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ÖZ 

 “Anastasis: Ortodoks ve Batı Đkonografisi’nde Betimleniş Biçimleri” adlı 

bu tez çalışmasında tarihsel, toplumsal, kültürel ve coğrafi arka planlar göz önünde 

tutularak, Đncil’de yer almayan “Đsa’nın Yeraltına Đnişi (Anastasis)” öyküsünün 

Ortodoks ve Batı Đkonografisi’nde nasıl betimlendiği, ikonografik bir yöntemle 

incelenmiştir. Özellikle tarihsel süreç içerisinde bu betimleme biçimi veya 

biçimlerinin nasıl geliştiği ve çeşitlendiği, nedenler ve sonuçlar ile birlikte ele 

alınmış, bu betimleme farklılıkları üzerinden bir sınıflama yapılmaya çalışılmıştır.                   

Konusunu dini öykülerden alan sanat yapıtları ortaya çıktığı ilk günden 

günümüze belirli aşamalar ve dönüşümler geçirerek gelmiştir. Bu aşama ve 

dönüşümler tarih içerisinde ortaya çıkan farklı kültürel, toplumsal ve dinsel  

yapılanmalar ile doğrudan orantılı olarak gerçekleşmiştir. Dini içerikli sanat yapıtları 

denilince akla genellikle Hıristiyan toplumlarında üretilen örnekler gelmektedir.   

Erken dönemlerde pagan sanatının etkisiyle oluşmaya başlayan bu örnekler, zamanla 

farklı coğrafya ve kültürlere mensup toplumlar tarafından da Hıristiyanlığın kabul 

görmesiyle kendi karakteristik özelliğini kazanmaya başlamıştır. Zamanla 

Hıristiyanlık içerisinde yaşanan kilise ve mezhep ayrılıkları sanata da yansımış, batı 

ve doğuda farklı sanatsal bakış açıları ortaya çıkmıştır. Bütün bu gelişim sürecinde 

dini konulu sanat yapıtları içerisinde Đsa’nın yaşamından öyküler en çok işlenen 

konuların başında gelmiştir. Đsa’nın yeraltına inişini anlatan öykü de bu popüler 

sahnelerden biri olup, oldukça fazla betimlenmiştir.  
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ABSTRACT 

 Searching through iconographic methods, the manner of the story of the 

“Descent into Limbo (Anastasis)” which does not contained in the Bible, will be 

analyzed in terms of Orthodox and Western iconography by taking the historical, 

cultural and geographical backgrounds into consideration in this master thesis of 

which title is “Anastasis: Portraying Form of the Iconography in the Orthodox and 

Western Iconography”. The process of progressing and diversifying of these 

portraying forms will be particularly analyzed in terms of cause effect relationship 

and afterwards, a categorization will be attempted in accordance with these 

portraying diversifying.  

The artistic works, of which subjects derive from the religious stories, had 

certain phases and transformations throughout the history. The mentioned phases and 

transformations have been actualized in direct proportion to different cultural, social 

and religious structuring emerged within the historic process. Representatives, which 

are produced by the Christian societies, are the primary patterns for the religious 

contented artistic works. Coming into being by the effects of the pagan art, these 

representatives had their own characteristic features with the acceptance of the 

Christianity by the societies of the different geography and culture. In the course of 

time, discrepancy between churches and sectarians reflected to the art as well; 

therefore distinctive artistic aspects have come on the scene in the eastern and 

western cultures. Throughout this progress, the stories regarding life of the Jesus 

Christ is one of the most celebrated ones. “Descent into Limbo (Anastasis)” is one of 

those stories which depicted frequently.   
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ÖNSÖZ 

               

              Hıristiyan inancında kabul gören “Anastasis” öyküsü,  Kitab-ı Mukaddes 

içerisinde yer almasa da Erken Hıristiyan sanatından, günümüzde üretilen ikonalara 

kadar geniş bir zaman diliminde oldukça fazla  görselleştirilmiştir.   

Bu görsel malzemeler sanat tarihi disiplininde özellikle dini içerikli   

eserlerin çözümlenmesinde başvurulan temel yöntem olan ikonografi yöntemine 

başvurularak ve bu konuyla ilgili temel kaynakçalar göz önüne alınarak  yeniden  

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Özellikle dönemsel, dini ve kültürel faktörler 

doğrultusunda bu öykünün nasıl kurgulandığı ve görsele nasıl döküldüğü 

sorunsallaştırılmıştır. Temel amaç ise üretilen bütün eserlerdeki betimlemelerin bir 

dönem, kültür, coğrafya veya dini inanış üzerinden  sınıflandırılmasıdır. 

             Bu çalışmada karşılaşılan güçlüklerden biri yapıt sayısının çok olması, diğeri 

ise bu konuyla ilgili kaynakçaların özellikle batı sanatı için oldukça az 

olmasıdır.Yayınlarda yer alan ve  Ortodoks Đkonografisi için oluşturulan sınıflamalar 

olduğu gibi ele alınmış fakat Batı Đkonografisi’nde örneklerin sınıflandırılması, 

kaynakça sıkıntısından dolayı özellikle öyküde geçen mekanın eserlerde nasıl 

kurgulandığına bakılarak yapılmıştır.    

  Üzerine çalışırken oldukça zevk aldığım bu konunun seçiminde ve 

çalışmalarımda beni yönlendiren, çalışmayla ilgili her konuda yardım eden değerli 

tez danışman hocam Prof.Dr.Uşun Tükel’e  teşekkür ederim.  

  Ayrıca bu çalışma esnasında görüş, eleştiri ve yardımlarıyla desteğini 

esirgemeyen arkadaşlarıma, özelde Serkan Harman’a ve aileme teşekkürü bir borç 

bilirim. 
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GĐRĐŞ 

              Bir ölümlünün, yarı tanrısal özellikte bir kahramanın, tanrının veya 

tanrıçanın çeşitli nedenlerle yeraltına inişi hemen hemen bütün coğrafyalarda, 

mitlerde ya da eski çok tanrılı dini inançlarda yer almaktadır. Yeraltı  genellikle 

ölümden sonra ruhların gittiği bir yer olarak kurgulansa da bütün mitoloji ve 

inançlarda ölüm ile bir tutulmuştur. Zaten genel olarak bir kahramanın yeraltına   

inmesindeki ana neden bir ölümlüyü diriltmektir. Tek tanrılı dinlerin ortaya 

çıkmasıyla birlikte arkaik inanç ya da mitoslar hemen ortadan kalkmamış, belli 

değişim ve kodlarla yeni inançlarda devam etmiştir.   

              Dört büyük dinden biri olan Hıristiyanlık ve kutsal kabul ettiği Đncil 

içerisinde yeraltı ve yeraltına iniş öyküsü doğrudan ifade edilmemiş, fakat apokrif 

denilen bir Đncil içerisinde yer almıştır. Bu yeraltına iniş öyküsü Hıristiyanlığın 

geliştiği ve yayıldığı coğrafyalarla paralel olarak şekillenmiştir. Bu öyküde tanrı ya 

da tanrısal güçteki Đsa yeraltına inmekte ve burada hapsolmuş Tevrat 

peygamberlerini kurtararak kendi cennetine çıkarmaktadır. Bu öykü yoğunlukta 

pagan inancı etkisinde kurgulanmıştır. Yazınsal bir kaynak olan öykü, zamanla 

Hıristiyanlıkta gelişen dini tasvirler içerisinde yerini almıştır.      

              Öykünün betimlemeleri Hıristiyanlığı resmi din kabul eden Bizans 

Đmparatorluğu’nda ortaya çıkmış, zamanla  Hristiyanlığın farklı coğrafyalarda da 

kabul görmesiyle  geniş bir alana yayılmıştır. Bu süreç içerisinde öykünün görsel 

kurgulanışı zamana ve coğrafyalara bağlı olarak değişmiş ve çok sayıda betimleme 

biçimi ortaya çıkmıştır. Her ne kadar öykünün teması (kurtarma/kurtarılma) ana 

figürler üzerinden verilmişse de mekan, figür ve  bunlar üzerinden yapılan vurgular 

değişiklik göstermektedir. Bu farklılıkların başlıca nedeni Hıristiyanlık içerisinde 

ortaya çıkan kilise-mezhep ayrılıkları ve bunların getirdikleri dinsel bakış açılarıdır. 

Ortodoks inancında dini tasvirler genel olarak litürji ve ritüel ile doğrudan ilişkili 

olduğu için yeraltına iniş hem öykü hem de betimleme olarak kurtarılma/kurtarma 

temasının yanında diriliş, mahşer, ölümün yenilgisi, sonsuz yaşam…vb. inancını da 

içermektedir. Bütün bu kavramlar doğrultusunda oluşturulan “Đsa’nın Yeraltına Đnişi 

(Anastasis)” konulu betimlemelerde belli başlı kompozisyonlar oluşturulmuş ve 

bunlar sürekli uygulanmıştır. Bizans Đmparatorluğu içerisinde şekillenen Ortodoks 
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Đkonografisi zamanla farklı bölgelere yayılsa da dini konulu betimlemelerdeki 

kompozisyon kalıpları, 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar değişmemiştir. Batıda ise öykü 

Latin Kilisesi onayıyla ancak 13. yüzyılda kabul görmüştür. Bu kadar geç bir tarihte 

kabul görmesine rağmen betimlemelere erken tarihlerde başlanmıştır. Öykünün 

betimlemelerinde oluşturulan kompozisyonlarda dini inancın yanı sıra, bölgesel ve 

dönemsel bakış açısı farklılıkları da hakim olmuştur. Batı Đkonografisi’nde bu öykü 

ile ilgili betimlemelerde oldukça fazla kalıp uygulanmıştır.  

              Bu kadar geniş bir zaman diliminde ve farklı coğrafyalarda üretilen             

“Anastasis”  betimlemeleri,  içerik ve görsellik açısından bütünsel bir çalışma 

kapsamında değerlendirilmemiş, bölgesel ya da dönemsel özelliklerine göre ele 

alınmıştır. 

Bizans (dolayısıyla Ortodoks Đkonografisi) resim sanatında öykünün ilk 

olarak ne zaman görselleştirildiğini, zamanla nasıl geliştiğini ve nasıl 

oluşturulduğunu  politik, dini ve dönemsel bağlantıları ile ele alan Anna D. Kartsonis 

olmuştur. Yazarın Princeton Üniversitesi’ndeki doktora çalışması olan ve 1986 

yılında yayınlanan  Anastasis The Making of an Image adlı  eseri, aynı zamanda bu 

konu ile ilgili belki de tek  geniş kapsamlı  çalışmadır. Yine Bizans’ta ritüele bağlı 

gelişen resim sanatı üzerine yapılmış olan  Engin Akyürek’in Bizans’ta  Sanat  ve 

Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi adlı yayınlanmış doktora  

tezinde,  Kariye Güney  Şapeli’nin apsis kısmında yer alan “Anastasis” freski görsel 

özelliğinden çok ikonografik yönüyle detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Özelde 

Bizans resim sanatı, genelde ise Ortodoks Đkonografisi içerisinde bu konu   bazı 

çalışmalarda kısa da olsa yer almaktadır. 

