kurmustu. Ögrencilerine ahlak, siyaset ve din 

ögretmektir. Bu bilimlerin tümüne mathematalar adini veriyor. Ilk anlami, insan 

bilgisinin tümünü kusatan demek olan matematik sözcügü de buradan           

gelmekteydi22. Phythagorascilarin matematik, tip ve gökbilime uyguladiklari 

kuramin bilimsel gelisiminde Hippokrates, onu insan irkinin evrimine 

uyguladiginda son evreye ulasilmis oldu. 

Pythagoras; Kroton’da, politik bir parti olarak örgütlenmis olmasi yönünden 

Orfeci Thiasos’lardan farkli bir gizli cemiyet kurdu. Yaklasik I.Ö. 510 yilinda politik 

bir yenilgiden sonra Metapontion’a göçtü. Phythagoras, ölünceye kadar da orada 

kalmis görünüyor. Besinci yüzyilin ilk yarisi boyunca Phythagorasçilar etkilerini 

bütün Güney Italya’ya yaydilar. Bundan sonra, tarikat, Kroton’dan baslayarak 

birbiri ardindan butün kentlerde baski altina alindi, üyeleri cezalandirildi. 

Ilk Phythagorasçilar köktenci bir politik program uygulayarak bu dünyayi 

degistirmeye yönelik atesli bir çaba içindeydiler. Orfecilik, gücünü o sirada politik 

olarak örgütlenmis durumda olan malsiz mülksüz köylü takinmindan ve kentli 

pleblerden aldiklari halde, Phythagorasçilar halk hareketinin etkin ve sinif bilincine 

sahip kesimini; (denizasiri ticaretin artmasiyla zaten zenginlesmis, kalitsal toprak 

sahibi oligarsinin muhalefetiyle önü tikali daha da zenginlesme yolunu bulmus) 

varliklilari, tüccarlari temsil ediyorlardi23.  

                                                 
21 A.e., s.224 
22 Orhan Hançerlioglu, Düsünce Tarihi, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1999, s.66 
23  Thomson, a.g.e., s.227-230 
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 Phythagorasçilar, yeniden dünyaya gelmeye inaniyorlardi ve  bunu 

“Zorunluluk Çemberiyle” tanimliyorlardi24. Phythagoras, ilk etapta ögrencilerine 

hemen hiçbir sey ögretmemekte, sadece onlari diledigi biçimde hazirlamak için 

yogurmaktadir. Düsüncesine göre, önce, gençlerdeki sezgi yetenegini gelistirmek 

gerekir. Daha sonra onlara, ana baba ve dost sevgilerini, bu sevgiler araciligiyla da 

tanri sevgisini asilamak yoluna gidilebilir 25.  

Yeni orta sinif, kendini savasin içine atmis ve demokrasi ödülünü 

kazanmisti26.  Onlara göre dünya düzeni, birbirine karisarak birbirinin içinde eriyerek 

artik zit olmaktan çikmis olan zitlarin ve uzun süren kavgasininson bulmasiydi. 

Geçmise bakildiginda; “uygarlik”, insanlarin maddi gereksinmeleriyle maddi 

çevreleri üzerindeki üstünlüklerini arttirmaya zorlandiklari dinamik ve ilerleyici bir 

çatisma olarak gorünüyordu. Bu fikirler, kendisi de bir Phythagorasçi ve bir 

demokrat olan Aiskhylos siirlerinde islendi 27. 

I.Ö. 546 yilinda Pers Imparatorlugu, Ionia Yunan polislerini egemenligi altina 

aldi. Ionialilar Sparta’dan yardim istediler, alamayinca Yunanistan’in ikinci büyük 

devleti olan Atina’ya basvururlar. Atina yirmi gemilik küçük bir yardim gönderdi. 

Ionia I.Ö. 500 yilinda ayaklanma hareketini baslatti, ancak yenildi. Persler Ionia’ya 

yardim eden Atina’yi cezalandirmak için bir sefer hazirladiklari sirada I.Ö. 492 

yilinda Themistokles iç politikasinda demokrat olmadigi halde yaklasan tehlikeye 

karsi partiler üstü bir yönetici olarak arkhon seçildi.  

Themistokles güçlü bir ileri görüslülükle, Atina’nin Perslere ancak donanma 

ile karsi koyabilecegini düsünerek bir donanma hazirlamaya giristi. Ancak çok 

                                                 
24  Phythagorasçilar kisinin eylemlerinden dolayi sorumluluk tasidigina inanirlardi. Günün sonunda 
evlerine döndüklerinde o gün yaptiklarini sorgular ve kendilerini yargilarlardi. Ruhun ölümsüz ve 
yasamdan farkli birsey oldugunu düsünürlerdi; temiz olanlarin ruhlarinin Hades’in yukari bölgelerine 
çiktigini, temiz olmayanlarin ruhhlarininsa Erinys’ler tarafindan kopmaz baglarla baglandigini 
düsünürlerdi; beden uyurken ruh uyanik kaldigi için havanin, insanlari düslerinde ziyaret eden 
koruyucu meleklerle dolu oldugunu; iyi bir ruhu olan insanin kutsanmis oldugunu düsünürlerdi. 
Gömme torenleri kendilerine özgüydü ve kisis el kurtuluslarini saglayacak biçimde düzenlenirdi. 
Cemiyete kabul bes yillik bir dönem olan bir tür erginleme ile olurdu (A.e., s.218) 
24  Hançerlioglu, a.g.e., s.66-67 
25  A.e., s.66-67 
26 Yunan demokrasisinin bugünkü demokrasi anlayisi ile bagdasmadigini belirtmek gerekir. 
Herseyden önce Yunan demokrasisi büyük bir köle yigini üzerine kurulmustur. Demokrasi 
vatandaslar içindir, yoksa köleler için degil. Yunan’da kimi insan emretmek kimisi de emirlere bas 
egmek üzere dogar. Yunanliya göre vücudun ruha bagli olmasi gibi köle de efendisine baglidir. 
Kölelik dogustan oldugu gibi savas hukukunun da bir ürünüdür . (Sarica, a.g.e., s.10) 
27 Thomson, a.g.e., s.231 
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geçmeden tiranlik taraftari parti iktidara geçti ve donanma insaatini durdurdu. I.Ö. 

490 yilinda Pers donanmasi Yunanistan’a asker çikardi. Agir silahli Yunan birlikleri 

Marathon’da kalabalik hafif piyadelerden kurulu Pers ordusunu Spartalilarin yardimi 

gelmeden tek baslarina yendiler. Atina bu zaferden dolayi bütün Yunanistan’da 

büyük ün kazandi 28. 

Atina demokrasisi, demokrasinin en ileri hale gelistigi bu devreyi Pers ve 

Peleponnessos  savaslari gibi iki büyük savas içinde ve bu yüzden halk meclisinin, 

askeri ve sivil idareyi memleketi tek elden yöneten baskumandanlara verdigi siyasal 

sartlar içinde geçirmistir. 

Perslerin büyük bir intikam seferi hazirlayacaklari muhakkak gözüküyordu. 

Atina ve bütün Yunanistan buna karsi savunma endisesine düstü. Themistokles 

tekrar basa geçirildi ve donanma yapimina hizla yeniden baslandi. Attika’nin 

Laurion’daki gümüs madenlerinde kesfedilen yeni damarlar metodik olarak isletildi. 

Bu sayede iki sene içinde (I.Ö. 482- 481), 180 parçalik yeni bir donanma yaratildi. 

Böylece Atina, Yunan tarihinde ileride emperyalist yayilimlara girisecek olan 

kuvvetli bir deniz imparatorlugu haline gelme çalismasini baslatmis oluyordu. Pers 

tehlikesine karsi Yunanistan’in iki büyük rakibi, Atina ve Sparta birlesti. Peslerinden 

diger Yunan polislerini sürüklediler. I.Ö. 481 yilinda “Hellen Birligi” kuruldu.  

Pers ordusu Yunanistan topraklarini çigneyerek Atina’ya ilerlemeye basladi. 

Atinalilar Atina’yi bosaltip çekildiler ve bunun üzerine Persler Atina’yi yakip 

yiktilar. Ama I.Ö. 480 yilinda Atina donanmasi Salamis Deniz Savasi’nda Pers 

donanmasini sikistirip yendi29.  

Yunan kültürünün Klasik çagi Perslerin Ionia üzerine yürümesi ve burada 

meydana gelen ayaklanmayi bastirarak Bati Anadolu’ya hakim olmasi ile baslatilir.  

Pers saldirisina (I.Ö. 490- 479) karsi Atina’nin önderliginde birlesen Yunan dünyasi, 

Perslerle uzun soluklu bir mücadeleyi sürdürmüstür. Atina’nin meydana getirdigi bu 

birlik (Attika- Delos Deniz Birligi) zamanla Atina imparatorluguna dönüsmüstür. 

Pers savaslari Yunanistan’da ve en çok da ‘tanridan en fazla korkan sehir’ 

olarak gösterilen Atina’da ulusal duygularin uyanmasina “Hellen” lerle “Barbar” lar 

arasindaki farkin kesinlesmesine yol açtigi gibi dindarligin da artmasina sebep 

                                                 
28 Senel, a.g.e., s.70-71 
29 A.e., s.72-73 
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olmustu. Çünkü o zamanlar Yunanistan’daki inanç, Yunalilarin ancak Olympos 

tanrilarinin yardimiyla Persleri yendikleri merkezindeydi. Marathon ve Salamis 

muharebelerine katilan kusak son derece sofuydu. Bu sofuluk güzel sanatlardan 

baska tarih ve edebiyata da girmisti. Heredotos’un tarihi, Pindaros’un siirleri ya da 

Aiskhylos’un dramlari bu hususta tipik örnekler olarak gösterilebilir 30. 

Atina’da demokratlar gittikçe kuvvetlenip aristokratik kalintilari temizlemeye 

basladilar.Ephialtes aristokratik kurumlarin yetkilerini sinirladi.Onun açtigi yolda 

Perikles ilerledi. Perikles aslinda aristokrat bir ailedendi31 ama politikada parlamak 

için demokrat partiye girmekten baska yol bulamayan genç Atina aristokratlarinin 

gelenegine uyarak demokrat partiye girmisti. I.Ö. 461 yilinda Ephialtes’den sonra  

demokrat partinin lideri olup, baskumandan seçildi. Bu tarihten I.Ö. 431’e kadar ki 

devire “Perikles Devri” denir. Bu devir Atina’nin ve Atina demokrasisinin en parlak 

devirlerinden biri olmustur 32. 

                                                 
30 Mansel, a.g.e., s.161-171 
31 E.M.Walker, The Periclean Democrac y, CAH, V,  Cambridge, 1927, s. 98 vd. 
32 Mansel, a.g.e., s.339-340 



 56 

B- AISKHYLOS’UN YASAMI VE DRAMASI 

 

 Atina’da eski soyluluk (eupatridae) üyesi ve büyük bir çiftçi ailesinden olan 

I.Ö. 525 Eleusis dogumlu Aiskhylos, Marathon ve Salamis savaslarinda Perslere 

karsi silahli olarak savasmisti (Artemisium ve Plataea savaslarinda da yer aldigi 

söylenmektedir)33. I.Ö. 499 yilinda tragedya yarismalarina katilmaya baslayisindan 

son tragedya üçlemesini (Oresteia) yazdigi I.Ö. 458 yilina kadar 40 yili askin bir süre 

boyunca oyun yazmayi sürdürdü34.  

           Katildigi yarismalarda 13 zafer kazanan Aiskhylos, sözlük bilgini Suidas’a 

göre, 90 oyun yazdi. Bilinen oyunlari 70’ten çoktur, fakat bugün elimize geçenlerin 

sayisi 7’dir. Aiskhylos, Sirakuze Tirani I. Hieron’un davetlisi olarak (Pindaros, 

Bakkhylides ve Simonides’in yanisira) Sicilya’ya gitti (I.Ö. 478- 467) ve orada, 

Hieron’un istegi üzerine, yeni kurulan Aetna kentinin kutlanisi için Aetnali Kadinlar 

adli oyunu yazdi. I.Ö. 458’den sonra yeniden Sicilya’ya döndü ve orada öldü (I.Ö. 

456)35. 

           Aiskhylos’un yasami hakkindaki kaynaklarin arasinda en önemli olani 

oyunlarinin Medici el yazmalarina eklenen Life  isimli anonimdir 36. Life onun 

tragedyalara genç bir adam olarak basladigini yazar. Aiskhylos’un tragedyalarina 

I.Ö. 500’de baslamis olmasi muhtemeldir 37.Life; “Atina’lilar ona o kadar hayranlik 

duyuyorladi ki, ölümünden sonra onun eserlerini sahneleyecek herkese birer koro 

saglanacagi duyurulmustu” der38.  

          

           Aiskhylos, Eleusis’in yerlisiydi, ailesi Eupatridae’lerdendi. Bu, ilksel 

Attika’nin kabile toplumuna kadar uzanan bir aristokratik gelenegin kalitçisi oldugu 

                                                 
33 C. D.Adams, he Speeches Of Aeschines, London, 1957, s. 8. 
34 Albin Lesky,Die Griechische Tragödie, Stuttgart, 1984, s. 85; Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu 
Tarihi, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1985, s.35 
35 Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1985,s.12 
36 Anthony J. Podleck, The Political Backround of Aeschylean Tragedy, The University of 
Michigan Press, USA Michigan, 1966, s.2 
37 A.e.,s.2-3 
38 A.e.,s.4-5 
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anlamina gelir. Dogum yili I.Ö. 525 olan Aiskhylos,  Hippias’in tiranligini 

animsayacak ve Kleisthenes’in demokratik reformlarina oy verecek yastaydi 39. 

 Aiskhylos, tragedyanin yapisina uygun bir sahnelemeyi gerçeklestirecek 

biçimde, sahneye dogaüstü kisilikler getirmis, maskeleri büyütmüs (onkos), 

oyunculari uzun parlak renkli giysilerle donatmis, sahne ayakkabilarinin boyunu 

yüksek nalin biçiminde yukseltmis (kothornos): sahneye boyama, araç gereç, sunak 

ve mezar gibi dekor elemanlari getirmisti. Ayrica koroya, oyuncularin sahnede 

hareketine düzen vererek, sahneye koyuculuk da yapmisti 40. 

 Aiskhylos’un dili agdaliydi, düsünceleri zor anlasilirdi. Çagdaslari bile onu 

zor bulurlardi. Ama onun önemi, ilksel dinsel törenleri dram sana tina yöneltmesiyle 

ortaya çikiyordu 41. Kendi tragedyalarinin Homeros’un zengin demetinden parçalar 

oldugunu söyleyen Aiskhylos’un dili bu nedenle düsünce yüceligiyle, görkemli ve 

yogun bir anlatimla, kapsamli ve vurucu bir söylemle: karmasik egretileme, 

yineleme, uzun sifatlandirma ve yeni sözcüklendirmelerle yüklüdür. Bu destansi 

tragedya biçimi, dramatiklik ile lirikligi dengelemesine, böylelikle de saglam bir 

tragedya yapisi kurmasina yol açmistir. Bas oyuncunun yanisira ikinci bir oyuncu 

koyarak, ilksel oratoryoyu dramatik yapiya dönüstürmüs, olaylar dizisi ve eylemin 

karmasiklasmasiyla dramatik çatisma yükselmis, gerçek diyalog olusabilmistir.  

Evrensel adalet, kalitimsal suç ve günahin kusaktan kusaga geçisi temalarini 

ele alisi, Aiskhylos’un bir hanedanin tüm tarihini izlemesine olanak verecek üçleme 

biçimini yeglemesine yol açmistir. Aiskhylos bu üçlemelerin sonuna bir de satyr 

oyunu ekleyerek, tragedya dörtlemisini kurmustur. Bu yaklasim, dilde destansiligi, 

kahramansi kosuk dilini getirmistir 42. 

 Üçlü yapinin; trajik bir tema için uygulanabilecek tek yol oldugu için mi 

yoksa, Aiskhylos’un devletin istegi üzerine mi bir konu hakkindaki üç dramayi 

birlestirip bir tane büyük drama olusturdugu bilinmemektedir. Yine de, onun üçlü 

                                                 
39Aiskhylos’un, dogum yerinin mistik gelenekleriyle dopdolu oldugu  bir gerçektir Bir söylenceye 
göre tragedya sahnesi için desenlerini çizdigi giysilerin bazilari Eleusis rahiplerince alinmisti. Bir 
baska söylenceye göre ise, Aiskhylos, oyunlarinda mistik gizleri açiga vurdugu için yargilanmis fakat 
bunlarin giz oldugunun farkinda olmadigini savunarak aklanmisti. (George Thomson, Tragedyanin 
Kökeni, Çev: Mehmet H. Dogan, Istanbul, Payel Yayinlari, 2004, s.257 
40 Çalislar, a.g.e., s.9 
41 Nutku, a.g.e., s.37 
42 Çalislar, a.g.e., s.13 
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yapiyi seçmesinin temel nedeni söyle açiklanabilir. Aiskhylos; Solon’un, bir oglunun 

babasinin suçunu miras alacagina ve böylece masum bir kusagin seleflerinin suçunu 

tasiyacagina dair yasam görüsünü paylasiyordu. Aiskhylos Oresteia’da bir ailenin 

çesitli kusaklarinin tasidigi kaderin devamliligini gösterir. Ayni temayi Zincire 

Vurulmus Prometheus, Kurtulmus Prometheus ve Ates Tasiyan Prometheus’da bir 

kahramanin kaderinin çesitli asamalarda da devam edecegini göstermek için 

kullanmis olabilir 43. 

 Aiskhylos’un tragedyalari, antik Yunan’da, ilksel komünal toplumdan köleci 

topluma, anaerkil aile düzeninden ataerkil aile düzenine, mitosdan logosa, Dionysos 

dinsel kutlamalarindan ve tiyatro gösterilerinden drama sanatina geçisin bir 

yansimasini olusturur. Aiskhylos, eski soylular düzenine ve onun dünya görüsüne 

bagli  olmakla birlikte, Atina’da köleci düzenin ortaya çikisini kavramaya çalisarak, 

bu gecisi tragedyalarinda yansitmistir. Bu nedenle yeni toplumsal dünya düzeninin 

övülmesi, Atina demokrasisinin istedigi ulusça birlik, evrenle yeniden uyum kurma 

çabasi, Aiskhylos tragedyalarinin özüne temel olusturur. 44. 

 Aiskhylos, mitos gelenegini, çaginin toplumsal ve etik sorunlariyla karsitlik 

kurulmasinda araç olarak kullanir; asilmis kültsel tapimlari arka planda tutar, 

tiyatronun kendine özgü özelligini ve kurallarini ön plana çikarir; eylem, oyunun 

odak noktasi haline gelir ve koro ezgileri ister olup bitenlerin bir yansimasi 

biçiminde olsun, ister olaylarin yorumu biçiminde olsun, hep eyleme iliskin olarak 

yer almaya baslar. Aiskhylos, yalnizca öz ve içerik olarak  degil, yapisal ve biçimsel 

yönüyle de “tragedyanin yaraticisi”dir 45. Aiskhylos’un sanati, bütün sanatlar gibi, 

toplumsal evrimin bir ürünü olarak incelenmelidir 46. 

 Aiskhylos’un zamaninin demokrasisi, antik demokrasinin erdem üzerine 

kurulu oldugunu göstermektedir. Sonunda devlet tüm insanlarin çabalarini bir araya 

toplayan bir kuvvet olmustur. Genç devletin ilham aldigi adalet ideali Persliler 

üzerindeki zaferde de etkisini göstermistir. Bir darbeyle yillardir Attika’da yaratilan 

tüm abartili lüks yikilmis, zengin Ioniali cübbelerinin yerini basit Dorian 

                                                 
43 Werner Jaeger, Paedeia: The Ideals of Greek Culture, Çev. Gilbert Highnet, Oxford University 
Press, USA NewYork, 1967, s.160 
44 Çalislar, a.g.e., s.13 
45 A.e.,  s.12-13 
46 Thomson, a.g.e., s.215 
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kostümlerine birakmasi gibi, sosyal ve psikolojik Ioniali idealini yansitan yüzlerdeki 

kaliplasmis o nazik, geleneksel gülüsler de yerini ciddi ifadelere birakmistir. 

Aiskhylosun amaci; ulusunun bir parçasi oldugunun bilincinde, vatandaslari zafer 

için daha hevesli hale getirmek, dogum ve kültür farkliliklariyla ayrilan siniflari 

ortak bir amaç dahilinde birlestirmekti. Sonradan Atinalilarin tüm tarihi ve örnek 

basarilari yalnizca bir sinifa ait degil tüm topluma ait sayilacakti47.  

 Aiskhylos’la birlikte,Tragedya tüm insan çigliklarini bir araya getiren gücünü 

Yunan siirine eklemistir. Yüzyillarca devam eden edebiyattaki zengin verimlilige 

ragmen tragedya konu bakimindan genis konulari ele alabilme gücü, yaraticiliginin 

boyutu konusunda essiz kabul edilmistir. 

Tragedya, günlük hayatin tekdüzeligini ve belirsizligini, korolarin coskulu 

müziklerini ve danslari ile desteklendiginde en zengin ifadesine ulasan, kiyaslanamaz 

biçimde cesur ve görkemli bir yaratici dille degistirdi. Özellikle günlük dilin 

kelimlerinden ve söz dizimlerinden kaçinmak, izleyiciyi daha yüksek bir gerçeklik 

dünyasina tasidi. Aiskhylos’un trajik anlatisi onun yüce duygularina tam oturan 

ifadeler olarak kabul edilirdi. Zaten tragedyanin ayrilmaz parçalari olan müzik ve 

dansin eksikligini telafi edebilen yalnizca onun bu dilinin güçlü ifadesiydi. Tragedya 

süper insan güçleriyle yücelestirildikleri garip bir dünyada yasayan karakterler 

tarafindan oynanan dinî saygiyla yüklü bir tür haline geldi 48. 

 Tragedya festivalleri sehir hayatinin dügüm noktasini olusturuyordu. Sehir 

sakinlerinin erken saatlerde coskuyla Dionysos’un onuruna biraraya gelmelerini 

saglayan, duygu ve düsünce etkilesimini doguran tragedya sairi, hiçbir homeros 

siirinin yapamadigi kadar  tüm bir ulusun ruhunu elinde tutar. Bu nedenle 

tragedyalarin yazarlari aslinda önemli birer politik kimliktirler. Örnegin, 

Aiskhylos’un yasca büyügü bir sanatçi olan  Phrynichus , Atinalilarin kismen 

kendilerini sorumlu tuttuklari bir facia olan “Perslerin Miletos’u Isgali” üzerine bir 

tragedya yazarak ulusu gözyaslarina bogmustur. Devlet bu sanatçilari resmi olarak 

denetlemektedir.49 

                                                 
47 Jaeger, a.g.e., s.239-242 
48 A.e.,s.155-156 
49 A.e.,s.152-153 
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 Tehlike ve zafer yillarinda, disarida atesli çarpismalarin yasandigi politik 

devrimlerin oldugu zamanlarda yasayan Aiskhylos’un toplumsal iliskilere ilgi 

duymasi ve bu ilgiyi oyunlara yansitmis olmasi dogaldir. O zamanin politik arka 

planinin oyunlar üzerindeki etkileri çesitlidir. Zincire Vurulmus Prometheus’da 

günün olaylarindan alinmis gerçekçi ayrintilar Prometheus ’un portresini etkilemis 

olmalidir. Daha genel anlamda, oyun politik bir sistem olarak tiranlik meselesine 

kafa yorar ve belki de ilk kez genç demokrasinin hem kendi hem de çevresindekiler 

için üstlenmesi gereken görevleri formüle eder 50. Aiskhylos için toplumsal savas, 

insanin ilerlemesinin bir yoluydu: savasin aldigi biçimlerden biri de cinsler 

arasindaki çatismaydi ki onun anlayisina göre çatisma; barbarliktan uygarliga geçisin 

temel özelligiydi 51. 

 Aiskhylos’un kendi kaderinin temeli, ruhsal rehberi olan Solon’unkiyle 

ayniydi. Devlet onun dramalarinda arka plandaki bir ayrinti degil; oyunlarin 

oynandigi ruhsal sahneydi. Aristoteles hakli olarak erken tragedyanin karakterlerinin 

politik konustuklarini söyler. Aiskhylos, Eumenidler adli eserinin kapanisindaki son 

sözlerinde Atina ulusunun refahi ve onun dünyanin ilahi yönetime olan inanci için 

dua ederken bile siirinin politik karakterinin özünü ortaya koymustur. Bu onun etik, 

dini ve tamamen insani olan egitiminin gücüydü; ahlak, din ve insan hayati gibi 

sehirdeki herseyi saran hayatin disavurumuydu 52. 

 Aiskhylos, yazdigi gibi dövüsmesini de bilen bir demokratti. Demokrasinin, 

kendisine karsi birlesmis iç ve dis düsmanlari üzerindeki zaferi onun sanatinin esin 

kaynagiydi. Yunanistan’daki en ileri toplulugun önde gelen yurttaslarindan biriydi; 

ayni zamanda eski Attika soylularindan biri olarak kökleri ta ilksel kabile 

toplumunda olan yerel geleneklerin mirasçisiydi. Yasami boyunca onu ugrastiran 

temel soru; bu gelenekler içinde saygiyla saklanan kabile toplumunun nasil olup da 

kurulusuna kendisinin de yardim ettigi demokratik sehir devletine eristigi 

sorusuydu. 53 

 5. ve 6. yüzyillarin Yunanlilari su dinsel soru üzerinde düsünmekteydiler: 

Neden Tanri insan yasamina aciyi gönderiyor? Bu sorunun itici gücüyle insanin 
                                                 
50 Podleck, a.g.e., s.326 
51 Thomson, a.g.e., s.326  
52 Jaeger, a.g.e., s. 327, Zimmermann, a.g.e.,  s: 351  
53 Thomson, a.g.e., s.18-19 
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acisinin sunumu; koronun dans ve sarkilariyla ve sonradan katilan konusmaciyla 

yogunlastirilmisti. Izleyiciler trajik karakterlerle ve koroyla birlikte kaderin izdirabini 

paylastikça, en güçlü ruhsal enerjilerinin kadere karsi direnmek için ortaya çiktigini; 

siddet ve aciyla yönlendirildiklerini ve bunu gerçek yasamdaki kaderleriyle bir 

oldugunu hissettiler. Aiskhylos’un islevsel bir bölüm olarak üretmeyi basardigi, 

insan kaderindeki acilari paylasmanin izleyici üzerinde yarattigi dinsel etki, onun 

dramalarindaki en önemli trajik ögedir.   

Eski mitoslar tragedyada tekrar yasatilmaya çalisiliyordu. Fakat, geleneksel 

efsaneler artik çagdas bir bakis açisindan degerlendiriliyordu. Ilk adimi atan 

geleneksel kahramanlari kendi algilayis sekliyle sunan Aiskhylos’du. Yalvaran 

Kizlar’daki Kral Peglasgus güncellenmis bir devlet adamidir. Aiskhylos’da 

gördügümüz son haliyle, Solon tarafindan Atinalilara verilen evrenin ve insanin yeni 

algilanis biçimiyle ve Aiskhylos’un onun vasitasiyla yüzlestigi dinin ve ahlaksal 

problemlerin en yüksek ve hassas noktasina ulasmasiyla, yeniden dogmus bir mitos 

kavramina tanik oluyoruz 54. 

 Aiskhylos olaylarin gelenegin aktardigi sekillerinde gerekmedikçe  

degisiklige gitmemistir. Ancak yine de efsanevi bir ismi karakter olarak 

kullandiginda mitosta görüleni modern bir fikre dönüstürmekten de kaçinmamistir. 

Bu modernizasyon yalnizca karakterle ve karakterlerin konusmalari için geçerli 

degildir. Bu modernlestirme ayni zamanda Aiskhylos tarafindan tragedyanin 

tümünde uygulanmistir. Tragedyalar, ozanin yeniden kesfettigi yasam görüsü 

tarafindan yönderilmektedirler. 

 Aiskhylos’un tragedyalarinda temel problem insan degildir. Insan onun için 

kaderin bir aracidir ve asil problem olan bu kaderdir. Tragedyalarin ilk misrasi bile 

firtina ile agirlasmis, her yeri kaplayan bir kabusu hissettirir. Bugüne kadarki oyun 

yazarlarinin içinde trajik ifadelerin en büyük ustasi Aiskhylos’tur. Onun 

tragedyalarindaki karakterler, süper insan güçlerine sahiptirler 55. 

 Aiskhylos’un tragedyadaki kahramani, kaderi öngördügünce birçok macera 

ile güzergahlardan geçer. O sanki gergin bir urgan üzerinde sürekli 

yürüyormuscasina tetiktedir; yanlis bir adim onu hemen kör yazginin aglarina 

                                                 
54 A.e.,  s.251 
55 A.e.,  s.157-160 
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düsürür. Bununla beraber bu kahramanin, her an insanca kendi kurtulusunu 

saglayacak gücü vardir. Çünkü o, önünde açilmis bu adalet yolunda yürekli ve akli 

basinda olarak ilerlemektedir. Bunun sonucunda da, ayni güçle ve yeni bir girisimle 

bir özgürlüge kavusacaktir 56. 

 Aiskhylos her dramatik olayi, Solon’un gelistirdigi büyük soru çerçevesinde 

degerlendirir: “Tanrinin insana olan yaklasimini nasil dogrulayabiliriz?” Aiskhylos, 

israrla Tanrinin insan yasami üzerindeki gücünün gizli nedenlerini kesfetmeye 

çalisir. Homeros, siirlerinin büyük bölümünde insanin mutsuzlugunda Tanrinin ve 

insanin sorumluluklarinin sinirini çizmeye çalismistir ve insanin ilahi yönetimin 

yasalarina uymasi sonucu ugradigi talihsizlik yüzünden suçlanamayacagini 

söylemistir. Solon adalete olan sarsilmaz inanciyla bu düsünceyi genisletmistir. Ona 

göre adalet insan hayatinda halihazirda bulunan bir ilahi ilkedir.  Bu ilahi ilke eger 

ihlal edilirse kaçinilmaz olarak insan adaletinden öcünü alacaktir. Insanoglu suç ve 

ceza arasindaki baglantiyi anlar anlamaz kendi sanslari için gerekli olan 

sorumlulugun büyük kismini üstlenmeye baslamistir.  

 Solon gibi Aiskhylos’un da tanrinin kutsal ve adil olduguna, onun sonsuz 

dünya hakimiyetinin hatasiz olduguna inandigi bilinir fakat kendi körlügü yüzünden 

Tanrinin cezasina ugrayan insanin trajedisine yürek parçalayici bir merhamet yükler.

 Aiskhylos’un tragedyasi, yeni çagin elestirmenleri tarafindan uzun süre 

“kaçinilmaz yazgilar” tiyatrosu olarak ele alinmistir. Oysa Aiskhylos’un 

tiyatrosundan daha sürekli bir biçimde o kaçinilmaz yazgiya meydan okuyan ve bu 

yazgiyi tersine dönüstürmeye çalisan ayni türde bir baska tiyatro daha yoktur. 

Aiskhylos’un önümüze evrim halinde bir dünya koydugunu görürüz. Onun 

düsüncesine göre, bu olusum halindeki dünyada, insanin kendi gelecegi için 

harcadigi çabalarla ve tanrilarin  iyilige dogru sürekli arinip saydamlasmalari ile 

evrendeki trajik kötü güçler, giderek çözülüp dagilmaktadir 57. 

 Aiskhylos trajik bir yazardir diyebiliriz, ama insan yasamini trajik 

bulmamaktadir; iyimserdir ve sonunda tanrilarin her seyi düzeltecegine inanir. 

                                                 
56 Andre Bonnard, Insan ve Tragedya, Evrensel Basim Yayin, Çev.Yasar Atan, Istanbul, 2004, 
s.151-152 
57 A.e., s.151-152 
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Oyunlarinin tümünde dinsel bir tören havasi sezilir. Kisiler karakter degil, adeta onun 

duygularinin ve düsüncelerinin temsilcileridir 58. 

 Aiskhylos; kaderi yalnizca suçlu insanlari digerlerine örnek olmak için 

cezalandiran bir güç olarak görmüyordu. Ondan önce hiçbir sair günahin bu yari 

tanrisal gücünü bu kadar canli bir sekilde fark etmemis ve cezalandirmamisti. Bizim 

karakter dedigimiz sey, Aiskhylos’un tragedyalarinda o kadar da önemli bir yer 

tutmamaktadir. Onun tüm tragedyalari iki fikir arasindaki gerilim üzerinde 

toplanmistir. Bu iki fikir; iyi ile Tanrinin dünyadaki bölünemez adalete olan inanci 

ve insani dünya düzenini bozmaya ve kaçinilmaz sekilde bunun için ceza almaya iten 

güçlerin zalimligidir. 59.  

 Böylece Aiskhylos’un tiyatrosunda trajik, tanrilarin korkunç bir ser gücü 

olarak sergilenmektedir. Bu güç, büyüklük savindaki kisiler için ürkütücüdür, çünkü 

bu büyüklüge ulasmak, hem de masum kalmak pek mümkün degildir. Diger taraftan 

bu korkunç güçle mücadele edip, etmemesi de insanin özgürce kendi seçimine 

sunulmustur. Görüldügü gibi Aiskhylos’un tiyatrosu, sadece kör bir yazginin insan 

için kaçinilmaz olarak tasarladigi durumlar sunmamaktadir. Bu tiyatroda ayni 

zamanda o kaçinilmaz yazgiya karsi insani bir özgürlügün var oldugu da ortaya 

konmaktadir. 

 Aiskhylos; halk söylencelerinde anlatilan Atreusogullari ve kral 

Labdakosogullari soylarinin karsilikli kan davasina dayanan ve birbirlerini karsilikli 

öldürmekle, kusaklar boyu böylece sürüp giden kaderlerine yepyeni yorumlar getirir 

ve adi geçen kahramanlara, kaderleri disinda özgür istençlerini kullanabileceklerini 

de göstermeye çalisir 60. 

 Aiskhylos’un yalnizca Attika tragedyasina kalici çizgiler kazandirmakla 

kalmayip61, dünya edebiyatinin da vazgeçilmez kesitleri olmus tragedyalari yedi 

tanedir 62. Bu oyunlar: Tebai Onünde Yedi Komutan (I.Ö. 467), Yalvaran Kizlar 

                                                 
58 Nutku, a.g.e., s.37 
59 Jaeger, a.g.e., s.165 
60 Bonnard, a.g.e., s.153 
61 J.T Sheppard, Attic Drama In The Fifth Century, V,  Cambridge, 1927, s. 117. 
62 Çalislar, a.g.e., s.13 
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(I.Ö. 463),  Oresteia (I.Ö.458), Agammemnon, Adak Tasiyanlar, Eumenidler, ve 

Zincire VurulmusPrometheus (I.Ö. 458) 63’tur. 

 Elimizdeki oyunlardan en az politik olani Tebai Önünde Yedi 

Komutan’dir64.  Bu oyun Tebai Krali Oedipus’a iliskin söylence üstüne bir 

üçlemeden günümüze kalan tek oyun olup Polyneikes’in kendi kendisine ve 

Eteokles’e karsi giristigi eylem çevresinde, polis düzeninin eski düzene olan 

üstünlügünü simgelemektedir 65. 

 Tebai Önünde Yedi Komutan Pers isgalinin anilarindan esinlenerek 

yazilmistir. Kalan oyunlarda politik ilgi daha büyük ve daha tanimlanabilirdir. 

Çaginin gerçek olaylariyla ilgili tek günümüze kalmis ve I.Ö. 472 yilinda birincilik 

ödülü almis bir dörtlemenin parçasi olan  Persler, tarihsel bir olayi tanrisal adalet 

katinda isleyerek, Pers yenilgisinin isiginda Atina’yi yüceltir. 

 Persler ve Yalvaran Kizlar  oyunlarinda, Themistokles’in etkileri görülür. 

Persler I.Ö. 472 yilinda, muhtemelen Themistokles’in afarozundan sonra yazilmistir. 

Oyunda önemle belirtilen, büyük ölçüde Themistokles’in stratejik dehasindan 

kaynaklanan Salamis zaferidir.  

 Yine bir üçlemeden bu güne kalan tek oyun olan Yalvaran Kizlar, Dogu 

despotizmine direnisi yeniden ele alir. Yalvaran Kizlar’da bir grup kaçak söz 

konusudur. Insanlar arasinda yapilan demokratik oylamadan sonra bu kaçaklara 

Argive Devleti tarafindan yasal koruma verilmesi kararlastirilir. Aiskhylos burada, 

dislanmasindan sonra Themistokles’e koruma verenin Argos oldugunu, Argos’da 

demokrasi kötü günler geçirmis olsa da, Slain’in ogullarinin gücüne dönülmesi ile 

tekrar yapilandirildigini veya oyunun muhtemel tarihi olan I.Ö. 463’te bunlarin 

oldugunu izleyicilerine hatirlatmaya çalismaktadir. 

 Agamemnon, Adak Tasiyanlar ve Eumenidler oyunlarindan olusan ve 

bugüne tam olarak kalmis tek üçleme olan Oresteia, lanetli Atreus soyunun korkunç 

alinyazisini verirken, ana hukuku ile baba hukuku arasindaki karsitligi yansitir. 

Oyunda Agamemnon, Klytemnestra ve Ageisthus ’un iddialarinin kurbani olur. Bu 

kisiler de aslinda Orestes’in kurbanidir. Ailenin bütün üyeleri adaletin araçlari olarak 

                                                 
63 A.e., s.12 
64 Podleck, a.g.e., s.125 
65 Çalis lar, a.g.e., s.13 
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görevli olduklarini iddia ederler. Final oyunu; Eumenidler’e   karsi iddialar ortaya 

koyarken ayni zamanda zit güçler içinden çikilmaz sekilde karsi karsiya gelirler. 

Klytemnestra’nin hayaleti Orestes tarafindan öldürülmesinin intikamini almak üzere 

Erinyes’in üzerine yürür. Erinyes ise kendisinin yalnizca Apollon’un emirlerine 

uydugunu söylemektedir.  Bu asamada Athena sahneye gelir ve Areopagus’un 

mahkemesini kurarak durumu çözer. Oyunun sonunda ise, anlasma saglamasi için 

heybetli tanriçalar Eumenides’e dönüstürülür ve zalim güçler artik bir kenara 

birakilir. Polis tarafindan üyelerinin yarari için organize edilen yasal adaletin 

uygulanmasiyla intikam gibi konular kapanir. Eumenidler’in Aiskhylos’un en 

politik oyunu oldugu bu açidan söylenebilir 66.  

 Aiskhylos’un anlasmazligin çözümünde Areopagus ’a verilen agirlikli rol, 

Ephialtes’in I.Ö.458’deki reformlarina gönderme yaptigini açikça gösterir. Ilk 

bakista, Atina’nin yeni mahkemesiyle sahip oldugu prestij,Aiskhylos’un reformlari 

onaylamadigi seklinde görülebilir ama daha detayli bakildiginda onun yeni kurulan 

mahkemeye, Orestes davasindaki gibi cinayet davalarini yargilama hakki verdigi 

görülür. 

 Çalismamizin konusu olan,yine söylenceye dayali bir üçlemenin ikinci oyunu  

Zincire Vurulmus Prometheus, Atinali polis vatandasinin bilinçlilik düzeyinin 

yükselisini, kaba güç ile akilci düsünce arasindaki çatisma içinde verir67. 

 

 

 

 

                                                 
66 Zimmermann, a.g.e., s. 355. 
67 Lesky, a.g.e., s. 119. 
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C- AISKHYLOS’UN “ZINCIRE VURULMUS PROMETHEUS” 

TRAGEDYASI VE BASKALDIRI KAVRAMI 

 

Insanin Prometheus  tarafindan,  maddeden yaratildigi, daha dogru bir 

deyimle ‘yapildigi’ mitosu, geç bir dönemde, I.Ö. 4. yüzyilda ortaya çikar. Bu mitosa 

göre Prometheus, suya ya da gözyaslarina kil karistirarak, ölümlü ilk varligin 

bedenine biçim verir. Sonra çamurdan yapilmis bu bedene yasam solugunu üfler. Bir 

baska mitosa göre Prometheus, ilk insanin yalnizca yapicisidir, onu yalnizca 

biçimleyen kisidir. Ilk insana hayati, ruhu Athena vermistir.68 

         Prometheus ’a, insanlarin dostu olarak baslangiçtan beri rastliyoruz. Hesiodos 

söyle bir olay anlatir: Tanrilarla ölümlü insanlar Mekone ’de toplanmislar, kesilen 

her kurbanda tanrilara ait payi saptiyorlarmis. Kurnaz Prometheus , koca öküzü 

keserek ikiye bölmüs, bir yana etini koymus, üstünü iskembeyle örtmüs;bir yana 

kemikleri koymus, üstünü parlak yagla örtmüs. Zeus  kötü tarafi seçerse, aslan payi 

onlarin olacaktir; tersi olursa, üstünlük yine tanrida kalacaktir. Prometheus, Zeus’a 

iki parçadan birini seçmesini söylemis. Zeus  yagla kapli olan parçayi seçmis. 

Aldatilip, kemik yiginini seçtiginin farkina varinca da öfkelenmis, insanlari 

cezalandirmak için atesi ellerinden almis. Prometheus  bunun da bir çaresini bulmus 

hemen. Olympos’a çikmis, bir kamisin içine bir kivilcim saklayarak, yeryüzüne 

insanlara getirmis. Insanlari tekrardan atese kavusmus görünce Zeus’un öfkesi daha 

bir artmis. Hem insanlari, hem de tanrilar babasina karsi gelen Prometheus ’u 

cezalandirmak ve onu kendi istegine boyun egdirtmek için yeni çareler 

düsünmüs.Tanrilar kralinin onu cezanlandirisi müthis olmustur. Onu zincirle 

kayalara baglatarak karacigerini kartallara yedirtir. Kartal yedikçe, karaciger yeniden 

büyümektedir.69  

         Bu konuda Hesiodos’ta olmayan ayrintilari Aiskhylos’tan ögreniyoruz. 

Zeus’un gelecegi ile ilgili bir gizi yalnizca Prometheus  biliyordu. Zeusun birliklte 

olacagi bir kadindan dogacak bir çocuk, babasininin kralligina son verecekti. Zeus  

                                                 
68 Bedrettin Cömert, Mitoloji ve Ikonografi, Ayraç Yayinevi, Ankara, 1999, s. 21-22 
69 Hesiodos, Theogonia-Isler ve Günler, Çev.Azra Erhat, Sabahattin Eyüboglu, Türk Tarih Kurumu 
Yayinlari, Ankara, 1999, s.103-141; Gruppe Kiel, “Prometheus”, DNP, Stuttgart, 2001, s.402. 
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bu kadinin kim oldugunu ögrenip, onu bekleyen tehlikeyi savusturmak için, zincire 

vurdurdugu Prometheus ’u salivermek zorunda kaldi, zincirlerini çözdü. Kahramanin 

cigerini kemiren kartali öldürsün diye Herakles’i yolladi. Yeniden tanrilar katina 

kabul edilen Prometheus, gizi açikladi; Zeus, Nereus  Kizi Thetis’e gönül vermisti. 

Ne var ki, Thetis’in doguracagi çocuk babasindan daha güçlü olacakti. Zeus, 

Thetis’le birlestigi taktirde, kralligi son bulacakti.70  

         Prometheus , Titanlar soyundandir. Hesiodos’a göre Iapetos’la Okeanos kizi 

Klymene’nin ogludur.71mitosa göre Titan kari koca Iapetos’la Klymene’nin dört 

oglu olmustur: Atlas, Menoitios, Prometheus, Epimetheus. Bu çocuklarin dördü de 

akil gücü bakimindan tanrilara üstündürler ve tanrilara kafa tutmaktadirlar. Bu 

yüzdendir ki Tanrilar Tanrisi Zeus  onlara karsi özel bir kin duymaktadir. 

Çocuklardan ilk ikisi Atlas’la Menoitios, Tanrilarla Titanlar arasindaki ünlü savasa 

katilmis ve Zeus  tarafindan Atlas gökkubbeyi omuzlarinda tasimakla, Menoitos da 

yerin dibine kapatilmakla cezalandirilmistir. Daha sonra da Prometheus’u, 

karacigerini kartallara yedirerek, Epimetheus ’u da ilk kadin Pandora ’yi kendisine 

es etmekle cezalandiracaktir 72.  

Zeus’un Iapetsogullarina olan özel hincin asil nedenini onlara verilen 

sifatlardan anliyoruz: bu Titanlarin dördü de kafa gücünden pay almislardir, akildan 

yana üstündürler ve bu üstünlükleriyle övünüp  Zeus’a karsi gelmeye yeltenirler. 

Akil gücüyse Zeus’un tekelindedir, o dünya egemenligini bu güçle ele geçirmistir. 

Bu gücü baskasinda görmek içinde dinmez bir öfke dogurur. Prometheus  da bu 

öfkeyi körükler durur: sivri aklini, gelecegi önceden görme gücünü Zeus’u aldatmak, 

kuskulandirmak, küçük düsürmek için kullanir. 

Adi ‘’önceden gören’’ anlamina gelen Prometheus  bir kahindir ve Gaia 

Kronos’a nasil devrilebilecegini haber verdiyse, Prometheus  da Zeus’un bir gün 

tahtindan düsecegini bilir.  Aiskhylos’a göre Prometheus, Klymene ’nin degil, baska 

bir adi Themis(Adalet) olan Gaia’nin ogludur. Bu bilgiden edindigi üstünlükle 

Prometheus, Zeus’u sürekli bir kuskunun altinda tutar. Prometheus  baslangiçtan 

beri insanlardan yana olmustur, onlara dayanarak Titanlarin öcünü almak ve 
                                                 
70 Aiskhylos, Zincire Vurulmus Prometheus, Çev. Azra Erhat, Sebahattin Eyüboglu, Türkiye Is 
Bankasi Kültür Yayinlari, 2000, s. 80-83 
71  Erhat, a.g.e, s.254;  Kiel, a.g.e.,  s.402. 
72 Hançerlioglu, a.g.e.,s. 58-59 
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Olymposlularin egemenligi yerine insanlarin egemenligini getirmek emelindedir. 

Yeni bir devrimin hazirlayicisidir. Zeus’u aldatmakla onu insanlara karsi kiskirtir. 

Kurdugu bu düzen tanrilar için küçük düsürücüdür. Zeus  bile bile aldanir, ama oldu 

bittiyi önleyemez. Bu onur yarasindan öç almak içindir ki atesi vermez olur 

insanlara. Prometheus  da tanriyi bir daha aldatir ve atesi alip götürür, insanlara 

verir.73 

 Prometheus, öteki kardesleri gibi tanrisal düzene kafa tutmus, karsi çikmis, 

ne var ki öteki kardeslerinden farkli olarak sonunda insanlar yaratmak ve onlara atesi 

(yaraticiligi, bilimi, uygarligi) vermekle bu düzeni degistirmeyi basarmistir. Bu 

yüzden de Zeus  tarafindan zincire vurulmus ve  Zincire Vurulmus Prometheus 

adiyla anilmistir74. Tanrilarca görevlendirilen bir kartal, sürekli olarak her gece 

yeniden olusan karacigerini kemirmektedir. Onu, Kafkas Dagi'nin tepesindeki bu 

tanrisal iskenceden bir insan, bir ölümlü olan Herakles kurtarir. Prometheus  “Zeus 

tahtindan düsmedikçe benim iskencelerimin sonu yok” der, böylelikle de insanliga 

özgürlügün yolunu göstermis olur 75. 

 Zincire Vurulmus Prometheus basligiyla Türkçeye çevrilmis olan 

tragedyanin Yunanca adi Prometheus Desmotes,  yani “Baglanmis Prometheus” 

dur. Aiskhylos, Prometheus konusunu üç tragedyada islemistir. Zincire Vurulmus 

Prometheus bu üçlünün birinci ve elimize geçen tek oyunudur. Öbür ikisi yitirilmis, 

yalniz adlari kalmistir: birinin Kurtulmus Prometheus,  öbürünün Ates tasiyan 

Prometheus  oldugu bir oyun listesinde yazilidir. Prometheus ’un hangi yil oynadigi 

bilinmiyor. Tragedyanin biçimini ve dilini inceleyen bilginler onun Persler’den 

sonra ve Oresteia üçlügünden önce yani I.Ö. 472 ile 458 yillari arasinda yazildigini 

ileri sürmektedirler. 

            Prometheus ’un asil konusu insan, oynanan dram da insanligin dramidir. 

Insan dostu, Tanri düsmani Prometheus, Aiskhylos’dan bu yana, en çok da bizim 

çagimizda  bu özelligi ile insanligi temsil eden bir kahraman olarak 

benimsenmistir76. Oyun tanrilar arasinda geçmesine ragmen asil anlami insanlarla 

ilintilidir. Prometheus , bir düzene karsi bilinçli olarak bas kaldiran insanin 
                                                 
73 Erhat, a.g.e., s.254; Aiskhylos, a.g.e., s.10 
74 Walter Pötscher,   “Prometheus”, Der Kleine Pauly, 4, München, 1962, s. 1175. 
75 Hançelioglu, a.g.e., s.58 
76 Aiskhylos, a.g.e., s.5-6 
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temsilcisidir 77. Prometheus  bir efsane kisisidir. Gerçi Homeros destanlarinda adi 

geçmez, ama Hesiodos’un iki büyük siiri Theogonia ile Isler ve Günler’de çok sözü 

edilir. Ne var ki, Prometheus, insan dostu olarak ilk kez Aiskhylos’un tragedyasinda 

karsimiza çikmaktadir78. 

 Prometheus , bir baskaldiri öyküsü üzerine kurulmustur. Prometheus , 

Olympos tanrilar düzeninin kurulmasi için Zeus  ile isbirligi yapmis ve kendi 

soyundan olan Titanlara bas kaldirmis olan ileri görüslü bir tanridir. Daha sonra 

Zeus’un yönetim biçimine de karsi çikmis, onun zorbaligina ket vurmak için 

tanrilarin ayricaligi olan atesi çalarak insanlara iletmistir. Zeus  bu davranisi 

cezalandirir. Oyun basladiginda Prometheus ’un Zeus’un buyrugu uyarinca daglar 

üzerindeki bir kayaya zincirlendigini görürüz79. Prometheus  ugratildigi bu 

asagilayici ceza yüzünden Zeus’a karsi korkunç bir kin beslemektedir. Zeus’un 

egemenligini sona erdirecek olan olayi bildigi halde bu gizi açiklamamakta direnir. 

Zeus  istedigi bilgiyi koparamayinca Prometheus ’u daha büyük cezalara çarptirir, 

daha dayanilmaz acilara ugratir.80Ama hiç bir iskence tehdidi onun kararini 

degistiremez. Bu cezasi onu caydirmak için yeterli degildir ve bu yüzden Tartarus’da 

zindana atilir. Trajik üçlemenin ilk oyunu olan Zincire Vurulmus Prometheus  

oyunu bu sekilde son bulur 81. 

 Titanlari yenerek yönetimi ele geciren Zeus , daha sonra bir düzen kurmaya 

girismistir. Bu düzende kendisine krallik tahtini ayirmis, diger tanrilara da  seref 

paylari, egemenlik alanlari dagitmistir. Ne var ki bütün tanrilar paylarina düsen alani 

yönetirken Zeus’un buyruklarini isteyerek ya da istemeyerek yerine getirmektedirler. 

Buna tek baskaldiran Prometheus  olmustur. Kavga, Zeus  ile Prometheus  

arasindadir ve bir özgürlük-kölelik kavgasidir. 82 

 Zincire Vurulmus Prometheus,  yalnizca bir tragedyayi degil, tüm üçlemeyi 

isgal eden kahraman bir figür üzerine odaklanmistir. Zincire Vurulmus Prometheus 

                                                 
77 Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1985, s.36 
78 Aiskhylos, A.g.e, s.6 
79 Pötscher, a.g.e., s. 1176. 
80 Sevda Sener, Insani Geçitlerde Sinayan Sanat; Dram Sanati, Mitos-Boyut yayinlari, Istanbul, 
2003, s.34 
81 Gibert Murray, Aeschylus:The Creator of Tragedy, Oxford University Press, Great Britain, 
London, 1940, s.88-89 
82 Aiskhylos, a.g.e.,s.14 
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bir isyanin tragedyasidir. Prometheus ’un acisi ve faciasi onun dogasi ve kendi 

hareketlerinden kaynaklanmaktadir. Der ki; “bilerek, evet tamamen kendi arzumla 

günah isledim, inkar etmeyecegim: insanogluna yardim ederek kendi sonumu 

hazirladim”. Bu yüzden bu tragedya digerleri arasinda farkli bir yere sahiptir. 

Prometheus ’un tragedyasi, aslinda tüm ruhsal katilimcilarin çektigi acidir. 

Kahraman, Aiskhylos’un hayalgücü tarafindan yaratilmistir.  

          Hesiodos, Prometheus ’u Zeus  tarafindan cenneten ates çaldigi için 

cezalandiran kötü biri olarak biliyordu. Fakat Aiskhylos, büyük bir hayal gücüyle 

tam bir insanlik sembolü yaratmistir. Aiskhylos’a göre atesin ilahi gücü uygarligin 

sembolüydü. Dünyayi kesfeden, güçlerini organize ederek onu arzusunun kölesi 

haline getiren, onun hazinelerini ortaya çikaran Prometheus  dünyayi uygarlastiran 

bir dahiydi.83. 

 Prometheus ’da Yunan tragedyasinin tüm mitolojik figürlerinin sanki 

gerçekten yasamislar gibi bireysellestirildikleri görülür. Tüm çaglarin insanlari 

Prometheus ’u insanoglunun bir temsilcisi saymislar, onunla birlikte bir kayaya 

zincirlenmisler ve onun güçsüz ama baskin nefret çigligina katilmislardir. Aiskhylos 

onu basta daha insani bir figür olarak tasarlamis olabilir, fakat onun karakterinin 

özünde, atesi kesfetmesi her zaman psikolojik bir öge, binlerce yil boyunca 

ulasilamamis zengin bir insanlik ideali vardir. Bu yüzden, sairler ve filozoflar asirlar 

boyunca Zincire Vurulmus Prometheus’u diger Yunan dramalarindan daha fazla 

sevmislerdir.84  

            Bu tragedyada aci çekmek insan irkinin bir zorunlulugudur. Ilk kez 

insanoglunun “zavalli ve kisa” varolusuna atesi getiren Prometheus ’tur. Insanligin 

acinacak durumu bize gösterilir. Zeus  atesi sakladigi gibi, yasamin anlamini da 

insanlardan saklamistir. Sayisiz kötülügü serbest birakmistir; her yer bu kötülüklerle 

doludur ve onlardan kaçis yoktur. Hayat zordur ve her zaman ölümün gölgesi 

altindadir. Aslinda hepsinden daha tehlikelisi Zeus , zaman zaman mutsuz bir canavar 

gibi insanligi toptan yok etme planlari yaparak eglenmektedir. Troya Savasi’ni 

çikardiginda düsündügü de iste budur 85. 

                                                 
83 Jaeger, a.g.e., s.252 
84 A.e., s.253-254 
85 Murray, a.g.e., s.92-95 
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 Ates, uygarligin temelini simgeler86. Prometheus  mitosunun tasarimi, salt 

insanligin yükselmekte olan özüne kattigi, verimli bir degerdir. Çünkü insan 

bagimsiz olarak ates beklemis, onu gögün bir göndermesi olarak degil, tutusturan 

yildirimdan ya da isitan Günes’ten almistir. Böylece ilk felsefe sorunu, kisiyle Tanri 

arasina üzücü, giderilmez bir karsitlik koymustur. Insanlik bölüsebilecegi en iyi ve 

en üstün nesneyi kan dökmekle kazaniyor, sonra da onun sonuçlarini alma geregini 

duyuyordu. Acilarin ve yikimlarin tüm dalgalanisiyla, yüce insan soyuna ulasmaya 

çabaliyordu87. 

 Prometheus ’un armagani olan akil, insani özgürlestirmisti. Çünkü onun 

doganin yasalarini anlamasini ve böylece kontrol altina almasini olanakli kilmisti88. 

Öte yandan Olympos Tanrilari’nin varliginda Antik Yunan insaninin, bütün kuskulu 

degisimleri ortadan kalkmistir. Antik Yunan sanatçisi, özellikle, bu tanrisal 

varliklardan ötürü, degisen bagimliliginin karanlik duygusunu sezmisti. 

Aiskhylos’un Prometheus ’unda bu duygu simgelesmistir. Titan sanatçisi, kendini, 

insanlari yaratma, Olympos tanrilarini yok etme gibi baskaldirici inançlar içinde 

bulmustu. Bu durum onun, üstün bilgeligi yüzünden, sonu gelmez acilari çekmeye 

itilmesinden dogmustur. Sonu gelmez aci ile baski altina alinarak ödenen sey, üstün 

usun görkemli gücüdür. Aiskhylos’da, siirin içerigini ve özünü kuran; sanatçinin kati 

büyüklenmesidir 89.  

 Prometheus  insana en degerli varligi olan aklini kullanmasini ögretmekten 

baska bir sey yapmamisti. Aiskhylos da bu gerçegi Prometheus ’a usta bir incelikle 

söyletmektedir. Artik insan çocukluk evresini atlatmistir. Düsüncelerini gelistire 

gelistire olgunluk çaginin bilincine varmaktadir. Böylece artik us çagini yakalamasi 

çok yakindir 90.  

 Aiskhylos “atesi çalmakla” ilgili mitolojideki eski temayi büyük bir ustalik 

ve coskuyla yeniden kurgulayip isler. Bu temaya yeni boyutlar kazandirir ve ona 

bambaska simgesel bir anlam yükler. Prometheus , mitolojideki gibi yalnizca atesi 

çalip onu baskalarina ulastiran bir hirsiz degildir. O ayni zamanda insanligin 
                                                 
86 Thomson, a.g.e., s.331 
87 Nietzche, Müzigin Ruhundan Tragedyanin Dogusu, Çev. Ismet Zeki Eyüboglu, Say Yayinlari, 
Istanbul, 2003, s.53 
88 Thomson, a.g.e., s.342 
89 Nietzche, a.g.e., s.52 
90 Andre Bonnard, “Insan ve Tragedya”, Evrensel Basim Yayin, Çev.Yasar Atan, Istanbul, 2004, s.93 
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egiticisidir. Prometheus, insanlara atesi vermis, böylece insanoglu da bu dehayi 

kullanarak kendi büyüklügünün ve gücünün sinirsizligini kanitlamistir. Atese sahip 

olmak demek simgesel olarak sanatlari yaratmak, uygarligi bütün alanlarda kurup 

ortaya koymak demektir. Çünkü ates en kolay sekilde uygarligin önünü açan bir 

nesnedir;  ve insanoglunun öteki alanlarda gerçeklestirecegi kazanimlarin ön 

simgesidir; o tohum ve topraktir, uygarligin sonsuz yoludur. Prometheus , çaldigi  

atesin insanlara ulasmasindan sonra, teknikleri kesfedip doganin sert, acimasiz 

yasalarini yenen insanligin, yaratici dehasinin bir simgesi olmustur 91. 

 Aiskhylos, Prometheus ’un günahini sadece tanrilarin sahip olduklarina karsi 

yapilmis bir savunma olarak göstermeyi degil; onun atesi getirmek yoluyla insanoglu 

için yaptiklariyla alakali bir tür trajik kusurluluk olarak göstermeyi planlamistir. Her 

çagda, bilginin ve sanatin zaferini hayal eden, aydinlanmis ruhlar ortaya çikmistir. 

Aiskhylos, Zincire Vurulmus Prometheus’da kahraman insanoglunu karanliktan 

ilerleme ve uygarligin isigina çikarmakla övünür ve koro da onu tam olarak 

onaylamasa da, utangaç bir sekilde onun bir tanri gibi kullandigi yaratici dehasina 

olan hayranligini ifade eder 92. 

 Hesiodos’un epiklerinden Aiskhylos’un çalismasina kadar bütün eski Yunan 

hikayelerinde, Prometheus  efsanesinin merkezi olan Prometheus , dünyadaki birçok 

eski kültürle paralellik kurulabilecek kadar basit ve ilksel bir figürdür; Prometheus  

hile ile tanrilardan atesi çalar ve bu büyük hediyeyi insanlara verir. Zincire 

Vurulmus Prometheus’da hirsizlik ona karsi  Zeus  ve diger tanrilar tarafindan 

yöneltilen ilk suçlamadir. Diger suçlardan sadece birisidir ve anlami bir maddenin 

hirsizligindan çok daha fazlasidir; insanliga yapilan büyük bir faydanin ilk adimidir. 

Ates yani Prometheus ’un hediyesi, onun ölümlülerin entellektüel ve teknolojik 

icatlari üzerine olan görüslerinin sembolüdür 93. Prometheus  “Insanoglu hayaletler 

gibi kasvetli bir karmasa içinde yasiyordu” der. Ta ki o insanlara mimariyi, 

astronimiyi, matematigi, alfabeyi, hayvanlari evcillestirmeyi, gemi yapimini, 

rüyalarda gelecegi okumayi, kehanetleri ve metalurjiyi ögretene kadar 94.  

                                                 
91 A.e., s.91-92 
92 Jaeger, a.g.e., s.255-257 
93 John Herrington, Aeschylus , Yale University Press, USA, New York, 1986, s. 158-159 
94 Aiskhylos, a.g.e.,s.60-61 
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 Prometheus  sayesinde insanoglu, yeralti magaralarindan günyüzüne çikar. 

Agaçtan, tastan ve günese bakan evler yapar. Yildizlarin doguslari, batislariyla ilgili 

bilimleri kesfeder. Sayilarin bilimini kesfeder. Bütün insan düsüncelerini toparlayan 

bir bellek görevini gören ve ayni zamanda bilimsel arastirmalarda kullanilacak olan 

yaziyi icat eder. Öküzü sabana kosar; ati evcillestirip egitir, metalleri isler. Insan 

yasamini güvenlik altina alan ve onu uzatan tip bilimini kurar 95. Onun atesi çaldigini 

duyunca gösterdigi cüretten saskina dönen Okeanos Kizlari günah isledigini 

haykirirlar, ama böyle bile olsa, bu insanligi yok olmaktan kurtaran bir günahtir 96. 

 Prometheus  kendisini kardesi olan Titanlardan ayirmis ve onlarin 

yasamlarinin umutsuzlugunu fark etmistir. Çünkü onlar sadece vahsi gücün önemini 

bilirler ve yalnizca bilimin dünyayi yönettigini hiçbir zaman anlayamazlar. Iste bu 

sekilde Prometheus  Titanlar üzerinde hakimiyet sürecek yeni Olympiali düzenin 

büyük gücünü tasarlar97. Titanlar seviyesine yükselen insan, kültürünü kendisi elde 

eder ve tanrilari onunla isbirligi yapmaya zorlar. Çünkü kendisine yeterli olan zekasi 

ile elinde onlarin varolus ve kisitlamalarini tutar. Bu Aiskhylos’un adalet arzusudur 

ve onun dünyaya bakis açisinin temel pozisyonunu ortaya koyar. Tanrilari 

düsünürken, Yunanli sanatçilarda karsilikli bagimlilik konusunda bulanik bir duygu 

vardir ki  Aiskhylos’un Prometheus ’unda bu duygu sembollesir. Titan sanatçisi 

insan yaratma ve tanrilari yok etme cesaretinin gücünü kendinde kesfeder. Bunu, 

emin oldugu üstün zekasi ile yapabilir. Bunun kefaretini ebedi aciyla ödeyecektir. 

Büyük zekanin muhtesem “yapabilirim” gücü ile ebedi aci, sanatçinin vazgeçemedigi 

gururu pahasina elde edilir ki Aiskhylos siirinin özü ve ruhu budur 98.  

 Böylece ilk felsefi problem, insan ve tanri arasindaki acili ve uzlasmaz bir 

düsmanlik olmustur ve bu her kültürün kapisina bir kaya kütlesi gibi yerlesmistir. 

Insanlar en yüksek ve iyiyi suç yoluyla elde edebileceklerse sonuçlarina 

katlanmalidirlar. Küstah Titan Prometheus , eger Zeus  onunla hemen anlasmaya 

varmazsa egemenliginin tehlikeye girecegini kendisine söyler. Aiskhylos’da ürkmüs, 

                                                 
95 A.e.,  s.61-63 
96 Thomson, a.g.e., s.340 
97 Jaeger, a.g.e., s.258 
98 Nietzche, a.g.e., s.62 
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sonundan korkmus olan ve Titanla isbirligi yapan Zeus’u görürüz. Böylece ilk 

Titanlar Çagi, bir kez daha Tartarus ’dan ele geçirilerek gün isigina çikartilir 99.  

 Aiskhylos’un Prometheus ’unun çektigi acilar, cennetten yoksunluga ve 

ölüme atilmis fakat yeniden yukari çikmaya çalisan insanin kendisinin acilari olarak 

görülür 100. Aiskhylos, en yüce bilgiye yalnizca aci çekilerek ulasilabilecegini 

söylerken aslinda, kendi dini inancina yönelik bir ifade ortaya koymaktadir. 

Aiskhylos’un tüm isleri aci çekmenin ve bilginin yüce ruhsal birligi üzerinde 

odaklanmistir. Onun hayatinda bir siir olarak gelisen düsüncenin izini sürmek 

kolaydir: Zincire Vurulmus Prometheus’dan Persler’e kadar, derin tutkunun ve 

düsüncesizligin sergilendigi Yalvaran Kizlar’dan, Oresteia’ya ve  Agamemnon’daki 

kutsal duaci koroya kadar hepsi sairin kadere olan inancinin soylu ifadesini bize 

sunar. Aiskhylos’un, hayati boyunca süphe ve korkuya karsi güçlendirmeye çalistigi 

acinin kutsanmasi esnasinda yavas yavas yolunu çizen talihin, insan ruhunu yenileme 

ve kilavuzluk etme adina muazzam bir gücü vardir.. Dogasi yalnizca onun yaptiklari 

tecrübe edilerek anlasilabilen Tanrinin, ölümlüler için yasalar koyarak onlar için 

bilgiye giden yolu hazirlayan Tanrinin kurali sudur: “Aci çekerek ögren.” Aiskhylos 

süpheden kurtulmaya çalisirken yalnizca bu trajik bilgide huzur bulmustur. Ve bunu 

yapmada kolayca saf bir sembole dönüsebilen mitosdan yardim almistir. Tüm 

saldirilara ragmen düzen, kaosa karsi kendini tekrar olusturmaktadir. Bu, aci 

çekmenin anlamidir101. 

 Bireysel bir ruh tarafindan hissedilen her nese veya aci evren boyunca 

titresimler yaratir ve böylece hayatin tümü aci ceker. Bu düsünce belki de en erken 

ifadelerinden birini Prometheus ’da Okeanos kizlarindan birinin sarkisinda bulur. 

Onlar onunla birlikte izdirap çekerler; aslinda tüm dünya bu aciyi çekmektedir 102. 

 Yunan tragedyasindaki en güçlü faktörlerden biri de lirik haykirislariyla 

aktörlerin trajik tecrübelerini nesnellestirecek bir koroya sahip olmasidir. Zincire 

Vurulmus Prometheus’un korosu acima ve dehsetten olusmaktadir. Koro kendisini 

Prometheus ’un acilarina o kadar içten bir sekilde adamistir ki, Hermes’in 

uyarilarina ragmen sonunda onunla cehenneme gitmeyi ve acilarini paylasmayi 
                                                 
99 A.e.,  s.63 
100 Thomson, a.g.e., s.334 
101 Jaeger, a.g.e., s.258-261 
102 Murray, a.g.e., s.97 
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seçmislerdir. Buna ragmen koronun sahip oldugu trajik duygu trajik bilgiye 

aktarilmistir. Böylece koro kendisini duygularin üzerinde tamamen düsünceye 

dayanan bir yere yükseltir ve tragedyanin gerçek amacina bu sekilde ulasilmis 

olur103.  

 Zincire Vurulmus Prometheus için söyle söylenebilir: “kaosa - entellektüel, 

politik ve dini kaosa- odaklanmis bir zihinden ortaya çikmistir”104. Prometheus ’un 

karakteri efsanede politik bir nitelik tasimaktadir, ama bu kisiligi tam degerlendirip, 

dramini modern anlamda politik bir durum olarak canlandirabilmek, Atina’nin 

tragedya yazarlari arasinda politik görüsü en köklü olan Aiskhylos’a vergi bir 

basaridir. 

 Prometheus  atesi tanridan çalmis ve insanlara vermis, tanrilarin kurmus 

oldugu düzene karsi geldigi için de zincire vurulmus, korkunç bir ceza çekmektedir. 

Mihlanmis oldugu kayadan bize seslenip, eylemini, eyleminin uyandirdigi tepkiyi, 

kendini ve karsisindakileri elestirip degerlendirmektedir. Prometheus  insanin 

temsilcisidir aslinda. Ve içinde çirpindigi olaylar da günümüzün deyimiyle politik 

olarak adlandirilabilecek insan toplumlarina has olaylardir 105. 

 Zincire Vurulmus Prometheus  politik bir tragedyadir. Aiskhylos politika 

anlayisinin en derinini yansitmaktadir. Bu yansimayla kalmayip, uygarlik 

degerlerinin ne oldugunu kavrayip dile getirmekle insanci eserin en özlüsünü de 

vermistir. Yönetimi ele geçirmis pek çok iktidar sahibi kisi ya da partiler vardir ki, 

karsilarina dikilip direnen tek tük düsünce sahiplerini susturup yok edebileceklerini 

zannederler. Oysa ki, sonuç hayal ettiklerinin tersine çikar: Iktidar sahipleri devrilir 

gider, düsünce sahipleri yener ve kalir. Insan toplumunun bu degismez yasasinin 

bilincine varan Aiskhylos onu Prometheus  diye bir mitolojik kisinin agzindan 

bildirir. Akil gücü kaba güçten üstündür, düsünceye gem vurulmaz, özgür düsünce 

tutuklamaz, susturulamaz, alt edilemez, olaylar nasil gelisirse gelissin, gelecekte 

egemenlik kaba kuvvetin degil, özgür düsüncenin olacaktir.106 

 Efsanenin de, tragedyanin da merkezi her zaman bir kusagin gelip önceki 

kusagi devirmesi ve yönetimi kendinden önceki kusagin ardindan ele almasidir. Bu 
                                                 
103 Jaeger, a.g.e., s.262 
104 Herrington, a.g.e., .s.157 
105 Aiskhylos, a.g.e.,s.6-7,12 
106 A.e.,s.15-17 
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konuyu bir iki yüzyil arayla önce Hesiodos’un, daha sonra ise Aiskhylos’un ayri ayri 

açilardan ele almalari ve islemeleri politika bilincinin gelisimine ilginç bir örnek 

olarak gösterilebilir. Prometheus ’da tipki Oresteia’da oldugu gibi, sair, sehirde 

neredeyse tarihte ilk kez ortaya çikan bir fenomeni tanimlamakta ve onu 

kesfetmektedir. Bu kez sair yenilikçi entelektüeller ile kanunu kayitsiz sartsiz oldugu 

sekliyle korumak isteyen politik otorite arasindaki mücadeleye dikkat çeker. Bu 

fenomeni ilk basta algilayan Aiskhylos, onu her zaman oldugu gibi vatandaslarinin 

anlayabilecegi evrensel bir dille, - mitos diliyle - dramatize etmistir107. 