Bu konunun Batı Đkonografisi’nde nasıl kurgulandığı ve görselleştirildiği 

üzerine ise geniş kapsamlı bir çalışma yer almamaktadır. Genellikle ikonografi ya da 

görsel sanatlarda kullanılan dini semboller üzerine yayınlanmış sözlüklerde 

maddeleştirilmiş ve hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. Yine Hıristiyan ikonografisi 

üzerine veya sanatçılar ve yapıtları üzerine yayınlanmış kimi eserler de kısaca yer 

almaktadır. 

Aslında bu konuda yapılan çalışmaların kısıtlılığı konuyu daha ilginç hale 

getirse de, bir zorluk da yaratmıştır. Bu çalışmada asıl amaç konunun  görsel 

sanatlara nasıl yansıdığını bütünsel olarak ele almak ve konuyla ilgili eserlerin 
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ikonografik bir çözümleme üzerinden belli betimleme biçimlerinin uygulanıp 

uygulanmadığını anlamaya çalışmaktır. Bu doğrultuda öncelikle; “Anastasis” 

öyküsü, “yeraltı” ve “yeraltına iniş” kavramlarının kökenleri göz önüne alınarak 

irdelenmiştir. Yazılı bir metin olarak bu öykünün litürjik ve teolojik arka planına 

bakılarak, bu öykünün Ortodoks  Đkonografisi’nde ve  Latin Kilisesi etkisi altındaki 

Avrupa’da nasıl kurguladığı sorunsallaştırılmıştır. Daha sonra bu kurgulanış 

biçimleri dönemsel ve coğrafi unsurlar kıstas alınarak belli kalıplara oturtulmaya 

çalışılmıştır. Ortodoks Đkonografisi’nde başlangıcından 15. yüzyıla kadar olan dönem 

içerisindeki eserler incelenmiş ve yukarıda bahsi geçen kaynaklar doğrultusunda 

betimleme kalıpları oluşturulabilmiştir. Fakat Batı Đkonografisi’nde “Anastasis” 

üzerine yapılmış geniş kapsamlı araştırmaların eksikliğinden dolayı, bu konu ile ilgili 

betimlemeler yardımcı kaynaklar doğrultusunda sınıflandırılmıştır.  Batı ve Ortodoks 

Đkonografisi’ndeki “Anastasis” sahneleri için saptadığımız kalıpları en açık biçimde 

yansıtan örnekler, hem kendi içindeki hem de dönemsel  gelişimin anlaşılabilmesi 

için belli bir kronolojiye uygun olarak ele alınmıştır. 
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1. ANASTASĐS KAVRAMI VE ĐKONOGRAFĐSĐ  

  
              1.1. Kelime Anlamı     

 
              Grekçe bir sözcük olan Anastasis (ΑναστασισΑναστασισΑναστασισΑναστασισ) “diriliş” anlamında 

kullanılmaktadır. Bu kelime Grekçe gramerdeki aktif anlamıyla (anistemi-ανιστεµιανιστεµιανιστεµιανιστεµι) 

“ayağa kalkma”,  “dirilmek”,  “diriltmek (birisini)”;  orta anlamıyla (anistemai- 

ανιστεµαιανιστεµαιανιστεµαιανιστεµαι) “ayağa kalkmak” veya “dirilmek” anlamında kullanılmaktaydı. Grekçe 

gramerindeki orta ve aktif kullanımındaki anlamlarıyla Anastasis (Αναστασισ Αναστασισ Αναστασισ Αναστασισ ); 

“dirilmek”, “diriltmek” ve “diriliş” anlamlarını kapsamasının yanında, hem Đsa’nın 

ölüleri diriltişi hem de Đsa’nın kendi dirilişini ifade etmek için kullanılan bir 

kelimedir. 

              Anastasis kelimesi özellikle Ortodoks sanatında; Đsa’nın kendi dirilişinden 

çok; çarmıha gerilip mezara konulmasından sonra ve dirilmesinden önce yeraltına 

inerek vaftiz olmadıkları için burada tutulan Eski Ahit peygamberlerini ve doğru 

insanları göklere (cennete-kendi krallığına) çıkarması ve şeytanı hapsetmesi 

konusunun işlendiği ikonografik sahnelere verilen isimdir. Avrupa resim sanatında 

aynı sahnelere “Resurrection (diriliş)”  ismi verilmiştir. Fakat özellikle Đsa’nın 

yeraltına inişini konu alan sahnelerle, Đsa’nın dirilişini konu alan sahnelere kelime 

anlamından dolayı aynı isim verildiği için karışıklıklara yol açmıştır. Bundan dolayı 

bu ikonografik sahneye “Descent into Limbo (Araf’a Đniş)”,  “Descent into Hell    

(Cehenneme Đniş)”,  “Harrowing of Hell (Cehennemin Acısı)” gibi bir takım 

belirleyici isimler verilmiştir.   

 

              1.2. Kökeni  

                          

                          Sözel tarihte yeraltı (Ölüler Ülkesi-Ölüler Diyarı) kelimesinin geçtiği ve 

yeraltına inişle ilgili ilk söylence bilinmese de, yazınsal tarihte M.Ö.3000’lere 

yerleştirilen Sümer tabletlerinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Söz konusu  tabletlerde 

yeraltı ülkesinin Sümerce  karşılığı  “kur” olduğu ve  bu sözcüğün aynı zamanda       

“dağ”, “ülke” anlamlarında da kullanıldığı, bununla beraber kozmik olarak yer 
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kabuğu ile ilksel deniz arasındaki boş alan anlamında da kullanıldığı bilinmektedir.1  

Sümer tabletlerinde “kur” kelimesi “Đnanna’nın Ölüler Diyarına Đnişi”2 ile “Gılgamış, 

Enkidu ve Ölüler Diyarı”  konulu şiir tabletlerinde geçmektedir. Bu tabletlerden  

birincisi başlı başına  yeraltı ve yeraltına iniş öyküsünü içermekteyken, ikinci metin 

daha çok adı geçen Sümer kahramanları ile bunların yaşam öykülerini içermektedir.3  

Konumuz gereği bizi asıl ilgilendiren  “Đnanna’nın Ölüler Diyarına Đnişi” öyküsü ve 

öyküde yeraltının nasıl tasvir edildiğidir. Öyküde yeraltına inişle ilgili iki ayrı neden 

karşımıza çıkmaktadır. Sevgilisi Dumuzi’yi kurtarmak veya gökyüzünde ki 

hakimiyetini yeraltında da sürdürmek için4 Đnanna yeraltına iner. Tanrıça Đnanna’nın  

yeraltına yolculuğu öyküsü, Đnanna’nın ulağı Nişubur’a üç gün içinde dönmemesi 

halinde neler yapması gerektiğini anlatan bölüm ile başlamakta, daha sonra yeraltına 

inişten ve  yeraltı  tanrıçası Ereşkigal’in5 lapis taşından yapılmış sarayından, bu 

sarayın baş kapıcısından ve geçilen yedi kapıdan bahsedilmektedir. Öykü Đnanna’nın  

ölümü ve tekrar dirilmesi ile sonlanır. Bu metinde önem arz eden  saray, kapı ve 

bekçi  kavramlarıdır. Daha sonra hemen hemen bütün yeraltı öykülerinde karşımıza 

çıkmaktadır.   

                           Sümer Devleti’nin yıkılışından sonra bölgesel olarak aynı coğrafya 

üzerinde6 yerine Babil devleti  kurulmuştur.  Bu durum dinsel boyuta etkileşimlere yol 

açmış, bir çok Sümer tanrı ve tanrıçası ya adları değiştirilerek ya da aynı kalarak 

Babil dinine geçmiştir. Bununla birlikte Sümer mitolojisindeki bir çok öykü içerik 

olarak aynı olmasına rağmen isim değişimi ile Babil mitolojisinde de yer almıştır. 

Yeraltına iniş öyküsü de bunlardan biridir. Babil mitolojisinde yeraltı “Aralu”  olarak 

adlandırılmış, yöneticisi ise Sümer yeraltı tanrıçası olan Ereşkigal olmuştur. Yeraltına 

iniş mitosunda ise karşımıza Đnanna’nın yerine Babil savaş ve aşk tanrıçası olan Đştar 

çıkar. Yine Đnanna gibi Đştar da sevgilisi Tammuz’u kurtarmak için yeraltına iner. 

                                                
1 Samuel  Noah,  Kramer,  Sümer  Mitolojisi,  Çev.  Hamide  Koyukan,  Đstanbul,  Kabalcı Yayınevi, 

2001, s.153-156. 
2  Đnana Sümer mitolojisinde gök kraliçesi, ışığın, aşkın, yaşamın aynı zaman da savaşın  tanrıçasıdır. 
3 Bu kahramanların öyküsü “Gılgamış Destanı” olarak adlandırılmıştır. Bkz.: Jean,  Bottero,  

Gılgamış Destanı: Ölmek Đstemeyen Büyük Đnsan, Çev. Orhan Suda, Đstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2005.  

4 Samuel Noah, Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Hamide Koyukan, Đstanbul, Kabalcı 
Yayınevi, 1999, s.196. 

       5 Ereşkigal Sümer mitolojisinde, Đnanna’nın ablası, acımasız düşmanı, karanlık, kasvet ve ölüm  
tanrıçasıdır. Yeraltını daha sonra kocası olan  Nergal ile beraber yönetmeye başlamışlardır. 

6  Kramer, Sümer Mitolojisi, s.153-156.     
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Yine bu öyküde yeraltındaki saraydan ve dev kilitli kapılarından7 bahsedilmektedir. 

Öykü Đştar’ın yeryüzene dönmesi ile son bulmaktadır. 

                          Mezapotamya din ve inanışlarının yanı sıra bu inançlarla hemen hemen aynı 

dönemde hatta daha öncesinde varolmuş olan Mısır dini inanışında; ölüler ülkesi8 

yani yeraltı dünyası “Duat” olarak adlandırılmış olup, tanrısı Osiris’tir. Osiris yeryüzü 

tanrısı iken kardeşi Seth tarafından öldürülür fakat kız kardeşi ve karısı Tanrıça Đsis 

tarafından tekrar diriltilir.9 Mumyalama tanrısı Anubis tarafından mumyalanarak 

ölüler diyarının tanrısı yapılır. Osiris ölüleri Duat’ta yargılamakta ve sonuca göre 

ruhları cennet ve cehenneme göndermektedir. Mısır inancında ya da mitolojisinde, 

herhangi bir tanrıya ya da kahramana ait yeraltına iniş miti bulunmamakla beraber,  

yeraltı tanrısı Osiris’in diriltilmesi  dikkat çekicidir.    