 Aiskhylos’un her tragedyasi; insanlarin gidisatini ve kaderlerini yönlendiren 

güçlerden ve onun kendine has dindar vicdaninin bekledigi adaleti istemesinden 

kaynaklanmaktadir. Oresteia ve Persler tragedyalarinin ozanina göre; Zeus’un 

kesinlikle adil olmasi gerekmektedir. Bugün bize ulasmis diger eserlerinde de 

Aiskhylos’un tanrilardan zorunlu olarak bekledigi adalet sistemi, tanrilarin efendisi 

ve kendi siir evreninin en soylu kahramani olan Zeus’un kisiliginde saydamlasip 

odaklanmistir. Dramanin yönlendirdigi hedef, bütün belirginligiyle gözlerimizin 

önündedir. Haliyle bu hedef, evrenin bas tanrisi zorba Zeus’tur 108. 

 Hephaistos’un yaptigi is109, tanrilarin efendisi Zeus’un ne kadar gaddar ve 

acimasiz oldugunu bize bir kez daha göstermektedir. Zincirleyip kayalara çivileme 

buyrugunu yerine getiren Hephaistos, Prometheus ’a çok acimakta ve bu zoraki 

görevi için lanetler yagdirmaktadir 110. Onun zoraki yerine getirdigi bu zincirleme 

görevi, evrenin efendisi zorba Zeus’un ne denli buyurgan ve gaddar bir güç 

oldugunu  bize göstermektedir.  Sahnede görünmeyen tanrinin iki sözcüsü 

bulunmaktadir. Bu kötülük timsali kisilerin adlari, güçlü tanri Zeus’un simgesi olan 

tanimlari ve sifatlari içermektedir111. 

 Zeus’un Prometheus ’u cezasini çekecegi yere götürmekle görevlendirdigi 

yetkililer Güç (Kratos) ve Zor( Bia)’dir. Biri onun gücünü, digeri ise bu gücü 

kullanma yöntemini temsil eder. Amansiz, sorumsuz, yasa düsmani, kendininkinden 

baska yasa tanimayan, kendi basina yasa olarak tanimlanan Zeus , dostlarindan bile 

                                                 
107 Herrington, a.g.e., s.160-165 
108 Bonnard, a.g.e., s.81-84 
109 Ayrintili bilgi için bkz. Jean, Robert Gisler, “Prometheus”, LIMC, VII/1, München, 1994, s. 539. 
110 Aiskhylos, a.g.e, s.40-44 
111 Bonnard, a.g.e., s.83-96 
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kusku duyar.Bunlar, tiranin özelligi olarak açikça tanimlanan birer niteliktir. Zeus’un 

bu tas yürekliligi en çok da Io’ya olan davranisinda gözlenir 112. Tiranlara özgü olan 

da budur. Bundan dolayi, Prometheus, Io’nun gelecekteki sikintilari ile ilgili 

kehanetlerini saydiginda seyircinin sevgisinin kimden yana gidecegi gibi bir soru 

olamaz 113. 

 Zeus’un atesi yasaklamasini, tanrinin insanliga ve onun evrimleserek 

olusumuna karsi besledigi kiskançligin bir belirtisi olarak yorumlar Aiskhylos. 

“Bugün Zeus’dan baska hiçbir kimse özgür degil” diye bir saptama yapan ozana 

göre; bu asamadan sonra onun keyfi yönetimine hiçbir güç dur diyemeyecektir. Zeus  

gönlünce ‘yeni yasalari’ yürürlüge koyar ve onlari en acimasiz sekilde uygular114. 

 Zeus , insanliga besledigi hirs yüzünden onlara atesin kullanimini 

yasaklamistir. Atesi çalip sevgiyle insanlara ulastiran tanri Prometheus ’u olasi 

cezalarin en agirina çarptirmistir. Gerçekte Zeus’un insanlara ‘hayir’ dedigi sey, 

yalnizca ates de degildir. Atesin kendisi demek olan sanat ve onun isigi demek olan 

düsünceyi yasaklamistir aslinda Zeus  insanlara. Acimasiz tanri, insanlarin çalisip 

çaba göstermesine karsidir; çünkü bu onun göklerdeki kutsal tahti için sakincalidir. 

 Zeus’un zorba egemenliginde duragan olan ve hiç degismeyen bir sey varsa o 

da kendi istekleri disindaki her seye ‘hayir’ demesidir. Her türlü düsünülüp tasinilmis 

yasam sekline, usun düzenine dayanan her türlü yaraticiliga karsi, Zeus  hep hayir 

der. Bu durumda “hayir” dedigi aslinda insan ve onun “us” yoluyla ilerlemesidir 115. 

 Aiskhylos, acimasiz Zeus’un dogasi hakkinda genis bir fikir açisi 

harmanlamaya çalismaktadir. Atinali izleyicilerin bazilari, Zeus’u son yillarinda en 

sonunda filozofik anlamda aydinlanmaya ulasmis bir insan tarafindan tahtindan 

indirilecek modasi geçmis bir despot olarak, bazilari da Homeros’un epiklerinden 

tanidiklari Olimpia ailesinin insan babasi olarak tanimlamislardir. Bu düsüncelerin 

her biri Aiskhylos’un sonraki oyunlarinda mutlaka bir sekilde dile getirilmislerdir116. 

 Tanri Zeus  için Zincire Vurulmus Prometheus’da gördügümüz kadariyla 

kötü bir tiran, neredeyse melodramatik özellikler tasiyan bir kötülük timsalidir, 

                                                 
112 Aiskhylos,a.g.e , s.74-77 
113A.e., s.72-73 
114A.e., s.42 
115 Bonnard, a.g.e., s.102-103 
116 Herrington, a.g.e., s.170 
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diyebiliriz. Okeanos, Tanrilarin yeni hakiminin hizmetinde tam bir dalkavuk olarak 

gösterilir. Onunla ilgili açilis cümlelerinde Okeanos, Zeus ’un kurbanina verdigi 

cezadan hosnut kalir ve söyle der: “Prometheus  Zeus’un tiranligini sevmeyi 

ögrenmek zorundadir”117. Hephaistos bile Zeus’un emirlerine uymayi hiç istemese 

bile, itaatsizligin tehlikesinin farkindadir: “Zeus’un emirlerine karsi çikmak ciddi bir 

konudur.” der. Konusmasini Prometheus ’un cezasinin ciddiyetiyle ilgili bir 

açiklama yaparak bitirmektedir: “Hem hükümdar sert bir sekilde hüküm sürdügü için 

Zeus’un istekleri de kaçinilmazdir 118. Zeus’un ikna edilemedigi konusu, oyunda 

sürekli tekrarlanir. Koro onun zihninin esnek olmadigini söyler. Koro bunu oyunun 

sonunda tekrarlar: “Kronos’un oglunun itiraz edilemez bir karakteri ve hiç bir seyden 

etkilenmez bir kalbi vardir” 119. 

 Prometheus, Okeanos kizlarina Zeus  tarafindan neden böyle bir muameleye 

ugradigini anlatirken  söyle söyler: “..... / Bu arada zavalli ölümlüleri düsünmek / 

Aklinin ucundan bile geçmedi / Tersine, soylarini ortadan kaldirmak / Bambaska 

yeni bir soy yaratmak istiyordu / ......” 120 

            Insan irkini yok etme motifi Hesiodos’un Prometheus  hikayesi versiyonunda 

yoktur. Aiskhylos anlasmazlgi güçlendirmek ve vahsetin derecesini yükseltmek için 

Hesiodos’da bulundugundan daha güçlü renkler kullanmak istemistir. 

 Aiskhylos’un Zeus’u kati, tartismaya kapali, hareketlerinin ve kanunlarinin 

sorumlulugunu alamayan, arkadaslarindan süphelenen bir karakterdir 121. Katilliginin 

yaninda Zeus  arkadaslarina karsi da minnetsizdir. Bu sebeple, Prometheus  onun 

yönetiminin genel bir rahatsizliga yakalandigini söylenmistir122. Zeus’un kendi keyfi 

kurallariyla dünyayi yönettigini söyleyerek bir kez daha Zeus’un düzeninin ilginç 

dogasina dikkat çekmektedir. Ayni sözcüklerin tekrarlanmasiyla izleyici Zeus’un 

tiranligi hakkinda müthis etki altinda birakilmistir. Thomson, Yunan edebiyatinda 

tiranligi açiklayan bir metinler koleksiyonu ile Prometheus ’ta Zeus’a yöneltilen 

                                                 
117 Aiskhylos, a.g.e, s. 39 
118A.e., s.40-41 
119A.e., s.81 
120A.e., s.51 
121 Podleck, A.g.e., s. 103 
122 Aiskhylos, a.g.e, s.50 
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suçlamalarin literatürde insan tiranlar için kullanildiklarini göstermistir. Bu 

metinlerin bazilarinda Prometheus’da söylenenlerle asiri benzerlikler vardir 123. 

 Meydana gelen her seyin arkasinda Zeus  bulunmaktadir. O, her olayda 

tanrilara ve insanliga hüklmeden zalim, sadakatsiz ve nankör bir tiran olarak 

betimlenir. “Tyrannus”, “tyrannis”, “tyrant” ve “tyranny” tekrar tekrar onun için 

ve hakimiyeti için kullanilir. Zeus, Heredotos’un ve Plato’nun “tyranny” olarak 

adlandirdiklari, o tarihten itibaren bati dillerine yerlesmis olan politik ve ahlaki 

manada kötü anlamda bir sözcükle tarif edilir 124. 

 Zincire Vurulmus Prometheus’da Zeus  modern bir tirandir. Werner 

Jaeger’e göre, Aiskhylos’un  sahip oldugu tüm bakis açisi, bollugun felakete ve 

mahvolmaya yol açtigini düsünen Solon tarafindan yönlendiriliyordu. Prometheus  

kiskanç ve güvenilmez genç tiran Zeus’un ilk danismanidir: Zeus’a yeni monarsiyi 

insa etmesine gereken gücü toplamasi için yardim etmistir. Fakat sonradan 

Prometheus  bu gücü aci çeken insanoglunun kefareti için kullanmak isteyince, Zeus  

onu kendi payindan mahrum eder ve onu sonsuz iskenceye mahkum eder 125. 

 Bu yüzden Aiskhylos hakim bir tiran kavramini olusturur. Prometheus  güç 

olarak Zeus’dan asagidadir: tanrilar da Zeus  tarafindadir. Prometheus ’un tek dostu 

insanin kendisidir. Prometheus ’un sahip oldugu gücün esas kaynagi ölümsüz olmasi 

ve cesaretin kirilmaz amaciydi. Zeus  onu yakalayabilir ve iskence edebilirdi; fakat 

onu öldüremez veya kararlarini degistiremezdi 126.  

 Aiskhylos’un Zeus’a olan tutumunda, kendisinin tanidigi gerçek tiranlardan 

veya duydugu gerçekçi detaylardan yararlandigini belirtmek gerekir. Tiran Zeus’un 

kisitlanmamis ve genis bir portresi, Zincire Vurulmus Prometheus’u Yunan siyasal 

tarihi için çok önemli ve ilginç bir belge haline getirir. Oyun bize yeni demokrasinin 

Tiranlikla arasindaki çatismanin büyüklügü ile ilgili fikir verir127. Okeanos, Zeus  

için; “O kati bir tanridir ve kimseye hesap vermeden hüküm sürmektedir” der 128.  

      Pek çok yazar Prometheus  hakkindaki çalismalarinda vurgunun “Tiran Zeus” 

üzerine yapildigini söyler. Oyunun politik yönüne dikkat çeker ve; “bu tragedya 
                                                 
123 Thomson, a.g.e., s.335-340 
124 Herrington, a.g.e.,  s.178-179 
125 Jaeger, a.g.e., s.258-264 
126 Murray, a.g.e., s.97-100 
127 Podleck, a.g.e., s.104-106 
128 Aiskhylos, a.g.e., s.55 
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tiranliga, Aiskhylos’un Hiero mahkemelerinden çok iyi tanidigi rejime karsi bir 

suçlamadir’’der. Aiskhylos 474’te Sicilya’yi ziyeret etmistir ve Atina’da dönen 

politik olaylar yüzünden artik kendisi için yasamaya karar vermistir. Sicilya ona bir 

göçmen için uygun bir yer olarak görünmüstür. Sicilya’ya ilk gittiginde kendisini bir 

Tiran tarafindan yönetilen bir sehirde bulur. Ortadaki siddet, özgürlügün yoklugu, ve 

baskinin korkusunu, atmosferini hissetmistir.129 

 Prometheus ’un tiranliga karsi bir iddianame oldugu fikri dogru gibi 

görünmektedir. Yüzyilin sonuna gelindiginde, ilk hükümet seklinin zayif ve güçlü 

noktalari tartisilir hale gelmislerdir. Izleyen yüzyilda, politik filozoflar sorunu ele 

almislardir. Platon da Aristoteles de açikça demokrosiyi desteklememekle birlikte 

tiranligin kötülüklerini siralamaktan da geri durmamislardir. Aristoteles’in tiranliga 

karsi bakis açisini anlamak için yalnizca Politika’yi okumak yeterlidir. Tiranlik için 

söylediklerinin Prometheus ’un söyledikleriyle ne kadar örtüstügü görülebilir. 

Politika’nin besinci kitabinin sekizinci bölümünde Aristoteles, tiranligin düsüs 

nedenlerini tartisir. “Tiranlik, kendi özel çikari hariç kimseye fayda saglamaz” der. 

Bölümün baska yerlerinde de bu konuya deginilmistir 130. 

 Zeus’un Io’ya karsi davranisi zalim bir tiranin baska bir acimasizligi olarak 

gösterilir. Io da dehset verici bir cezaya çarptirilmistir. Prometheus  Io’ya kendisini 

düsünmesini söylemistir. Io’nun çektigi azap Prometheus ’unkine göre az 

kalmaktadir. Asirlar boyu aci çekecektir ta ki, Zeus’un cigeri sökülünceye kadar. “ 

Ne” diye haykirir Io, “böyle bir sey olabilir mi?” Prometheus Io’ya o günün 

gelecegini, kendisinin de kurtarilacagini  ve bu sözlerinin asla konusulmamis 

sayilacagini taahhüt eder.131  

     Tiranlar, yalnizca kendisinin bu özelliklerine sahip oldugunu düsünmekten 

hoslandigi için, gururlu ve özgür ruhlu insanlardan hoslanmazlar ve gururla, 

özgürlüge özgürlükle cevap veren insanlar, Tirana göre tiranligin üstünlügünü alirlar. 

Bu yüzden tiranlar böyle kisilerin otorilerine zarar verdigini düsünürler ve onlardan 

                                                 
129 Atina’daki devrimi onaylamadigi için Sicilya’ya dönmek isteyen Aiskhylos, kendisine ilk 
ziyaretinin kötü anilarini hatirlatan ve Hiero ile Atina’nin yaratilisini kutladigi için kendisinin de bir 
süpheli adledilebilecegi Sirakuze’ye gitmek istemedi. Dogal olarak kendisini sicak bir sekilde 
karsilayan Gela’ya gitmeyi düsündü. Aiskhylos’un burada yazdigi tragedyalar onun son çalismalariydi 
ve kendisini son yillarinda tiranlarin hakimiyetinden kurtaran Sicilya tarafindan esinlendirilmisti.   
130 Podleck, a.g.e., s.105-107 
131 Aiskhylos, a.g.e, s.66-80 
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hoslanmazlar 132. Okeanos Kizlari, Prometheus ’u gizli bir bilgiyi açiga vurmakla 

suçladiklarinda, Prometheus  ironik bir sekilde onlara karsi Hermes’in 

konusmasindan sözcükler kullanir. Açilis sahnesinde söyle der: “ Tanrilari yönetmek 

disinda her is sorumluluk vericidir. Zeus  disinda hiç kimse özgür degildir”. 

Özgürlügün antitezi de tabi ki, Prometheus ’un konusmalarinda bahsetmekten 

özellikle kaçindigi köleliktir. Koro onu uyarir, “ Çok özgür konusmalar yapiyorsun” 

der133. Okeanos da buna katilir: “Su anki kötü durumun çok yüksekten konusan 

dilinin cezasidir”134.  Aristoteles Tiranligin üç seyi amaçladigini söyler: Siradan 

konularla ilgilenmek, insanlari karsilikli güvenin olmadigi bir ortamda tutmak ve 

onlari hareket gücünden mahrum etmek. 

 Böylece hiç kimse tiranligi ortadan kaldirmaya tesebbüs edemeyecek, bu 

gücü bulamayacaktir. Sonuncu madde Zincire Vurulmus Prometheus’un anlatmaya 

çalistigi hikayedir. Prometheus ’u; fiziksel güçlerinden yoksun kilinmis, önce Zeus , 

sonra da insanlik için kullandigi muazzam güçleri alinmis, doganin oyuncagi ve 

düsmani tarafindan nefret edilen bir varlik haline getirilmis olarak görürüz.  

 Demokrasi ile tiranlik arasindaki çatismanin tohumlari Hipparkhos’un I.Ö. 

514’de öldürülmesinden sonra, Hippias’in hakimiyetinin yardim severlikten baski ve 

siddete dönüsmesi ile atilmis olmalidir. Hippias ve ailesinin I.Ö. 510’da 

uzaklastirilmasindan sonra Atinalilar, Thukydides’in onun için tiranligin isledigi 

suçlari simgeliyor dedigi bir aniti Akropolis’e diktiler. Tiranliga son verme 

hareketinin sorumlulugu Atina’da uzaklastirilan Tiranlara karsi genel bir popüler 

duygunun olusmasina katkida bulunmustur diyebiliriz.135.  

 Aiskhylos, Prometheus ’u yalnizca bir devlet adami degil, ayni zamanda bir 

sofist olarak gösterir. Prometheus , insanlara yardim etmek için kesfettikleri sanatlari 

gururla sayar. Prometheus  ilginç uzak ülkeler hakkinda yepyeni cografi bilgilerle 

donatilmistir. Aiskhylos’un döneminde böyle bilgiler halen nadir görülen gizemli 

bilgilerdi ve izleyicinin kafasini karistiriyorlardi: fakat Zincire Vurulmus 

Prometheus’da da ,Kurtulmus Prometheus’da da kahramaninin sehirler, irmaklar ve 

                                                 
132 Podleck, a.g.e., s.110-111 
133 Aiskhylos, a.g.e,  s.44-51 
134 A.e.,s.51 
135 Podleck, a.g.e., s.112-114 
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uluslardan olusan uzun listesi yalnizca siirsel malzemeler degildi. Bilge titanin her 

seyi bildigini göstermeye çalisiyorlardi 136. 

 Yeni bir düzenin savunuculari kaçinilmaz bir biçimde eski düzene karsi suç 

isler. Eger Prometheus  aci çekmisse, insanin kendisi de ilerlemesi süresince aci 

çektigi içindir. Aci çekmeseydi onu yeni seyler bulmaya iten dürtüden yoksun 

olurdu. Aiskhylos’un anlatmaya çalistigi gerçek budur 137. Prometheus  iki kavram 

üstünde durup direnmektedir. Deger olarak benimsedigi bu iki kavram, bilinç ve 

özgürlüktür. Bilinç ve özgürlük insan özgü degismez deger olarak her zaman ve 

uygar her toplumda benimsenegelmistir. Prometheus “Ne yaptimsa bile bile yaptim” 

demistir. Eyleminin bilinçli ve istemli bir eylem oldugunu ileri sürerek bu eylemin 

suç olarak yorumlanmasindan dogacak bütün tepkilere sonuna kadar katlanmaya 

hazir oldugunu bildirmektedir. Bu bilinç, hem gurur, hem de katlanma duygusu 

dogurmustur içinde.138 

 Prometheus  tehlikelere atilmayi göze almasaydi, trajik yikimlara karsin 

insanin evrende basarilar kazanmasi söz konusu olmayacakti. Insan sürekli olarak 

hep daha ilerilere dogru siçradigi sürece kendi yeni özdegerlerini yaratabilecektir. Bu 

tragedya, özellikle Zeus’un ürkünç egemenligine ve zayif insanogluna gösterdigi 

hoyratça davranislarina karsi bir baskaldiri olarak yazilmistir. Prometheus , 

insanlarin özbenliklerine güven duymalarini saglamistir. Bu da haliyle Zeus’a ve 

onun evrenine bir baska yöntemle meydan okumaktir. Aiskhylos, isyan ve eylem 

duygularini Prometheus ’un kisiliginde simgelestirmistir139. 

 Prometheus , içinde tuttugu ve bastirdigi suskunluguyla, büyük isyanini 

kendi yönetimiyle disa vurmakta gibidir. Iki usak Tanri “Zor” (Bia) ve “Güç” 

(Kratos) onunla alay etmektedir; ama demirci tanri ona acimaktadir. Ne var ki 

Prometheus , ne acima isaretlerine ne de edepsizce satasmalara bir yanit 

vermemektedir. Onun düzeyli sususu, sahnedeki bütün oyunu etkisi altina almistir. 

Bu suskunlugu, her türlü öfke dolu söz ve hareketlerden daha ilimli ve etkindir. Bu 

sessizlik Prometheus ’a uygulanan cezayi sanki  hiçlestirmektedir. O gerçekte, 

                                                 
136 Jaeger, a.g.e., s.156-157 
137 Thomson, a.g.e., s.342 
138 Aiskhylos, a.g.e, s.11-12 
139 Bonnard, a.g.e., s.84-109 
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kendisine bu cezayi uygun gören tanriyi hiçlestirmektedir. Onun bu suskunlugu tam 

anlamiyla bir diretmedir: bir baska deyisle bir baskaldiridir.  

 Zincire Vurulmus Prometheus’daki dramatik iç direnç ve içsel çatismanin 

tek ve güçlü tepkisi; Titanin alin yazisini yadsimasi, yenilgiyi kabullenmemesidir. Su 

halde Zeus-Prometheus çatismasinda, hiçbir sekilde Titan’in cezalandirilmasiyla 

sorun çözülüp kapanmiyor; tam tersine bu çatisma yeni, daha baska çatismalara 

dogru yöneliyor. Çünkü haksiz yere cezalandirilacagini düsünen Prometheus  olanca 

gücüyle isyan ediyor 140. 

  Prometheus , kendisini;  Zeus’un ve onun sarayindaki bütün dalkavuk 

tanrilarin “nefret edip zorladigi” biri olarak tanitir.141  Zeus’un tahtindan düsecegi 

umudu ve düsüncesi, Prometheus ’u coskun bir sevinçle sarsar. Insanoglunun iyilik 

dogrultusunda evrilerek yeni bir olguya yönlenmesine çalisan ilahi güçler de vardir. 

Aiskhylos’un tanriya olan inanci, ilahi gücün bu dogrultuda oldugu üzerine 

temellenmektedir. Aiskhylos bu inanç üzerinde Prometheus  gibi bir kahraman 

yaratilmistir 142. 

 Aiskhylos’a göre Tanrilar, efsanelerde anlatildigi gibi vardirlar; Onlari bir 

takim kuskularla varsayimlarla yok etmek, bir sekilde eritip buharlastirmak olasi 

degildir.  Ama ozana göre, tanrisal adaletin ne oldugunu taniyip bilen bir vicdan için 

insanlik düsmanligi gibi eylemleriyle var olamalari, utanç verici bir olgudur.  

Tanrilar henüz insanlar için büyük bir gizem asamasindadirlar ve bu gizemin 

dügümlerini çözmek yine ozanlara düsmektedir. Aiskhylos, tanrilara olan inancini 

yaralayan insan-tanri çeliskisini bu sekilde ortaya sermektedir. Böylece ozan, 

tragedyalarinda, var olmasini istedigi tanrisal iyiligi vuran tanrisal gazabi 

sergilemektedir. Bu savasta her iki taraf ta kendinden emindir. Bu yüzden tanri 

düsüncesi, ozanin kafasinda, zit güçlerin bir savasi olarak yer etmistir. 

 Bir çeliski gibi görünmesine karsin, söyle de denilebilir: “Dünyanin bu kötü 

görünümüne ve yeryüzündeki adaletsizligin ona esinlendirdiklerine bakilirsa, 

Aiskhylos; tanrilardan nefret edilebilecek kadar da inançlidir. Tanrisal varliklarin 

gerçekligine fazlasiyla inanmakta, onlarin varliklarini nesnelerin içinde fazlasiyla  

                                                 
140 Bonnard, a.g.e., s.83-86 
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142 Bonnard, a.g.e., s.104-106 
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duyumsamaktadir. Haliyle tanrilara olan bunca yakinligina dayanarak; yeryüzündeki 

bütün kötülüklerin ancak onlardan kaynaklanabilecegini bu haklilikla öne 

sürebilecektir” 143.  

 Zincire Vurulmus Prometheus ‘daki durum çatismadir144. Aiskhylos’un 

ruhunda bir düzen ve uyusum istemi vardir ve bu istem onu, kendisini ezen güçlere 

karsit olarak düsünmeye yönlendirir145. Bunun içindir ki “Isyan” i dillendiren 

tragedyadan sonra “uzlasma” içerikli olan bir baska tragedya yazmistir. Böylece 

Zincire Vurulmus Prometheus’u Kurtulmus Prometheus) adli tragedyasi 

izlemistir.146 

 Aiskhylos toprak sahipleri ile tüccarlar arasinda aristokratik ayricaliklarin 

ortadan kaldirilmasi ve yurttaslik haklarinin bütün yurttaslara yayginlastirilmasiyla 

kendini gösteren uzun savasin doruk noktasina ulastigini görmüs olan ilimli bir 

demokratti. Köleler eski demokrisinin  isçi sinifiydi; eger köle olmasalardi, yani 

örgütlenmeleri yasak, dolayisiyla siyasal yönden güçsüz olmasalardi toprak sahibi 

aristokrasinin devrilmesini kölelerle efendileri arasindaki bir savas izlerdi. 

Aiskhylos, ancak bu sinifi kendi demokrasi anlayisinin disinda tutarak demokratik 

devrime Zeus  ve Prometheus ’un uzlasmasiyla simgelenen bir zitlarin birlesmesi 

gözüyle bakabilirdi. 147  

             

                                                 
143 A.e.,  s.101-108 
144 Murray, a.g.e., s.108-110 
145 George Thomson’a göre Aiskhylos’un yapitinda ilk Phytagorasçilarda görüldügü sekilde, 
maddecilik ve gizemcilik karisimi bulunmaktadir. Phytagorasçilarin bu özelligi; büyü pratiklerini ve 
inançlarini canli tutmalarina karsin bilime somut katkilar yapmis olmalarindan anlasilir. Thomson’a 
göre, bu iki özellikten biri orfeci hareketten, ikicisi ise demokratik devrimin baslangiç asamasindaki 
politik etkinliklerden kaynaklanmaktadir. Aiskhylos da gizemsel biçimlere, günün politik olayini ve 
elbette kendi politik görüsünü giydirmis olmaliydi. Mitosun kendisi ve kullanilisi, ‘ilerleme 
çatismanin sonucudur’ ögretisini yüzeye çikarmaktadir( Thomson, a.g.e., s.341) 
146 Bonnard, a.g.e., s.110 
147 Thomson, a.g.e., s.360-361 
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Yüksek otoriteye karsi gururlu ve teslim olmayan asi figürü dünya edebiyatinda 

görülen en eski ve yaygin figürden biridir. Günümüz Yunan edebiyati bu temayla 

baslamaktadir. Iliada hatirlamaya deger bir örnektir.148 Birçok düsünür yalnizca 

kitaplarda degil genis manada toplumda da Zincire Vurulmus Prometheus hakkinda 

kendi sonuçlarini çikarmislardir. John Herrington’a göre; oyunun kendisinde 

verilen ipuçlari ve oyun grubunun parçalarinin kalintilari, aslinda Prometheus ’un 

bizi ne isyana ne de devrime tesvik etmedigini gösterir 149. 

 George Thomson’a göre ise: Zincire Vurulmus Prometheus’da kendimize 

soracagimiz ilk soru; sairin, sevgimizi iki zittan hangisine yöneltmemizi istedigidir. 

Oyunun çagdas okuyuculari bu soruyla birlikte birbirine tabantabana zit yanitlar 

vermisseler bu, görecegimiz gibi, oyunun kendisinde bir belirsizlik oldugundan 

degil, kurulu düzene baskaldirma gibi bir çok tehlikeli konuda çagdas topluma karsi 

kendi tutumlarini ortaya koymakta zorladiklari içindir 150.  

 Prometheus  konusuyla ilgili en ünlü eser Shelley’nin yazdigi Zincire 

Vurulmus Prometheus’dur. Bu eser büyük oranda Aiskhylos’dan esinlenmistir. 

Fakat Shelley bu konuyu diger modellerden farkli bir sekilde islemistir 151.  

 Shelley’e göre; Dünyadaki yönetim adil degildir ve olacak gibi de degildir. 

Fakat insan düsunmeye devam edecektir; dünyanin bugünkü hali insan vicdaninin 

taleplerine uygun degildir. Ama Shelley, bunun gerçeklesmesinin mümkün 

oldugunu, yalnizca aliskanliklarin ve ön yargilarin bunun olmasini 

engelleyebilecegini fakat onlarin da aydinlanma ile degistirilebilecegini öne 

sürmektedir. Shelley; evrensel mutlulugun bir gün insanoglu tarafindan 

gerçeklestirilebilecegini düsünmektedir152.     

 
                                                 
148 Soy olarak ve askeri yetenek olarak senyörü Agamemnon’a karsi kisisel üstünlügünün farkinda 
olan Akhilleus onunla tartisir ve  aralarindaki düsmanlik uzlastirilmaz görünmektedir. Aslina bakilirsa 
ikisi tarafindan da yasanan kisisel ve toplumsal manada zorluklardan sonra Iliada XIX’da 
Agamemnon’un toplum huzurunda Akhilleus’un üstünlügünü kabul etmesi ve hakarete ugrayan 
gururunu kurtarmak için ne gerekirse yapmasiyla aralarindaki düsmanlik kaybolur. Iliada XXIII’de 
onlari en son bir arada gördügümüzde mutlu bir sekilde atletizm sporu izlemektedir, ve o kitabin son 
bölümü bize sövalye Akhilleus ile Kral Agamemnon’un karsilikli olarak birbirlerine sunduklari derin 
saygilarini ifade eden bir jestlesme gösterir 
149 A.e., s.157-177, Herrington, a.g.e., s. 170 – 171  
150 Thomson, a.g.e.,  s.334 
151 Shelly’nin Prometheus Bound adli eseri için bkz. Percy Bysshe Shelley, The Complete poetical 
Works of Percy Bysshe Shelley, Cambridge, Riverside Press, Boston, c.1901, 1999 
152 Murray, a.g.e., s.105-107 
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IV- AISKHYLOS’UN “ZINCIRE VURULMUS 

PROMETHEUS” TRAGEDYASI VE 18-20. YÜZYILLARDA 

RESIM SANATINA YANSIMALARI   

 
 

A– 18. YÜZYILDAN ÖNCE RESIM SANATINDA 

PROMETHEUS TEMALI RESIMLER  

 

Mitolojik konulu sanatsal çalismalar Antik Yunan döneminde yani mitolojinin 

kaynagi olan dönemde ortaya çikar. Mitoslarin günlük yasama ve sanatsal 

çalismalara – tragedya – resim ve heykele belirgin sekilde yön vermesi ise 

kaçinilmazdir.  

Antik Yunan döneminde yazinsal gelenek tragedyalarin yazilmasindan önce de 

vardir. Ancak bu yazinsal gelenek tragedyalarin yazilmaya baslamasi – tiyatro 

sanatinin vücuda gelmesi ile perçinlenmis; yazilmis olan tragedyalar – örnegin 

Aiskhylos’un Prometheus ’un atesi tanrilardan çalip insanlara getirmesi ve sonra 

Zeus tarafindan cezalandirilmasi – çogu zaman eski gelenegin yazarlarinin önüne 

geçerek, sanatsal eserlere birinci dereceden kaynaklik eder ve esin verir hale 

gelmistir. Böyle bir durumun ortaya çikisinda elbette dramanin insani etkilemedeki 

büyük basarisi–diger söylence ve destan geleneginden biraz daha önce çikarak – 

kendisini göstermis olmalidir. Prometheus  ile ilgili mitosun ve bizim ele aldigimiz 

sekliyle onun mitosundaki baskaldiri kavraminin Aiskhylos’un “Zincire Vurulmus 

Prometheus” adli tragedyasindan büyük ölçüde kaynagini alarak – sanat eserlerine 

yansidigi görülür. Bu yansima Antik Yunan’in kültürel dünyasinda çok çesitliligin – 

mitosun veya o zamanki inancin günlük yasamin bir parçasi oldugu düsünüldügünde 

– oldugu rahatlikla söylenebilir. Çünkü Antik yazarlar bu konularla yakindan 

ilgilidirler. Bunlardan en önemlileri Hesiodos ve Aiskhylos gibi görünmektedir. 

Antik Yunan’daki tabak ve vazolarda bu mitosun saf bir anlatimini buluruz1. 

Herakles’in Prometheus ’u zincirlerinden kurtarisi ve Zeus  tarafindan gönderilen 

                                                 
1 Thomas, Carpenter, H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, Çev.B.M.Ünlüoglu, Homer Kitabevi,  
Istanbul, 2002, s.76. 



 87 

kartalin Prometheus ’un cigerini deserek yemesi sahneleri; hem Antik Yunan hem de 

dünya sanatinin sonraki evrelerinde en çok benimsenen kompozisyonlar olmuslardir. 

Elbette bu mitosun yorumlanisi çaglardan çaglara degismis; sanatçilarin kisiliginde 

ve dönemin sanatsal, toplumsal, dinsel anlayislarinda yatan Prometheus  temali 

eserler ortaya çikmistir.  

Konumuz olan resim sanatinda; Antik Yunan döneminden günümüze kalan 

Prometheus  ile ilgili tabak ve vazolar bu mitosun resim sanatiyla bütünlesmesinin 

ilk örnekleridir (Resim: 1, 2, 3)2. 

Ortaçagda sanat tümüyle Hiristiyanligin hizmetindedir. Kiliseler okuma yazma 

bilemeyenlerin görerek ögrenmeleri amaciyla, kutsal kitaptan alinan sahnelerle 

donatilmislardir.3 Mitolojik konular kitap resimlerinde ele alinsa da,yaklasimlar 

tamamen hristiyanli anlayisiyla yapilan yorumlarla sinirlidir.  

“Yeniden Dogus” anlamina gelen Rönesans, antikiteyi yeniden canlandirma 

çabalari, yeni arastirmalar, bulgular, antik kaynaklarin yeniden incelenmesi ve yasam 

tarzinin da degismesi anlamina gelmektedir. Bu dönemde Hiristiyanlik ve kutsal 

kitap hala ressamlar için birincil konudur. Fakat Resimsel üslup çok yüksek bir 

düzeye ulasmistir4. Mitolojik konularin yeniden resim sanatinda ele alindigini ve 

çogu zaman Boticelli’de oldugu gibi – temalarin yeni Platoncu bir görüsle yeniden 

degerlendirilerek yüzeye yansitildigina tanik oluruz. Prometheus ’u ele alan 

resimlerde sözünü ettigimiz baskaldiri kavrami, tam kasligini bulamasa da yine 

klasiklestigi üzere Prometheus, – zincire vurulmus olarak bir kayanin üzerinde – ve 

kartalin oldugu sahne en çok kullanilan kalip olmustur. Antik eserlere yeniden 

dönüldügü düsünülecek olursa, Hesiodos ve Aiskhylos’un eserlerinin birincil 

kaynaklar olarak kullanildigi görülür.  

Rönesans’in hümanizminde; Prometheus ’un iki karsit görüslü (Hesiodos ve 

Aiskhylos) yorumu yeniden ele alinmistir. Bocaccio ve Floransa’nin yeni 

Platonculari için Prometheus ; tanrisal bilgeligi ve irfani getiren kisidir. 

                                                 
2 A.e., s. 77. 
3 Ünsal Yücel- Tarcan Yilmaz , “Ortaçag Sanati”,  Güzel Sanatlar Ders Notlari, Istanbul 
Üniversitesi Rektörlügü, Creative Yayinlari, Istanbul, 1999, s. 124 vd. 
4 Gombrich, a.g.e., s. 287 vd. 
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Resim sanatinda, tanriya karsi gelmenin getirdigi cezalandirmaya yönelik 

resimler güncel hale getirilmistir. Ahlak kitaplarinda da Prometheus , diger tanrilara 

savas açan diger figürler gibi bir ibret, örnek gibi gösterilmistir. Romonos’un 

“Titanlarin Düsüsü” adli eseri bu ibret gösteriye iyi bir örnektir. 

“Cornelis Cort”, “Tiziano” nun cehennemin azabiyla yanan dört titani 

resmettigi eserinin bir röprodüksiyonunu yapmistir. Tantalos, Ixion, Tityos ve 

Sisyphos adli titanlarin gösterildigi Tiziano serisine ek olarak Cornelis Cort; bu 

yeni çalismada Prometheus ’u da resimlemistir. Bu resimde de alisilageldigi sekilde 

yine Prometheus ’un cigerini yiyen kartal gösterilmistir (Resim 4).  

Tragedyalarin okundugunda dahi büyük bir etki gücüne sahip oldugunu Antik 

Yunan’dan biliyoruz. Bu yüzden daha Rönesans’tan baslayarak, dramatik 

kompozisyonlarin çoguna Aiskhylos’un etki etmis olmasi muhtemeldir. Fakat daha 

dramatik anlatimlarin ve kompozisyonlarin ortaya çikisi Rönesans’i takip eden 

Barok dönemde olmustur 5. Bu dönemin üslupsal özellikleri, teknikte uygulanan 

degisiklik, bu dramatiklige zemin olusturmus, daha trajik sahnelerin ortaya çikisinda 

etkili olmustur. Isik – gölge oyunlari, resmin dengesinin serbestlesmesi, kutsal kitap 

metinleri ve mitolojik konularin islenisinde bir çarpicilik, etkileyicilik meydana 

getirmistir. Iste tam da dramatiklesmeye egilimlenen bu dönemde, zincire vurularak 

cigeri kartala yedirilen Prometheus  ve onun sonsuz acisi, cazip bir konu 

olusturmustur.  

Barok sanatçilar Prometheus  ile ilgili dramatik resimlerin gerçekçiligini ve 

çarpiciligini, degisen (rönesanstan sonra) sanat anlayisina borçludurlar. Bu 

dramatiklik bizi ister istemez Prometheus  mitosuyla – onun cezalandirilisiyla ve 

cezalandirilisinin sebepleri ile – ilgili en kapsamli kaynaga, Aiskhylos’un 

tragedyasina götürür. Çünkü tragedya; Prometheus ’un insanliga getirdiklerini ve 

bunun için zalim Bas Tanri (Tiran sözcügünün daha sik kullanildigini görmüstük) 

Zeus’un onu çarptirdigi korkunç cezayi ayrintili bir sekilde, kisilerin agzindan 

aktarmis ve okuyanda bilinçli bir sekilde duygularin öne çikmasini amaçlamistir. 

                                                 
5 Norbert Lynton, Modern Sanatin Öyküsü, çev: Cevat Çapan, Sadi Özis, Remzi Kitabevi, Istanbul, 
1982, s. 1-10. 
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Zaten trajik olan da budur. Barok dönem sanatinda “Prometheus ’un cezalandirilisi” 

sahnesi bu trajigi ön plana çikarmistir.  

“Rubens” ve “Jordaens” in resimlerinde Prometheus  hep aci içerisinde 

kivranirken gösterilmistir. (Resim: 6, 8) Bu kalibi ilk resimleyen sanatçi 

Tiziano’dur6. Tiziano ’nun “Prometheus” u basasagi resmetmesiyle “aci çeken 

Prometheus” temasi daha radikal bir hal almistir (Resim 9). 

Özellikle Dirck Van Baburen ve ardindan Jacop Jordaens, çalismalarinda 

sag üst kösede “Hermes”i resmederek bu meseleyi adeta traji – komik bir hale 

getirmislerdir. (Resim 7 – 8) Tüm bu resimler, bedenin hirpalanisi ve insanligi asan 

bir aciyi dile getirmektedir. Resmin kat kat boyanarak islenisi adeta tenin nefes 

alinisini, kaslarin gerilisini, iç organlarin kipirdanisini hissettirmektedir. Bu resimler 

böylece, Rönesans’in “kahramansi insan” resmini yeniden canlandirmaktadir. 

17.yy’da, “Promethes’un atesi çalip insanliga getirmesi” sahnesinin ilk 

örneklerinden birine de rastlanir. Jan Cossiers, Atesin çalinip insanliga getirilisini 

Barok üslup içerisinde resmetmistir (Resim 5).  

Barok resim herseyden önce etkileyendir. Her nasil tragedya seyirci üzerinde 

etkin bir duygulanima sebep olmussa, Barok resim de böyle bir duygulanmayi 

seyirci üzerinde yaratmayi basarabiliyordu. Birçok dramatik “Zincire Vurulma” 

sahnesi Barok dönemin Prometheus  ile ilgili resimlerinde ön plana çikar.  

 

                                                 
6 Tiziano’nun Prometheus’u resmettigini söyledigimiz çalismanin konusu  tartismalidir. Resim 
listesinde verdigimiz Prometheus resminin “Tityos ’a iliskin  mitosu anlattigi da söylenmektedir. 
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B- AYDINLANMA DÜSÜNCESI 

 

Aydinlanma; genel olarak Bati’nin 18. yüzyil düsüncesi ve felsefesin Avrupa 

ve modern Bati’da ayni dönemde yasanan sosyal ve politik süreçleri tanimlayan bir 

terimdir. Aydinlanma; 1688 Ingiliz Devrimi’yle baslamis ve 1789 Fransiz 

Devrimi’yle doruk noktasina ulasmistir. En geç Almanya’ya ulasmistir. 20. yüzyilda 

birçok ülkenin modernlesme projelerinde yer alan bu entelektüel hareketin 

temelinde, her seyden önce mutlak bir akilcilik vardir. Insan davranisinin tek rehberi 

akildir. Gelenekler ve dinler akilcilikla bagdasmaz.7 

Bütün konulari akilla aydinlatmayi isteme, aydinlanma felsefesinin ana 

tutumudur. Bu felsefenin içinde yer aldigi tarih dönemine Aydinlanma Çagi adi 

verilir. Aydinlama Çagi, insan hayatinin anlam ve düzeninin aydinlatilmasi anlamina 

gelir.  

Aydinlanma felsefesinin amaci, insanlari baski altinda tutan tüm 

boyunduruklara karsi çikmak ve pesin yargilari yikmaktir. Aydinlanma, akla, 

dogaya, insanin mutluluguna aykiri tüm pesin yargilara, bos inançlara karsi 

çikmistir8. Pesin yargi, saf akilla yeterli açiklama olanagi olmayan, açiklanabilmesi 

için dogaüstü, mistik kavramlara, içgüdüsel, akildisi alanlara dayanmak geregi 

duyulan fikirler ve iddialardir.  

Aydinlanma Felsefesi herseyden önce katolik dininin getirdigi pesin yargilara 

karsi çikmistir. Oysa 14. Louis ogluna hitaben su satirlari yazmistir: “Bizim Tanriya 

bagliligimiz uyruklarimiz için bir örnek, bir kuraldir. Herkes bizimle ayni haklara 

sahip olduguna inanir, kendinden üstün ve bizim de bir parçasi oldugumuz bu güce 

saygi göstermezse, bizim bu taht üzerinde oturmamizi ne ordu ne de baska bir kuvvet 

kendi basina saglayamaz”. Görülüyor ki dinin getirdigi pesin yargilari ortadan 

kaldirmak, zorunlu olarak siyasi pesin yargilari da zayiflatmak anlamina gelmistir. 

                                                 
7 Ahmet Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi, Etik Yayinlari, Istanbul, 2003, s: 756 – 760  
8 Eric Hobsbawm, Devrim Çagi: 1789-1848, Çev. Bahadir Sina Sener, Dost yay., Ankara, 2003, 
s.269-271. 
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Bu pesin yargilara karsi çikmanin temeli ise 14. ve 15. yüzyillarda Bati Avrupa’da 

olusan Rönesans ve Reform hareketleri ile atilmistir.9 

          Aydinlanma; insanin düsünme ve degerlendirmelerinde din ve geleneklere 

bagli kalmaktan kurtulup kendi akli ve kendi deneyimleri ile hayatini aydinlatma 

girisimidir. Kant’in “Aydinlanma Nedir? (1784)” adli eserinde; Aydinlanma, 

insanin kendi suçu ve düsmüs oldugu bir “ergin olmayis” durumundan kurtulup, 

aklini kendisinin kullanmaya baslamasidir.10Aklini kendin kullanmak cesaretini 

göster sözü her insanin parolasi olmalidir” der.11 

Kant’a göre; insanin kendi suçu ile düsmüs oldugu ergin olmama durumundan 

ön yargilar ve baskalarinin rehberligi olmaksizin aklini kullanarak kurtulma sürecine 

aydinlanma süreci denir. Aydinlanma; insanin bir yetiskin, sorumlu bir varlik olarak 

kabul görme talebidir.12 

Akilcilik, Aydinlanma Çagi filozoflarina göre; otorite tanimayan tek otoritedir. 

Akil, insana dogru düsünme ve dogru hareket etme imkani saglar. Akil; mantik ve 

bilim egitimi ile donatilip, rafine edilebilecegi için bütün insanlarda ayni sekilde 

isleyen bir ortak duyu olarak kabul edilmistir13. Akli normal isleyisinden alikoyan 

olumsuz etkilerin en basinda kurumsal ve kültürel çevre gelmektedir. Bu çevre; 

kilise, devlet, batil itikatlar, bilgisizlik, sefalet ve ön yargidan olusmaktadir.14 

Aklin kendi uygun isleyisini gerçeklestirecek kurumsal ve kültürel çevre 

kosullarinda temelli refo rmlar yapilmasi yolundaki görüslerin lideri John Locke 

olmustur. Locke’a göre; insan akli ve karakteri kontrol altina alinabilir 

sekillendirilebilir. Özellikle çocukluk çaginda baslayan egitimlerle insan aklinin iyi 

yönde kullanilmasi saglanabilir. “Kültürel mühendislik” adini alan bu görüs 

günümüze erisen kalici ve çok degerli bir miras olmustur. Genis anlamiyla 

Aydinlanma, Ortaçagin hayat anlayisina karsi yeni bir dünya görüsü olarak ortaya 

çikmistir. 15 

                                                 
9 Murat Sarica, Siyasi Düsünce Tarihi, Gerçek Yayinevi, 1996, s: 14, 15, 16 
10 Larry Arnhart, Çev: Ahmet Kemal Bayram, Platodan Rawls Siyasi Düsünce Tarihi, s: 344 – 350  
11 Bryan Magee, Plato’dan Wittgenstein’a Bati Felsefesi, Paradigma Yayinlari, Istanbul, 2001, s:176 
12 Cevizci, a.g.e.,  s: 756  
13 Hobsbawm, a.g.e., 263-264. 
14 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, Istanbul, 2004, s: 394  
15 Magee, a.g.e., s: 182 
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Musevi düsünürü Mondelsahn’a göre; aydinlanma henüz tamamlanmamis, 

aklin kullanilmasiyla ilgili bir egitim sürecidir.16 Ona göre; dini ortadan kaldirmak 

yerine din ve ahlakla uyumlu bir bütünlük kurmak daha dogru olacaktir.17 

“Rönesans”; kökü ve amaci bir üst dünyada bulunan bir hayat düzeninden, 

kökü ve amaci yasadigimiz dünyada bulunan bir hayat düzenine geçisin baslangici 

olmustur. Rönesans “yeni”yi arama yolunda bir kaynasma ve coskun bir arastirma 

çagidir. Yeni görüs, bulus ve ilkeleri sistemli bir düsünce ile bir araya getiren ve 

baglanti kuran ve yeni bir dünya görüsü olusturan Rönesans döneminden sonra 17. 

yüzyil adeta bir durulma dönemi olmustur. Bu yüzyilda yasamis olan 

“metafizikçiler” dogada bulunmayan, sadece düsünme yoluyla türetilmis olan bir 

takim matematiksel kavramlarla doganin yapisinin kavranabilecegini kanitlamaya 

çalismislardir. 17. yüzyilda daha çok bilimsel özellik tasiyan felsefe 18. yüzyilda 

daha çok bir kültür felsefesi durumuna gelmistir. Bu dönemin ünlü düsünürleri de 

filozoflardan çok Locke ve Voltaire  gibi yazarlar olmustur. Bu yazarlar ulusal 

dillerini kullanarak kitaplarla, dergilerle, toplantilarla, tartismalarla ödüllü 

yarismalarla genis çevrelere düsüncelerini yaymayi basarmislardir. 18. yüzyil adeta 

bir “felsefe yüzyili” olmustur.18 

18. yüzyil aydinlanmasinin ana özelligi laik bir dünya görüsünün 

benimsenmesi olmustur. Liberalizm19 ve bilimcilik20, akilciligin yaninda yerini 

almistir. Ancak bu yüzyilda karsit görüsler de olusmustur. Güzellik ve içgüdü 

kavraminin insan hayatindaki yeri ve önemi tartisilmaya baslanmistir. Rousseau, 

Hume, Voltaire ve Kant bu akimin öncüleri olmustur. Kant, “aklin gücünün nereye 

kadar gidebilecegini” tartismaya baslamistir.21 19. yüzyilda aydinlanmanin hizinin 

azaldigi ve “romantizmin” ön plana çiktigi görülür. 

                                                 
16 Cevizci, a.g.e., s: 756  
17 Arnhart, a.g.e., s: 344 – 350  
18 Gökberk, a.g.e.,  s: 394  
19 Liberalizm: Erdemli bir insanin bu dünyada yokluk içinde ve kendini inkar ederek yasamasi 
gerektigini öne süren dini dünya görüsüne karsi bir tepkidir. Ayni zamanda politik bir ideal olmak 
durumundadir. (Cevizci, a.g.e., s: 763 – 764) 
20 Bilimcilik: Din ve metafizik Aydinlanma’nin bas düsmanlariysa, bilim de en büyük kahramanidir. 
Bilim ve teknolojiye adeta asik olan Aydinlanma, gerekli zihniyet degisiminin anahtaridir. Bilim 
pratik yönüyle, dünyadaki mutlulugun bilesenini meydana getiren rahatlik ve konforu yarattigi için, 
insan hayatini sinirsizca gelistirip iyilestirme potansiyeline sahiptir. (Cevizci, a.g.e., s: 761, 762)  
21 Arnhart, Çev: a.g.e., s: 344 – 350   



 93 

Marx ve Engels; her firsatta bilimciliklerini ve dine karsi oluslarini ilan 

etmislerdir. 22 Burjuvazinin Aydinlanmaya varolusun maddi araçlarini sagladigini, 

buna karsilik da aydinlanmanin burjuvaziye saglam ve uygun bir uygunluk felsefesi 

temin ettigini savunmuslardir. Aklin üstünlügünün burjuvazinin üstünlügün baska bir 

sey olmadigini söylemislerdir. 23 

Ernst Lassier’e göre; aydinlanma, toplumlarin inanç, batil itikat veya din 

tarafindan degil de akil tarafindan yönetilmesi ve yönlendirilmesi arzusudur. Aklin 

toplumu degistirme ve bireyi gelenek ve keyfi otoritenin baski ve tehditlerinden 

kurtarma gücüyle beslenen inançtir. Din ya da gelenek yerine bilimle gerçeklestirilen 

bir dünya görüsüdür.24 Aydinlanma, tüm Bati Avrupa düsünürlerinin bakis açisina 

cevap verebilen entelektüel bir felsefe biçimidir. Aydinlanma felsefesi tarihten, 

hukuktan ve politikadan ayri düsünülemez. 25 

Peter Gay’a göre; Aydinlanma dine karsi duran aklin, insanin kendisini ve 

toplumla olan iliskilerini özgürce düzenleyebilmesi için uyguladigi bir reform 

programidir. Insanin dünyada kendi yolunu kendisinin bulma özgürlügüdür.26Carl L. 

Becker ve J. T. Talmon’a göre, Aydinlanma, gerçekçi olmayan bir sekilde dünyayi 

cennete çevirme, yeryüzünde mükemmeliyet yaratma tavridir. Kilisenin ve Incilin 

otoritesine karsi çikip, bunun yerine doganin ve aklin otoritesini kabul eden 

aydinlanma filozoflari cenneti yeryüzünde yaratmaya çalismislardir.27 

Theodor Adorno ve Max Horkheimer’in birlikte kaleme aldiklari 

“Aydinlanmanin Dialektigi” adli eserde “insanligin gerçekten insani bir düzeye 

çikmak yerine, niçin yeni türden bir barbarliga düstügü” sorusuna yanit aranmistir. 

Onlara göre, Aydinlanma, insanlarin korkmasini engellemek ve onlari özgür kilmayi 

amaçlamistir. Ancak insanlarin hayallerini bilgi vasitasiyla alasagi edecegi 

hesaplanmamistir. Aydinlanmanin özünde politik terör yatmaktadir.28 

                                                 
22 Hebert Marcuse, Çev: Aziz Yardimli, Us ve Devrim, Hegel ve Toplumsal Kuramin Dogusu, Idea 
Yayinevi, Istanbul, 2000, s: 13 – 23 
23 Arnhart, a.g.e., s: 338 – 362  
24 Michael Foucault, Felsefe Sahnesi, Ayrinti Yayinlari, Istanbul, 2004, s: 41, 42 
25 Orhan Hançerlioglu, Felsefe Sözlügü, Remzi Kitabevi, Istanbul, 2004, s: 201, 202, 247, 393 
26 Cevizci, a.g.e., s: 758  
27 Hançerlioglu, a.g.e., s: 64 
28 Cevizci, a.g.e., s: 759  
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Foucault’un “Deliller ve Uygarlik’la Disiplin ve Ceza”da ortaya çikan ve 

sonradan Kant’in “Aydinlanma Nedir?” makalesinde yapilanan yeni aydinlanma 

yorumlarina rastlanir. Jurgen Hebarmas, Aydinlanma Çaginin henüz 

tamamlanmamis oldugunu ancak tamama erdirilmesi gerektigini öne sürer.29Bütün 

bu farkli yorumlara göre Aydinlanma; uygarlik tarihinde sonuçlari ile önem tasiyan 

sosyal ve siyasal bir süreçtir. Ayni zamanda genel ve uluslararasi bir entelektüel 

harekettir.30 

Aydinlanma düsüncesini ayirdedici ögelerden birisi de ilerleme düsüncesidir. 

Ilerleme fikri, toplumsal ve felsefi düsünce tarihinde en üst noktasina Aydinlanma 

çaginda kavusmustur.31 Aydinlanmanin felsefi ve tarihsel geleceginin belirlenmesine 

yönelik aydinlanmaci filozoflarin çabalari ilerleme fikrinin kurulmasina yol 

açmistir.32 

Aydinlamada ilerleme ile ilgili olarak 19. yüzyilda da çesitli görüsler ileriye 

sürülmüstür: Clarde Henri de Sanit Simon; “insan soyunun altin çagi geçmiste 

degil gelecekte, sosyal düzenin mükemmellesmesindedir” demistir.33Victor Hugo 

ise, “Yüzyildan yüzyila insan neslinin serpilip gelismesi, insanligin karanliktan 

ideale yolculugudur” demistir. Yazar; “Sefiller” adini tasiyan ünlü eserinde de; 

“insanligin genel hayatinin, ortak adiminin adi ilerlemedir, evrensel baristan baska 

bir sey olmayan düzen yerlesinceye kadar, ilerlemenin asamalari devrimler olacaktir” 

demistir.34 

Max Horkheimer, Akil Tutulmasi adini tasiyan ünlü eserinde sunlari 

yazmistir; “Ilerleme doktrini dogrudan dogruya doga üzerindeki egemenlik 

düsüncesini mutlaklastirir ve sonunda kendisi de statik ve türemis bir mitolojiye 

dönüsür. Devinim, toplumsal baglamindan ve insani amacindan soyutlaninca, sadece 

bir devinim yanilsamasi haline, mekanik yinelemenin köklü sonsuzlugu haline gelir. 

                                                 
29 Bubner, a.g.e., s: 173 – 176  
30 Mehmet Besili, Avrupa’da Aydinlanma Dönemi Siyasi Hareketlerinin Alman Birligi’nin 
Kurulmasi Sürecine Etkisi, Akademik Arastirmalar Dergisi, sayi: 9 – 10  
31 Robert Nisbet, History of the Idea of Progreas, New York, Banic Books, 1979 
32 Ahmet Çigdem, Aydinlanma Düsüncesi, Iletisim Yayinlari, Istanbul, 2003, s: 22  
33 In Pierre Andre Taguieff Du Progress Essai Librio,  Paris, 2001, s. 5 
34 Bkz. Victor Hugo, Sefiller, Çev: Nesrin Altinova, Hayat Nesriyat Yayinlari, Istanbul, 1973. 
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Ilerleme en yüksek ideal olarak yüceltilirken, her türlü ilerlemenin, hatta dinamik bir 

toplumdaki ilerlemenin bile çeliskili bir nitelik tasidigi gözden kaçirilir.”35 

18. yüzyil aydinlanma felsefesinin çizgilerine Antik Çagda da (MÖ. 5. yüzyil) 

rastlanmaktadir. Antik Çagda din tarafindan belirlenmis olan kültür yapisi, din 

degerleri etkilerini kaybedince yerini akilciliga dayanan yeni bir kültüre birakmistir. 

Insan kendi akli ile arayisa geçmis ve “Antik Yunan Aydinlanma Dönemi”ni 

yaratmistir. Sofistler 18. yüzyil aydinlanmacilari gibi eski kültür degerlerini aklin 

isigina tutarak acimasiz  bir sekilde elestirmisler, insani ve dünyayi konu olarak 

seçmislerdir. Protagoras’in; “her seyin ölçüsü insandir” Gropias’in, “bir sey 

yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de baskalarina bildiremeyiz” sözleri bu çagin felsefi 

görüsünü açiklamaktadir. Daha sonralari sofistlerin düsünceleri kültür problemlerine 

yönelmis, metafizikten uzaklasarak, insani ve dünyayi gerçekçi bir gözle kavramaya 

ve incelemeye çalismislardir.36 

Antik Yunan Aydinlanmasi’nda da toplum hayatinin problemleri üzerinde 

hararetle tartisildigi görülür: “Devlet, toplum, din nedir?” , “Bunlarin kökleri 

nerededir?” , “Nasil bir yapilari olmalidir?” diye sorulur. Bu sorulara verilen 

cevaplar da, gelenekçi görüslere karsi radikal bir elestiri olarak ortaya çikar: “Devlet 

bir sözlesmeden dogmustur, dolayisiyla ona göre düzenlenmelidir” (Protagoras); 

“Insanlar esit dogarlar, dolayisiyla özgür ve köle ayriligi olmamalidir” (Antiphon); 

“Din zeki devlet adamlarinin halki kendilerine itaat ettirmek için uydurduklari bir 

kurumdur” (Kritias) vb.  

Antik Yunan Aydinlanmasi fikirlerini genis çevrelere yaymayi baslica görev 

bilmistir. Sofistler gezici ögretmenlerdir; verdikleri derslerle, yaptiklari 

konusmalarla düsüncelerini yaymaya ve benimsetmeye çalisirlar. Bu dönemin 

edebiyati da Aydinlanmacilarin düsünceleri ile kaynasmistir. Bu tutumun tipik 

temsilcisi Euripides’tir.  

Görülüyor ki; I.Ö. 5. yüzyil Antik Yunan düsüncesinde de din ve gelenege 

karsi bir ayaklanma, bunlari radikal bir sekilde elestiriden geçirme, yeni hayat 

düzeninin temelini insanin kendi akli ile bulmaya çalismasi ve bütün bunlarin 

                                                 
35 Max Horkheimer, Akil Tutulmasi, Çev: Orhan Koçak, Metis Yay., 1986, s: 169 
36 Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, Istanbul, 2004, s: 397, 398  
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popüler bir hareket ölçüsünde genislemesi söz konusudur. Bunlar da, her yerde, her 

zaman Aydinlanmaya özgü olan motiflerdir.37 

Sofistler, kendilerinden önce gelen düsünürlerin fizik dünyaya önem 

vermelerine karsin, insanla ve insanlik tarihi ile ilgilenmeleri bakimindan önemli 

sayilmalidirlar. Nitekim Antik Yunan’daki Sofistler Dönemiyle 18. yüzyil 

Aydinlanma dönemi arasinda yakin bir benzerlik bulmak mümkündür. Her iki çigir 

da kendilerinden önceki felsefe sorunlarini ele almis, gelenege ve bos inançlara karsi 

savas açmistir. Bu iki düsünce akimi toplulukla, ahlakla ve siyasetle ilgili olan bütün 

kurumlarin insanlar tarafindan meydana getirilmis oldugunu ve insanlar tarafindan 

meydana getirilen bütün bu kurumlarin gene insanlar tarafindan degistirilip 

düzeltilebilecegini ileri sürer.  

Protagoras ile Antiphon sözlesme kuramini savunurlar. Insan öteki canli 

varliklar arasinda, topluluk hayati yasamaya en çok gereksinim duyanidir. Doga, 

insanin disindaki varliklarin kimine keskin pençe, kimine keskin dis, kimine de 

soguga karsi koruyucu kalin kürk vermistir. Bu bakimdan insan bütün öteki 

varliklara göre çok daha acinacak bir durumdadir. Doganin esirgedigi bu olanaklari 

insanlar ancak topluluk halinde yasayarak ve de birbirlerine karsilikli yardim ederek 

saglayabilirler. Bu gerçegi kavrayan insanoglu toplu yasamak geregini duymus ve 

isbölümüne dayanan bir yasamin temellerini atmistir.38 

17. ve 18. yüzyilin düsünürlerinin önemli bir kismi da devletin kökeni 

konusunda ayni seyi söyler. Bunlarin arasinda bazilari bu yasam tarzini demokrasinin 

temeli olarak görmüs; az sayida düsünür ise monarsiyi bu temele dayandirmak için 

çaba harcamistir. 

Sofistler’e göre insanlar çikarlarina uygun düsen bir sözlesmeyle, birlikte 

yasama yükümlülügü altina girmistir. Bütün insanlarin doga karsisinda ayni derecede 

güçsüz oldugu varsayiminindan yola çikan Sofistler devleti kuranlarin, esit haklara 

sahip olduklari sonucuna varmislardir. Böyle olunca toplum hayatinin nimetlerinden 

hepsinin ayni ölçüde yararlanmasi gerekir. Insanlar arasindaki tek ayrilik, toplulugu 

sürdürmek için her birinin ayri bir is görmesi, her birinin ayri bir görevi yerine 
                                                 
37 Antik Yunan Aydinlanmasinin merkezi Atina idi; 18. yüzyil Aydinlanmasi ise bütün Avrupa’ya 
yayilmis olan bir fikir akimidir. (a.g.e., s: 398) 
38 Gökberk, a.g.e., s: 29 – 31  
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getirmesidir. Isbölümünden dogan farklilasmanin önlenmesine ise yüzyillar sonra 

bile tam çare bulunamayacaktir. Bazi Sofistler’in izledigi bu düsünce tarzi; sonunda 

toplumda bütün insanlarin ayni haklardan yararlanmalari gerektigini ve onun için de 

en dogru devlet seklinin demokrasi oldugunu savunur.  

Sofistler’in bir ilginç yönü de ilk çag filozoflarinin pek cesaret edemedikleri 

bir adimi atmalari, yani kölelik kurumunu elestirmeleri olmustur. Onlara göre ayni 

toplum içinde yasayan insanlarin esitsiz bir durumda olmalari toplumun temel 

yasasina ve demokrasiye aykiri düser. Onun içindir ki Sofistler’in düsünceleri pek 

hos karsilanmamistir. 

Sofistler’ in bu konuda bir baska görüsü de savunduklari görülür: Kallikles, 

Thrasymachos gibi Sofistler’in savundugu kuvvet kuramina göre, devlet ve devletin 

çesitli kurumlari yine insan yapisidir. Bu düsünürlere göre devletin olusturulmasinda 

demokrasi degil, kuvvet ve güç rol oynamistir. Thrasymachos’a göre insanlarda agir 

basan gerçek içgüdü, baskalarina egemen olmak, kendi iradesini baskalarina kabul 

ettirmektir. Yasa denilen sey kuvvetlilerin zayiflara zorla kabul ettirmis olduklari 

kendi iradelerinden baska bir sey degildir. Insanlari kuvvetli ve zayif olanlar diye 

ikiye ayirmak gerekir: Kallikles’e göre; acizler, adalet ve ahlak gibi birtakim 

kavramlar uydurarak kuvvetlileri, kuvvetlerini kullanmaktan vazgeçirmeye çalisirlar. 

Ancak kuvvetliler bu hileye aldanmayacak kadar akilli iseler kuvvetlerini 

kullanmaktan geri kalmazlar. Bu görüse göre; devletin temelinde demokrasi, yani 

devlet içinde herkesin ayni haklardan yararlanmasi söz konusu degildir. Toplumun 

nimetlerinden kuvvetli olanlar yararlanacak, zayif olanlar ise bundan yoksun kalarak 

yasayacaktir.  

Sofistler’in burada özetledigimiz görüslerinden Aydinlanma Çagi düsünürleri 

esinlenmislerdir. Hollanda’li Hugo Grotius, Ingiliz John Locke ve Thomas 

Hobbes, Fransiz J. J. Rousseau ve Italyan Niccolo Machiavelli  bunlar arasinda 

gösterilebilir. 39 

Aiskhylos’un da bir sofist oldugu ve oyunlarinin da bu yolda örnekler teskil 

ettigi söylenmektedir. Aeschylus , dramalarini yazdigi zamanin politik hayatini 

yansitmakla kalmamis, 18. yüzyil Aydinlanma Çaginda ve daha sonraki yüzyillarda 
                                                 
39 Sarica, a.g.e., s: 13 – 16  
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da kullanilan evrensel temalar yaratmistir. Kendi çagdaslarini da endiselendirecek bir 

demokrasi taraftari olarak, bilimi dinle uyumlu hale getirmis ve bu yolla demokratik 

düzen için yeni bir yol yaratma çabasini oyunlarina yansitmistir.40 

                                                 
40 Yeni egitim sisteminin yayicisi olarak söz söylemekteki yetenek ve tartismadaki ustaliklarina 
güvenerek sehirden sehire giden, oralarda genel konferanslar ya da gençlere para karsiliginda ders 
veren insanlara Atinali’lar “sofist” yani “bilgi üstadi” adini vermislerdir. Sofistler kisilerden baska 
siyasal ve sosyal sorunlarla da ugrastiklarindan ötürü sosyoloji biliminin ilk kuruculari sayilabilirler. 
(Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, s: 343)  



 99 

C- 18. – 20. YÜZYILLARDA RESIM SANATI  

 

Bilindigi gibi, Avrupa, 18.yüzyilin son çeyreginde ciddi ekonomik ve siyasal 

çalkantilara sahne olmustur. Ilk büyük patlama Fransa'da ortaya çikmis, 1789 Fransiz 

Devrimi'yle krallik rejimi yikilarak, kral ve yandaslari sürgüne ya da giyotine 

gönderilmisti. Binlerce yil degilse bile, yüzlerce yildir dogru oldugu varsayilan 

birçok kaniya son veren 1789 Fransiz Ihtilali ile, gerçek modern çaglara ulasilmistir.      

Fransiz Ihtilali’nin kökleri nasil Akil Çagi’nda ise, insanlarin sanat hakkindaki 

düsüncelerinin degismesinin kökleri de Akil Çagi’ndadir. Sanatla ilgili degismelerin 

ilki, “üslup” dedigimiz, sanatçinin tavirlariyla ilgilidir. Geçmis zamanlardaki 

dönemlerin üslubu, bir isin yapilmasinda sonuca ulasma açisindan en iyi yol oldugu 

için benimsenmis olan üsluptu. Akil Çagi’nda, insanlar üslubun ne demek oldugunu 

kavradilar ve degisik üsluplarin bilincine varmaya basladilar.41 

 Bu yillarda çalkantili Paris'in sanat çevrelerinde yeni bir sanatçiya ve onun 

öncülük ettigi yeni bir sanat üslubunun dogusuna tanik olunur. Bu genç sanatçi 

Jacques Louis David'dir. David’in öncülük ettigi akima “Neoklasizm” adi 

verilmistir42. Klasik sanat ülküsünün yeniden canlandirilisi olan bu akimin dogusu 

arkeoloji biliminin temellerini atan Alman arkeologu ve sanat tarihçisi 

Winckelmann'in eski Yunan ve Roma sanatini canlandirma çabalariyla olmustur. 

Winckelmann'in giderek çözülmüs, safligini ve soylulugunu yitirmis Avrupa 

sanatini, kendi öz kaynagi antikiteye baglama konusundaki görüsleri sanat 

çevrelerinde genis yankilar uyandirmistir.43 

Fransa’da da Fransiz Ihtilali’nden sonra Neoklasik üslubun zaferi 

kesinlesmisti.. Bu üslup, saray mensuplarinin ve aristokrasinin satolarinin üslubuydu, 

oysa Ihtilalin insanlari kendilerini “yeni dogmus Atina”nin özgür yurttaslari gibi 

görüyorlardi. Ihtilalin fikirlerinin savunucusu gibi görünen Napolyon, Avrupa’da en 

büyük güç olunca, Neoklasik üsluptaki mimari, Imparatorlugun üslubu haline geldi. 