                          Antik Yunan dünyasında ise yeraltı kelimesi, “Hadou domos” yani Hades’in 

evi, konağı anlamında kullanılırken, “domos” sözcüğünün düşmesi ile Hades10 

olmuştur. Yine aynı kelime yeraltı tanrısının ismi olarakta kullanılmıştır. 

              Đçeri girildiği zaman bir daha geri dönüşü olmayan Hades’e, antik 

kaynaklarda yer alan yarı tanrısal kahramanlar girebilmiştir ancak. Bu kahramanların 

yeraltına iniş öykülerinin  merkezinde ise bir ölümlünün görülmesi ya da diriltilmesi 

fikri bulunmaktadır. Bu antik kaynaklardan ve kahramanlardan kısaca söz etmek 

gerekirse en ünlüsü Herakles’tir. Miken kralının verdiği oniki işinden biri olan 

Hades’in bekçi köpeği Kerberos’u yeryüzüne çıkarma ve tekrar geri götürme görevini 

yerine getirmiştir. Herakles’den  hemen hemen bütün antik kaynaklarda 

                                                
               7  Engin, Akyürek, Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi,   

Đstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1996, s.112 

            8 Ölüler ülkesi, Mısır’da  Nil Nehri’nin batı sahilinde yer aldığından, mumyalaştırılmış cesetler daima 
nehrin karşı kıyısına özel gemiler ile geçirilmektedir. Bkz.: Nermin, Sinemoğlu, “Mısır Sanatı 
(M.Ö.3200-0) Đkonografyası”, Sanat Tarihinde Đkonografik Araştırmalar: Güner Đnal’a 
Armağan, Ankara, 1993, s. 416. Özellikle nehir ve sal kavramaları antik  pagan inanışında ölüm ve 
sonrası için önemli motifler olup, dini inanışlar arasındaki etkileşimi göstermesi açısından önem arz 
etmektedir  

               9 Doç.Dr. A.Tuba, Ökse, “Eski Önasya’dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur  
Yağdırma Törenleri”, Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kış/2006, sayı: 36, 
s.50. 

   
10

 Hades ve Persephone’nin yönetimi altında ki Hades bir çok antik kaynakta geçmektedir. Bazı antik 
kaynaklarda detaylı bir biçimde aktarılmış ve dünyanın neresinde olduğundan bahsedilmiştir. Hades 
iki ayrı bölümden oluşmaktadır: Erebos ve Tartaros. Erebos yeraltı karanlığını simgelemekle 
birlikte, ölülerin hadeste geldikleri ilk yerin de ismidir. Tartaros ise Hades’in  en derin yeri, bir diğer 
adı ile cehennemdir.
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bahsedilmektedir. Bir diğer kahraman Homeros’un  Odysseia adlı eserinin kahramanı 

olan Odysseus’tur. Odysseus Truva savaşından dönerken uzun yılar sürecek zorlu bir 

yolculuk geçirir. Bu yolculuk sırasında Đthake’ye dönüş yolunu bulabilmek için,  

büyücü Kirke  onu bilici Teiresias’ın ruhunu bulması için Hades’e gönderir. Hades’e 

giden ve görevini başarıyla tamamlayan Odysseus tekrar yer yüzüne döner. Latin şair  

Vergilius’un  Aineias  destanının kahramanı Aineias ise yeraltına babası Ankhises’le 

görüşmek ve ondan kendi kaderini öğrenmek için iner. Öğrendikten sonrada geri 

döner. Diğer bir ünlü antik kahraman ise Theseus’tur. Dor ırkının efsanevi kralı 

Theseus, yakın dostu Peirrithoos ile ölüler ülkesine, ölüler kraliçesi Persephone’yi 

kaçırmak için iner. Hades ve Persephone ile yemek yerlerken, oturdukları 

iskemlelerine mıhlanıp kalırlar. Uzun süre oldukları yerde kalan kahramanlardan 

Theseus’u, Herakles Hades’e inip kurtarır. Peirrithoos ise olduğu yerde kalır.   

Yeraltına inen en son  Yunanlı mitolojik kahraman ise efsanevi şair, müzisyen ve 

kahin Orpheus’dur. Genç yaşta ölen sevgilisi Eurydike’yi tekrar yeryüzüne getirmek 

için Hades’e iner. 

              Çok tanrılı Pagan dinlerinden tek tanrılı dinlere gelindiğinde ise yeraltı 

kavramı ya da inancı, sonsuz yaşam ve günah inancının baskınlığından dolayı yerini 

daha çok cennet ve cehennem kavramlarına bırakmaktadır. Buna rağmen yeraltı ve 

yeraltına iniş öyküleri kutsal kitapların bazılarında yer almaktadır. Örneğin Kıtab-ı 

Mukaddes’in Eski Ahit (Tevrat, Zebur) bölümünde yeraltı ve buna bağlı olarak 

yeraltına iniş öyküleri kısa kısa yer almıştır. Yeraltından genel olarak  ateşin olduğu 

(Yasa’nın Tekrarı 32:22), dönüşü olmayan, karanlık, ölüm gölgesi, zifiri karanlık 

diyarı (Eyüb 10:21–22) ve ölüm çukuru (Eyüb 33:23–30) olarak bahsedilmektedir. 

Babil Kralı’nın ölüler diyarına inişi sırasında ölülerin heyecanı ve ayaklanmasından  

(Yeşaya 14:9–20) ve Đsrail Kralı Saul’un bir cinci kadın aracılığı ile ölüler 

diyarından çağırdığı peygamber Samuel’in ruhu ile konuşmasından (1.Samuel 28:3-

25) bahsedildiği iki metinde ise ölüler diyarına inişten veya buradan çıkıştan 

bahsedilse de bunu bir ölümlü değil ölmüş kişiler yapmaktadır.  
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              1.3. Yazınsal Kaynağı    
 

              Paganizm etkisinde kalan Hıristiyanlık inancında da Đsa’nın yeraltına 

indiğine ve burada tutulan ruhları kurtardığına inanılmıştır. Bu inanışın temel 

kaynağını kutsal kitap oluşturmamıştır. Fakat Yeni Ahit’in kimi bölümlerinde Đsa’nın 

yeraltına inişi ile ilgili bazı ipuçları yer almıştır. Örneğin Aziz Pavlus’un Efeslilere 

yazdığı mektupta  Đsa’nın “aşağılara, yeryüzüne ya da dünyanın aşağı kısımlarına”    

(4:9) inmesinden söz edilmektedir.11  Konuya ilişkin en erken patristik referanslar ise, 

2. yüzyıl başlarında, Đgnatius’un Mektupları’nda bulunmaktadır. Yine Đskenderiye’li 

Aziz Klement ve Aziz Kyrillos da bu  konuya biraz açıklık getirmişlerdir.12  

              Ayrıntılı bir Anastasis ikonografisi ile ilgili belkide tek  bütünsel  anlatı 13  

Apokrif  Đnciller’den biri olan Nikodemus Đncili içerisinde yer almaktadır.  

              Nikodemus Đncili’nin tarihlendirilmesi konusunda ortak fikir 4. yüzyıl olsa 

da, içerisinde Đmparator II.Theodosius ve III.Valentinion’un saltanat dönemlerine 

yani 425 yıllarına götüren tarihte verilmektedir. Kitabın önsözünde Ananias isimli bir 

Hıristiyanın Đsa’nın yargılanması hakkında bir araştırma ile görevlendirildiği ve bu 

kişinin Đbranice bir metin bulduğu ve Hıristiyan okuyucuların yararlanabilmesi için 

onu Yunanca’ya çevirdiği söylenir. Metinde Mesih’in çarmıha gerilmesi ve çektiği 

acılar Nikodemus’un dilinden anlatılır ve bunları Nikodemus’un Đbranice yazdığı da 

belirtilir. Bu Đncilin günümüze ulaşan nüshaları oldukça çoktur. Sadece Yunanca ve 

Latince değil, Kıptice ve Ermenice el yazmaları da mevcuttur.14  

  
              1.4.  Anastasis Đkonografisi  

  

              Nikodemus Đncili’nde genel hatlarıyla; Đsa’nın yaşamının, yargılanma ile 

başlayan  ve  diriltilen ruhların cennete kabulü ile son bulan kısmı aktarılmıştır. Bazı 

                                                
            11 Kutsal  Kitap: Yeni ve Eski  Antlaşma (Tevrat,  Zebur,  Đncil),  Đstanbul,  Kitabı  Mukaddes      

Şirketi,2006,  s.1491 

   12 Daha fazla  bilgi için Bkz.: Akyürek, Bizans’ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin     
Đkonografisi ve Đşlevi, s.100.   

                  13 Anna Kartsonis bu konu ile ilgili tek kaynağın Nikodemus Đncili olmadığını, 7. yüzyılın sonuna 
tarihlendirilen ve Ortodoks el kitabı olarak bilinen The Hodegos of Anastasius Sinaites gibi başka  
kaynakların da  mevcut olduğunu belirtmektedir. Bkz.: Anna, Kartsonis, Anastasis The  Making of 
an Image, Princeton New Jersey, Princeton Universty Press, 1986, s.35-69. 

                  14 Ekrem, Sarıkçıoğlu,  Diğer  Đnciller:  (Apokrif Đnciller) (Metinler ve Tarihi  Belgeler),  Isparta,  
Fakülte Kitabevi, 2005, s. 140. 
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kaynaklarda kitabın bölüm sayısı ile ilgili farklılıklar yer alsa da15, aktarılan öykünün 

bütünlüğü göz önüne alınırsa öykü üç ana bölümde incelenebilir; birinci bölüm 

Đsa’nın acıları ve çarmıha gerilmesi, ikinci bölüm Đsa’nın dirilişi (gökyüzüne çıkışı), 

üçüncü bölüm ise Đsa’nın yeraltına inişini. 