Kita Avrupa’sinda da bu yeni katiksiz Yunan üslubu dirilisi, Gotik dirilisinin yaninda 

                                                 
41 E.H. Gombrich, Sanatin Öyküsü, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1997, s: 476  
42 Metin Sözen – Ugur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlügü, Istanbul, 2001, s: 254 
43 Ünsal Yücel, “18. ve 19. Yüzyil Bati Sanati”, Güzel Sanatlar Ders Notlari, Istanbul Üniversitesi 
Rektörlügü, Creative Yayinlari, Istanbul, 1999, s: 158 
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yerini aldi. Bu durum özellikle, Akil Çagi’nin dünyada devrim yapmasindan 

umudunu yitirmis olan ve kendilerinin Inanç Çagi diye adlandirdiklari döneme 

dönmeyi özleyen romantik düsüncelilerin hosuna gidiyordu. 44 

Neoklasik üslubun öteki büyük ustasi ise Dominique Ingres’dir. Ingres, 

David’den farkli konularin ve ilgilerin insaniydi. Ingres, yeni üslubun klasik 

ölçülerini, safligini ve yalinligini daha çok insan vücutlarinda dile getirmeyi 

amaçlamistir. Bu amaçla da yikanan kadinlari, Türk hamamini, odaliklari konu 

almistir. Neoklasizm’ in karsisindaki en büyük tehlike sanatçinin akademik bir 

kuruluga ve sematizme düsme olasiligidir. Ingres, dönemindeki pek çok ressamin 

saplandigi bu yola saplanmayarak kusursuz çiplaklarina sicak bir hayat solugu 

katmasini da bilmistir. Kurumsal temelleri Almanya’da atilan Neoklasik akim, 

ortamin elverisligi nedeniyle daha çok Fransa’da uygulanma olanagi bulmustur45. Bu 

yüzden bir bakima Fransiz ulusal üslubu sayilabilir. Ayni dönemde yine ayni 

toplumsal çalkanti ve degisimler, bu kez Avrupa’nin dört yanina hizla yayilan bir 

baska akimin dogmasina yol açmistir. Bu akim Romantizm’dir.46   

Romantizm, 18.yüzyil Avrupa’sinin heyecan ve coskusunu, özgürlük 

tutkularini dile getiren bir akimdir. Akildan çok duyguya seslenen bir sanattir. Genel 

olarak akilla yönlendirildigi varsayilan tüm sanat anlayislarinin ve matematiksel 

biçim düzenlerinin karsitidir.47  Romantizm’in tehlikesi ,sanatçinin dizginlenmemis 

bir coskuya, gözü yasli bir duygusalliga kapilmasi olabilirdi. Sanatçi hem 

heyecanlarini bütün içtenligi ile ortaya koyacak hem de onu sanatsal bir düzeyde 

dizginlemeyi bilecekti. Yüzyillar boyunca uygulanan dogaya müdahale gelenegini 

sorgulamayi ilk deneyenler Romantikler olmustur. Bu nedenle, Romantizm Çagi 

devrimci bir atilim sayilir.48 

Romantik sanatçinin özgürlügü savunmasinda, sarayin, soylularin ve kilisenin 

sanatçidan koruyucu elini çekmesi kadar, Fransiz Devrimi’nin özgürlükçü tutumu da 

önemli rol oynamistir 49. Özgürlükçü düsüncesiyle birlikte Romantik Sanat Akimi da 

                                                 
44 Gombrich, a.g.e., s: 481  
45 Lynton a.g.e., s. 353 
46 Yücel, a.g.e., s: 158 
47 Sözen – Tanyeli, a.g.e., s: 204 
48 A.e., s: 204  
49 Ernst Ficher, Sanatin Gerekliligi, Çev. Cevat Çapan, Payel Yayinlari, Istanbul, 2003, s.52. 
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kisa sürede Fransa’dan tüm Avrupa’ya yayilarak, resimden müzige, edebiyattan 

felsefeye kadar bütün alanlarda etkin olmustur.50 

18. yüzyil ortalarina dogru, günün kati gerçeklerine, toplumsal sorunlara egilen 

sanatçilara da tanik olunur. Bu sanatçilarin en ünlüsü Fransiz ressam, karikatürün 

babasi Daumier’dir. Yapitlarinda yoksul insanlarin yasantisini, siyasetçilerin 

ikiyüzlülügünü, adalet örgütünün acimasizliginin, issiz halkin oradan oraya 

savrulusunu islemistir. Daumier’nin bikmadan isledigi bir baska konu da Don 

Kisot’tur. Ama onun Don Kisot’u yeldegirmenlerine saldiran komik bir akil hastasi 

degil, haksizlikla ra baskaldiran gözüpek bir ülkü insanidir. Bir bakima Daumier’in 

kendi kisiligidir. Daumier’nin bu gerçekçi yaklasimi, bir baska Fransiz ressami olan 

Gustave Courbet’de derin yankilar bulur. Courbet, Romantizm’i izleyen Realizm 

akiminin öncüsü ve kurucusudur51. Gerçek disi, düssel konularin resimde yeri 

olmadigini savunan sanatçi, Tasçilar (Gemaldegalerie, Dresden) adli yapitinda 

kizgin günes altinda gün boyu çekiç sallayan, tas tasiyan kisileri betimlemistir. 

Courbet, bir yorum yapmadan gerçegi oldugu gibi vermek amacindadir. Ona göre, 

çiplak gerçek kendi basina yeterince etkileyicidir, yoruma gerek yoktur. 52 

Sanat dünyasinda degisimi baslatan asil olay 1863 yilinda patlak vermistir. O 

yilin sonbaharinda Akademi’nin açtigi yillik sergiye katilan bir grup genç sanatçinin 

781 yapitini jüri geri çevirmistir. Haksizliga ugrayan sanatçilar bir dilekçeyle Kral 

III. Napoleone’a basvurmuslar, kral da onlarin yapitlarini bir baska salonda 

sergilemelerine izin vermistir. Ama bu “Geri Çevrilenler Sergisi”, öfkelenen 

Akademi hocalarinin da kiskirtmasiyla büyük bir gürültüye yol açmistir. En çok 

tepki uyandiran resim de Manet’nin Kirda Ögle Yemegi (Louvre, Paris) adli 

yapitidir. Resim yetenegini daha önceki sergilerde kanitlamis olan Manet’nin bu 

resminde yadirganan sey, konunun ele alinis biçimidir. En ufak bir farkliliga 

gösterilen tepki, o dönemdeki akademik anlayisin ne denli katilasmis oldugunun bir 

göstergesidir.53 

                                                 
50 Yücel, a.g.e, s: 159 – 160  
51 Sezer Tansug, Resim Sanatinin Tarihi, Remzi Kitabevi, Istanbul, 2004, s.195-196. 
52 Sözen – Ugur Tanyeli, a.g.e., s: 89  
53 Yücel, a.g.e., s: 161  
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Bu olaylar yenilikçi genç sanatçilarin birlesmesini sagladi. Açik havaya, 

Paris'in sokaklarina, parklarina, nehir kiyilarina giden bu sanatçilar, gün isigiyla 

pirildayan rengarenk tablolar yaptilar ve bunlari topluca sergilediler. Bu sergilerden 

birinde ressam Monet'nin yapitlarindan birine ad koymayi unuttugu farkedildi ve bir 

ad önermesi istendi. Monet, kisaca "Empresyon" olsun dedi. Tutucu elestirmenler 

bu ada çok takildilar, kalici görünümler yerine uçucu izlenimleri ele aliyor diye 

alayci bir ad kullandilar. Empresyonizm adi bu tablodan gelmektedir. Monet'nin bu 

yapitinda oldugu gibi, açik havaya çikan ressamlar, artik gün isiginin nesneler 

üzerindeki titresimlerini,  degisken, uçucu izlenimleri saptamak amacindaydilar. 

Böylece paletleri aydinlanmis, tablolari göz alici bir isik ve renk cümbüsüyle 

dolmustu.  54 

Monet, resmi, konunun egemenliginden çikartarak dikkatleri biçim ve renge 

çekmisti. Bu dogrultuda izlenimciler de mitolojik ve tarihsel konulari bir yana 

birakarak günlük yasami islemeye baslamislardi. Manzara, neseli insan gruplari en 

sevdikleri konulardi. Yapitlarinda dönemin moda olan yasam biçimini yansitirken, 

dogayla teknoloji arasinda bir denge kurmaya çalismislar, kalabalik kahveleri 

insanlarin gezindigi sokaklari ve kent görünümlerini doganin bir parçasi olarak 

degerlendirmislerdir.55 

Empresyonizm, bir bakima besyüz yildir görüneni oldugu gibi vermeye 

çalisan natüralist anlayisin en ileri asamasiydi. Bati resim sanatinda dogaya sadakat 

kaygisiyla çalisan son önemli akim Empresyonizmdir. Ama öte yandan, Monet'nin 

Su Zambaklari (Louvre, Paris) adli resminde oldugu gibi betimlenen nesneler 

taninirliklarini yitiriyor, her sey renkli titresimler halinde dagilip gidiyordu. Bu 

nedenle izlenimcilik ayni zamanda natüralist gelenegin yikimini da hazirlayan bir 

akim olmustur. Bu tehlikeyi ilk kez Cezanne  sezdi ve izlenimcilerden ayrilarak, 

resmin dagilan yapisini yeniden kurmaya yöneldi. Amaci resimsel bir denge ve 

uyumdu; bu ugurda insan anatomisini kolaylikla bozabilirdi. Onun için figürlerin 

anatomisindeki bozukluk önemli degildi, önemli olan resmin renk ve form 

dengesiydi. Cezanne  ve digerleri için de önemli olan, resmin kendi dogasiydi ve 

                                                 
54 Sözen – Tanyeli, a.g.e., s: 162   
55 Zeynep Rona, Eczacibasi Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 2, YEM Yayinlari, Istanbul, s: 900  
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saglam bir yapiya dayandirilmasiydi. Artik sanatçi “dogayi betimliyorum” 

demiyordu, “resim yapiyorum” diyordu. 56  

Cezanne ve Seurat, Postempresyonizm57 döneminin sanatçilaridir, ama bu 

dönemde farkli yol izleyen baska sana tçilar da vardi. Empresyonistler yalniz resmin 

yapisini elden kaçirmakla kalmamislar, objektif olmak pahasina resmin duygu ve 

düsünceleri disa vuran islevini de atmislardi. Kuzeyli bir sanatçi olan Van Gogh’da  

anlatimci, disavurumcu yanin agir bastigi görülür. Van Gogh yapitlarinda rengin 

anlatimci niteliginden yararlanmistir. Bu renk degisimi daha çok, onu akil hastaligina 

kadar götürecek iç bunalimlarin disavurumuyla ilgilidir. Van Gogh kendi 

portresinini de yapsa, servili bir yol da resimlese, bunlar anlatilan nesnelerden çok 

bir ruh halini dile getirirler.58 

19. yüzyil sonu ile 20. yüzyil baslarinda, Sembolizm akimi belirmistir. 

Sembolistler maddecilik çaginda yasadiklarini öne sürerek, manevi degerleri yeniden 

gündeme getirmeyi amaçlamislardir. Bu nedenle de, dinsel ve mistik ögeler 

sembolizm içinde güçlü bir yer tutmus, sanatçilar bunlari simgelerle betimlemeye 

çalismistir. Imgelem deyimi de özellikle kullaniliyor burada, çünkü bu kavram bütün 

gücünü, düs deyiminin özgürce simgeledigi seylerle uyum halinde olmasindan 

almaktadir.59 

Düs yaraticidir. Düs, Sembolistlerin devrimci ve yenilikçi gücüdür. Her biri bu 

yetenegi isledi, gelistirdi ve kendi özgünlügünden, kendi kisisel serüveninden yola 

çikarak yaratici amaçlari dogrultusunda kullandi. 60 Sembolist sanatçi; ele 

geçmeyeni, gerçekligin görünümleri arkasina gizlenen seyleri, gözünün erisemedigi 

dünyayi, yani cinler, periler ve mitolojik yaratiklar evrenini, efsane ve öteki 

dünyasini, gizemcilik ve batil inançlar dünyasini yorulmadan ele geçirmeye çalisir61. 

Düs; gönül gözüyle görmeye, gerçek ise; gerçekligin sürekli arastirilmasina, 

bilinmezin dünyasina daha çok nüfuz edilmesine olanak saglar. Artik doganin özü 

                                                 
56 Rona, a.g.e., s: 162  
57 A.e., s: 254 
58 Yücel, a.g.e., s: 162 – 163  
59 Sözen – Ugur Tanyeli, a.g.e., s: 213 
60 Jean Cassau, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Özdemir Ince – Ilhan Usmanbas, Remzi 
Kitabevi, Istanbul, 1967, s: 7 
61 Ficher, a.g.e., s. 78 
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kendini simgesel bir biçimde dile getirmek zorundadir. Demek ki yeni bir simgeler 

(semboller) dünyasi gerekmektedir. Ölüm ve gizli olana karsi ilgi, erotik ve 

gizemlinin birbirine karistirilmasi, her seyden önce maddeci bir toplumdan kaçis 

gereksinimidir. Kadin, ask ve ölüm artik gerçekçi ölçülere göre degil, iki varligin 

tinsel kaynasmasinin bakis açisi ve öteki dünya korkusu içinde ele 

alinmaktadir.62Herseyden önce resimle ilgili bir hareket olan Empresyonizmin 

tersine, plastik sanatlarda Sembolizm degisik etkilerden geçmis olan yazinsal ve 

düsünsel (entelektüel) bir akimin görsel anlatimidir.63  

Ressamlar ve sairler arasindaki iliski Fransa’da hiçbir zaman bu dönemdeki 

kadar yakin olmamistir. Bu sanatçilar bir araya gelip tartismaktan hoslaniyorlar, ayni 

felsefi yada toplumsal etkilerin altinda kaliyorlardi. Bu çag adeta bilim ve 

pozitivizm, natüralizm ve gerçekçilik çagiydi. Verlaine, Rimbaud, Laforgue, Viele 

– Griffin, Maeterlinck ve Verhaeren gibi sanatçilarin adlari, yüzyil sonunun batil 

hareketini temsil eden ve ilginç kisiligiyle dikkat çeken Sar Peladan’in düzenledigi 

Gül + Haç sergilerinde (Salons de la Rose + Croix) dostlariyla birlikte resimlerini 

sergileyen Gustave Moreau, Radon, Puvis de Chavannes, Carriere ve Gauguin 

gibi ressamlarin adlariyla birlikte aniliyordu. 64  

Sembolizm, bilimsel ve teknik topluma, özellikle de yeni kesfedilen 

fotografçiligin buluslarina karsi çikarak, madde karsisinda tinsele öncelik vermistir. 

Bu nedenle, Sembolizm sanatçilari, bilinci canlandiran güçlere basvurdular; 

maddenin ve fizik tarafindan yönetilen yasalarin egemenligine karsi savasini verirken 

algiyi, düsseli, dile getirilmemis olani yardima çagirdilar. Sembolist bir sanatçi olan 

Arnold Böcklin, kendi düsüncesini söyle tanimliyordu: “Bir tablo bir sey anlatmak, 

seyirciyi siir gibi düsündürmek ve onun üzerinde bir müzik parçasi gibi izlenim 

birakmak zorundadir.”65 

17. yüzyilin sonundan itibaren üç büyük sanatçi, Goya, Blake ve Füssli, 

madde karsisinda tinsele öncelik veren bir sanatin temellerini attilar. Goya, 

resimlerinde, karabasanlarini ve sanrilarini dile getirdi; devler, canavarlar yaratti; 

                                                 
62 Cassau,  a.g.e., s: 30 
63 A.e., s: 31 
64 A.e., s: 30 
65 A.e, s: 30 
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büyücülügü ele aldi.66 Sair, ressam ve gravürcü  William Blake bütün yasamini 

Londra’da geçirdi. Dogayi ve gerçekligi dislayan Blake, fantastik ve doga üstü bir 

dünya, düsüncenin (ruhun), bilinçaltinda soylu ve korkunç biçimler halinde 

somutlandigi bir evren yaratti .67  

Heinrich Füssli’nin sanati da gizemli konulara yönelikti. Tipki Goya ve Blake 

gibi, düslerin ve dogaüstünün dünyasini yansitti. Canavarlarin kaynastigi korkunç 

hayallerin kurbani uyuyan genç kadinlar, bunlari tutsak alan bir iskelet, pencereden 

uçan seytanin üzerine bindigi bir canavarin korkuttugu çiplak kadinlar onun 

resimlerinde yeraliyordu. Füssli kadinlari yalnizca Sembolizmin degil ayni zamanda 

Sürrealizmin de öncüleridir.68Büyük Fransiz ressamlari Delacroix ve Chasseriau 

da sembolist hareketin öncüleri arasinda sayilabilirler.Almanya’daki sembolist 

sanatçilara örnek olarak , Caspar David Friedrich’in (1774–1840), Philippe Otto 

Runge’nun (1777–1810) ve Gustave Carus ’un (1789–1869) adlarini sayabiliriz.  

Sembolist anlayis, 1896 yilinda Münih’te yayinlanan Jugend adli derginin ilk 

sayisi ve bir yil sonra, Alman sanat elestiricisi Meier–Graefe’nin kurucusu oldugu 

Pan’in Berlin’de yayinlanmasiyla ortaya çikti. 1892 yilinda kurulan Münih 

“sezessionen”i, hepsi Böcklin’in etkisinde kalmis olan Uhde, Trübner ve Stuck 

gibi sanatçilardan olusuyordu. Bezekçi (dekoratif) Sembolizme  gelince, bunun en 

özgün temsilcisi Gustav Klimt idi.69 

19. yüzyilin sonundan baslayarak plastik sanatlarin terimleri, tüm öteki sanat 

dallarina da yayilarak egilimleri, entelektüel akimlari, hatta çagin ruhunu 

tanimlamada temel olusturdu. Özellikle Almanya’da bu, Empresyonizm, ve Art 

Nouveau’ya uygulandi. Yeni üslup, belirli bir çag, toplum ve uygarlik görüsüyle 

baglantiliydi: Romantizmden Sürrealizme  degin sanatsal anlatimin tüm biçimleri 

bu üslubun kapsamina giriyordu. 70 Bu akim Expresyonizmdir (Disavurumculuk). 

Güzel sanatlarda Rönesans tan beri hüküm sürmüs dogaya uygun betimleme 

anlayisindan bir kopus olan Ekspresyonizm’de sanatin asil amaci sanatçinin 

                                                 
66 A.e., s: 32 
67 A.e., s: 32  
68 A.e., s: 31 – 32 
69A.e., s: 41   
70 Jean Cassau, Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Beral Madra – Sinem Gürsoy – Ilhan 
Usmanbas, Remzi Ktabevi, Istanbul, 1991, s: 7 
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duygularini ve iç dünyasini renk, çizgi, düzlem ve kütle araciligiyla disa 

vurmasiydi71. Bunlari yansitirken biçim bozma yöntemini özellikle uyguluyorlardi. 72 

Ekspresyonizm, 20.yy’in ilk yirmi yili içinde, özellikle Almanya’da gelisen 

bir Modern Sanat akimidir. Empresyonizm’e bir tepki olarak belirdigi söylenebilir.73 

Goll, 1921’de Ekspresyonizmin, entelektüel alanda tipki bir salgin hastalik gibi 

herseyi etkiledigini; yalniz siir ve resmi degil, düz yazim, mimarlik, tiyatro, müzik, 

bilim, üniversite ve okul reformlarini da yönlendirdigini belirtmistir.  

Der Sturm dergisinin yöneticisi ve akimin yayginlasmasinda büyük katkisi olan 

Herwarth Walden bir Ekspresyonizm tarihi yazmistir. Berlin’de, 1913 Ekim’inde 

açilan Sonbahar Salon’u katalogu önsözünde Walden,  “ister resme, ister dogaya 

uygulansin, taklit hiçbir zaman sanat olamaz” demektedir. Yazinin baska bir 

bölümünde yaratici olguyu söyle tanimlamaktadir: “Ressamin yaptigi resim en içsel 

duyulariyla algiladigidir, varliginin anlatimidir, disavurumudur; geçici olan hersey 

onun için sadece simgesel bir görüntüdür, kendisi için en önemli düsünce kendi 

yasamidir; dis dünyanin kendi üstünde biraktigi izlenimleri ressam kendi içinden 

geçirerek disa vurur; gördüklerini, içindeki doga görünümlerini yansitir ve bir ölçüde 

kendisi de onlar tarafindan yansitilir” demistir.74 

Bundan böyle tüm sanatsal yaraticilik, sanatçinin kendi içindeki derinligi 

yansitmasi olmaliydi. Empresyonizme ve daha genelde Natüralizme  (Dogalciliga) 

karsi olan bu baskaldiris, yeni estetigin kilit noktasi oldu. Ekspresyonizmin ilk ve en 

önemli anlami budur. Yapit artik dis dünyanin gerçegini konu etmiyordu, baska bir 

gerçegi, yani sanatçinin gerçegini savunuyordu. 1912’de Bebuquin adli romanin 

yazari Carl Einstein, die Aktion dergisinde bu konu üstünde durarak, sanata düsen 

görevin; günlük, rastlantisal, ruhbilimsel ve ussal gerçeklerin yarattigi baskilarin 

çözülmesini saglamak , kisisel yaraticilik ve düssel bir itici güçle yeniden kurmayi 

(reconstruction) basarmak oldugunu göstermistir.75  

                                                 
71 Tansug, a.g.e., s. 242. 
72 Rona, a.g.e., Cilt I, s: 45  
73 Sözen – Tanyeli, a.g.e., s: 76 
74 Cassau, a.g.e., s: 7, 8  
75 a.g.e., s: 9 
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Ekspresyonist için salt gerçek, kisinin içindedir: “Disaridan görünen gerçek 

özgün olamaz. Gerçek bizim tarafimizdan yaratilmalidir. Nesnenin anlami onun 

görüntüsü arkasinda saklidir. Bir olaya inanarak, onu düsleyerek ya da belgeleyerek 

doyuma ulasamayiz. Verilmesi gereken dünyanin görüntüsünün arinmis, lekesiz bir 

yansimasidir. Bu da yalniz kendi içimizde bulunmaktadir”. Oswald Herzog, 1919’da 

Der Sturm dergisinde soyut disavurumcugu söyle tanimlamistir: “Soyutlama, tinsel 

düzeyde elde edilen seyin fiziksel biçimlenisidir. Soyut disavurumculukta nesneler 

yaratilir, ama baslangiç nesneyle degildir, özneyledir. Nesne, disavurumculukta 

görünüse katkida bulunur. Arinmisligi ve yogunlugu için gerekli olmayani 

yadsiyarak öznenin özünü ortaya çikarir”. 76 

Fransiz ve Belçika Sembolizmi de natüralizme  bir tepkiydi. Walden ve 

çevresinin, ayrica Der Sturm dergisinin israrla üstünde durdugu arinmis resim, 

arinmis müzik, arinmis siir, Sembolizm geleneginin istekleriydi. Bu istek, belirli bir 

gereç üstünde sanatsal etkinligi yogunlastirmak ugruna nesnenin yok edilmesine 

variyordu. Uç sinirlara degin zorlanan üsluplasmanin asilama gücü, simgeci estetigin 

temel ögesini olusturuyordu. Yvan Goll 1924’de Ekspresyonizmi “kudretsiz insanin 

gökyüzüne karsi kizginlikla salladigi ilk yumruk” olarak yorumlamistir. 

Yogunlasma, tutumluluk, kütlesel güç, saglam olarak yerlestirilen biçimler ve 

siddetli hisleri açiga çikaran bir hüzün; ekspresyonizmin gerçek yapisini açiklayan 

baslica özelliklerdir.77 

Almanca konusulan ülkelere özgü belirli bir tarihsel döneme hiçbir sekilde mal 

edilemeyen, evrensel bir Expresyonist üslubun varligindan söz edilebilir. Iç 

dünyanin disavurumcu özelliklerle yansitilmasindan baska bir sey olmayan 

Expresyonizm, tarih öncesi zenci, Hindistan ve Aztek yontuculugunda, Grünewald, 

Greco, Daumier gibi sanatçilarda açikça görülebilir. Ancak, Ekspresyonizm terimi, 

üsluplasma, çarpitilma ve biçimlerin zorlanarak yalinlastirilmasi anlamiyla 

sinirlanmistir. Expresyonizm sadece biçimsel açidan ele alindiginda, öteki ülkelerde 

buna benzer estetik yeniliklere baska adlar verildigini görürüz. Bu nedenle, Alman 

olan ya da Almanya ile iliskisi olan Hans Arp, Lyonel Feininger, Otto Freundlich, 

                                                 
76 a.g.e., s: 11  
77 a.g.e., s: 11 
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Erich Heckel gibi bazi ressamlar, ayni ilkeleri benimsedikleri halde kimi ülkelerde 

Ekspresyonist, Kübist, Kübist–Ekspresyonist, kimi ülkelerde ise Dadaist ya da 

Sürrealist olarak siniflandirilmislardir.78Rusya’da, genellikle Fütürist olarak 

adlandirilan sanatçilar bile Ekspresyonist olarak tanimlanmislardir.79 Almanya’da 

oldugu gibi, burada da bu terimin, hiçbir ayrim gözetmeden, modern egilimleri 

simgeleyen tüm sanatçilar için geçerli oldugu anlasiliyor. 80 

Yasamin tüm yönlerini etkiledigi için81 Ekspresyonizm ,estetik bir akim 

olarak sinirlandirilamaz. Temelinde yatan öznel bireycilik, denetim gücünü 

sinirlandiran her türlü kisitlamayi ve yasaklamayi reddetmektedir.82  

Herbest Kühn, Ekspresyonizm’i; nesne’ye, entelektüel barbarliga, makine’ye 

ve merkezilesme’ye karsi akil olarak tanimlamistir. Sosyalizm de, Ekspresyonizm 

de ayni ruhsal davranis içindedir.  Yalniz eylem alanindaki ayriliklari onlarin ayri 

adlar tasimalarina neden olmustur. Sosyalizm olmadan Ekspresyonizm 

düsünülemez.. 1921’de Yvan Goll da ayni yönde bir sav ileri sürmüstür: 

“Ekspresyonizm, devrim ve savasin edebiyatidir, aydinin güçlüye karsi 

direnmesidir; vicdanin, körü körüne boyun egmeye karsi baskaldirmasidir; kalbin, 

soykirim firtinasina ve ezilmislerin sessizligine karsi haykirisidir” demistir. 83 

Bu düsünceler uzlasmazlik içindeydi ve Ekspresyonist olarak bilinen herkes 

tarafindan paylasilmiyorlardi. Bu düsünceleri paylasan kisiler arasinda da ülküsel 

açidan farkliliklar vardi. Devrimci yanilgilar bu akimin dagilmasini 

çabuklastirmislardir. 

Gerçek anlamiyla Ekspresyonizm, o güne degin Alman tarihi ve Alman 

toplumuyla siki baglari oldugu için, sadece Alman kültürüyle iliskileri olan ülkelerde 

izleyici buldu. Fransa’ya gelince, burada, Alman Ekspresyonizminin ortaya 

çikisinin gözlendigi dönemdeki, kabaca 1918 – 1925 yillari arasinda, siyasal durumu 
                                                 
78 a.g.e., s: 12 
79 Jean Cassau, s: 7 – 12  
80 Ayrica, Ekspresyonizm terimi, bir sözcük bulunup kullanilamadigi için tanimlanamayan sanatçilar, 
örnegin yüzyilin basinda Norveç’li Munch, Van Gogh, Belçika’li Ensor ve Fovlar için de kullanildi. 
Ilk kez 1905’de Fovizm terimini kullanan Louis Vauxcelles, daha sonralari terim dagarcigini 
degistirmis, 1958’de Fovist bir yapitinda, Rouault’i Fransiz Ekspresyonizminin öncüsü olarak 
tanitmistir. (A.e., s: 15) 
81 Lynton, a.g.e., s. 87-88 
82 Cassau, a.g.e., s: 19  
83 A.e., s: 20  
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dikkate almak gerekir. 1914’den önce tüm ülkelerin ressamlari arasinda çok verimli 

bir iliski vardi.84  

Latin Amerika’da, modernist akimin ilk dönemlerinde (1915 – 1930) 

Ekspresyonizm; hem sanat (Meksika’da Diego Rivera ve Jose Clemente Orozco, 

Peru’da David Alfonso Siqueiros, Brezilya’da ise Anita Malfatti), hem de yazim 

alaninda yogunlasarak makale ve tartismalara konu oldu. 85 Ekspresyonizm, genel 

olarak tarihsel bir öncü olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamiyla Ekspresyonizm 

ancak 1960’larda yeniden ortaya çikmistir.86 

20. yüzyil yeni bir insanlik anlayisinin dogdugu  çagdir. Büyük toplumlarin 

bilinçlendigi ve yasam hakkini aradigi bir çagdir. Bu çagin insanlik anlayisi, 

Aydinlanma Çaginin ortaya çikardigi bir düsünüs tarzidir. 20. yüzyil devrimi 

Rönesans’tan bu yana süregelen degerler dünyasini alt üst etmis, düsünce tarzi ve 

hayat üslubunu kökünden degistirmeyi basarmistir.87  

20. yüzyilda Endüstri Çagi toplumu bilinçlenerek her alanda varligini 

duyurmaya baslayinca, sanata da toplum gerçegini yansitmak degil, bu  gerçege yön 

vermek, toplum sorunlarini çözümlemek düsmüstür. Bu yoldaki ilk atilimlar görsel 

sanatlardan gelir. Natüralizm gelenegi içinde sanatin olanaklari, gerçegi 

yansitmaktan öteye geçemiyordu. Sanatin, büyük toplumlara yasam alani açacak olan 

yeni bir dünyanin kurulmasina katilabilmesi için, natüralizm geleneginin yikilmasi 

ve yeni bir biçim dilinin yaratilmasi gerekiyordu. Sanat alaninda bu büyük devrim 

1910’larda Kübizmle baslar ve onu izleyen Soyut Sanatla tamamlanir. Bu devrim 

herseyden önce varlikla olan ilgide somutluk kazanir. Kübistler duyularin 

araciligina son veren zihnin, aklin gücünü ortaya koyarlar.88 Braque, Picasso, Rus 

ve Hollandali Konstruktivistler bu devrimin öncüleridir. Mondrian’in denge ve 

oran arastirmalari ve Maleviç’in “nesnesiz sanat” denemeleriyle natüralist sanatin 

son kalintilari da temizlenmis ve endüstri dünyasini biçimlendirecek olan evrensel 

bir sanat dili yaratilmistir.89  

                                                 
84A.e., s: 21  
85A.e., s: 22  
86 Jean Cassav, a.g.e., s: 22  
87 Ünsal Yücel, a.g.e., s: 164  
88 Ismail Tunali, Felsefenin Isiginda Modern Resim, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1996, s: 165  
89 Nazan Ipsiroglu – Mazhar Ipsiroglu, Sanatta Devrim, Ada Yayinlari, Istanbul, 1978, s: 4 – 9 
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Bu yillarda sanat devrimini sanat egitimindeki devrim izler. 1919’da 

Almanya’da Bauhaus  kurulur. Bu okul, is  egitimi temelleri üzerine kurulan ilk sanat 

okuludur. Okulun kurucusu W. Gropius ’tur. Gropius  ve arkadaslarina göre, 19. 

yüzyilin basina buyruk sanatçisi, 20. yüzyilda yerini toplumsal sorunlara çözüm 

getirebilecek kollektif bir çalismaya birakmak zorundaydi. Bu, kolletivizm içinde 

bireyin yok olmasi demek degildi. Böyle bir ortamda çalisacak olan sanatçi, 

bireyselligin dar sinirlarini asacak ve yaratma özgürlügüne kavusacakti. 90 

Paul Klee 1921 – 23 yillarinda Bauhaus ’da verdigi derslerde ögrencilerine 

“olasi dünyalar”dan söz ediyor, gördüklerini yinelememelerini, yeni biçimler 

olusturmalarini söylüyordu. 20. yüzyilin sanati bize yeni bir düsünme tarzini 

ögretmistir. Topluma karsi sorumluluk duyan, gücünü toplumdan alan olusturucu ve 

yapici özellikleriyle bu düsünce tarzi, Endüstri Çagi’nin kapisini açmistir.91 

20. yüzyila Endüstri Çagi diyoruz. Çag kavrami kültür gelismelerindeki büyük 

asamalari belirlemektedir. Bu anlamda Endüstri Çagi da, Bati kültüründe teknigin 

gelismesiyle varilan bir asamadir. Fakat bu kavram günümüzde daha genis bir anlam 

tasimaktadir.Bugün, Endüstri Çagi yalniz Bati kültür tarihinin degil, insanlik 

tarihinin de yeni bir asamasi olarak anlasiliyor. Arnold Gehlen’e göre92 Endüstri 

çagi, insanligin gelismesinde kesin ve kaçinilmaz sonuçlar getiren iki büyük 

asamadan biridir. Birinci asamada insan avciliktan kurtulup topraga yerlesmis, tarim 

ve hayvancilik kültürü baslamistir. Ikincisinde topraktan koparak teknik dünyayi 

yaratmis, endüstrilesme baslamistir.93  

Insanla doga arasina bir ara dünya  gibi giren endüstri dünyasinin olusmasinda 

beyin isçilerinin ve bunlarin arasinda özellikle sanatçilarin büyük payi olmustur. 

Endüstri Çagi insaninin dünyasini ve yasam üslubunu tasarlayan ve biçimlendirenler 

sanatçilardir. Endüstri çagi düsüncesinin ardinda, büyük kitlelere yasama hakki 

taniyan evrensel bir insanlik anlayisi, bir hümanizm yatar. Bu düsünce büyük 

toplumlara yasam alani açar, kentler kurar, “olasi dünyalar” tasarlar ve 

                                                 
90A.e., s: 12 
91A.e., s: 11 – 13  
92 A. Gehlen, Die Seele im Technishen Zeitaller Rowohtl, 1971, s: 71   
93 Ipsiroglu – Ipsiroglu, a.g.e., s: 15  
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gerçeklestirir.94 Sonsuz bir hayal gücü ve olusturma etkinligi, Endüstri Çagi 

düsüncesinin birbirinden ayrilmaz iki yönüdür. Çagimiz sanatinin belirginlestigi ve 

biçim aldigi yillar 1910 ile 1930 yillari arasina rastlar. Sanat yasami, bu kisa süre 

içinde Bati sanatinin hiçbir döneminde görülmedik yogun bir sanat gelismesine 

sahne olmustur. 1930’dan sonra bu etkinlik, Ikinci Dünya Savasi’yla kesintiye 

ugramis, savastan sonra, yüzyilin ikinci yarisinda ise, sanat yasamindaki yenilikler 

bir devrim niteligi tasimaktan çikmistir. Yeni akimlar yüzyilin ilk çeyregindeki 

büyük devrimin dogrultusunda gelismeye devam etmistir.95  

Bu degisim üç sekilde gerçeklesmistir:Birincisi doga taklitçiliginden Kavram 

Ressamligina geçistir. 20. yüzyilin basi, geçmisle hesaplasma dönemidir. Doganin 

bulgulanmasiyla baslayan, doga arastirmasiyla sürdürülen, dogada gizli kalan tüm 

olanaklari sonuna degin deneyen bir kültür gelismesiyle hesaplasmadir. Bati 

kültüründe böyle bir hesaplasma, Ortaçagdan Yeniçaga geçilirken de olmustu. O 

zaman oldugu gibi, bu kez de, büyük gelenekler temelden sarsilmis, donmus kaliplar 

kirilmis, büyük kültür birikimleri tasfiyeye ugramistir. Bu dönemde sanat yasami bir 

kaynasma içindedir. Çag degisiminin bunalimi içinde, sanatçilar kendilerine bir çikar 

yol aramaktadirlar. Bir çok akim ortaya çikmistir. Bunlardan sadece biri, Kübizm,  

sanat tarihinde bir dönüm noktasidir. Soyut Sanat dönemi baslamistir. Soyut resim, 

evreni soyut geometrik bir varlik,  bütün tesadüflerin, degismelerin ötesinde, 

degismeyen mutlak bir varlik olarak kavramistir.96. 

Degisimin ikinci evresi, evrene açilma ve yaratma özgürlügüdür. Sanat. 

verilmis biçimlerden hareket etmemekte ve yeni biçimler olusturmaktadir. Paul 

Klee'nin bir sözüyle, bu sanat görüneni vermemekte, bir düsünceyi 

görsellestirmektedir. Soyut kavram ressamligi (peinture conceptuelle) sanata 

beklenmedik gelisme olanaklari açmistir. Bu yüzyilda Soyut sanat giderek çag 

üslubu olmus ve soyut resim sanatçilari, evrensel insanlik anlayisi içinde toplum 

dünyasini kuracak olan kusaklara öncülük eder hale gelmislerdir97. 

                                                 
94 M. Freyer, The orie des gegen wargtigen Zeilalters, Stuttgart, 1959, s: 29  
95 Ipsiroglu – Ipsiroglu, a.g.e., s: 17 – 18  
96 Tunali, a.g.e., s: 166  
97 Lynton, a.g.e., s. 270-273 
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Degisimin üçüncü evresinde, sanat somutlasmis ve yasama dahil olmustur. 