              Đsa’nın yeraltına iniş öyküsü özetle şöyledir:  

“Đsa’nın mezara konulması ve dirilmesi olayından sonra 

Yahudi önde gelenleri ile yüksek mahkeme yetkilileri bu duruma 

inanmamışlar, bunun üzerine bir Yahudi kenti olan Aramatya’dan 

Yusuf’un şahit olarak gösterdiği Symeon’un  ölen ve tekrar dirilen 

iki oğlunu bulmak için, Kudüs’te bulunan Yahudi ileri gelenleri  

Yusuf, Nikodemus ve Gamaliel ile yüksek rahipler Hannas ve 

Kayafas Kudüs’ten ayrılıp Aramatya şehrine gitmişlerdir. Burada 

buldukları Symeon’un iki oğluna (Karinus ve Leucius) Đsa’nın 

cehenneme inişini yazılı olarak anlattırmışlardır. Bu iki kardeş 

kendileri yeraltındayken gece yarısı karanlıklar içinde bir aydınlık 

olduğunu ve daha sonra  Vaftizci Yahya’nın günahkarların tövbesi 

ve kurtuluşu üzerine vaaz vermeye başladığını, bu olay esnasında 

Adem ve oğlu Şit arasında Đsa’nın önceden müjdelendiği 

hakkındaki konuşmanın geçtiğini belirtmişlerdir. Bu olaylar 

yaşanırken şeytanın Hades’e geldiğinden  ve  Hades’ten Đsa’nın  

gelmesi durumunda onu içeri almasını ve hapsetmesini 

istediğinden, bunun imkansızlığını konusunda Hades ile 

tartıştığından bahsetmiş, daha sonra Đsa’nın Hades’e girişini şu 

şekilde aktarmışlardır : Đsa Hades’e girmeden bir ses 

duyulur: «Kapıları aç, Đhtişamın Kralı geliyor». Bu sesten sonra 

şeytan Hades’in kapılarını güçlendirmeye çalışsa da, Đsa içeri girer 

ve karanlık Hades aydınlanır. Hades’in ve şeytanın 

mağlubiyetinden sonra ; Đsa meleklerine, şeytanın ellerini, 

                                                
              15 Bkz.: Sarıkçıoğlu, Diğer   Đnciller:  (Apokrif Đnciller) (Metinler ve Tarihi  Belgeler), s. 140-173., 

Akyürek, Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi, s.101., 
Montague Rhodes, James, The  Apocryphal  New  Testament Being The Apocryphal Gospels  
Acts Epistles and Apocrypses Oxford, At The Clarendon Press.1926. s. 96-146. 
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ayaklarını, boynunu ve ağzını demir zincirlerle bağlattırıp  onu 

Hades’e teslim etmiş ve ikinci gelişine kadar hapsetmesini 

söylemiştir. Hades ile şeytan arasında tekrar bir tartışma 

başlamışken, Đsa sağ elini uzatıp Adem’i kaldırır, takdis işareti  

yapar, bunu diğer ölümlüler içinde tekrarladıktan sonra bütün 

dirilttiği doğru ölümlüleri cennete çıkarıp, burada  baş melek 

Mikail’e teslim etmiştir. Bu olayları anlatan iki kardeş kendilerinin 

vaftiz olmak ve diğer insanlara bu durumu anlatmak için baş melek 

Mikail tarafından gönderildiklerini ve vaftiz olduktan sonra tekrar 

öleceklerini söylerler. Nitekim olayı anlattıktan (yazdıktan) sonra 

ortadan kaybolurlar.”  

              Kimi yazarlar, Đsa’nın yeraltına inişini aktaran bölümün Nikodemus Đncili’ne 

sonradan eklenendiğini, bu metnin diğer metinlerden daha eski olabileceğini ama 

ekleme tarihinin bilinmediğini, bazıları ise bu bölümün 7. yüzyıl gibi geç bir tarihte 

eklendiğini söylemişlerdir. 16 Yine mevcut el yazmalarında  hangi nüshanın daha önce 

yazıldığı konusunda bir ortak görüş bulunmamaktadır. Buna rağmen  öykünün 

sıralanış ve aktarılış biçimi bakımından iki adet Latin ve bir adet Grek  el yazmasında 

gözle görülür farklılıklar yer almaktadır. Latin  (Latin A) el yazmalarından biri ile 

Grek el yazması  aynı aktarım özelliğini yansıtırken;  diğer Latin  (Latin B) el 

yazması  oldukça farklı aktarım özelliğine sahiptir. Bu farklı sıralanış ve aktarım 

noktaları şunlardır:  

              Latin A ve Grek el yazmalarında; iki erkek kardeş (Grek el yazmasında 

isimsizdirler) bulunur ve öyküyü yazmaları için teşvik edilirler. Hades’te bir ışık 

belirir. Adem, Yeşaya  ve Symon konuşurlar (Grek el yazmasında Đbrahim ve Yeşaya 

konuşur). Vaftizci Yahya gelir. Şit peygamber merhamet yağının öyküsünü anlatır. 

şeytan Hades’le diyaloğa girer. Đlk ses: Kapıları kaldırın. Davud ve Yeşaya  konuşur. 

Đkinci ses. Davud konuşur. Đsa girer (Grek el yazmasında Davud sadece bir defa 

konuşmaktadır). Hades Đsa’ya teslim olur. Şeytan zincirlele bağlanır. Hades şeytanı 

hapseder. Đsa ilk önce Adem’i ve diğer ölüleri Hades’ten çıkarır. Cennete giderlerken 

                                                
       16 Rhodes, The  Apocryphal  New  Testament Being The Apocryphal Gospels  Acts Epistles and 

Apocrypses, s.117, Jeffrey B., Russell,  Lucifer: Ortaçağda Şeytan, Çev. Ahmet Fethi, Đstanbul, 
Kabalcı Yayınevi, 2001, s.135. 
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Đlyas ve Đdris (Latin B el yazmasında yer almaz) ile sonra Đsa ile birlikte çarmıha 

gerilen son anda Đsa’ya iman ettiği için cennete kabul edilen hırsızla  karşılaşırlar. 

Sonuç kısmını akatardıktan sonra iki erkek kardeş ortadan kaybolmuşlardır. 

              Latin B el yazmasında; iki erkek kardeş bulunur, öykülerini yazar ve tekrar 

mezarlarına dönerler. Bir ışık parlar. Bir ses: «Kapıları kaldırın». Şeytan kapıları 

güçlendirmeye çalışır. Şeytan ve Hades arasında diyalog başlar. Şit peygamber 

merhemet yağının hikayesini anlatır. Yeşaya ve Vaftizci Yahya konuşurlar. Davud ve 

Zekeriya peygamber konuşurlar. Şeytan Hades’ten ayrılamamıştır. Ses duyulur: 

«Kapıları kaldırın». Yukarıda ismi geçen iyi hırsız görünür. Đkinci ses duyulur. 

Kapılar kırılır. Đsa içeri girer. Şeytan zincirlerle bağlanır. Đsa, Adem ve Havva’yı 

yerlerinden kaldırır (Latin A el yazmasında yer almaz). Đsa çarmıhı Hades’te havaya 

kaldırır (Latin A el yazmasında yer almaz). Hades’ten ayrılırlar. Sonuç kısmı.17 

 El yazmalarındaki bu farklı aktarım biçimleri Anastasis Đkonografisi’nin 

betimleniş biçimlerine de yansımıştır. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama ileride 

yapılacaktır. 

              Genel hatlarıyla Doğu Hıristiyan inancında kabul gören bu öykü, Batı 

dünyasında 1274 yılında18 Vatikan’nın onayı ile kabul edilmiştir. Fakat Ortodoks  

Đkonografisi’nde Anastasis olarak isimlendirilen bu sahne; Nikodemus Đncili’nin 

başka dillere çevrilmesi esnasında özellikle yeraltı kavramının karşılığı olacak 

biçimde, cehennem, Hades, Limbo gibi kavramalar kullanıldığı için farklı isimlele de 

adlandırılmıştır. Ortaçağ Avrupa’sında bu sahne eski ve orta Đngilizce bir terim olan   

“Harrowing of Hell (Cehennemin Acısı)” ile adlandırılmıştır. Bilindiği gibi 

cehennem, dört büyük dinde de günahkar insanların öldükten sonra ruhlarının 

gideceği yer olarak tasvir edilmiştir. Ortaçağ Hıristiyanlık inancında ise cehennem 

şeytannın krallığı ve mahşerde son yargılamadan sonra lanetli ve günahkarların 

sonsuz ateşte ceza görecekleri yer olarak düşünülmüştür.19  Fakat daha sonra kilise 

tarafından kabul gören bu öyküde Đsa’nın ölüleri kurtarmak için indiği yer Araf olarak 

kabul görmüş ve  buraya köken olarak  Latince bir kelime olan “Limbo (Limbus)” 

                                                
       17 Rhodes,  The  Apocryphal  New  Testament Being The Apocryphal Gospels  Acts Epistles and 

Apocrypses,   s.118.  

      18 Dante,  Alighieri, Đlahi  Komedya:  Cehennem  Araf Cennet, Çev. Rekin Teksoy, 7.bs.,  Đstanbul,  
Oğlak, 2008, s. 22 (Çev. Ön.)  

       
19

 James, Hall, Dictionary of  Symbols in Christian Art, Oxford,  Westview Press, 1979, s.147. 
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denilmiştir. Araf yani Limbo ise Hıristiyan inancına göre; vaftiz edilmeden ölen 

çocukların ve Đsa’dan önce ölen kişilerin ruhlarının bulunduğu bir yer, bir 

hapishanedir. Katolik inancına göre de “Limbo” cennet ile cehennemin arasındaki 

yerdir. Bütün bu açıklayıcı bilgilerden sonra Anastasis öyküsü Đsa’nın yeraltına iniş 

öyküsü olarak ifade edilebilir. Çünkü cehennem kavramı Erken Hıristiyan inancında 

henüz tam olarak oluşmamış, cehennem daha geç dönemlerde karanlık bir mağara 

veya bir oyuk şeklinde tasvir edilmiştir. Zamanla içinde şeytanların yer aldığı ve 

ateşlerin yandığı bir yere dönüşmüştür. Bu tasvir Anastasis öyküsünün genel tasvirine 

uymamaktadır. Hıristiyan inancında Đsa’nın gömülmesi ve tekrar dirilmesi arasında 

geçen bu olayda Đsa’nın yeraltına iniş amacı, Adem’in yaratılışından bu yana vaftiz 

edilmedikleri için orada bekleyen ruhlara kurtuluşu götürmektir. Đsa ilk olarak 

Adem’i daha sonra ise Havva ve Tevrat ileri gelenlerini kurtarır. Bu inanış ve öykü 

göz önüne alındığında ikonografik sahnenin “Arafa Đniş” şeklinde isimlendirilmesi 

uygun görülse de, öykünün ortaya çıkış tarihi, paganizm etkileri, ikonografik 

betimlemelerde mezar, karanlık, ışık unsurlarının yoğun olarak kullanımı ve özellikle 

öykü içerisinde mekanın tam bir tasvirinin yapılmayışı bu sahnenin “Đsa’nın Yeraltına 

Đnişi” olarak isimlendirilmesine neden olmaktadır.  
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2. ORTODOKS ĐKONOGRAFĐSĐ’NDEAN ASTASĐS SAHNELERĐ  

 
              2.1.Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

                       