Endüstri-çaginda sanat büyük toplumlarin yasam üslubunu olusturmak islevini 

üstlenmistir. Bu sanat, seyirlik müze esyasi olmak yerine yasama karisarak ona biçim 

vermektedir.Yeni yasam üslubunun olus turulmasina De Stijl grubunun, 

Konstruktivistlerin, Bauhaus  sanatçilarinin ve Dada hareketinin büyük katkilari 

olmustur. Bugün, 21.yy’in hemen basinda bize çok dogal gibi görünen yasam üslubu, 

20. yüzyilin ilk çeyregindeki bu çabalarin sonucudur.98 

20. yüzyilin basinda Empresyonist sanat, bir görüntü ve aldatmaca olarak 

nitelendirilir. Bati kültürünün her çaginda yeni bir dönem basladigi zaman, bir 

öncekinin degerler dünyasi yadsinir hale gelmistir ve bunlarla hesaplasmak 

zorunlugu duyulur. 20. yüzyilin basinda da böyle olmustur. Gerçi Endüstri Çagi 

henüz belirginlesmemisti, fakat teknik gelismeler, gelecegin habercisiydi. Dogmakta 

olan yeni çagin ilk belirtileri, yeni bir cosku olusmustur. Fovizm, Ekspresyonizm, 

Kübizm, Fütürizm, Sürrealizm akimlari bu yüzyilda ortaya çikmistir. Bati 

sanatinin hiçbir döneminde bu kadar kisa zamanda bu kadar çok sanat akimi ortaya 

çikmamisti. Birbirini izleyen yada ayni zamana rastlayan gruplar  kapali bir çevre 

niteligi tasimiyorlardi. Sanatçilar bir gruptan ötekine geçiyor, ya da bir kaçina birden 

baglanabiliyorlardi. Bu nedenle bu dönemin sana tçilarini bir grubun adiyla 

özdeslestirmek dogru olmaz. Picasso’nun99 ekspresyonist, kübist, ve sürrealist 

dönemleri olmustur. Sanatçilarin pek çogu için bunu söyleyebiliriz. Sanat 

yasamindaki bu kaynasma ve hareket, çag degisiminin yarattigi bunalim içinde 

sanatçilarin kendilerine çesitli yönlerde yol aradiklarini göstermektedir.100  

Yenilik olarak ortaya çikan bu akimlarin çogunun “yeniligi” natüralist sanat 

geleneginin sinirlari içinde aradiklari söylenebilir. Sürrealistler buna iyi bir örnektir. 

Sürrealistler bilinçalti dünyasini sanata yansitirken, geleneksel sanatin biçim dilini 

degistirmeyi gereksiz bulurlar. Hatta böyle bir degisiklige karsi çikarlar. Çünkü 

bilinçalti dünyasinin, bilinçli bir sanat etkinligiyle degil, akil ve iradenin ise 

                                                 
98 Ipsiroglu – Ipsiroglu, a.g.e., s: 19 – 20  
99 Picasso’ya göre; “sanatta devrim, salt yeni bir dünya tasarimidir. Soyut sanat, sanatta bir devrim ise, 
bu devrim, dünya hakkinda yeni bir tasarimdan olusur. Bu tasarim, ampirik bir dünya tasarimidir. 
Tunali, a.g.e, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1996, s: 119  
100 a.g.e., s: 23, 24  



 113 

karismadigi bir “otomatizm” içinde ortaya çikabilecegine inanirlar. Salvador Dali, 

Sanatin “her türlü modernizm”e karsi korunmasi gerektigi kanisindadir. Bu 

sanatçilarin tutucu yanlari ilk bakista yapitlarinda belli olur. Bilinçalti 

mekanizmasinin ürünü oldugunu söyledikleri bu yapitlar, mantik disi, olmayacak 

çagrisimlarla dolu olduklari halde, Rönesans sanatçilarini animsatan sasmaz bir el 

ustaligi gösterirler.101 

Bu akimlar arasinda natüralist sanat gelenegini kirarak yeni bir biçim dili 

yaratan sanat akimi Kübizmdir. Rönesans’tan bu yana sanat, “doganin duyularla 

algilanan dis görünümünü” yansitmisti. Duyulara “güven” olamayacagi için, 

Kübistler natüralist sanati bir “aldatmaca” olarak görüyorlar, nesnelerin dis 

görünümünü degil, özünü, degismeyen yapisini vermek istiyorlardi.  

Kübistlere  göre, nesnelerin degismeyen yani duyularla algilanamazdi, ancak 

akilla kavranabilirdi. Bati düsüncesinde Descartes’tan beri köklesmis olan Akilcilik, 

felsefe tarihinde oldugu gibi, bu kez sanat tarihinde devrim yapiyordu: Natüralizm 

dogrultusunda gelisen besyüzyillik bir gelenek, Kübizm’le yikiliyor ve “Düsün 

Ressamligi” yada “Kavram  Ressamligi” denilen yeni bir çag üslubu doguyordu. 

Kübistlerin kavram ressamligi, Giotto’dan beri süregelen Yeniçag sanat geleneginin 

degismez ilkesi olarak kabul edilen tek bakis noktasini kiriyor ve resim sanatina 

hacmi çesitli yanlarindan gösterebilme olanagini açiyordu. 102  

 Aklin eleme, çözümleme ve bilesim etkinliginin ürünü olan bu yapitlar, 20. 

yüzyilin basinda doganin dis görünümünü verme kaygisindan kurtulmus olan bir 

sanatin ilk örneklerini veriyordu. Doganin boyundurugundan kurtulan sanat artik 

özerklige kavusuyor ve doganin yaninda kendine yeten bir varlik niteligi kazanmaya 

basliyordu. 103 

Baris, güven, açiklik ve sadeligi dile getiren Soyut Sanat ise, Endüstri çagina 

özgü evrensel bir hümanizmanin habercisiydi. Seuphor, Mondrian’in resimlerine 

bakarken, düsüncenin, günlük yasamdan siyrilip açikliga kavustugunu söylemistir: 

“Bu sanat her insani kendi dar dünyasinin disina götürür, evrensellige açar.” Eskiyle 

uzlasmazlik, geleneklerin birikimini sonuna degin eleme, bu yillarda Endüstri Çagi 
                                                 
101 a.g.e., s: 27,  28  
102 a.g.e., s: 31, 36  
103 Ipsiroglu – Ipsiroglu, a.g.e., Istanbul, 1978, s: 37, 38 
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bilincinin en karakteristik yani olarak sanatta da belirginlesmistir.20.yüzyilin 

basinda, hizla gelisen teknigin getirdigi yeni sorunlarin uyandirdigi kaygi içinde, 

teknige ve materyalizme kasi bir tepki baslamis, düsünürlerle sanatçilar bu ortamda 

materyalizmin üstünde ve ötesinde yeni bir insanlik anlayisi içinde bulusmuslardir.104  

Sanatin kültürel islevi 19. yüzyila kadar belliydi ve üzerinde konusulmayi ge-

rektirmiyordu. Bu tarihten sonra kendi basina bir sorun olarak ortaya çiktigi ve bir 

tartisma konusu oldugu görülür. “Din için sanat, gerçekçi sanat, gerçegin yükünden 

ve baskisindan kurtulmak için sanat, sembol ve büyü olarak sanat” gibi savlar sanatin 

toplum yasaminda aldigi yerin artik  bir sorunsal olmaya baslamis oldugunu 

göstermektedir. Soyut Sanatin öncüleri, olusturan düsünmenin biçim-dilini 

yarattiktan sonra, sanatin kültürel islevi yeniden belirginlesmistir. Sanat, yasama 

karisarak insanla doga arasina giren endüstri dünyasini tasarlayip ona biçim vermek 

ve bu arada dünya insaninin yasam üslubunu olusturmak görevlerini üstlenmistir.105 

20.yüzyilin ikinci yarisi ve Ikinci Dünya Savasi’ndan sonra, dünyanin her 

yerinde büyük kitlelerin uyandigi ve yasama hakkini aradigi bir dönem açildi. Ulusal 

sinirlarin, Dogu–Bati ayiriminin önemini yitirmeye basladigi bu dönemde çesitli 

kültür çevrelerinin kaynastigi evrensel düzeyde bir endüstri kültürü olustu. Bu 

kültürün tasiyicisi, yeni bir insanlik anlayisinin birlestirdigi büyük toplumlardi.          

Burckhardt, Rönesans üzerine yazdigi ünlü kitabinda Yeniçagin, bireysellik 

bilincinin uyanmasiyla basladigini söyler. Endüstri Çaginin ise, toplumsallik 

bilincinin uyanmasiyla basladigini söylenebilir.106 

19. yüzyilin sonuna kadar sanatin tasiyicisi, kilise, saray ve zengin burjuva 

sinifi olmustu. Genis halk kitlelerinin yasam alanina girmek isteyen Endüstri Çagi 

sanati ise, halka dayanmak zorundaydi. 1916’da Zürih’te baslayarak kisa zaman da 

Avrupa’nin kültür merkezlerine, oradan Kuzey ve Güney Amerika’ya yayildiktan 

sonra 1923’te dagilan Dada hareketi buna bir örnektir. Dada pek çok seyi yikmak 

istiyordu. Yikicilik; Endüstri Çaginda yeniden baslamanin temel kosulu idi. 

                                                 
104 A.e., s: 70 
105 A.e., s: 84  
106 A.e., s: 115 
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Geçmisle hesaplasma ve gelenekleri reddetmek, Endüstri Çagi sanatinin çikis 

noktasiydi107  

Dada hareketi,rahatinin, içinde bulundugu düzenin bozulmasindan korkanlara, 

çikarcilara, mal mülk düskünlerine, paraciklarinin üstüne titreyenlere, kisaca burjuva 

sinifina karsiydi  Dada, sanattan ivme almisti ve burjuva sinifina karsi savas 

açiyordu. Dadacilarin amaci: Sarsilmaz sanilan degerleri, sahte otoriteleri, 

kokusmus kurumlari gülünç düsürerek halkin gözünü açmak ve halki 

bilinçlendirmekti. Daha burjuva toplumunda kök salmis olan “degismez” kültür 

degerlerinin dokunulmazligi inancini yikmak istiyordu. 108  

Endüstri Çagi, toplum çagidir. Sanat bu çagda toplumun dünyasini ve yasam 

üslubunu olusturmak görevini üstlenmistir. Bu düsüncenin sanat alanindaki etkinligi, 

20. yüzyilin ikinci yarisinda da sürmüs ve önemli degisikliklere yol açmistir. 

1950’den sonra sanat çalismalarinin agirligi resim ve yontu dallarindan yapi sanatina 

kaymis, geleneksel yapi tipleri, otel, okul, hastane vb. yapilar yeni bir anlayisla, 

toplum çaginin gereksinmeleri gözönünde tutularak ele alinmistir. Bu dönemde 

görsel sanatlar, serbest sanat olarak da etkinliklerini sürdürmüslerdir. Ancak yaratma 

özgürlügüne kavusan sanat etkinligi içinde ressamlar ve yontucular doga 

taklitçiligine düsmemislerdir. Sanatin islevi öznel dünyalari asarak “olasi dünyalar” a 

açilmak, “ yeni gerçek”ler yaratarak dünyamizi zenginlestirmek olmustur.109  

20. yüzyilin ikinci yarisinda uygulamali sanatlarda büyük bir gelisme olmus; 

moda, tekstil, reklamcilik ve kitapçilik alanlarinda grafik sanatlar görülmedik bir 

önem kazanmistir. Reklamcilik, yeni bir resim ve yazin dilinin dogmasina yol açmis, 

“Pop Art, Op Art, Hapening, gibi adlar altinda genis çevrelerin ilgisini çekecek 

yeni akimlar ortaya çikmistir. 

20.yüzyilin ilk yarisinda ortaya atilan ve Kübizm, Dada, Konstrüktüvizm, 

Soyut Sanat gibi akimlari yaratan avant–garde kavram ve düsünceler, ürünlerini 

1960’li yillarda vermeye baslamistir. 1960 – 1970 arasi, Amerika’nin savas sonrasi 

büyük sanayisini kurdugu ve zenginlestigi oranda sanata da yatirim yaptigi, 

dolayisiyla sanat pazarini Paris ve Londra’dan kendisine çekebildigi yillardir. 
                                                 
107 Zeynep Rona, Eczacibasi Sanat Ansiklopedisi, Cilt I, YEM Yayinlari, Istanbul, s:118,120)  
108A.e., s: 118 – 124 
109A.e., s: 127 – 129  
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20.yüzyilda degismis bir dünyayla karsilasiyoruz. Bu dünya Rönesans ’tan 19. 

yüzyilin sonlarina kadar süren kültür geleneklerinin yikintilari üzerinde 

yükselmektedir. 19. yüzyil burjuva toplumunda bireysellik, kisisel özgürlügün dar 

sinirlari içinde kaliyordu. Toplum bilincinin uyandigi yerde bireysellik, bu sinirlari 

kirma, sosyal sorumluluk içinde kendini asma, kisiligini yitirme degil, kisiliginin tüm 

olanaklarini sonuna degin kullanma özgürlügü anlamini tasiyor. Yaratma özgürlügü, 

Tanriya özgü bir etkinlik olarak anlasilmiyor artik. Toplumun inanç dogmalarina 

dönmesi degil, yaratma özgürlügüne kavusmasi istenmektedir.  

20.yüzyilda birbirinden korkunç iki dünya savasi yasanmistir. Bunlardan 

ikincisi bir genel savas oldu ve teknigin yikiciligi beklenmedik boyutlar aldi. Savas 

alani cephelerden içerlere yayildi, birçok sehir yerle bir oldu. Savasi izleyen baris 

tam bir huzur getirmedi ve büyük devletlerin silahlanma yarisiyla yeniden savasa 

hazirlik dönemi basladi. 110 20. yüzyilda teknigin sadece insanligin yararina 

kullanildigi söylenemez. Teknik araç ve gereçler, tarih öncesi çaglarda insan 

varligini kanitlayan en eski belgelerdir. Yasayabilmek, yasam savasimini 

sürdürebilmek için, tasi sürtüp atesi bulan insan bugün teknolojinin hizina yetismeye 

çalismaktadir. Gelecegin insanini bu hizli gelisim biçimleyecektir.111  

                                                 
110 Ipsiroglu – Ipsiroglu, a.g.e., Istanbul, 1978, s: 131 – 135 
111A.e., s: 136  
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D. 18 – 20. YÜZYILLARDA RESIM SANATINDA 

PROMETHEUS TEMALI RESIMLER VE BASKALDIRI 

KAVRAMI 

 

Aiskhylos’un “Zincire Vurulmus Prometheus ” tragedyasindaki baskaldiri 

kavraminin – ki bu daha çok atesi çalan; atesi getiren Prometheus  sahnelerinin ön 

plana çikisi ile oldu – Aydinlanma Çagi ile birlikte yayginlastigini görüyoruz. 

Aydinlanma Düsüncesi, 17.yy sonlari sanayi devrimiyle baslayip, 18.yy sonlarinda 

etkisini artirmistir. 18. yy’da resim sanati; içinde bulundugu toplumsal ortamin, çogu 

zaman bunalimlarin; genel olarak bir duygu yogunlugunun disavurumuydu 

denilebilir. Bu kadar çok akim ve üslubun ayni dönemde ortay çikabilmis olmasi, bu 

dönemin toplumsal çalkantilariyla ve degismekte olan düsünce yapisiyla kosut 

sekilde gerçeklesmistir.  

Isviçre’li ressam, Johann Heinrich Füssli (1742 – 1825), Prometheus ’u, 

(“Herakles Erlegt den Adler des Prometheus ”) 1781’de, Tiziano’nun baslattigi 

gelenege dahil olarak resimlemistir (Resim 10). Fakat Füssli, bu gelenege bir yenilik 

getirir. Füssli, aci çeken tek figür üzerindeki isçiligi azaltarak, kompozisyonun 

tamamini ön plana çikarmistir. Füssli, Barok dönemde öldügü gibi aciyi yüze 

yansitmamis, antik dönemde kullanilan bir tutumu benimseyerek beden durusuyla 

(figürün koluyla yüzünü kapatmasi) dayanilmaz aciyi göstermistir.  

Bir ressam ve sanat yazari olan Heinrich Füssli, çogunlukla Ingiltere’de 

faaliyet göstermis, orada romantik hareketin önde gelen kisilerinden olmustur. 

Füssli’deki konu ve uygulamadaki belirsizlik, Klasizmin ve Groteskin etkisini 

tasir.112 Füssli, insan ruhunun bulanik sularini kesfetmek için ugrasmistir. Korku ve 

fantaziyi birlestirerek yarattigi etki, edebi çalismalarinda da görülür.113 

Zürich Müzesi’nde, Füssli’ye ait bir oda bulunmaktadir. Bu odadaki eserlere en 

geç katilanlardan biri, sanatçinin “Prometheus” isimli çalismasidir. Sanatsal 

                                                 
112 Rene Passeron, Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Sezer Tansug, Remzi Kitabevi, Istanbul,   
s: 101 – 102  
113 Füssli’nin sanat üzerine yazdiklari “Lectures on Painting” (1801) ve Winckelmann’in “Reflections 
on the peinting and Sculpture of the Greeks”inin bir çevirisini (1765) içerir. Onun bir çok anektodu ve 
çagdasi olan sanatçilarla iliskileri John Knowles tarafindan yazilan “Hayati”nda (1831) mevcuttur.  
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kalitesinin yanisira sergi’de bu konu üzerine yogunlasilmis oldugu göze çarpar. Öyle 

ki; bu sergi Tanri figürlerinin bir toplantisi gibidir. Füssli’nin bütün bu eserlerinde 

18.yy’in önemli fikirleri ve sorunlari sembolik olarak ifade bulmustur. Örnegin 

“Brütüs” isimli tabloda, monarsiden cumhuriyete geçis dönemi; yani politik bir sorun 

dile getirilmistir. (Bu arada Füssli’nin yayinladigi bir dergi sonunda Isviçre’den 

kaçmak zorunda kaldigini ve Jean Jack Rousseau’nun da yandasi oldugunu 

belirtmek gerekir.)114 Sanatçinin bu sergideki “Üç Yemin” adli resminde de ayni 

politik sorun tema olarak karsimiza çikmaktadir. Füssli bu sergiyi, 18.yy’in 

aydinlanma fikirleriyle birlikte önem kazanan figürlerinden biriyle, yani “önceden 

düsünen”, “insan yardimcisi” , “insani insan kilan” tanri Prometheus  figürüyle 

tamamlamistir.115 

Tiziano ve Rubens insani resmederken çok renk kullanmislardi; Füssli ise bu 

etkiyi karanlik ve aydinlik bölgeler kullanarak; isik – gölge oyunlariyla vermistir. 

Ayrica Füssli, gökyüzü ve kaya karsitliginda oldugu gibi büyük alanlarda kontrastlar 

kullanmistir. Füssli resminde ölü renkler kullanmis ve böylece bedenin canliligina 

tezat olusturmustur. Füssli’deki bu sanatsal anlamda tamamlanmamis stilin nedeni 

monokramiye düskünlügünden ileri gelmektedir. Ayrica Rokoko’nun da ipuçlari 

sezilmektedir. Füssli’nin eserinde, renkli klasik döneme bir karsitlik görülür. Bu 

karsitlik onu basit görmekten ileri geliyor da olabilir. Füssli’de biraz disavurumculuk 

hissedilmekte; hayal, iç dünya ve rüya resimde izlenebilmektedir; böylece Füssli, 

natüralizmden uzaklasmistir.116 

Füssli, kendi vizyonuyla izleyiciyi büyülemek istemektedir. Ince detaylari 

islemek Füssli’yi engelleyerek ve resmin bütünlügünü bozabilirdi. Dolayisiyla mesaj 

Füssli için daha önemlidir. Füssli, izleyicinin dikkatini aniden ortaya çikan bir 

etkilesimle çelmek istemektedir. Resim karsisindaki izleyicinin bakisi, Herakles’in 

pozisyonuyla aynidir izleyici Herakles gibi kompozisyona bir uçurumun üstünden 

bakmaktadir. Füssli bu sekilde resmin etkisini artirmistir. Uzakta görünen doga; 

günes ve dag sirasi bile, sonsuz boslugu vurgulamak için var gibidir. Füssli; mekani; 

                                                 
114 Passeron, a.g.e., s: 101 – 102  
115 Zürcher Kunst gessellschaft, Kunstheus Zürich, Sahrexbereit 1998, s: 68 ff – çevrimiçi,  
http: //www.kzu.ch.,2005, s. 2   
116 A.e., s: 2 – 3  
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sadece uzak ve yakin alanlara bölmekten ziyade, derin uçurumlar ve yüksek daglara 

bölmüstür. Daglarin yüksekligin bu kadar çarpici sekilde islenmesi; dönemin 

özelliginden de kaynaklanmaktadir; zira bu dönmede Alpler yeni kesfediliyordu.  

Füssli bu yeniliklere de gönderme yapmaktadir.117  

Füssli’nin birçok çalismalari da sürrealist akima dahil edilmis, sürrealistler 

tarafindan açilan sergilerde resimleri gösterilmistir.118 

Aydinlanma felsefesi 18.yüzyil sonu, Fransiz Devrimi'yle doruk noktasina 

ulasti. Resim Sanati çok çesitli ve karisik görünebilecek akimlarin dogusuyla 

bambaska bir yola giriyordu bu dönemde119. Sanat dünyasinin çalkantili dönemleri 

baslamisti. Daha ilerde görülecegi gibi özgür düsünce; çok degisik akimlara ve hatta 

bireysel tutumlara yol açti. Aydinlanma döneminden sonra Atesi getiren ve Zincire 

vurulan Prometheus  temasi, mevcut düzenlere karsi çikisin, siyasi ve toplumsal 

olaylara bir tepkinin ifadesi olabildigi gibi, kisisel inançlar ve tutumlar etrafinda da 

sekillenmistir. Bunun disinda din faktörü sanatin bütün evrelerinde oldugu üzere yine 

etkin durumlar yaratmis; ilginç bir sekilde-Aiskhylos'un Prometheus 'undan 

uzaklasarak-bu konunun Hiristiyanlik ve inançlarla bütünlestirilerek 

yorumlanmasina, giderek teosofik düsünceyle baglamlandirilmasina bile yol 

açmistir. 

Prometheus ’un Aydinlanma dönemiyle birlikte, - tam da Aiskhylos’un 

yorumladigi sekilde – aklin, hümanizmanin, özgür düsüncenin ve tabii ki 

baskaldirmanin temsilcisi olarak bütün sanat dallarinda, bu düsünceyi benimseyenler 

için özel bir önemi olmustur. Ekspresyonizm (Disavurumculuk), Sembolizm 

(Simgecilik) gibi sanat akim ve tutumlarinda daha özel bir yere sahip oldugunu 

gözlemledigimiz “Prometheus ’un insanlardan atesi çalisi ve cezalandirilmasi” 

temasi, birçok sanatçida – Aiskhylos’un vermek istedigi sekilde – tam anlamini 

bulmustur.  

Bu sanatçilardan biri Heinrich Füger’dir. Avusturyali Ressam Heinrich 

Füger (1751 – 1818), Viyana’daki akademinin baskani olarak yeni egilimlere karsi 

                                                 
117 A.e., s: 3 
118 “The Painters of the 19. Century”, Thodry Press, Newyork, USA, 2004, s: 122 
119 Ficher, a.g.e., s. 78. 
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Klasizmin kati sistemini savunmustur. Füger 1771’de Leipzig’e Adam Friedrich 

Deyer’in okuluna yazilmis ve orada klasik sanatla tanismistir.120 

Füger’in Prometheus ’u 18.yy’in sonlarina denk gelir. Neoklasik etkilerle 

Klasizmin net ve resmi dili; Barok’un taskinligi ve Rococo sanatinin yumusak 

üslubuyla yer degistirmistir. Füger, Prometheus ’u, (“Prometheus  Brings Fire To 

Mankind”, 1817).121 Aiskhylos gibi tanrilarin kibirli tiranliginin fatihi olarak sunar. 

(Resim: 11) Mitos’a göre Prometheus  insan yaratabiliyordu, bu yüzden orijinal bir 

görsel sanatçiydi. Tanrilarin arzusuna karsi çikarak gizlice mesalesini atesledi ve 

yarattiklarina yasamin kivilcimini hediye etti.  

Füger’e göre de Prometheus  alevi zaferle insanliga tasimistir. Yalnizca 

dudaklarindaki parmaklar bile yaptigi isim gizemli dogasini anlatmaya yetmektedir. 

Prometheus  figürünün altinda yasamin sicakligindan yoksun bir yaratik yatmaktadir. 

Bu soguk ve yesil figür, hayatsiz materyali ifade etmektedir. Insana yasami verecek 

olan Prometheus ’tur. Bu resimde insanoglunun getirdigi atesle her anlamda ona 

hayat verecek olan Prometheus  figürü, hemen yaninda bulunan cansiz insan 

figürleriyle yüceltilmis, tezatliktan dogan güçlü bir etki yaratilmistir.122 

19.yy’da yapilan Prometheus  temali resimlerden biri; Kuzey Amerikali resim 

sanatçisi Thomas Cole’a (1801 – 1848) aittir. (Resim 12) Thomas Cole, genelde 

Hudson River Sanat Okulu’nun babasi olarak bilinir. 1826’da Newyork Ulusal 

Dizayn Akademisi’nin kurulmasina yardim etmistir. 1827’de “Beyaz Daglar”a ilk 

ziyaretini yapmistir. Çok taninan “Voyage of Life”, “Course of Empire” gibi alegorik 

eserlerinden yaninda “Flume in the White Mountains” (Beyaz Daglar’daki 

Degirmen) ve “Mount Washington From the Upper Saco Intervale” (Yukari 

Sako’dan Washington Dagi) gibi birçok Beyaz Dag resmi de yapmistir.123 

1818’de Ingiltere’den Amerika’ya gelen Cole, hayatini Catskills’de, White 

Mountains’de (Beyaz Daglar) ve Maine kiyilarinda resim yaparak geçirmistir. Beyaz 

Daglar’i, Washington Dagi’ni ve New Hampshire Daglarini sik sik ziyaret eden 

                                                 
120 Heinrich Füger, Biography, Çevrimiçi http://www.licchtensteinmuesum.at, 2005, s: 1  
121 Bu resim Liechtenstein Prensi Johann I tarafindan 1823’de alinmistir. Bugün Viyana’daki 
Liechtenstein Museum’da sergilenmektedir.  
122 Heinrich Füger, Biography, http://www.lichtensteinmuseum.at, 2005, s: 2 
123 The Painters of the 19. Century, Thodry Press, New York, USA, 2004, s: 63 
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Cole, bu seyahatlerden sonra alegorik, büyük ve romantik eserler yapmak için 

Newyork’daki stüdyosuna kapaniyordu. Cole, dogayi, özellikle, Amerikan dogasini 

“tanrinin görünmez eli” olarak yansitmayi misyon edindigi için, resimlerinde her 

zaman romantizm hissedilmektedir. Thomas Cole’un Hiristiyan inancinin çok 

kuvvetli oldugunu da belirtmek gerekir. Thomas Cole, Amerika’nin önde gelen 

manzara ressami olarak tanindi ve romantik ruhla zihnindeki yüce ahlaki temalari 

ifade etmeye çalisti. 124  

Cole, Amerika’da çogunlukla aydinlanmayi benimsemis bir Newyork tüccari 

olan Luman Reed’in siparisleri üzerine çalisti. Örnegin Reed ona, toplumun en 

yabani durumundan lüksün zirvesine çikisini ve nihayetinde çözülmeye ve 

tükenmeye gidisini anlatan “The Course of Empire”i yaptirmisti (1836).125 

Cole’un “Prometheus  Bound” isimli çalismasinda Prometheus temasi        

(1846 – 1847) farkli bir sekilde ele alinmistir. Prometheus , Cole’un çok etkilendigi 

dag manzaralari gibi, bir dagin üzerinde zincirlenmistir; kartal asagidan yukari dogru 

süzülerek ona dogru yöne lmistir. Dinsel bir alegori olmasi muhtemeldir.126 Öte 

yandan, bu çalisma Cole’un Luman Reed için çalistigi dönemlerde, Reed’in 

yönlendirmesi sonucu da yapilmis olabilir.  

19.yy’da yapilmis, Prometheus temali baska bir eser, Christian Schussel’e 

aittir (1822 – 1873). “Prometheus Bound” isimli çalismasinin tam yapilis tarihi 

belli degildir. Christian Schussele, Fransa’daki 1848 devriminin karmasasindan 

kaçmak için Amerika’ya göç etmis, bir tarih ressami ve ögretmen olarak ün 

yapmistir. Fransiz asilli sanatçi, basma ressamligi ve tahta oymaciligi yaparak 

hayatini kazanmis ve Amerika’nin mekanik renk basimi ile çalisan ilk 

sanatçilarindan biri olmustur.127 

ABD tarihindeki önemli kültürel meseleleri analiz etmeye çalisan bir dergi olan 

“Amerikan Mirasi”nin son sayilarindan birinde, ABD’de 19.yy’in sonlarinin gerçek 

                                                 
124 Francis Clavdan, Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Özdemir Ince, Ilhan Usmanbas, Remzi 
Kitabevi, Istanbul, 1988, s: 61 – 62  
125 Schussele, Çevrimiçi, http://www.atheneeum.org, www.daviddrumsey.com , 2005, s: 1, 2  
126 Cole’un “Prometheus Bound” adli eseri Amico Public Collection (Library) de San Francisco, 
California, USA’da bulunmaktadir. Fine Arts Museums of San Francisco tarafindan verilmistir. Özel 
Koleksiyon sahibi Mr ve Mrs Steven Marc Gregor’un hediyesidir.  
127 Andrew Beinstein, “The Inventive Period”, http://www.nga.gov,2005, s: 1 
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dogasina dair ipuçlari içeren bir makale vardir. “Gelisim Insanlari” adli parça, 

20.yy’in büyük kasiflerini içerir ve hareket noktasi olarak Christian Schussele ’nin, 

19 Amerikan kasifini ve 19.yy’in yaratici düsünürlerini betimledigi, ünlü “Gelisim 

Insani” adli, 1862 tarihli resmini hareket noktasi olarak kabul eder. Schussele, biçme 

makinasinin ve diger tarimsal malzemenin mucidi olan Cyrus McCormick     

(1808–1884) gibi insanlarin portrelerini yapiyordu.  

Silah mucidi ve üreticisi Samuel Colt (1814–1862) gibi ilk Amerikan buharli 

lokomotifini yapan Peter Cooper (1791–1883) da Schussele’ye konu olmus, 

elektrikli telgrafin ve Mors alfabesinin yaratici düsünürü Samuel Morse             

(1791–1872) ileri eteri makine olarak kullanmayi kesfeden disçi William Norton 

(1819–1868) ve dikis makinesinin mucidi Elias Howe (1819–1867) da Schussele’nin 

çalismalarinda yer almislardir.128 

Bu dönemlerde, Amerikalilar, kismen Amerikan Devriminden etkilenen 

Fransiz Devrimi’nden sonra Avrupa’da gerçeklesen politik ve sosyal degisimleri 

anlamak için mücadele ettiler. Ayni zamanda bilimsel bilginin gelisimiyle de 

mücadele ettiler. Charles Darwin 1859’da Türlerin Kökeni’ni yazmadan önce bile 

biyologlar bitki ve hayvan evrimi hakkinda kanitlar yayinliyorlardi. Jeologlar din 

tarafindan kurulan evrenin kronolojisine meydan okuyan kanitlar sunuyorlardi. Bilim 

adamlari dünyanin uzak bölgelerine arastirmalar yapmak için gittiklerinde Avrupa 

ülkeleri ve ABD deniz ötesi koloniler için acimasiz arastirmalara giristiler.129 

Christian Schussele, bu dönemlerde Amerika’da bulunuyordu; resimleri, içinde 

bulundugu bu toplumsal, bilimsel degisimlerin ve yeniliklerin gelistigi döneme 

paralel gidiyor ve bunlari yansitiyordu.  

Schussele, Prometheus ’u, alisilageldigi üzere kayaya zincirlenmis olarak, 

kartalin iskencesine maruz kalirken betimlemistir. Oldukça dramatik bir sahne 

yaratmistir. Prometheus ’un çektigi fiziksel aci, çogu kez resimlerde, onun öfkesiyle 

birlikte ortaya çikan daha sert ifadeler meydana getirmisti. Böyle bir ifade 

Schussele’de görülmez. Prometheus ’un sonsuz acisinin onun için birinci planda 

oldugu açiktir. Böylece Schussele, ilerlemenin getirdigi acilari Prometheus ’un 

                                                 
128 A.e., s: 2 – 4  
129 Ahmet Çigdem, Aydinlanma Düsüncesi, Iletisim Yayinlari, Istanbul, 2003, s: 75 – 78  
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kisiliginde resimlemistir. Denilebilir ki; Yeni cumhuriyetin erken yillarinda egitimli 

Amerikalilar Yuna, Roma, Avrupa tarihiyle, Yunan – Roma klasikleri ve Ingiliz 

edebiyatiyla, koloniyel bölgeler ve devrim yazarlariyla olduklarindan daha 

ilgiliydiler.130 

19.yy’da, “Prometheus” temali resimler yapan resim sanatçilarindan biri, 

Christian Griepenker’dir (1839–1916). Sanatçinin “Prometheus” konulu üç 

çalismasi vardir. Christian Ludwig Griepenkerl portreleriyle, mitolojik ve tarihi 

çalismalariyla bilinen Avusturyali bir ressamdir. Viyana’da Carl Rahl’in altinda 

çalismis ve hocasina Viyana’nin resmi binalarindaki freskler hakkindaki dersinde 

asistanlik yapmistir.  

Rahl’in ölümünden sonra Griepenkerl Viyana’nin en önde gelen dekoratif 

ressamlarindan biri oldu. Freskleri ve duvar süslemeleri Viyana Operasi’nda, Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde Avusturya Parlamento Binasinda ve bunun gibi yerlerde yer 

aldi. Viyana Akademisi’nin en önemli profesörlerinden biri olarak bütün bir kusak 

Avusturyali ressama hocalik yapti, aralarinda Egon Schiele de vardi.  

Dikkate deger bir sekilde Griepenkerl’in Prometheus  temasini ayni 

Aiskhylos gibi bir üçleme halinde isledigini görüyoruz. Bunlardan ilki, 

Prometheus ’un tanrilardan atesi çalisini, ikincisi kartal tarafindan iskence gören 

Prometheus ’u ve sonuncusu da Herakles’in kartali öldürerek Prometheus ’u 

kurtarisini anlatmaktadir. (Resim: 14–15–16) Bu resimlerdeki figürlerin genelde 

yapili vücutlari oldugu gözlemlense de, kompozisyonun birincil kisileri; özneleri, 

anatomik yapinin görkemliligi ile ön plana çikarilmislardir. Atesin çalinisinda Zeus, 

iskence ve kurtulma sahnelerinde ise Prometheus  basrol oyunculari gibidirler. Yine 

dikkate deger bir sekilde, bu üç çalismadaki Prometheus  figürleri ayni kisi 

gibidirler. Özellikle iskence sahnesinde Prometheus ’un oldukça sert, güçlü, öfkeli 

bir ifadesinin oldugu görülür; dayanikli, yikilmaz bir Prometheus , bu iskence 

sahnesinde karsimiza çikar. Konumuz açisindan Griepenkerl’in bu eserlerinin en 

ilgi çekici yani, Prometheus  temasinin, konu bütünlügünü saglayacak sekilde sahne 

                                                 
130 Beinstein, a.g.e., s: 4  
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sahne; üçleme olarak ortaya konulmus olmasidir. Böylece mitosun bütünü – ve en 

çarpici bölümleri – Griepenkerl ’in çalismalarinda resim sanatina yansitilmistir.131 

Prometheus temasinin bu yüzyilda sembolist sanatçilar tarafindan 

benimsendigini görüyoruz. Örnegin, 19.yy’in en iyi manzara ressamlarindan olan 

Isviçreli ressam Arnold Böcklin’in (1827 – 1901) fantastik çalismalari 19.yy’in 

romantik ve neoklasik akimlarindan modernizme ve 20.yy’a uzanan köprünün 

yapitaslarindan biridir.  