  Ortodoks kelimesi Yunanca  “orthos (ορτηοσ ορτηοσ ορτηοσ ορτηοσ ) ” “doğru, düzgün” ve           

“doxa (δοξα δοξα δοξα δοξα )” “düşünce, inanç” kelimelerinin birleşmesinden oluşmakta, kısaca 

doğru inanç veya düşünce anlamında kullanılmaktadır. Ortodoks kelimesi tek başına 

bir anlam ifade etse de, asıl Hıristiyanlık içerisindeki üç büyük mezhepten birini 

karşılamaktadır. Ortodoksluk mezhebi ya da inancının tarih sahnesine çıkışı ise şu 

şekilde özetlenebilir: 4. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul eden Roma Đmparatorluğu’nun 

ikiye ayrılmasıdan sonra Batı ve Doğu Roma Đmparatorluğu arasında fikir ayrılığı 

ortaya çıkmış, doğuda ve batıda iki ayrı kilise söz sahibi olmaya başlamıştır. Doğu 

Roma yani Bizans Đmparatorluğu’da yaşayan din adamları 4-8. yüzyıllar arasında 

toplanan ilk yedi ekümenlik konsillerinin kanonik olduğunu kabul etmiş, fakat daha 

sonra toplanan konsül kararlarını kabul etmemişlerdir. Batı (Roma) merkezli kilise ile 

sorun sadece konsil kararları üzerinde değil aynı zamanda teolojik konularda da 

yaşanmıştır. Arka planda siyasi ve ekonomik birtakım ayrılıkların da zemin 

oluşturduğu bu ayrışmayla birlikte, 1054 yılında Bizans Đmparatorluğu içerisindeki 

kilisenin bağımsızlığını ilan etmesi ile resmi anlamda Ortodoks mezhebi ortaya 

çıkmıştır. Ortodoks mezhebini Bizans sınırları içerisinde kalan veya Bizans 

Đmparatorluğu ile sürekli iletişim içerisindeki diğer toplumlarda kabul etmişlerdir.     

  Ortodoks Đkonografisi denilince akla ilk önce Bizans Đmparatorluğu 

gelmektedir. Çünkü Bizans Đmparatorluğu Ortotoks Đkonografisi’nin ortaya çıktığı  ve 

geliştiği yer olmuştur. .  

  Tevrat’ın Çıkış kitabındaki on emir içerisinde hertürlü resim ve heykelin 

yasak olması (20:4-5) kuralına rağmen; kültürel ve dinsel anlamda pagan inancı etkili 

antik sanatın varlığını kendi bünyesinde bir müddet (4-7. yüzyıllar arası) daha 

sürdürmüş olmasından dolayı Bizans’ta hem dinsel tasvirler hem de konusunu dindışı 

olaylardan alan resimler yapılmıştır. Dini tasvirler iki amaç doğrultusunda 

üretilmiştir; Hıristiyanlığın yayılması, kutsal kitaplarda geçen olayların okuma yazma 

bilmeyen insanlara görsel yollarla öğretilmesi ve konusunu Eski ve Yeni Ahit ile 

Meryem, Đsa, Azizlerin hayatından ve bunların yaptıkları işlerden alan  tanımlayıcı ve 
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didaktik tasvirler ile kutsal kişilerle azizlik mertebesine erişmiş kişileri gelecek 

nesillere tanıtılması. Bu amaçlar doğrultusunda ibadete yönelik dini tasvirler              

(özellikle ikonalar) yapılmaya başlanmıştır. Dini tasvirlerin birinci amaç 

doğrultusunda üretimesi hususunda doğu ve batı (Ortodoks-Katolik) kiliseleri 

arasında ortak bir görüş varmış gibi dursa da Ortodoks inanacına göre kutsal kabul 

edilen dini resimlerin birincil amacı; hizmete yönelik bir ibadet aracı olarak kutsal 

ışığa kanal teşkil etmeleridir (kutasalın ortadaki varlığı). Bizans Đmparatorluğu’nda 4-

5. yüzyıllarda üretilmeye başlanan fakat 8-9. yüzyıllarda kesintiye uğrayan bu dini 

tasvirler; Bizans Sanatı’na paralel olarak gelişmiş ve bir kalıba oturmuş, zamanla 

Ortodoks inancının imparatorluk dışındaki coğrafyalarda da kabul görmesiyle 

bunların üretim alanları genişlemiştir. 

              Bizans Đmparatorluğu ve sonrasında Ortodoks Đkonografisi’nde yaşanan  bu 

gelişim sürecinde, yapılan dini tasvriler kilise litürjisi ile bağlatılı olarak üretilmiştir. 

Özellikle Ortodoks inancında önemli bir yere sahip olan oniki yortu1, ikonografisi bu 

durumun en açık örneğidir (Resim 1a-1b-1c). Bizans dini inanışında  bu oniki yortu 

öyküsü içerisinde ölüm ve yeniden diriliş inancı çerçevesinde Anastasis öyküsü 

önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü “Đsa’nın Çarmıha Gerilmesi (ölümü)” ve “Göğe 

Yüklselmesi (dirilişi)” arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Anastasis öyküsü hem 

Đsa’nın dirilişine hem de Adem ve Havva üzerinden insanlığın yeniden dirilişine 

gönderme yaptığı için  Đsa’nın ölümü ile ilişkilendirilmiş ve öyküleyici  ikonografik  

dizinlerde  genellikle  “Çarmıhta Đsa”  betimlemesinden hemen sonra yer almıştır. 

              Anastasis öykünün yazınsal kaynağının tarihi konusunda bir netlik 

oluşmamışsa da, bu öykü 4. yüzyılda kilise ilahilerinin bir parçası olmuş, olasılıkla 

VI.Ekümenlik Konsilinde (680-681) kilise kanunları içerisine girmiş, Trullan 

Konsili’nde (692) eklemeler yapılmış, Şam’lı Ioannes ve onun Ortodoks Elkitabı’nda 

sistematik bir hale getirilmiş ve 7. yüzyılın sonu itibariyle de görselleştirilmiştir.2 

                                                
       1 Ortodoks Đkonografisi’nde çok sayıda yortu olmasına rağmen, bunlardan oniki tanesi daha önemli 

sayılarak 11. yüzyılda Ortodoks Kilisesi’nin ana yortuları olmuştur. Bu yortu adları ve konuları 
şunlardır: “Meryeme Müjde (Evangelimos)”, “Đsa’nın Doğumu (Genesis)”, “Đsa’nın Tapınağa 
Sunulması  (Hipapanti)”, “Đsa’nın Vaftizi (Vaftisis)”, “Lazarus’un Dirilişi (Egersis to Lazaru)”, 
“Kudüs’e Giriş (Vaioforos)”, “Başkalaşım (Metamorfosis)”, “Çarmıh’ta Đsa (Stavrosis)”, 
“Yeraltına Đnişi (Anastasis)”, “Gökyüzüne Yükseliş (Analipsis)”, “Meryem’in Ölümü  (Koimisis)” 
ve “Kutsal Ruhun Đnişi  (Pentikosti)” . Daha fazla bilgi için Bkz.: Robert F., Taft,  “Great Feasts”, 
Oxford Dictionary of Byzantium, C.2., S.868-869. 

       2   Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.5,30,73. 
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Anastasis öyküsü, 8. yüzyıldan itibaren anıtsal duvar resim sanatında3, ikonalarda ve 

küçük el sanatlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu öykü özellikle 11. yüzyıl ve 

sonrasında oldukça popüler bir sahne olmuş,4 betimleniş ve kompozisyon bakımından 

bu dönemde genel anlamda oluşumunu tamamlamıştır. Bizans resim sanatı içerisinde 

oldukça sık işlenen bu sahne, Bizans resim sanatının tarihsel süreçlerine göre farklı 

betimleme anlayışlarına göre ele alınmıştır. Bizans sanatı içerisindeki Anastasis 

Đkonografisi’ni sorunsallaştıran A. Kartsonis yayınlanmış olduğu eserinde; bu 

betimleme anlayışlarını sınıflandırmış ve dört farklı betimleme tipi öne sürmüştür:     

              1- En erken tipten biri olan bu grup betimlemelerde; Đsa Adem’e doğru   

eğilmiş ve onu tutarak  mezarından dışarı çekmektedir. 

        2- Önemli bir tip olan bu grup betimlemelerinde ise Đsa ve Adem arasında zıt 

bir duruş vardır. Đsa Adem’i mezarından çıkarmakta, fakat bu arada Adem ve 

Havva’nın tersi yönünde oldukça enerjik adımlar atmaktadır. 

  3- Bu grup betimlemelerde ise Đsa ön cepheden (merkezi frontal bir duruşla), 

elleri her iki yanına açılmış bir biçimde, Adem ve Havva’yı diriltirken  

betimlenmiştir. 

        4-  Bu gruptaki  betimlemeler geç devirlere tarihlendirilmekte ve 2. ve 3. tip 

varyasyonların birleşiminden oluşmaktadır. Burada Đsa sadece Adem’i değil Havva’yı 

da tutarak mezarından çıkarmaktadır. Sahnenin merkezindeki Đsa ve  her iki yanında 

yer alan Adem ve Havva figürleri ile simetrik bir kompozisyon oluşturulmuştur.5 

        Bu sınıflamalarla beraber Ortodoks Đkonografisi’nde Anastasis öyküsünün 

betimlenişinde genel bir kompozisyon uygulanmıştır: Đsa merkezi bir karakter 

olarak; Adem’in ve Havva’nın bulunduğu yere göre daha yukarıda 

konumlandırılmıştır. Genellikle sağ yanında duran Adem’in kolundan tutarak 

mezarından çıkartmakta (dördüncü tip kompozisyonda Havva’nında kolundan da 

tutmaktadır), bu arada Hades’i (şeytanı) ayakları altına almaktadır. Havva 

genellikle Adem’in hemen arkasında, ellerini birleştirmiş bir biçimde Đsa’ya dua 

                                                
3 Anastasis öyküsünün  tam  olarak  ne  zaman  görselleştirildiği  konusunda  kesinlik  söz konusu 

değildir. Bazı araştırmacılar bu öykü ile ilgili bir sahnenin 4. yüzyılda yapıldığını ileri sürmüşlerdir. 
Bkz.: Akyürek, Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi,  
s.98-99. 