Böcklin, 1850 yilinda Roma’ya gitmis, orada Italyan Rönesans sanatini ve 

Roma kirlarini kesfetmisti. O ana kadar bir manzara ressami olan Böcklin’in Italyan 

ustalarla kurdugu iliski, konularinin zenginlesmesine yol açti. 1870 yilinda 

belirginlesen sembolist egitimi, birçok yapitina mitoloji dünyasinin varliklarinin 

girmesiyle kendini gösterdi. Siren’ler, Titanlar, Satyr’ler ve Kentaurlar böylece 

Böcklin’in resimlerinde yer almaya basladilar. Bundan sonra, düs tablolarinda 

oldugu gibi, gerçekçi tablolarin da manzaralarini bir gizem sarmaya baslamistir.132  

Sembolist ressamlar arasinda sayilan Böcklin’in diger sembolist ressamlarin 

çogu gibi mitolojik konularla ilgilendigini görüyoruz. Böcklin’in manzaralarinin 

türü, insanin etkisiz gücü ile doganin duygusuzlugu arasindaki çatismadan dogan 

derin lirizmin izlerini tasimaktadir.133 Böcklin’in 1883’te yaptigi “Prometheus ” adli 

eseri de bu tür çalismalarindan biridir. (Resim: 17)  

Böcklin’in Prometheus ’unda yumusatilmis kenarlar ve koyu toprak tonlari, 

Tanrinin zincirli ama yine de güçlü figürü tarafindan kaplanan karanlik, firtinali bir 

tepe yaratmaktadir. Prometheus  temali resimlerin içerisinde belki de vücut yapisi 

olarak en büyük, saglam ve güçlü gözükeni Böcklin’in yorumunda ortaya çikmistir. 

Prometheus  en nihayetinde bir tanridir ve ihtisamlidir. Bu saglam görüntü, 

Prometheus ’un dirayetini ve boyun egmeyisini sembolik olarak ifade etmenin bir 

araci gibi görünmektedir.  

                                                 
131 Griepenkerl’in resimleri, “http://www.pathguy.com” ve “http://www.mythinglinks.org”  web 
sitelerinden elde edilmistir.  
132 Jean Cassou, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Özdemir Ince, Ilhan Usmanbas, Remzi 
Kitabevi, 1987, s: 58 – 59  
133 A.e., s: 61 
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19.yy’in Ingiliz ressamlarindan Briton Riviere (1840 - .....) de Prometheus ’u 

resimlemistir. Riviere, Oxford’da resim ögrenimi görmüstür. Sonradan Oxford’da 

ögretim üyesi olan Riviere, uzun süre Roma ve Yunan literatürü arastirdi. 1871’den 

itibaren “Kirke ve Ulysses’in Arkadaslari” ile birlikte klasik resimler yapmaya 

basladi. Bu onu halkla tanistiran resmiydi; 1872’de “Daniel” sonraki yil “Argus” ve 

1874’te “Apollo” ayni türden diger resimleridir. Riviere, iyi bir renkçi olarak ün 

kazanmis ve çagdas türü klasik ve hayvan figürleriyle karistirmistir.134  

Riviere ’nin dokunakliliginin doruga ulastigi yil 1873’te “Vatana Dogru 

Gidenlerden Tüm Kalanlar” adli çalismasiyla oldu. Resimde denizde kazaya ugramis 

bir kizin yaninda bir köpekle birlikte bir tahta parçasina tutunarak sular dünyasinda 

yolculuk edisi gösterilmektedir. Riviere ’nin bu anlayisla yaptigi çalismalarindan , 

Ashmolan müzesinde bulunan “Torment” (Iskence; 1889) onun en güçlü 

resimlerinden biri olarak kabul edilir. (Resim: 18)135 Hiç süphesiz, antik literatürde 

çalismalarini sürdüren ressam Aiskhylos’tan da ilham almistir. Sanatçi; 

Prometheus ’u resimledigi “Torment” da natüralist üslup kullanmistir ve oldukça 

trajik bir görüntü sunmaktadir. Belki de Prometheus ’un iskence sahnesiyle ilgili 

olan resimlerin en “gerçek” hissi vereni budur. Prometheus  bir kayanin tepesinde 

yerlesmis degildir, uçurumun baslangiç noktasina sadece ellerinden zincirlenmis 

olarak asilmistir; böylece Prometheus ’un hiçbir kipirdama sansi yoktur. Ressamin 

bu seçimi, Prometheus ’un iskence sahnesinin izleyende uyandirdigi dehset 

duygusunu bir kat daha artirir. Zeus’un kartalinin, onun basinda beklemesi ise bir 

gerilim noktasidir; her an iskence baslayabilir. Belli ki bu sahne, Prometheus ’un 

kayaya zincirlenmesinden hemen sonraki sahnedir. Prometheus ; tepkisiz, cezasini 

beklemektedir. Aiskhylos’un tragedyasinda da Prometheus ’un “Güç” ve “Zor” a 

hiçbir tepki vermedigini ve sükununu korudugunu biliyoruz.  

20.yy’in hemen basinda Prometheus ile ilgili farkli resim çalismalarindan biri, 

Jean Delville tarafindan yapilmistir. Belçikali sanatçi Jean Delville, (1867 – 1953) 

Idealizm, Sihir, Teosofi ve Simyadan etkilenmis, çaginin agnestik süpheciligine 

                                                 
134 Briton Riviere, çevrimiçi, http://artrenewal.org.,2005 
135 Briton Riviere, çevrimiçi, http://www.speel.demo.co.uk ,2005 
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karsi, kutsal gizemi, sanat ve siir vasitasiyla dünyaya geri getirmeyi kendine misyon 

edinmistir.136 

Delville’in kendi sözleriyle: “Güzellik metafizik düsüncede, mutlak varolusun 

manifestolarindan biridir. kutsal planin ahenkli uyumundan meydana gelerek; 

güzellik; meselenin karanliklasmaya basladigi yerde, bir kez daha natüralist 

düzlemin üzerinde parlamak için, entelektüel düzlemle kesisir.”137 

1998 ve 1910 yillari arasinda Belçika’da sembolist ve modern sanatçilari 

biraraya getiren teosofik ressamlar toplulugu ortaya çikmistir. (theosophie; sihir ve 

büyücülükle gerçeklestirilmeye çalisilan doga tanricilik) Jean Delville, bu topluluga 

katilan sembolist ressamlardan biriydi. 138 

Tosofik topluluk 1875’te Amerika’da Colonel Henry Steel ve Helena 

Petrovna tarafindan kuruldu. Helena Blavatski tarafindan iki tanitici çalismayla, 

Isis Unveiled (Örtüsüz Isis, 1877) ve The Secret Doctrine (Gizli Doktrin, 1888) 

baslayan teosofik ögreti, toplulugun Madras yakinlarinda Adyr’da merkezlerini 

kurduklari Hindistan’a kadar ulasarak hizla yayildi. Teosofik topluluk doktrinel bir 

bakis açisindan olusturulmus bir kurumdu, ortak bir sistemde dini geleneklerin 

birlesimine, sosyal bir bakis açisindan baris, feminizm ve antimilitarizm gibi ters 

düsüncelerin birbiri içinde eritilmesine dayaniyordu.139 

Sanat tarihçilerinin bakis açisindan, teosofiye olan ilginin merkezi, 1900’den 

önce Belçika sanatinin evrimindeki bir dönüm noktasinda sanatçilar üzerinde etkili 

olmus olmasidir. Teosofi; Belçikali ressamlari etkileyen son ezoterik ögretiydi. 

1880’lerin sonunda 1890’lara dogru, Belçikali sembolistleri etkileyen sey Grail 

Tapinagi’nin Rose + Croix kardesligiydi. (Gül + Haç) Jean Delville de bu sergiye 

katilmis ve Scrabine ’in etkisiyle teosofiye merak sarmisti.140 

1887’de Stanislas de Guaita ve Papus olarak bilinen Doktor Gerard Encausse 

ile birlikte 17.yy.’dan kalma antik bir kardesligi canlandiran ve Rose + Croix 

                                                 
136 Jean Cassou, Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Çev: Özdemir Ince, Ilhan Usmanbas, Remzi 
Kitabevi, 1987, s: 67  
137 Jean Delville, Gallerie Sublimatio, http://www.sublimatrix.com. ,2005 
138 Cassou, a.g.e., s: 67 – 68  
139 Sebastien Clerbois, “In Search of Forme – Pensee: The influence of Theosophy on Belgion 
Artists, Between Symbolism and the Avant – Garde” (1890 – 1910), çevrimiçi, http://Nineteenth  
Century Art Worldwide.org., 2005, s: 1  
140 Cassou, a.g.e., s: 68 
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düzenini kuran Josephin Peladan idi. 1891’de Peladan, ressamlar üzerinde büyük 

etkiye sahip olan Rose + Croix kardesligini kurmak için gruptan ayr ildi. Bir sanat 

tarihçisi olarak Peladan sanat dünyasi üzerindeki çemberini genisletmek için 1892 – 

1897 arasinda alti salon “De La Rose + Croix” kurdu. Çogunlugu Fransizlarin, 

Belçikalilarin ve Isviçreli sembolistlerin olusturdugu grupta Fernand Khnopff, Jean 

Delville ve Emille Fabry de vardi.  

1896 dolaylarinda sembolistler, Peladan gittikten sonra Papus tarafindan 

yönetilen birlige yöneldiler. Bu iki kisi beraberce Belçikali ressamlar üzerinde hatiri 

sayilir bir etki yaratmislardir. Genelde Peladan’in sanatçilari androjen teorisiyle 

etkiledigi söylenir. Androjen, iki cinsiyeti tutkulardan arinmis, parlak bir ruhsal 

saflikla mükemmel bir bireyde toplayan mitik bir figürdür. Ikonografik olarak bir 

grup Belçikali sanatçinin resimleri bu teoriye baglilik göstermistir. (Örnegin Jean 

Delville’nin “Circle of Passions” u (Tutkular Çemberi, 1889) ve Lef Lambeaux’un 

“Human Passions”u (Insan Tutkulari, 1899). Bu topluluklarin amaci, düsüncenin 

matematiksel teori uzmanlarinca tanimlanabilecegi sekilde, görünmez olani 

destekleyecek sanat eserleri meydana getirmekti.  

Belçika’da teosofinin ilk etki halkasi 1898’e kadar görülmedi. Teosofiden 

ilham alan ilk çalisma Helena Blavatski’nin 1898’de Ferdinand Schirren 

tarafindan yapilan ekspresyonist portresidir. 1898’de Jean Dalville tarafindan ikinci 

teosofik tablo “Plato’s Academy” yapildi. 141 

Teosofinin çabukça büyüyen yayilimina ragmen, Belçikali ressamlar üzerinde 

direkt etkilerinin görülmesi yüzyilin basindan daha önce olmamistir.Schirren'in 

''Potrait of Helena Blavatski'' si ile Delville 'nin ''Plato's Academy''si arsindaki stil 

farki, basindan beri teosofinin sanatçilari çok farkli sekillerde etkiledigini gösterir.142 

Delville,1899-1990 arasi yayinlanan “La Lumiere ” adli küçük bir sembolist 

derginin yayinini baslatmisti ve bir manifesto yayinladi; amaci düsüncelerin büyük, 

saf ve yüce oldugu bir insan  soyu yaratmakti. 

Belçika'da teosofinin hizli yayilmasi, bu düsüncenin gelisimini 20.yy'a da 

yansitmistir. Ilk yillarda gizli olan teosofi, gittikçe sosyal bir fenomen haline 

                                                 
141 Clerbois, a.g.e., s: 2 – 3  
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gelmistir ve tamamen zit gruplardan bile yeni üyeler edinmeye baslamistir. Teosofik 

düsünce, dogaüstü felsefesi nedeniyle yine çok basarili oldugu Avrupa, Asya ve 

Amerika'ya yayilmakta zorluk çekmemistir. Teosoflar kisa sürede çaglarin önemli 

müzakerelerine katilir olmuslardir. 

Teosofik düsünce öncüleri yalnizca sembolist sanatçilarin ilgisini çekmis olsa 

da zamanla 1900-1905 arasinda hareketin yükseldigi yillarda avangard'larin da 

dikkatini çekmeye baslamistir. Teosofiye olan ilgileri çerçevesinde bir araya ge len bu 

sanatçilarin tartismalarina ve degisimlerine isik tutacak çok az arsiv belgesi vardir. 

En güvenilir kanit Delville, Scrabine  ve Soudbinine 'nin Prometheus  temasi üzerine 

yarattiklari çalismalardir.143 

 Jean Delville, 1904-1905'te baslayip 1907'de biten, Aiskhylos'un 

Prometheus 'unu temsil eden bir resim yapti (Resim:19). Delville, Prometheus  

temasinda teosofik ögeler yaratmak için çok çaba sarfetti. Örnegin Prometheus 'un 

resimde aldigi yildiz Brüksel'deki Beyaz Düzenin de sembolüdür. Jean Delville 'in 

Prometheus  (Promethee) resminde Aiskhylos 'da oldugu gibi mevcut düzenin 

irdelenmesi vardir. Prometheus 'un atesi bütün resme yayilmistir. Elinde tuttugu 

mesalenin bütün karanliklari dagittigi ve göz kamastirici bir aydinligi ortaya 

çikardigi görülür. 

Bu asamadan sonra Prometheus , teosofide,aci çeken insanoglunun teosofik 

alevini tutan bir peygamber gibi görüldü ve teosoflar için estetik arastirmalarin 

konusu oldu. Prometheus  temasinda kesisen bu çalismalara yakindan bakildiginda 

çalismalarin çogunun sekil ve içerik açisindan belli özellikleri paylastigi görülür. 

Prometheus, tüm sanatlari kusatan bir idealin ifadesidir. Prometheus  temasiyla, 

Baudelaire'den Wagner'e; romantikler, sanatsal ifadenin tüm formalarini kullanarak 

mutlak sanat eserleri yaratmaya çalistilar. Bu çalismalar  iki gelenek arasinda bir 

denge saglamistir: Biri 19.yy'in tipik akimi sembolizm, digeri de 20.yy'in 

avangartlaridir. Bu sanatçilarin Prometheus  temasi etrafinda yarattiklari iki stil 

arasinda bir birlik olustu; böylece çalismalar hem sembolist arastirmalarin hem de 

avangard idealin ortak meyvesi oldular.144 
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Prometheus hakkinda, 20.yy’in en ilginç resim örneklerinden biri, kuskusuz 

Maxfield Parrish’e aittir. Amerikali sanatçi Maxfield Parrish'in (1870-1966) 

Prometheus 'u (Fire Theft, 1930) Yunan tanrisinin altin görüntüsünün arkasinda 

beyaz bulutlar olan Fransiz Bronz sekilli bir resimdir. Parrish, General Elektrigin 

Edison Mazda Lambalari için hazirlanacak, isigin tarihi konulu bir takvim serisinde 

kullanilmak üzere Yunan mitolojik tanrisi Prometheus 'u resmetmistir. (Resim:20) 

Maxfield Parrish, teknik ustalik olarak, 20.yy'in en iyi ressamlarindan biri 

olarak kabul ediliyor. Hakkinda birçok saglam bilgi kaynagi vardir. Alma Gilbert'in 

''Maxfield Parrish'in Basyapitlari'' adli çalismasi bu kaynaklarin en kapsamlisidir 

denilebilir.145 

Parrish'in 80'den fazla eseri Amerika'da müzelerde ve özel koleksiyonlarda 

yer almaktadir. Parrish'in basarisi ve taninmisligi, reklam ve basin islerini kabul 

ettigi zaman artmistir. Parrish,güzelligi sosyal gelismenin bir formu olarak 

kullanarak kendisini sanatin popülarize edilmesine ve demokratiklesmesine 

adamistir. 

Parrish,genis kitleler için ürettigi yaratici ve soylu eserleriyle, yüksek sanat ve 

popüler kültür arasinda bir köprü olmustur. 1930'lar ve 1940'larin ekonomik ve 

politik manada güç zamanlarinda Parrish, Ingiltere ve Güneybati Amerika'ya dair 

manzara resimlerine odaklanir. ''Cobble Tepesi''(1931), ''Ayisigi Gecesi:Kis'' (1943), 

''Hunt Çiftligi'' (1948) ve ''Arizona'' (1950) isimli çalismalari yalnizca onun usta 

teknigini degil, bölgesel ve ulusal kimlik konulariyla mesgul oldugunu gösterir. Bu 

görüntülerin çogu takvimlerde ve kartlarda kullanilmistir. 146 

Parrish'in sanati 20.yy'in erken dönemindeki baski tekniklerinden çok 

etkilenmisti. Kariyeri boyunca dergi kapaklarinda ve reklamlarda son teknolojik 

yenilikleri kullanmasi; ''güzel'' ve ''ticari'' sanat arasindaki iliskiyi tekrar tanimladi. 

Baskidaki gelismeler Parrish'in sanatindan röprodüksiyonlarin 20.yy'in ilk üç on 

yilinda Amerika'daki evlerin çoguna girmesinin nedeni oldu. 

Kendisini sanatin popülerlestirilmesine dayan Maxfileld Parrish renkli baski 
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endüstrisinin son teknolojilerinden faydalanan ilk sanatçilardandi. 70 yil boyunca 

dergi kapaklari, kitap ilüstrasyonlari, posteler, takvimler, resimler ve freskler yaparak 

yasadi. Resimlerinin, baski olarak nasil duracaklarini düsünerek yapti.Amerikalilar 

onun fantazi, yüksek dozda nostalji, masumiyet ve mizah tasiyan eserlerini sevdiler. 

Daha önceleri az kültürlü olarak ifsa edilen Parrish,  ölümünden önce elestirmenler 

tarafindan kahramanlastirildi ve Pop-Art'in atasi olarak kabul edildi. 147 

Parrish'in ilk takvim resmi olarak tasarladigi Prometheus  resmi, 20yy'in 

Prometheus  temali resimlerine farkli bir bakis açisi getirmektedir. Öncelikle 

Maxfield Parrish'in popüler sanat egilimidir bu farki yaratan. Bu çalismada 

Prometheus  'un tasidigi ates daha çok lambaya benzemektedir ki  bu resmin yapilis 

amacina uygun düsmektedir. Prometheus 'un insanogluna atesi getirmesi, 

Aiskhylos'un yorumuyla “insanliga bilgiyi, sanatlari ve böylece özgürlesmeyi 

vermesi” hikayesinden yola çikarak, ates, aydinlanma dönemiyle birlikte bir sembol 

haline yavas yavas dönüsmüstür. Bu anlamiyla ele alinarak, ticari amaçlar 

dogrultusunda reklam malzemesi olarak kullanilmasi, hem ''atesi getiren 

Prometheus '' resimsel kalibinin, hem de bu dönemde atesin kazandigi anlamin 

zihinlerde nasil bir oturmusluk sergiledigini açikça ortaya koyar. Parrish'in yaptigi 

belki de ''kitch''tir (Andy Warhol'un çalismalari hatirlanabilir) Bu çalisma, 

Aiskhylos'un Prometheus 'un suçuna getirdigi olumlu anlamin; 20.yy ile birlikte;hem 

sanatçilar, hem de burada tüketici konumundaki halk tarafindan iyice benimsenmis 

olduguna  isaret etmektedir. 

20.yy’in “Prometheus” hakkinda resim yapan sanatçilarindan en önde geleni, 

hiç kuskusuz: Jose Clemente Orozco’dur. Sanatçinin “Prometheus” isimli bes ayri 

çalismasi vardir.  

Meksikali ressam Jose Clemente Orozco, Güney Kaliforniya, Pomona 

Koleji’nde Prometheus adli freskini bitirdiginde 20.yy. sanatinda, politik devrimin 

en coskulu destekçilerinden biri olmakla birlikte, en hararetli elestirmenlerinden 

biriydi ayni zamanda. Orozco’nun resmettigi Antik Yunan kahramanlari da, Orozco 

ile ayni sekilde çeliskilerden olusuyordu. Mitosa göre, Prometheus , Zeus’un emrine 

karsi gelip, yanan bir kor parçasini bir bitki otuna sararak, atesin sirrini paylasmak 
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için gizlice insanogluna götürmüstü. Prometheus ’un hediyesi hem bir lütuf, hem de 

bir lanettir; çünkü bizi isitan ates ayni zamanda bizi yakabilir de. Orozco bunu iyi 

biliyordu. Yillar boyunca elestirmenler, Orozco’nun çeliskilerini onun politik 

anlamda tutarsiz bir ressam olmasinin isareti olarak gördüler, fakat ilerleyen 

tarihlerde Orozco’nun vizyonunu Amerika’daki modern hayatin içerdigi siddetin 

önemli bir elestirisi olarak gören bir yeniden degerlendirme asamasi basladi.148 

1883’de dogan Orozco, ailesiyle geçirdigi huzursuz çocukluk dönemine 

ragmen sanata olan ilgisini korudu. Bu sirada genç Orozco’nun yaralanmasina yol 

açan bir patlama yasandi ve Orozco, görme yeteneginin bir kismini, duyma 

yeteneginin çogunu ve sol elinin tamamini kaybetti. Sonralari bu kayiplarin ona bir 

yabancinin bakis açisini kazandirarak kendisini bir sanatçiya dönüstürdügünü 

söyledi. Meksika’da San Carlos Akademisi’ne katildi ve Dr. Atl’nin ögrencisi oldu. 

Dr. Atl, Rönesans fresklerine, hapishane reformlarina ve volkanolojiye duydugu 

tutkuyu ögrencileriyle paylasan, hayal gücü yüksek ve radikal bir sanatçiydi. 

Meksika’da 1910 yilinda devrim oldu. 1915’te Orozco, Dr. Atl ile birlikte oradan 

kaçti ve Verazcruz’a yerlesti. Orada radikal bir gazete olan La Vanguardia’ya 

igneleyici karikatürler çizdi.149 

“Mexico in Revolution” (Devrimde Meksika) serisi Orozco’nun neden devrim 

ordularinda sanatsal bir asker olarak yer almadigini göstermektedir. Orozco, bu 

seride 1910’larda Meksika’da günlük yasamdaki siddetin kiriciligini en basit ve en 

anlasilabilir haliyle anlatmistir. Requiem (1928) gibi çalismalari aile bireylerinin 

kayiplarini anlatir. The Franciscan and the Indian (Fransiskan ve Hintli, 1926) adli 

çalismasinda bir anti katolik olan Orozco, kilisenin sadakalarinin ve Hintli ricacilarin 

boyunlarinin bükülmesine yol açtigina dikkati çekmektedir. Bu dönemin en dikkate 

deger isleri, açan bitkilerin dikenlerinin bitkinin kendisini parçaladigi resimleridir. 

Bu en açik haliyle Orozco’nun bakis açisidir ve bize devrimlerin aslinda birer savas 

oldugunu ve savaslarin da iz biraktigini hatirlatmaktadir.150 
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Orozco, Meksika devrim hükümetinin galibiyetinin sanat hayatini bulabilecegi 

bir yer aradi ve Meksikali sanatçilar arasinda gelenek oldugu gibi o da 1923’te 

Teknik Isçiler, Ressamlar ve Heykeltraslar Sendikasi’na üye olarak, devrimin 

hedeflerini yeni bir görsel dille anlatabilmek için David Alfaro Siqueiros ve Diego 

Rivera gibi ressamlarla güç birlestirdi. Tercih ettikleri form Duvar freskleriydi. 

“Sanatta, özel bir kazanç söz konusu olamaz; eser, ayricalikli bir kesimin keyfiyeti 

için saklanamaz.” diyordu Orozco. Bu duruma sempatiyle bakan Egitim Bakani Jose 

Vasconcelos, sanatçilara kullanmalari için tüm duvarlari sundu. 151 

1920’lerin Meksika sanatinin bu altin dönemi romantik radikalizmin türlü 

katmanlarina sarmalandi. Aslinda, sanatçilar ve hükümet, devrimin anlami 

konusunda sürekli anlasmazliga düsüyorlardi. Sendikanin sanatçilari da birbirleriyle 

pek anlasamiyorlardi. Tüm Meksikalilar devrimi desteklemiyordu, özellikle devrimin 

katolik kilisesine saldirisini dogru bulmuyorlardi. 152  

Birkaç yil içinde, yeni baskan Plutarco Calles, artik pro Katolik isyan gruplari 

ve Proto Fasist hareketler içeren, bölünmüs bir ülkede diktatöryal güçleri bir araya 

toplamaya basladi. Sendika dagildi ve issiz kalan Orozco, New York’a gitti. 

Böylece, utangaç ve fiziksel olarak özürlü olan Orozco, avantgard bir azinligin 

parçasi oldu.  

Orozco, Amerika’da, hem Meksikali hem de Amerikan kökenleri olan bir 

kimlik edindi. New York’daki çalismalari iki tema içeriyordu: Meksika devrimi ve 

büyük bir metropolde mekanikleserek insanliktan uzaklasma. 1930’da Yeni Sosyal 

Arastirmalar Okulu’nda kardesligi, dünya devrimini, emegi, sanati, bilimi ve kölelige 

karsi mücadeleyi ön plana çikaran çalismalar yapti. Orozco’nun “Mexico in 

Revolution” serisinin en çarpici çalismalarindan birisi olan “The Hanged Man” (Asili 

Adam, 1926) devrimin idamlarindan birinin süssüz biçimde resmedilmis haliydi. 

Orozco  bu çalismayi 1935’te güney eyaletlerdeki linç vakalarini protesto etmek için 

düzenlenen sergilerde sergiledi. Eger siddet sinir tanimiyorsa onu protesto eden 

kültür de tanimamaliydi. 153 Orozco’nun bas saheseri olarak kabul edilen “An Epic of 

American Civilization” ise, (Amerika Uygarliginin bir Epigi) Amerika’nin 
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kesfedilisinden, modern Birlesik Devletlerin dogusuna kadar Amerika’nin hikayesini 

anlatmaktadir.154 

Orozco, New York’da, bir Manhattan apartmani olan The Ashram’da 

sanatçilarla ve bohemlerle tartismalara katilmaya baslamisti. Burada dogu 

felsefelerini, karsilastirmali mitolojiyi kesfetti ve bu ilgi “Prometheus ” ile 

sonuçlandi. Orozco’nun 1930 yilinda, Claremont’daki Pomona Koleji’nin Frary 

Salonuna yaptigi “Prometheus” konulu fresk çalismalarindan biri ve en dikkat 

çekici olani, Merkez Panelde yer almaktadir (Resim 21)155 

Prometheus ’un çaldigi ates geleneksellesmis bir sekilde bilgeligi ve 

aydinlanmayi temsil etmekte, ve bu mit böylece Pomona Koleji’ndeki haliyle kolejin 

vazifesine uygun bir metafora dönüsmüs durumdadir. Ayrica kisisel ifadenin bir 

göstergesi olarak da bu seçim yapilmis olabilir. Orozco’nun çalismalarina 

1930’larda hala; gerekli deger verilmiyordu ve Orozco kendini aydinlanma için 

çalisan bir kahraman – asi olarak görüyordu; tipki kovulan ve cezalandirilan 

Prometheus  gibi. Orozco; freskte, kahramanini atesi insanliga dünyaya getirmek 

niyetiyle atese uzanirken göstermistir.156 

Jose Clemente Orozco, Pomona Komisyonu için, 1930’daki belirsiz durumu 

ve Amerikan halkinin aliskin oldugu dilsiz dekoratif fresk geleneklerinin varligi 

düsünüldügünde, cesur bir seçimdi. Orozco’nun erken dönemdeki sanatsal 

çalismalari Meksiko City’deki “San Carlos” Akademisinde çiplak figürlerin ön plana 

çiktigi, klasik Yunan ve Roma heykelleri üzerine yogunlasmisti. Ayrica bu etkiye 

usta Rönesans sanatçisi Michalengelo’nun kaslari belirgin ve açikça abartilmis vücut 

formlarindan aldigi esin de ekleniyordu. Orozco ayni zamanda, çagdas Meksika 

fresk sanatinin koyu, belirgin renkli stilinin ve coskun politik içeriginin farkindaydi. 

Orozco’nun “Prometheus ” resminde tüm bu etkiler gözlemlendiginde essiz bir 

kisisel ifadenin belirdigi görülür.157 

                                                 
154 Sullivan, a.g.e., s: 18 – 24, Sharon F. Patton, African – American Art, Oxford Univercity Press, 
London, United Kingdom, 1998, s: 140 – 141  
155 Collections, Orozco, çevrimiçi, http://www.pomona.edu, 2005, s: 1  
156 A.e., s: 2  
157 Jim Tuck, Tragedy and Triump h: The Drama of Jose Clemente Orozco, çevrimiçi, 
http://www.mexconnect.com, 2000, s: 1 – 2  
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Prometheus ; Amerika’daki ilk büyük modern fresk çalismasidir. Bu fresk; 

yeni bir fresk kavraminin, ayni zamanda yükseltilmis ve dogrudan kisisel ifadenin 

ortaya çikisini müjdelemektedir. “Prometheus”, geleneksellesmis olan düz, zarif ve 

kisiliksiz duvar dekorasyonu anlayisina bir meydan okumadir. “Prometheus”da 

ekspresyonizm; anitsal bir düzeye ulasmistir. “Prometheus” ayni zamanda Kuzey 

Amerika’daki ilk Meksika freskiydi. Meksikali fresk faaliyetleri ilk olarak “Pomona 

College” de baslamistir denilebilir (Resim: 22)158 

Bir “Time Dergisi” röportajinda, Mimar Spalding’e bu freski nasil buldugu 

soruldugunda söyle karsilik vermisti: “Fresk oradan kaldirilacak olursa binanin 

çökecegi hissine kapildim.” Tarihteki diger büyük sanatçilar gibi, Orozco da 

özellikle estetik zevki doyurmak için yapmamisti eserini. Söyleyecek birseyleri 

vardi. Bu onun kahramanlik ve aydinlanma konusundaki tutkulu ifadesinde ortaya 

çikiyordu. Sert ve dinç stili düsünerek tercih ettigi birseydi ve Prometheus ’u; 

fikirlerini, ihtirasini, coskusu ile ifade etmek; dile getirmek için yapmisti. 159 

Pomona Koleji’nin “Frary” salonu için fresk çalismasi yapilmasi düsüncesi, 

tamamlanmasindan kisa bir süre sonra binanin mimari Summer Spalding tarafindan 

önerilmisti. Meksikali sanatçi Jose Clemente Orozco popüler bir Ispanyol sanati 

profesörü olan Jose Piyoan’in tesvikiyle seçildi. O zamanlar az taninmasina ragmen 

Orozco sonradan üç büyük Meksikali Fresk sanatçisindan biri olarak 

gösterilecekti. 160 

Frary Salonu’nun bütün freskleri “Prometheus” u anlatmaktadir. Orozco’nun 

farkli biçimlerde bu konuya yaklasimi bu fresklerde gözlemlenebilir. Örnegin tavan 

paneli, soyut bir Prometheus  kompozisyonudur. Bu kompozisyon genelde, atesin 

bilgisini getiren tanrinin bir yeniden sunumu oldugu seklinde yorumlanmaktadir. Bu 

tavan paneli, stilize edilmis alevlerin belirledigi, geometrik formlardan olusan soyut 

bir kompozisyon içermektedir (Resim: 27).161 

                                                 
158 Smith, a.g.e., s: 69 – 73  
159 Sullivan, a.g.e., s: 326 
160 Diger iki Meksikali fresk sanatçisi; Orozco’nun Amerikadayken güç birlestirdigi Diego Rivera ve 
David Suqieros’tur. (Lynton, a.g.e., s: 381) 
161 Kathy Zimmerer, Jose Clemente Orozco’s Art, çevrimiçi, http://artscenecal.com, 2002, s: 3 – 4  
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Frary Salonundaki iki yan panel ise, Orozco tarafindan tasarlanmis fakat büyük 

bölümü asistani Jorge Juan Crespo de la Serna tarafindan resmedilmistir. Sol 

panoda Yunan tanrilari Zeus, Hera ve Io’nun portreleri bulunmaktadir. Sag pano’da 

ise yasli erkek kentavrlar ve bir de dev bir yilan tarafindan sarilmis kadin cinsinde bir 

yaratik betimlenmistir. Orozco, her iki resmi de: “Prometheus ’un; bilginin atesini 

insanliga vermis olmaktan duydugu üzüntü” olarak sunmustur. (Resim: 24, 25)162 

Orozco’nun “Prometheus ”a ilgisi bitmemis, 1940’da baska bir “Prometheus” 

resmi daha yapmistir. Mexico City’de, Carrilo–Gil’in koleksiyonunda bulunan bu 

“Prometheus” resminde Orozco, konuya daha trajik bir görünüs vermistir. 1944 

yilinda yaptigi bu “Prometheus” resmi ile Orozco kültürünün ekspresyonist 

kaynaklarini yine kuvvetli bir dil sadeligi içinde belirtmektedir. Prometheus ’un basi 

bu resimde bir alev topuna dönüsmüstür. Uygarligi getiren ates, onun cezasinin da 

kaynagidir. Kuvvetli bir ikilem; uygarlasma ve acilar Orozco’nun bu çalismasinda 

güçlü bir sekilde ifade edilmistir (Resim: 28).163 

Prometheus 'un hazirliklari yillar boyunca Orozco'nun ailesinde kalmistir fakat 

son yillarda Pomona Koleji Sanat Müzesi tarafindan alinmistir. 17 çizimin arasinda 5 

kompozisyonel taslak ve 12 figür çalismasi vardir (Resim: 29 – 35). Figür çalismalari 

Michelangelo’nun geç dönem Maniyerist stilini veya Pontormo'nun uzayan 

gövdelerini çagristirmaktadir. Çünkü Orozco bir duygunun sasirtici siralanmasini 

verebilmek için inceltme, bozma gibi teknikler kullanmistir. 

Mimari olarak yerine sigabilmesi için Orozco tarafindan ustaca hazirlanan 

eserde, Prometheus ’un cesur fakat izdirap içindeki figürü kemerin en üstünde yar 

alir, ellerinden atesler çikmaktadir. Atese uzanmaya çalisan bozulmus figürler 

Prometheus 'un arkasina simetrik olarak siralanmistir. Prometheus ’un yukari dogru 

hareketi ve figürlerin hareketleri kurguya büyük bir psikolojik gerilim katmaktadir. 

Hazirlik çizimleri bu basyapiti görsel olarak anlamamiza yardimci 

olmaktadirlar. Bunlardan biri: Prometheus 'un güçlü kas yapisini ve üçlü 

kompozisyonu gösteren çizimdir. Insanlik, onun muhtesem yapisinin arkasinda çok 

küçük kalmistir ve O da kendi gücüne göre çok ufak bir alana hapsolmustur. Çizim 

                                                 
162 a.e., s: 4 – 5  
163 Antonio Dee Guercio, Orozco: I Maestri Del Colore, Cassa de Risparmio Spartello, t.y, s: 11  
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ve modellemedeki gücü açisindan çalisma, benzedigi Rönesans ustalariyla boy 

ölçüsmektedir (Resim: 31). 

Aydinlatici çizimlerden bir tanesi de büyük insan gövdelerinden birinin 

resmidir ki vücuttaki her hareketi açiga vurur (Resim: 30). “Torso with Raised Arm” 

(Kolunu kaldirmis Insan Gövdesi) adli baska bir çalisma da Orozco'nun bileginin 

gücünü ve yetenegini göstermektedir (Resim: 29). 

Diger çizimler de Orozco'nun freskte çok modern bir ekspresyonizme 

yönelisinin izlerini tasir. Eller yumruk halinde ve yakarir gibi kaldirilmis, vücut 

inatla yukariya dönük ve tüm figürler Prometheus 'a ve büyüleyici hediyesine 

odaklanmis haldedir (Resim: 21, 22, 23). 