         4 Talbot, Rice, The Beginnings of Christian Art, London, Hodder and Stoughton, 1957, s.157. 
           5  Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image,  s.8. 
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etmekte veya yalvarmaktadır. Đsa’nın sağ ve sol arka tarfında ise Tevrat 

peygamberleri ile Vaftizci Yahya  yer almaktadır. Bu genel çekirdek yapı 

değişmemiştir. Fakat 9. yüzyıla tarihlendirilen bir minyatürde ise bu çekirdek yapı 

farklı bir şekilde kurgulanmıştır. Đsa resmin merkezinde, sağ eli ile Adem’i 

tutmaktadır. Adem ise hemen alt tarafında yer alan Havva’yı, Havva ise kolundan 

tuttuğu genç Habil’i6 mezarından çıkarmaktadır. Zincirleme bir biçimde birbirini 

kurtaran ve alt alta sıralanan bu figürlerin dışında, kırılmış lahit kapakları ve 

Hades’in kapısı kompozisyonda yer almaktadır. Ortaçağ Bizans resim 

geleneğindeki durağan Đsa betimlemesinin aksine diğer figürler oldukça hareketli 

betimlenmişlerdir (Resim-2). Bu atipik örneğinde içinde yer aldığı            (Đsa’nın 

izleyiciye dönük duruşundan dolayı) dört tip betimleme biçimi Đsa’nın Adem’e 

yönelik haraket ya da duruşlarına göre yapılmıştır.7 Bu çekirdek yapı özellikle 

öyküde vurgulanmak istenen kısmı yansıtmaktadır. Bununla beraber ender bazı 

örneklerde Đsa’nın yeraltına inişi, ölüleri kurtarışı ve kendi krallığına çıkarışı        

(cennete), yani hemen hemen bütün öykü altalta sıralanarak  hikayeci bir anlayışla 

yansıtılmıştır (Resim-3).   

               

              2.2.Kompozisyonun Temel Öğeleri  

 

              Đsa: Bütün Anastasis Đkonografisi betimlemelerinde egemen figürdür. 

Sahnenin merkezinde yer almaktadır. Bir eliyle Adem’i  veya her iki eliyle Adem’i ve 

Havva’yı tutup mezardan kaldırırken (veya çıkartırken) betimlenmiştir. Đsa, Adem ve 

Havva’yı mezarlarından çıkartırken, bazen sadece bir yöne doğru yönelmiş (bazen 

Adem’e doğru, bazen Adem’in tam tersi yönüne doğru hareket halindedir), bazen de 

olduğu yerde durmuş (özellikle Adem ve Havva’nın birlikte kurtarıldığı sahnelerde)  

bir pozisyonda verilmiştir. Yine bazı sahnelerde Đsa bir mandorla8 içerisinde, etrafına 

                                                
       6 Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.137. 
       7  A.e. 
       8 Mandorla, resim sanatında kutsal kişilerin vücudunu saran ve badem biçiminde ışık halesine verilen 

isimdir. Bu ışık halesi bir bulut veya ışık demeti şeklinde olup aynı zamanda tanrının gücünü ve 
ihtişamını simgelemektdedir. Mandorla ile betimlenen figürler ilk olarak 5. yüzyılda Roma’da 
S.Maria Maggiore’de Eski Ahit kitabından sahnelerin yer aldığı resimlerde görülmektedir. 
“Anastasis”, “Göğe Yükseliş” ve “Metamorfosiz”  sahnelerinde oldukça sık kullanılan mandorla, 
Bizans resim sanatına 10. yüzyıldan itibaren girmiştir.   
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yoğun ışık saçarken verilmiştir. Böyle verilmesinin nedeni, hem onun kutsallığını 

hem de yeraltına (Hades’e) getirdiği aydınlığı anlatmaktır.9 Betimlemelerin çoğunda 

Đsa Adem’i mezarından kaldırırken bir elinde haç tutmaktadır. Haç, Đsa’nın 

otoritesinin ve egemenliğinin bir sembolüdür. Bu sahnede ise daha çok Đsa’nın ölüm 

üzerindeki zaferinin bir sembolü, aynı zamanda Hades’e girerken kullandığı bir 

silahtır (Resim-4). Đsa haç vasıtasıyla kırdığı veya açtığı Hades’in kırık kapıları 

üzerinde elleri ve kolları bağlı bir vaziyette yerde yatan Hades’in-şeytanın üzerine 

basarken betimlenmiştir.   

              Hades: Ölüler ülkesi olarak adlandırılan Hades, antik kökeninden izler 

taşıyarak Hıristiyan inancında yer almıştır. Antik pagan inancında üç başlı köpek 

Kerberos’un beklediği kapı imgesi, Hıristiyan inancında da yer almıştır. Nikodemus 

Đncili’nde ki öyküye göre demir sürgülerle kapalı kapılar10 ve pirinçten parmaklıkların 

kırılması, parçalanması ya da açılması ile Đsa içeri girmektedir. Öykünün  betimleniş 

biçimlerinde bu kapı kırılmış veya dağılmış bir biçimde Đsa’nın ayaklarının altında 

veya yerde yer almaktadır. Hades iç mekan olarak genellikle karanlık, mağara veya 

oyuk biçimindedir. Hades’in içerisinde ise Tevrat Peygamberleri (Adem hariç hepsi 

ayakta durur biçimde), mezarlar (lahitler)11 ile dağ veya tepelerin yer aldığı12, 

dağılmış ve kırılmış kapı, zincir, anahtar parçaları yer  almaktadır. Bu karanlık mekan 

çoğunlukla Đsa’nın aydınlığı ile aydınlanmaktadır. Erken devirlerde üretilen ilk 

örneklerde Hades kişileştirilerek Đsa’nın ayakları altında kalan siyah, çirkin ve 

şekilsiz bir figür olarak da betimlenmiştir. Hatta bazı örneklerde bu figür Đsa, Adem 

ve Havva’dan daha büyük boyutta verilerek, oldukça belirginleştirilmiştir (Resim–5).   

                                                
       9  Akyürek, Bizans’ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin Đkonografisi ve Đşlevi, s.103. 
       10 Pagan inanışında Hades’in kapıları ölülerin hapsoluşunu simgelerken, Hıristiyan sanatında kapı; bu 

dünyadaki yaşamdan ayrılışı veya ölümün kendisini simgelemektedir. Özellikle “Son Yargı  
(Mahşer)” sahnelerinde doğruların ve günahkarların arasında bir bariyer olarak verilmiştir. Bkz.:  
George, Ferguson, Signs  and  Symbols  in  Christian Art, New York , Oxford University  Press, 
1961, s.174  

       11 Bilindiği gibi Bizans’ta ölüler mermer lahitler içerisine, ya da toprakaltındaki tuğla veya taşlarla 
şekillendirilerek oluşturulmuş mezarlara gömülmekteydi. Bizans resim sanatında ise ölüm veya 
bununla ilgili betimlemelerde mezar sembolü olarak lahitler kullanılmaktaydı. 

12 10.yy.dan sonra Bizans resim sanatında Anastasis Đkonografisi’ni betimlemelerine girmiş bu dağ 
veya tepeler, özellikle ikiye ayrılmış ve kayalık bir biçimde verilmiştir. Bu şekilde verilişinin iki 
göndermesi vardır: Đsa’nın ölerek gömülmesiyle beraber, yerin korku ile sarsılması ve toprak 
örtüsünden arınarak çıplak kalmasını, ikinci olarak tepenin böyle keskin olarak ikiye ayrılması, 
Musa’nın Kızıldeniz’i yararak kavmini Firavun’un elinden kurtarmasını çağrıştırmaktadır. Bkz.: 
Akyürek, Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi, s.104-
105., Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.207. 
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              Şeytan: Şeytan Erken Hıristiyan inancında, insandan önce yaratılan ve 

cennetten kovulan bir melek olarak düşünülmüştür. Özellikle Tevrat’tın Yeşaya 

kitabında “Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden (cennetten) nasılda düştün?.....”   

(14:12) denilmektedir. Buradaki parlak sabah yıldızı Lüsifer (Venüs yıldızının 

Latince ismidir) adlı yıldız olup aynı zaman da şeytan anlamına gelmektedir. Şeytan 

insanları kötülüğe sevk etmek için uğraşan bir varlıktır. Đsa’nın yeraltına iniş 

öyküsünde ise Hades’i, Đsa’nın içeri girişi konusunda ayartmış ve bunun cezası olarak 

elleri ve ayakları zincirlenerek Đsa’nın ikinci gelişine kadar Hades’te hapsedilmiştir. 

Anastasis betimlemelerinde öyküye uygun olarak şeytan genellikle Đsa’nın ayakları 

altında elleri ve ayakları zincirlerle bağlanmış; bazen insan biçiminde bazen de siyah, 

çirkin silüeti pek anlaşılmayan bir figür biçiminde verilmiştir. Öyküye uygun bu 

ikonografik betimlemeyle birlikte Bizans resim sanatında Hades’te tıpkı şeytan gibi 

şişman, kel,siyah ve peştamala benzer bir giysi içerisinde betimlendiği13 için bir 

karışıklığa sebep oluşturmuştur. Belki bu durum aslında Bizans dini inanışında 

Hades, şeytan ve ölümün aslında aynı anlama gelen kavramlar olarak 

kullanılmasından ileri gelmektedir.14 Anastasis betimlemelerinde Đsa’nın ayakları 

altında kalan figürün (hangisi olursa olsun) genel anlamda  Đsa’nın ölüm üzerindeki 

zaferinin sembolleştirilmiş biçimi olduğunu bilmekteyiz. 

              Adem: Adem, Đsa gibi bütün Anastasis betimlemelerindeki baş figürlerden 

biridir. Genellikle bütün insanlığın kurtuluşunun sembolü olarak;  Đsa, onu kolundan  

tutmuş, mezarından çıkarır pozisyonda verilmiştir. Kimi örneklerde ise Đsa ne 

Adem’in ne Havva’nın kolundan  tutmaktadır. Yine de bu tip örnekler de bile Adem 

ve Havva baskın karakterler olarak kompozisyonların merkezinde yer almaktadırlar. 

Adem genellikle yaşlı, sakallı, yarı çıplak veya giyinik (Bizans resim sanatında 

kullanılan tunik ve himation kıyafeti), Havva ve diğer Tevrat Peygamberleri’nin 

aksine ayakta değil de, dirilişin bir göstergesi olarak bir dizinin üstüne durup ayağa 

kalkar bir biçimde betimlenmiştir. 

                                                
       13 Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.134.     
       14 A.e., s.74-75. 
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              Havva: Erken örneklerde kompozisyonlara dahil edilmeyen Havva15; 

özellikle Đsa’nın Adem ile Havva’yı birlikte tutar biçimde verildiği Palaiologos’lar 

devri olarak adlandırılan son devir Bizans örnekleri dışında, genellikle ikincil ve pasif 

bir konumda, Adem’in arkasında, Đsa’ya dua eder veya merhamet diler bir  duruşla 

betimlenmiştir. Đsa ise ona ilgisiz görünmektedir. Havva, çoğunlukla giyinik bir 

biçimde betimlenmiştir. Havva’nın bahsi geçen dönem örnekleri dışında, bütün 

kompozisyonlarda bu kadar ikincil role sokulması, insanın cennetten kovularak, bir 

ölümlü olmasında büyük payının16 olması fikrinden kaynaklanmaktadır. Fakat son 

dönem örneklerinde Đsa hem Adem’in hem de Havva’nın kolundan tutarak 

mezarından çıkarmaktadır. Havva’nın ikincil pozisyondan sıyrılıp böyle bir merkezi 

figür halini alması ile, Havva  kadınların annesi figürü olarak bütün kadınları 17 temsil 

etmeye başlamış ve Adem ve Havva  eşit statüye getirilmiştir. 

              Vaftizci Yahya: Öyküye göre Đsa’nın yeraltına inişinin müjdecisi olan 

Vaftizci Yahya, Anastasis Đkonografisi’nde 11. yüzyılda baskın bir figür olarak yer 

almaya başlamıştır.18 Genellikle  kompozisyonlarda Đsa’nın yanında veya Davud ve 

Süleyman peygamberlerin ön ya da arka tarafında, ayakta durur bir pozisyonda 

verilmiştir. Çöldeki yaşamına göndeme yapacak biçimde bazen altta tunik ve 

üzerinde hayvan postu ile, uzun saç ve sakalları birbirine karışmış bir şekilde 

betimlenen Vaftizci Yahya; bazen elinde açık veya rulo halinde bir kağıt tutmakta19  

bir eli ile taktis işareti yapmakta, bir eliyle de Đsa’yı işaret etmektedir. 

              Tevrat Peygamberleri: Nikodemus Đncili içerisinde yer alan öyküde 

özellikle Yeşaya, Davud ve Şit peygamberlerinin isimleri, yeraltında birbirleri ile 

yaptıkları konuşmalardan dolayı sıkça geçmektdir. Bu konunun betimlemelerinde ise 

bu peygamberler değil de Đsa’nın atalarını ve Eski Ahit’in doğru insanlarını temsil 

ettikleri20 için baskın karekterler olarak  Davud ve Süleyman peygamberler, hemen 

                                                
       15 Havva’nın görünmeye başladığı ilk örnekler Roma’da yer alan S. Maria Antiqua Kilisesi’ndeki 

fresklerdir. Bu freskolar 705-707 yılları arasına tarihlenmektedir. Bkz.: Kartsonis, Anastasis The  
Making of an Image, s.70.  

           16 Akyürek, Bizans’ta Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi, s.104.  
       17 Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.214. 
       18 A.e., s.188.        

19 Ortodoks inancına göre Vaftizci Yahya, son Tevrat peygamberi olup, Đncil ve vahiylerin oluştuğu 
dönemde bir köprü kurmuştur. Bu nedenle genellikle elinde Đncil’e gönderme yapan rulo halinde 
veya üzerinde yazılar yer alan açık bir kağıt tutarken betimlenmektedir.  

       20 Akyürek, Bizans’ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin Đkonografisi ve Đşlevi, s.104. 
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hemen bütün örneklerde yer almaktadırlar. 9. yüzyılın ilk çeyreğinde kompozisyona 

dahil edilen bu iki peygamber genellikle Adem ve Havva’nın arkalarında veya 

kompozisyonun sağ veya sol tarafında, ayakta dikilir bir biçimde betimlenmişlerdir. 

Đlk örneklerde Davud, Süleyman peygamberle birlikte genç, daha sonraki örneklerde 

ise yaşlı bir kral olarak verilmiştir.21 Her iki figür de krallık özelliklerini belirten 

kıyafetleri (kral tacı ve giysileri) içerisinde betimlenmişlerdir. Öyküde adı geçen 

diğer peygamberler ise belirgin bir biçimde değil, kalabalık bir topluluk olarak 

verilmişlerdir. Yalnız nadir örneklerde Havva’nın arkasında eline çoban asası ve 

çoban giysisi ile Habil (Abel) yer almaktadır (Resim-6). Habil haksız bir cinayetle 

öldürülen dünya üzerindeki ilk insan olup (dolayısıyla Hades’te tutsak edilen ilk 

insandır), Adem ve Havva’nın çoban oğullarıdır. Çoban oluşu (çoban Đsa inancına 

gönderme yapmaktadır) ve öldürlen ilk insan oluşu ile Đsa’nın öldürülmesi olayının 

öncülü22 olarak Anastasis betimlemerinde 11. yüzyıldan sonra yerini almıştır.  

   

              2.3. Kompozisyon Düzeni  

                    

                  2.3.1. Kalıp 1:  

 

              Bizans resim sanatında Anastasis öyküsünün tam olarak ilk kez ne zaman 

betimlendiği bilinmese de, mevcut örnekler en erken 8. yüzyıla tarihlenmektedir. 

Yapılan ilk örneklerde öyküye sadık kalınmış, özellikle Đsa’nın Adem’in kolundan 

tutarak onu mezarından çıkartması ve Hades’i23 ayakları altına alması kısmı 

vurgulanmıştır. Bu kompozisyon genel hatları ile korunmuş ve kabul görerek 

betimlenmiştir. Öykünün bu şekilde düzenlenmesinin ise çeşitli nedenleri vardır. 

                                                
   21  Kartsonis, Anastasis The Making of an Image, s.186. 
   22  Akyürek, Bizans’ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin Đkonografisi ve Đşlevi, s.104 
   23 Genel kompozisyonda aslında Đsa’nın ayakları altında kalan figür şeytandır. Fakat üretilen ilk 

örneklerde ölümün kendisini temsil eden Hades kişileştirilerek; çirkin, karanlık bir figür olarak 
verilmiş, ilerleyen yüzyıllarda öyküye uygun olarak elleri ve ayakları kelepçelenmiş şeytan figürü 
Hades’in yerini almıştır. Ender bazı örneklerde ise hem Hades hem de Şeytan figürü yan yana 
kullanılmıştır (Resim–7). Bizans Sanatı’nda bir mekan olarak Hades ise toprak altındaki karanlık; 
genellikle kırılmış kapılar, yüksek tepeler, dağılmış veya açılmış mezarlarla birlikte bir mağara 
şeklinde betimlenmiştir. Fakat erken örneklerde henüz bu betimleyişe uygun bir Hades ile 
karşılaşmamaktayız. Hatta bazı örneklerde ne Hades ne de şeytanıı anımsatır bir figür 
kullanılmamış,  Hades bir iç mekan olarak cehennem imgesini anımsatır biçimde ateşler içinde 
gösterilmiştir (Resim-8). 
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Başlıca sebep olarak öyküde vurgulayıcı fikir olan vaftiz edilmeyen Tevrat 

peygamberlerinin kurtuluşu ve insanlığın kurtuluşu; peygamberler soyunun ve 

insanlığın ilk atası olduğu için Adem üzerinden sembolize edilerek verilmiştir. Đsa’nın 

Adem’in kolundan tutarak onu mezarından çıkarması, aynı zaman da Tevrat 

peygamberlerinin ve insanlığın kurtuluşuna direkt gönderme yapmaktadır. Hades’in 

Đsa’nın ayakları altında kalması ise Đsa’nın hem ölüm hem de yeraltı üzerindeki 

zaferini temsil etmektedir. Ölümün yenilmesi ve kurtuluşun ya da dirilişin 

gerçekleşmesi öyküsü en açıklayıcı  biçimde ikonografik olarak  böyle betimlense de,  

birkaç örnek sonrasında, Havva  önemli bir figür olarak kompozisyonna eklenecektir. 

Bizans sanatının son yüzyıllarına kadar; genellikle Adem’in arkasında ikincil bir 

karakter olarak, elleri birleşik Đsa’ya yalvarır veya dua eder bir pozisyonda 

betimlenecektir. Đkonografik açıdan bu şekilde oluşturulmuş birinci tip betimleniş 

biçiminde belirleyici özellik ise, Đsa’nın Adem’e doğru eğilip onu sağ kolundan tutrak 

mezarından çıkatır bir duruşta  verilmesidir. 

              S. Maria Antiqua Kilisesi (Roma): 8. yüzyıla tarihlendirildiği için erken 

Hıristiyan sanatı içerisinde değerlendirilebilecek bu yapıda iki adet Anastasis 

betimlemesi yer almaktadır. Bir tanesi ana girişin solunda yer alan ve Forum 

Romanum’dan girişi sağlayan kapıda, diğeri ise kiliseden Palatine Sarayı’na açılan 

kapı kenarında yer almaktadır. Antik sanat etkisinde yapılan mozaiklerden saraya 

açılan kapı kenarında yer alanı, oldukça harap durumda olup, yerel artistik üretimden  

çok Konstantinopolis’in önemeli ikonografik üretimlerine benzemektedir.24 Birinci 

kalıptaki betimleniş biçimine uygun olarak yapılan bu örnekte; dikkat çekici 

noktalardan biri başındaki halesiyle genç görünümlü Đsa25 ile Adem’in eteği veya 

kolundan tutarak onun dirilmesini ya da mezarından çıkmasını engellemeye çalışan 

Hades figürüdür. Çünkü Hades’in bu duruşu, yerini şeytan figürüne bıraksa da daha 

sonraki yüzyıllarda üretilecek bir çok eserde de yer alacaktır. Hades’in böyle bir 

eylem içerisinde verilmesi  öykü ile birebir uyum arz etmemektedir. Fiziksel olarak 

birbiriyle bağlantılı olan bu üç figür  birbiri ile döngüsel bir bağlantı oluşturulmuş ve 

                                                
   24 Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image,  s.70. 

     25 Erken Hıristiyan dünyasında, Batıda Đsa genç, sakalsız; doğuda ise sakallı bir biçimde yansıtılmıştır. 
Bu konuyla ilgili  daha fazla bilgi Bkz.: Talbot, Rice, The Beginnings of Christian Art, London, 
Hodder and Stoughton, 1957, s.66. 
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böylece resme bir hareketlilik katılmıştır. Kompozisyonda dikkat çeken diğer önemli 

nokta ise öykünün geçtiği mekanın belirsizliğidir (Resim–9).  

              S.Clemente Aşağı Kilisesi (Roma): 9. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen 

bir fresk duvar resmidir. Orta Bizans resim sanatının başlangıç örneklerinden biri 

sayılabilecek ve bazı kısımları günümüze ulaşmamış bu freskde; mandorla ve halesi 

ile sakalsız ve oldukça  genç verilen Đsa figürü ile birlikte, Hades’in içerisinde yer yer 

ateş toplarının olduğu bir iç mekan olarak verilmesi dikkat çekmektedir. Genel hatları 

ile Anastasis öyküsünün anlatıldığı resmin sol alt köşesinde, bir eli ile incil tutan Aziz 

Kyrillos26 mimari bir mekan içerisinde ve sadece gövdesinin üstünün verilişi 

nedeniyle kompozisyonun bütününden ayrı bir biçimde yer almaktadır (Resim–10).   