Arastirmamiz sirasinda rastladigimiz “Prometheus ” resimlerinden biri de, 

Fransiz sanatçi Jack Devilliers ’in 1938–42 tarihleri arasinda yaptigi, “Prometheus” 

isimli çalismasidir. Ressam ve heykeltras olan Devilliers ’in bu resmi, 1–30 Kasim 

2004’de, Gallerie D’es Paris’te açilan bir sergide gösterilmistir. Ancak Devilliers, 

serginin açilisini göremeden hayata gözlerini kapamistir.164 

Devilliers ’in çalismalari; düsüncenin maddeye dönüsmesi ya da resme 

yansimasi olarak degerlendirilir. Derinligi olan resimler yapan Devilliers; 

“Prometheus” ta da yine böyle bir yol izlemistir.165 Bu resimde Prometheus  

mitosuna ait olan hersey vardir; kartal ve iskence, zincirlenmis Prometheus , ates ve 

kayaliklar, ayrintisiyla betimlenmistir. Prometheus ’un zincirleri gökyüzünden 

gelerek onu tutsak etmektedir. Kartal tarafindan iskence görmesine ragmen 

Prometheus , gökyüzündeki tanrilara ait olan atese uzanmistir. Cezasini çekerken, 

umudu yine insanliga götürdügü atestedir. Üzerinde bulundugu kayaliklar da 

alisilmamis sekilde geometrik formlara sahiptirler. Devilliers, bu sekilde daha trajik 

bir görünüm sunmak istemistir. Devilliers ’in “Prometheus ” isimli çalismasinda, 

iskenceye ragmen baskaldirisin alegorik bir anlatimini buluruz.  

20.yy ile birlikte, resim sanatindaki “Prometheus  temasi” nin ayni Orozco’nun 

çalismasi gibi, üniversite ve kitapliklarin içine duvarlara yansitildigini görüyoruz. Bu 

örnekler; bilimin ve aklin özgürlügünün “Prometheus ” imgesi ile bütünlesmis 
                                                 
164 Ingcid Stefensed, The New York Public Library Arspacers , New York Public Library Press, ty., 
s:1  
165 a.e., s: 2  
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oldugunu gösteriyor. Bu çalismalardan biri The Newyork Public Library’de bulunan 

Edward Lanning’e ait bir tavan freskidir (Resim: 36) . Lanning ’in 1950’lerde 

yaptigi bu fresk, ekonomik bunalim döneminde, is gelistirme idaresi tarafindan 

olusturulan federal sanat projesi kapsaminda olusturulmustur.166 Bu projenin amaci, 

o dönemlerde, issiz olan sanatçilara is imkani saglamakti. Proje dahilinde; okul, 

hastane, kütüphane gibi yapilara resim projeleri ismarlanmisti. Çalismalarin 

Rönesans ve Barok dönemlerde oldugu gibi klasik üslupta olmasi isteniyordu.  

Lanning’in Prometheus ’u, Ortaçagdaki bir yazmadan kopyalanmistir. 

Lanning’in tavan freskinin bulundugu salonda, yan duvarlarda, incilin insanliga 

ulasmasi ve matbaanin bulunusu gibi konularda baska freskler vardir. Bu salonda, 

insanligin bilgiyi ele geçirmesi konusu tüm duvarlardaki fresklerin ortak konusudur. 

Lanning’in Prometheus ’unda da; Kutsal hirsizin; insanliga armagan ettigi esinin ve 

bilginin sembolü olarak; atesi getirisi anlatilmaktadir. 

20.yy'in ''Prometheus '' temali eserlerinden biri, soyut çalismalariyla taninan 

Gabor Peterdi’ye aittir. (1915-2001) 1915'te Macaristan'da dogan Peterdi'nin 

ebeveynleri sairdi ve Peterdi sanatla, özellikle edebiyatla iç içe büyüdü. Roma'da 

resim ögrenimi bursu kazanan Peterdi, Roma'dan sonra Paris'e yerlesmistir. 1939'da 

Peterdi,savas tehdidi altinda Avrupa'dan ayrilip Amerika’ya gitme karari verdi. 

Peterdi gittikçe fazla yikim temasi üzerine çalismaya basladi. Sebepsizlik ve 

gelecege dair kötü önseziler onun minyatür, boga, bagirsakla ri desilmis at ve 

çarpisan figürleriyle ifade buldu. 167 

Gabor Peterdi Amerikan vatandasi olunca orduya alindi ve kaçan Macar savas 

suçlularinin Avusturya'da yakalanip geri getirilmesi operasyonuna katildi. II.Dünya 

Savasi Peterdi'nin 1945'te Almanya'da çizdigi birçok resmin kaynagidir.168 

Bes yil aradan sonra Peterdi Hayter'in New York Atölye'si için çalisarak 

sanatçilik kariyerine döndü.Isinin çogu savas anilarini yansitsa da doganin 

elementlerini içeren yeni bir tema da, yavas yavas çalismalarina karisti. Peterdi'nin 

hayata dair yeni inanci, yasamin yaratici gücünü, yasamin yikim üzerindeki zaferinin 

                                                 
166 Edward Lanning’in “Prometheus” isimli tavan freski, New York Library’de 3. katta 
bulunmaktadir. Federal Sanat Projesi Franklin Roosevelt zamaninda yapilmistir.  
167 Prometheus, çevrimiçi, http://janehaslemgallery.com.,2005 
168 Gabor Peterdi, çevrimiçi http://www.sweeney.ucr.edu., 2005, s: 1  
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sembolü olarak ifade etmeye zorladi. 

Peterdi baski tekniklerinde büyük bir yenilikçiydi. Bakir tabaklari 

kalaylayarak baski yollari gelistirmisti ve renk, Peterdi'nin temel ilgi alaniydi. 

Hayatini sanata ve ögretmeye adayan Peterdi, çesitli sanat okullarinda ve sanat 

profesörü ünvanini aldigi Yale Üniversitesi'nde dersler vermistir. 

Peterdi ilk renkli baskisi ''Istakoz'un Isareti''ni 1947'de yapmistir. Siradisi bir  

baskici olan Peterdi, baski tekniginin özelliklerini belli düsünce ve duygularini ifade 

etmek için kullanan bir araç ustasiydi. Peterdi, Insan, doga ve bu ikisinin iliskileri 

gibi temalar kullanmistir ve çalismalarinin çogu soyuttur.169 

Peterdi'nin ''Prometheus '' (1989) isimli çalismasinda bu temanin soyut bir 

örnegi görülmektedir.(Resim: 38) Zincire vurulmus olan Prometheus  ve ona iskence 

eden kartal, resmin bütününe hakim olan kivrimlar içerisinde göze çarpar. Peterdi 

için önemi büyük olan renk faktörü, bu çalismada kendini, konunun bütünü 

içerisinde duyurmaktadir. Bu çalismada hakim olan kirmizi renk, atesin rengidir. 

Ates hem bilginin,yaraticiligin ve us gücünün, hem de baskaldirinin simgesidir. Bu 

yüzden Prometheus 'un sonu gelmez bir cezaya çarptirilmasina sebep olmustur. 

Resmin bütününe hakim olan kirmizi rengin içine, ''Kartal ve Prometheus '' 

kompozisyonu yaygin sekilde yerlestirilmistir. Bu çarpici renk, Prometheus 'un 

acisini daha fazla duyurmak için de seçilmis olabilir. Kompozisyona dik yerlestirilen 

Prometheus  figürü, onu kartalla cesurca karsi karsiya getirir.Yasamin gücünü 

eserlerinde duyurmak isteyen Peterdi için Prometheus , zorbaliga karsi baskaldiran 

insan ve insanca olan herseydir. 

Yine 20.yy’in sonlarinda, Prometheus temasi üzerine resim yapan 

sanatçilardan biri de, Michael Hensley’dir. 1962 dogumlu, Meksikali bir sanatçi 

olan Michael Hensley, resim ögrenimi için gittigi Newyork’da Vladimir Bechinsky 

ile çalismistir. Yüksek Rönesans ustalari onda merak ve hayranlik uyandirmis, insan 

figürlerine tutku derecesinde ilgi duymustur. Tüm zamanini insan ana temasi üzerine 

çalisarak geçiren Hensley’in canli figürleri, resimlerinde önem tasir.170  

                                                 
169 A.e., s: 2  
170 Michael Hensley, çevrimiçi, http://www.michaelmhensley.com,2005  
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Annesinin agir hastalik döneminde Meksika’ya geri dönen Hensley’in bu süre 

zarfinda felsefeye ve edebiyata olan ilgisi artmis ve bu büyük ölçüde resimlerine 

yansimistir. Duvar ölçüsünde resimler yapan Hensley, iki büyük boyutlu çalismasina 

bu dönemde baslamistir. Bunlardan birisi; “Sangre de Cristo” isimli bir çarmiha 

germe tablosu, digeri de “Prometheus  Bound” isimli çalismasidir (Resim: 39). 

Insanin önceden belirlenen yapisinin olusmasina katkida bulunmus bilge kisiler 

ve gerginlik–enerji dolu, birbiri içine geçmis insan sekilleri, Hensley’in 

çalismalarinda ön plana çikar. Hensley’in “Prometheus  Bound” unda da oldukça 

dramatik bir ifade buluruz. Prometheus ’un iskence sirasinda çektigi aci, dramatik 

bir sekilde resimde ön plana çikarilmistir. Alegorik resimler yapan Hensley’in kartal 

figürünü kullandigi bir resim daha vardir: “Allegory of Time” isimli bu çalismada, 

dev boyutlu bir kartalin üzerine binmis Azrail resmedilmistir. Insanoglunun 

merhametsiz ruhunu resimlerinde göstermeye çalisan Hensley’in hümanist algisi 

resimlerine yön vermistir. Prometheus ’un Hensley’in resminde, bir kez daha 

Rönesans ve Barok ustalarinin resimledikleri gibi basasagi duran bir figür görürüz. 

Kartal’in Prometheus ’a iskence ettigi bu sahne, büyük ölçüde, izleyicide yüksek bir 

duygulanim yaratmak üzere resmedilmistir. Bu resimde Prometheus  ile özdesim 

kuran izleyicideki algi, Hensley’in hümanizme çagrisiyla benzer nitelikte olacaktir. 

Prometheus ’un iskence sirasinda çektigi büyük acinin, tepkisel bir duygulanmaya 

yol açacagi açiktir. Bu anlamda Hensley’in Prometheus ’u, insanca olan degerlerin 

yüceltilmesi ve savunulmasi anlamini tasir.171  

20.yy sanatçilarindan Elsie Russell da “Prometheus” temasini isleyen resim 

sanatçilarindan biridir. 1956’da Fransa’da Fransiz – Amerikan bir ailenin çocugu 

olarak dünyaya gelen Russell’in annesi Andre Descharnes klasik bir ressam, babasi 

Alfred Russell ise sanat profesörüydü ve soyut ekspresyonist bir ressamdi. Alfred 

Russell, Antik Yunan dünyasinin gizemli yönlerini resimleyen figüratif bir ressamdi. 

Kara delikler, varolusçu belirsizlik ve öklid ilgi alanlariydi.  

Elsie Russell Amerika’da, Fransa’da, Ispanya’da ve Italya’da büyümüs, 

ögrenimini Italya’da görmüstür. Inceleme ve gözlemlerle eski ustalarin yöntemlerini 

ögrenmeye çalisan Russell, dogru olduguna inandigi Hiristiyanlik öncesi kültürlerin 
                                                 
171 Prometheus Bound, çevrimiçi, http:/ /www.hensleygallery.com ,2005 
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inançlarini arastirdi. Bu sirada ikisi de sanatçi olan ve felsefi anlamda “aydinlanmis” 

olan anne ve babasindan cesaret aldi ve ailesinin yakin arkadaslari olan Salvador 

Dali tarafindan tesvik edildi. 172  

Elsie Russell’in çalismalari Avrupa’da ve Amerika’da sergilenmis ve birçok 

koleksiyona dahil edilmistir. Bunun yani sira sayisiz kitapta, mitoloji ve çagdas 

klasizm üzerine yapilan yayinlarda da çalismalari kullanilmis ve hala 

kullanilmaktadir. Russell’in bu tür çalismalarindan biri “Prometheus”tur (1994). 

Bizim de bir felsefe kitabinin üzerinde rastladigimiz bu çalismada,173 Elsie 

Russell’in, iskencesine ragmen hiçbir ödün vermeyen bir Prometheus  resimledigi 

görülmektedir (Resim 40). 

20.yy’in sonlarinda yapilmis baska bir Prometheus  resmi, (1997, 

“Prometheus  Stealing Fire”), Andre Durand’a aittir. 1947’de Ottowa’da dogan 

Durand’in çalismalari, metafizik konulara yakinligi, otantik ve hayal gücünün 

derinligi ile dikkat çekmektedir. Durand, uzayda çiplak figürler çizen, figürlerin 

uzayla ve birbiriyle iliskisini resimleyen bir figür ressamidir. Durand, daha çok, 

insanin siradan zamanlarda hissettigi çeliskili duygularla ilgileniyordu; Durand,  

insanin duygusal ve ahlaki dogasina hizmet eden figüratif bir ressam olarak 

tanimlanmistir.174  

Durand için kaçinilmaz olan, insan ruhunun ortaya konulmasidir. Durand, 

gelisimi için var olan olasiliklar hiç olmadigi kadar balkan, bunlari parçalamak için 

çalisan güçlerin de çok fazla oldugu bir dünyada, yaratici bir kisinin, tüm dogasini 

insani restore etmek için çabalamasi gerektigine inanir. Durand suna inanir; 

Modernlerin büyük ve essiz olmalarinin tek bir yolu vardir; o da antik eserleri taklit 

etmektir. Klasik mitoloji, Kanada dogumlu ressam Durand için, resme basladigi 

küçük yaslardan itibaren bir ilham kaynagi olmustur. Durand’in Yunan 

Mitolojisi’ne, özellikle post hiristiyan çagin klasik mitolojisine olan sempatisi hemen 

hemen tüm resimlerinde görülür. Durand’in mitolojik resimleri, Antik Yunan 

mitlerine karsi yeni bir yaklasim sergiler. Resimlerinin konusu, Rönesans’tan, Neo 

platonizm’den ve arkeolojik kesiflerden etkilenmistir.  
                                                 
172 Elsie Russell, çevrimiçi, http://www.parnasse.com.,2005  
173 Bu kitap Afsar Timuçin’in kaleme aldigi “Özgür Prometheus” isimli felsefe kitabidir. 
174 Andre Durand, çevrimiçi, http://www.durand-gallery.com, 2005, s: 2  
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2000’lerin basinda, Durand’in da içlerinde bulundugu bir grup sanatçi, bir 

manifesto yayinlayarak Neo Modernizm’i tanimlamislardir. Bu manifestoda, 

Durand’in eserlerinin çogu da, sembolik, neomodern çalismalar olarak 

örneklendirilmislerdir.  

Bu manifestoya göre; Neomodernizm, sanatta yeni bir hareket ve bir sanat 

felsefesidir; 5.yy. sanat eserlerinin modern zamanlarla arasinda kisisel iliskiler 

getiren bir bakis ve görüs açisidir. Neomodern sanatçilar, Durand gibi, resimdeki 

ruhsallik ve güzellige önem verirle r. Neomodernizm söylemine göre, Post 

modernizm ölmüstür. Bu sanatçilar Hegel’ci idea’nin dogrulugunu kabul eder, hem 

figürasyonun hem soyutlugun tarafini tutar ve eski ile modernist çalismalar 

arasindaki ayrima karsi dururlar. Neomodernist bir resim, kendisini olusturan sanatla 

ve antikiteyle ilgili baglara sahiptirler. Çiplaklik, bu resimlerin temelidir. Yine 

Neomodernlere göre; politik veya tarihi bir malzemeye yaklasim felsefi olmalidir. Bu 

çalismalar psikolojik olmaktan ziyade semboliktirler. Neomodernist bir çalisma 

hareket halindedir ve daima varolacak konulari açik seçik ortaya koymalidir.175  

Bu bilgilerin isiginda, Durand’in Prometheus ’u resmettigi çalismasi daha iyi 

anlasilabilir (Resim 41). Prometheus , bu resimde baska bir evrenden dünyaya dogru, 

elinde uygarligin; insanliga hizmet edecek olan tüm sanatlarin baslangicini 

olusturacak atesi tasiyarak gitmektedir. Diger “atesi getiren Prometheus” 

resimlerinden farkli olarak, bu kez, Prometheus ’un elinde iki mesale görüyoruz. 

Canli renkleriyle verdigi hareket hissiyle ve Prometheus ’un genç bir figür olarak 

betimlenisiyle bu resim, toplamda oldukça enerjik bir görünüm sunmaktadir. Yeni 

bir baslangicin heyecani resimde hemen hissedilmekte ve olumlu bir duygu 

yaratmaktadir. Bu yeni baslangiç, aydinlanmadir. Durand’in yenilikçi tutumu ve 

sanat dünyasindaki faal kisiligi gözönüne alindiginda aydinlamayla birlikte gittikçe 

kuvvetli bir sembol haline gelen atesi kullanan Durand’in resminde, özgürlüklerin 

savunuldugu açiktir.  

20.yy’in sonlarinda karsilastigimiz zincire vurulmus Prometheus ’lerden biri, 

Amerikali sanatçi Richard Titlebaum’un çalismasidir (Resim 42). 

                                                 
175 Charles Ryder, Idea Fine Art Manifesto, çevrimiçi, http://www.durand-gallery.com, 2005, s: 6 – 7  
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“Prometheus” temasi sanat eserlerinin vazgeçilmez bir temasi olmustur. Her 

ne kadar bizim konumuzun disinda olsa da Prometheus ’un iskence sahnesinin; bu 

kaliplasmis sahnenin, günümüze yaklastikça, çok farkli ve sasirtici yorumlarinin da 

ortaya çiktigini gözlemliyoruz. Bizim ulasabildiklerimizin içinde belki de en farkli 

örnek Rihchard Titlebaum’un “Prometheus” isimli çalismasidir. Titlebaum’un 

“Gay Paintings” adi altinda topladigi bir serisi vardir.176 Bunlarin içerisinde 

“Prometheus”a rastlamak sasirtici olmustur. Bu resimde kartaldan çok bir kuguyu 

andiran ve Prometheus ’un cigerine yönelmis bir kus görülür. Prometheus ’un elleri 

baglidir. Yüzündeki sert ifadeye ragmen bir aci belirtisi yoktur ve resim bir düs 

sahnesini andirmaktadir. “Prometheus” resmi diger Titlebaum “Gay Paintings” 

serisi resimleriyle birlikte görüldügünde bir anlam kazanir ve bu serinin bir 

parçasidir gerçekten de. Titlebaum’un Prometheus ’u gay resimleri serisi içerisinde 

resmetmesi; farkli bir baskaldiriyi ortaya çikarmaktadir. Kendisi de bir gay olan 

Titlebaum gay haklarinin savunulmasi için yüzyillardir, baskaldirinin simgesi olan 

“Prometheus” temasina basvurmustur.  

20.yy’in bitisinde, Prometheus  ile ilgili soyut resim örneklerinin çogaldigini 

görüyoruz. Bu çalismalara bir örnek, Uwe Kurz’un balon – boyama teknigi ile 

yaptigi “Prometheus ” isimli çalismadir (Resim: 43). Kendi bulusu olan bu teknikle 

Kurz, kavramsal ve toplumsal içerikli resimler yapmistir.  

1961 Almanya dogumlu Uwe Kurz, Sosyoloji ve Psikoloji egitimi almistir. 

Balon – boyama teknigini, Kurz, hastalarina yaptigi sanat terapileri sirasinda 

buldugunu açikliyor. Kurz, hastalarina resim yaptirabilmek için, önce güdülenmeye 

ihtiyaçlari oldugunu fark ediyor ve önlerine bir fon olusturacak sekilde biraz 

boyanmis bir kagit koymanin, bos bir kagittan çok daha iyi olacagini düsünüyor. Bu 

fikirler sirasinda aklina balon fikri geliyor. Kurz’un gelistirdigi teknik söyle: 

Suluboya ile boyanmis bir kagit aliniyor, iç boya ile doldurulmus balon patlatilarak 

boyanin kagidin üzerine saçilmasi saglaniyor. Bu islem birkaç kez tekrar 

edilebiliyor.177 

                                                 
176 Richard Titlebaum, Gay Paintings, http://www.rtittlebaum.com. ,2005 
177 Uwe Kurz, Baloon Painting, çevrimiçi: www.baloon-painting.de, 2005, s: 2 –  3  
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Uwe Kurz’un balon – boyama teknigiyle yaptigi çalismalarin konusu, antik 

kaynaklardan, güncel ya da tarihi olaylardan alinmistir. Yaptigi soyut resimlerin 

yanina açiklayici metinler ekleyen Kurz, resimlerin isimleri ve eklenen literatürlerin 

kendi bakisini ortaya koydugunu, böylece resimden çikan atmosfere ve etkiye karsi 

iyi bir bakis açisi kazandirdigini söylemektedir. Kurz, 1999 yilinda bu teknikle 

yaptigi “Prometheus” soyut çalismasinin yanina su yaziyi eklemistir: “Zeus’un 

hakimiyeti sirasinda Prometheus  cezasini çekecegi Caucaus Daglari’nda bir kayaya 

zincirliydi. Hergün büyük bir kartal geliyor, Prometheus ’un cigerini yiyordu ve 

Prometheus ’un cigeri, yalnizca ayni islemi ertesi gün tekrar yasamak için her gece 

kendigilinden iyilesiyordu.”178 

Uwe Kurz, ates rengini tercih ederek ortaya çikardigi kartala vahsi bir görünüs 

vermeyi basarmistir. Alev, yangin ve kan için kullandigi renklerle bu kartalin rengi 

aynidir. “Prometheus ” resminde, böylece, iskencenin kendisi; kartal; bir alev topuna 

dönüsüyor. Baskaldirinin ve iskencenin ayrilmazligi bu çalismada izlenebilmektedir. 

Uwe Kurz’un tolumsal konulara ilgisi ve tepkisi, çogu zaman resimlerinde 

görülmektedir. Bu çalismalara bir örnek, onun “November 22nd 1963” isimli, 

Kennedy’nin suikastini anlatan resmidir (Resim: 44).179 

Ayni sene yapilan baska bir Prometheus  resmi Julie Pearson’in “Moons of 

Satürn” serisi için yaptigi çalismadir (Resim: 45). Bir mimar olan Julie Pearson, 

resim ve mimarinin iliskisi üzerine çalismalar yapmis, bu çalismalari sirasinda Antik 

Yunan dünyasi ile tanismistir. Pearson’un resim çalismalari, Antik Yunan mitoslari 

üzerine sekillenmistir.180 

Julie Pearson; “Prometheus” temali bu çalismasinin arkaplani soruldugunda 

söyle yanit vermistir: “Çalinan Kutsal Ates” hediyesi; esas olarak uygarligin 

gelisimini ve varolusunu simgeler. Bence onun getirdigi sanatlar ve bilimsel bilgi, 

                                                 
178 a.e., s: 3 – 4  
179 Kurz’un Kennedy’nin suikastini resmettigi çalismanin yaninda yine bir açiklama bulunur. Kurz’un 
ekledigi yazi söyledir: “Bir son dakika haberini size duyurmak için programi kesiyoruz. Iste 
Associated Press’ten bir bülten. Baskan Kennedy; Teksas, Dallas’da vuruldu. Konvoyu Dallas’tan 
geçerken bu olay gerçeklesti. Bayan Kennedy atildi ve baskani tuttu. Bir Associated Press fotografçisi, 
Jame Altgens, baskanin kafasinda kan gördügünü rapor etti. Altgens, iki el tabanca sesi duydugunu, 
fakat baskanin kafasindaki kani görene kadar birisinin havai fisekleri atesledigini sandigini söyledi.” 
(Kurz, a.e., s: 3 – 4)  
180 Julie Pearson, “Moons of Satürn”, çevrimiçi: http://www.absolutearts.com, 2005, s: 1  
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arkaplandadir. Zeus’u en çok kizdiran iste budur. Onu kizdiran bu suç; insanligin 

varolusunun çekirdegini olusturuyordu. Zeus tarafindan iskenceye maruz 

birakilmasina ragmen, Prometheus ’un atesi çalarak insanliga getirmesi ve Zeus’a 

dogrudan baskaldirmasi; hikayenin odak noktasidir. Suç ve ceza; kahramanca 

yapilan davranisin bedeli; Prometheus  imgesinde görsel anlatimini bulmaktadir.”181 

Pearson söyle devam eder: “Prometheus  benim için baskaldirinin bir 

simgesidir. Eger bir kere daha bu konuyla ilgili çalisacak olursam, bu resmimde 

görülen gövdenin üst sag kismina; gögsüne gelecek sekilde bir “kartal” dövmesi 

koyacagim; tam konmak üzere olan, kanatlari arkada, pençeleri gerilmis bir kartal.” 

Julie Pearson kartalin sadece bir dövme olmasini ve suç ile ceza kavramlarini 

birlestirmek üzere Prometheus ’un gövdesinin üzerine yerlestirilmesini planliyor. 

Pearson’un bu çalismada kullandigi ates rengi ve bu rengin içindeki “Prometheus” 

figürü, yine ayni kavramlari birlestirmistir.  

Baska bir “Prometheus ” resmi, Portekizli bir mimar olan Marc Silva’ya aittir. 

1967 dogumlu Marc Silva, Teksasta, mimarlik alaninda çalismaktadir. Silva, resim 

çalismalarinda, mimari malzemeden çikabilecek, mimariyle bütünlesebilecek 

figürlere odaklanmistir. Marc Silva’nin “Prometheus ” resmi, mitosa farkli bir 

yorum getirmektedir. Silva’nin Gotik bir katedralle bütünlestirdigi Prometheus  

mitolojik kahramani, degisik bir bakis açisi ve estetik içinde yorumlandigi için, 

incelemeye degerdir. (Resim: 46) 

Marc Silva’ya göre; Gotik Katedral, saf ruh ve madde arasindaki boslugu 

temsil etmektedir. Gotik katedral, ortaçagin büyük yeniligidir; insanlari tanriya daha 

çok yaklastirmak için dizayn edilen mimari bir araçtir. Yanlardaki payandalar ve 

kolonlar dahi; fonksiyonu çatiyi kaldirmak ve genis prizmatik pencereler ile oymali 

narin duvarlari tasimak olan damarli kanatlara benzemektedir. “Kutsal ates”, bu 

boyali camlar vasitasiyla cennetten süzülerek asagidaki insanlara ulasir ve bizi 

karanliktan çikararak ruhsal gelismeye çagirir. Bu mimari ihlalin bedeli, tüm 

katedralin gövdesinin payandalara hapsedilmesi ve bu Gotik Prometheus ’un tas 

                                                 
181 Bu açiklama, Julie Pearson’in kendisi tarafindan, 2005 Haziran’inda elimize ulasan e-posta 
mektupta yazilmistir.  
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sütundan çerçevelere zincirlenmesidir. Kanat benzeri sekiller, demirleme yerine 

uçma potansiyeline hizmet eder.182 

Yine Marc Silva’ya göre; birçok kültürde – burada kendisini mimari olarak 

gösteren – Prometheus  gibi Yunan mitoslarina benzeyen hikayeler, kisiyi kendi 

lehine büyüme, mevcut düzeni bozma, kontrolü kaybetme veya mevcut varligimizin 

üzerine geçmek için bize hizmet etmeleri amaciyla yarattigimiz araçlarin kölesi 

olmanin tehlikele rine karsi bizi uyarirlar. Marc Silva, bu resminde, en ilksel 

özellerimizden kaynaklanan arzular ve baskinliklarini açiga çikarmak, varliklarini 

sürdürmek için duyulan arzular arasindaki mücadeleyi ifade eden görsel bir dil 

gelistirmeye çalistigini ifade eder. Katedral, figürün ruhsal evrimini ve bu evrimin 

onu içine çekme, hapsetme tehlikesini de yapilandirarak ikili ve zit bir fonksiyon 

üstlenmistir.183 

21.yy’in basinda, resim sanatinda “Prometheus” temasinin hala baskaldirinin 

bir simgesi olarak kullanildigini görmekteyiz. Avusturyali genç ressam Anita 

Dunkl’in “Prometheus ” isimli resim çalismasi bunlardan birisidir (Resim: 47)184 

1984 dogumlu Anita Dunkl, psikoloji egitimi alirken bir yandan resim 

yapmaktadir. 2004 yilinda yaptigi “Prometheus ” baslikli resmi hakkindaki bilgiyi 

kendi agzindan aktarmak yerinde olacaktir: “Prometheus ’u resmettim, çünkü o 

Yunan mitolojisindeki en büyüleyici karakterlerden birisi. Ondan hoslaniyorum, 

çünkü insanliga yardim etmek için hayatini riske atiyor. Ölümsüzlere, özellikle 

Zeus ’a hiç saygisi yok. Bu yüzden onun ilk gerçek asi oldugunu söyleyebiliriz. Bu 

suçunun cezasini çekmeliydi elbette. Zeus’un ona verdigi ceza, düsünebilecegim en 

zalim iskencelerden biri. Ama Prometheus , asla yaptigindan pisman olmamisti. Bu 

yüzden güçlü olmaya ve iskenceye dayanmaya çalisti; o anda bile hala asiydi. 

Prometheus  hakkinda düsünmek için uzun bir zamana ihtiyacim oldu çünkü diger 

ressamlar gibi onu öfke ve aci içinde çizmek istemedim. Prometheus ’u degisik bir 

saç kesimi ve sakalla resmettim; onu baska resimlerde oldugu gibi orta yaslarinda bir 

                                                 
182 Marc Silva, A Confession, çevrimiçi, http://www.marcsilva.com, 2005, s: 1  
183 A.e., s: 2  
184 Prometheus; çevrimiçi http://www.Anitadunkl.com isimli kisisel sitedir.  
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Yunanli gibi göstermek istemedim. Ben Prometheus ’u; en güçlü tanri Zeus’a ihanet 

edebilecek kadar korkusuz, genç ve güçlü bir asi olarak hayal ediyorum”. 185 

 

 

 

                                                 
185 Anita Dunkl’in bu sözleri, Mayis ayinda, kendisinden ricamiz sonucu bize gönderdigi e-posta 
mektuptan alinmistir.  
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SONUÇ 

 

Insanlik tarihsel evrimi içinde genel olarak degerlendirildiginde, Ilk Çag, Orta 

Çag, Yeniden Dogus (Rönesans) ve Aydinlanma Çagi gibi çaglara ayrilarak 

incelenir.   

Sanatin siyasetle, dinle ve kültürel degisimlerle kaçinilmaz iliskileri vardir. 

Sanatin, uygarlik adini verdigimiz olgu ile bütünlesme süreci içerisinde bir tepki 

biçimi olarak kendine göre farkliligi ve agirligi olan bir yapisi vardir.  

Sanat bireysel yaniyla bile toplumsaldir. Çünkü sanatçi duygu ve coskularini 

yapitlarinda yansitirken içinde yasadigi ve kendini olusturdugu toplumun önsel 

verilerini, birikimlerini, göstergelerini yansitir. Insanlik gelisiminin ilksel döneminde 

ortaya çikan sanatin bu özellikleri, insanlik tarihi boyunca yasanmistir. Insan, tarih 

öncesi kaosu içinde dünyaya bilinçsizligi ve ürkekligi, yanlizligi ile gözünü açar, 

zamanla bilinçlenme süreci içinde çesitli üretim tarzlarinin ekonomisini benimser, 

hayatini degistiren inanç, eglence, ask – nefret, savas ve benzeri ruhsal süreçler 

içinde yaratimlar yapar, toplum ile kosullu bir dünya görüsü gelistirir.  

Sanat, toplumsal uyusmazlik ve mücadelenin bir ürünü olarak da görülebilir. 

Tiyatro sanatinin ortaya çikisinda da böyle bir özellik vardir. Halkin kendini coskuya 

kaptirmak, ve inançlariyla bütünlesmek için sahip çiktigi rütüellerin zamanla 

“dramatik” olani ortaya çikardigini, sonradan bu rütüellerin mesrulastigini ve “Antik 

Yunan” özelinde Dionysos Tiyatrosu’na evrimlestigini söyleyebiliriz.  

Bütün ritüellerin kaynaginda mitoslar vardir. Bu mitoslar her ne kadar Antik 

Yunan’da dinsel yasamin önemli bir parçasi olarak ortaya çikmis olsalar da; çaglar 

boyu korunmuslar, ve farkli dönemlerin özellikleriyle kosut olarak çesitli sekillerde 

yorumlanmislardir.  

Tragedyalarin yazilmaya baslamasi ile birlikte mitoslar bu eserlerin temel yapi 

tasi olmuslardir. Tragedyalar mitoslar araciligi ile dönemlerinin toplumsal ve siyasal 

olaylarini irdelemislerdir. Aiskhylos’un “Zincire Vurulmus Prometheus” tragedyasi 

bunlarin en önemlilerinden biridir. Her ne kadar Aiskhylos’un bu tragedyasinda 

tanrilar rol oynasa da, aslinda bu tragedya bütün sorunlariyla insanligin dramini 

yansitir niteliktedir.  
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Adi önceden gören anlamina gelen Prometheus, bas tanri Zeus’un emirlerine 

karsi çikarak atesi insanliga getirmis, böylece onlara bütün bilim ve sanatlari; 

tanrilarin tekelinde olan yaratma gücünü vermistir. Bu insan dostu suçunun bedelini 

agir ödemis; Zeus tarafindan gönderilen bir kartalin sürekli cigerini yemesi ve cigerin 

her seferinde yeniden büyümesi gibi dehset verici bir cezaya çarptir ilmistir.  

Baskaldiri kavraminin gün yüzüne çiktigi asama, iste burada baslar. Aiskhylos, 

bu süreci Prometheus bas kahramaninin kisiliginde olanca ayrintisiyla vermistir. 

“Zincire Vurulmus Prometheus”, aslinda dönemin tiranlik sistemine bir baskaldiridir. 

Prometheus, iskencesinin büyüklügüne ragmen yaptigindan pismanlik duymaz, 

boyun egmez, “ne yaptiysam bilerek yaptim” der. “Us” ve “bilinç” kavramlari 

Prometheus’un nezdinde yüceltilmis ve bu haliyle aydinlanma düsüncesine kosutluk 

göstermistir.  

Aydinlanma felsefesinin ilkelerinde; “us” ve “bilinç” kavramlari dinsel 

doktrinlere karsi ön plana çikarilmis; bu kavramlar, batida o yüzyillarda yasanan 

siyasal ve toplumsal olaylarin düsünürler üzerindeki etkisi sonucu gelismistir.  

Prometheus, Aiskhylos’taki imgesiyle, aydinlanma dönemi yazarlari, 

düsünürleri yani sira, ressamlarin da benimsedigi bir kimlik olmustur. 19. ve 20. 

yüzyillarda bu imge güçlenerek süregelmistir.  

Bazi ressamlar; örnegin Orozco, yasadigi dönemde, içinde bulundugu siyasal 

ve toplumsal ortama karsi durusunu, bir anlamda kendisini de Prometheus’la 

özdeslestirerek ortaya koymustur.  

Bu çalismadan çikan baska bir sonuç da; resim sanatinda kartalin 

Prometheus’un cigerini yedigi dramatik sahnelerin giderek azalarak; Prometheus’un 

özgürlügün ve bilincin simgesi olan kutsal atesi insanliga getirdigi sahnenin daha ön 

plana çikmis olmasidir.  

Prometheus betimlerinin üniversite ve kitaplik binalarinda karsimiza çikmasi; 

onun bilimin ve aydinlanmanin simgesi olarak varligini sürdürdügünü 

göstermektedir. Özetle diyebiliriz ki; Prometheus imgesi, baskaldiri kavramiyla 

özdeslesmis, gerçek özgür ve uygarlik savasinda yerini alabilmis insanla 

bütünlesmistir.  
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