        Daphni Manastır Kilisesi (Atina) :Öyküye uygun tam bir bütünsellik orta 

devir Bizans resim sanatında yakalanmıştır. 9-12. yüzyıllar arasında kalan bu devirde 

resimde antik devir etkli naturalist üsluptan uzaklaşılmış ve ortaçağa özgü bir üslup 

oluşturulmuştur. 11. yüzyıla tarihlendirilen Atina’daki Daphni Manastır Kilisesi’nde 

yer alan mozikte; altın rengi bir fon üzerinde bütün öykü kurgulanmıştır. Bu resim 

Anastasis öyküsüne uygun olarak betimlenmiştir. Fakat şeytan figürü hususunda 

önemli  bir sorun ile karşılaşmaktayız. Çünkü mozaikte yer alan ve Đsa’nın ayakları 

altında kalan figür her ne kadar saçlı sakallı gayet insan görünümlü bir figür olsa da el 

ve ayakları zincirlenmiştir (Resim-11a). Bildiğimiz gibi öyküde şeytanın el ve 

ayaklarına zincirler vurulmuştu. Doğal olarak burada yer alan figür şeytan olarak 

düşünülmektedir. Fakat bu figür Hades olarak da ele alınmaktadır. Bunun durumun 

başlıca nedeni ise aslında öyküde yer alan  Hades, şeytan ve ölüm kavramlarının 

Bizans dini inancında hemen hemen aynı anlama kullanılmasıdır. Yine Đsa’nın 

ayakları altında kalan sadece bir mekan veya figür olarak Hades değildir. Öykü 

içerisinde önemli bir yer tutan Hades’in kilitlenmiş kapısı, Đsa’nın içeriye girmesiyle 

parçalanmış ve Đsa’nın ayakları altında kalmıştır. Hades’in kapılarının kilitlendiğini ve 

bunların Đsa’nın girişi ile parçalandıklarını kapı kanatlarının etrafında yer alan 

dağılmış zincir, kilit…vb. objelerden anlamaktayız27 (Resim-11b).  Kompozisyonda 

Hades’in bir iç mekan olarak kurgulanışından daha çok tam da bu kırılmış ,dağılmış 

                                                
       26 9. yüzyılda kardeşi ve aynı zamanda bir aziz olan Methodios ile birlikte özellikle Slavlar içerisinde 

Hıristiyanlık misyonerliği yapmış, bir dönem Roma’da kalmış  bir aziz. 
       27 Bu küçük ama vurgulayıcı objeler hemen  hemen bütün Bizans devri Anastasis betimlemelerinde 

yer almaktadır.    
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ve Đsa’nın ayakları altında kalmış kapı imgesi dikkat çekicidir. Nitekim Đsa’nın 

şeytanın üzerine basması nasıl ölüm üzerindeki zaferini28 simgeliyorsa, kırılmış ve 

dağılmış kapılar üzerinde oluşu da ölüm karşısındaki gücünü ve zaferini 

simgelemektedir. Mozaikte Havva’nın arkasında 9. yüzyıl itibariyle kompozisyonlara 

dahil edilmeye başalanan Süleyman ve Davud peygamber yer almaktadır. Doğruluğun 

sembolü olan bu peygamberlerden Davud yaşlı, Süleyman genç bir biçimde ve  her 

ikisi de krallık giysileri içerisinde betimlenmişlerdir. Đsa’nın arka tarafında ise başında 

halesi ve bir elinde rulo halindeki bir kağıdı tutan Vaftizci Yahya, onunda arkasında 

kim oldukları anlaşılmayan fakat halesiz ve atribüsüz oluşlarından dolayı yeraltında 

kurtarılmayı bekleyen iyi insanlar olması kuvvetle muhtemel bir takım figürler yer 

almaktadır.        

        Kutsal Havariler Kilisesi (Selanik): Bu kalıp içerisinde verilebilecek son 

örnek, “Palailogoslar Rönesansı” olarak adlandırılan ve kronolojik olarak Bizans’ın 

son devrine denk düşen bir eserdir. 1312-1315 yııları arasında Selanik’te inşaa edilen 

Kutsal Havariler Kilisesi’nde yer alan ve oldukça kaliteli olan mozaiğin bir bölümü 

günümüze ulaşmıştır. Birinci kalıba uygun yapılan mozaiğin bir bölümü eksik olduğu 

için, Đsa’nın hemen arka tarafında kime ait olduğu anlaşılmayan bir el görülmektedir. 

Fakat öykünün genel kurgulanışı açısından bu elin ait olduğu kişinin Vaftizci Yahya 

olması gerekmektedir (Resim–12).  

        8. yüzyıl itibariyle yapılmaya başlanan bu tipteki Anastasis betimlemeleri 

Bizans’ın tarih sahnesinden çekilişine kadar kesintisiz yapılmıştır. Bu nedenle birinci 

tip betimleniş biçimlerine verilebilecek örnek sayısı oldukça fazladır. Bu örneklerden 

bazıları; 12. yüzyıla tarihlenen Sina Dağ’ındaki Azize Katherina Manastır 

Kilisesi’nde, 12. yüzyıl Makedonya Kurbinou’da yer alan kilisede, 11. yüzyıla 

tarihlendirilen Sakız Adası’ndaki Nea Moni Kilisesi’nde, Kapadokya’da Eski Tokalı   

Kilisesi’nde yer almaktadır.   

 

2.3.2. Kalıp 2:                

  8. yüzyılda üretilmeye başlanan ve giderek belli kalıplara oturmaya başlayan 

Anastasis Đkonografisi’ne 9. yüzyılda yeni bir kalıp biçimi eklenmiştir. 9 ve 10. 

                                                
   28 Akyürek, Bizans’ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin Đkonografisi ve Đşlevi, s.113.    
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yüzyıllarda belli bir evrim geçiren bu betimleme tipi, asıl 11. yüzyılda tam şeklini 

almıştır.29 Bazı araştırmacılar ikinci tip olarak adlandırılan bu betimleme kalıbının 

Bizans Đmparatorluğu’nda Makedonya hanedanlığı zamanında, antik bir model olan 

Herakleus’un Kerberos’u Hades’ten çıkarışı konusunun temel alınarak üretildiğini 

belirtmişlerdir.30 Kompozisyon genel hatları ile birinci tip betimleme kalıbı ile aynı 

olup, ikonografik karakterlerin tamamı bu kalıpta da yer almaktadır. Yalnız bu tipteki 

belirgin özellik, Đsa Adem’i mezarından çıkarırken yüzü ve ayakları (adımları) 

Adem’e dönük olmayıp, seyirciye ya da ters yöne doğru olmasıdır. Đsa’nın vücut 

hareketinin bu şekilde verilmiş olması yine öykü ile ilişkiledirilebilir. Đsa Adem’i 

kurtarmakta (birinci tip kalıp), kurtarırken aynı zaman da yeraltından çıkaracağının 

da işaretini ters yöne hareketle vermektedir. Bilindiği gibi Đsa yeraltındaki ölüleri 

acele ile yer altından cennete çıkarmıştır.31 

S. Maria Assuanta Kilisesi (Torcello): Kilise’nin batı duvarını boydan 

boya kaplayan ve 11. yüzyıla tarihlenen mozaikte “Çarmıhta Đsa”, “Anastasis” ve    

“Son Yargı” sahneleri kronolojik bir dizge ile alt alta gelecek biçimde 

kurgulanmıştır. Bu üç sahnenin birlikte işlenmesi birbirleriyele olan ilişkileri ve açık 

göndermeleri ile açıklanabilir. Duvarın en üst kısmında alttaki iki sahneden oldukça 

bağımsız bir biçimde “Çarmıhta Đsa” betimlemesi yer almaktadır. Çarmıha geriliş 

Đsa’nın hayatındaki önemli bir çile sahnesi olup, aslında Đsa’nın dirilmesine 

gönderme yapmaktadır. Bu sahnenin hemen altında tek şerit halinde yapılmış 

Anastasis sahnesi hem Đsa’nın ölüleri diriltişine hem de ikinci kez gelişine; onun da 

hemen altında ise üstüste dört kalın şerit halindeki  “Son Yargı”  sahnesi ise tüm 

ölülerin diriltilerek yargılanması ve bundan sonra gelecek sonsuz hayata gönderme 

yapmaktadır. 32 Burada tam bir “kurtuluş” çevrimi anlatılmıştır (Resim- 13a).33 Bizi 

asıl ilgilendiren Anastasis betimlemesinde sarı renk fon üzerinde Đsa; Hades’in 

                                                
       29  Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.204.                
       30  A.e., s.135. 
       31  Sarıkçıoğlu, Diğer  Đnciller:  (Apokrif Đnciller) (Metinler ve Tarihi  Belgeler),  s.171-172. 
       32 Anastsis öyküsü Đsa’nın dirilmeden önce yer altına inmesini ve burada tutulan ölüleri diriltmesini 

işlemektedir. Bu öykü ile Đsa’nın ölümden sonraki diriliş vaadi ve ölüleri tekrar dirilterek onları 
krallığına yani cennetine alarak sonsuz yaşamı sunulmaktadır. Bu ana tema diriliş yani mahşer 
inancı içinde geçerlidir. Hıristiyan inancına göre mahşerde Đsa bütün ölümlüleri diriltecek, bir 
yargılamadan sonra kötüleri cehenneme iyileri ise cennete gönderecektir. Bu inançta da ana düşünce 
Đsa’nın ölüleri diriltmesi ve sonsuz yaşamı sunmasıdır. Hıristiyanlıktaki bu diriliş inancı, ölüme 
iyimser bakılması ve ölümün kabullenilmesiyle doğru orantılıdır. 

       33 Akyürek,  Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi, s.114. 
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dağılmış ve kırılmış kapılarıyla çirkin siyah bir figür olan şeytanın üzerine basarak 

sağ eli ile Adem’i, sol eli ile haç tutmaktadır. Havva klasik duruşu (Adem’in 

arkasında yalvarır pozisyonda) ile, Davud ve Süleyman peygamber hemen 

Havva’nın arkasında, mezarları içerisinde ayakta, Đsa’nın sol yanında ise Vaftizci 

Yahya ayakta ve Đsa’yı gösterir bir biçimde verilmiştir. Sahnede yer alan diğer 

figürlerin bir kısmı Vaftizci Yahya’nın arkasında, bir kısmıda gruplar halinde 

mağarayı andırır oyuklar içerisinde resmedilmişir. Bu klasik kompozisyonda daha 

önceki örneklere nazaran Đsa’nın beden hareketi farklı olup, Adem’i  sağ kolundan 

tutarken sol adımını ters yöne doğru atmaktadır  (Resim-13b). Sahnenin sağında ve 

solunda yer alarak onu adeta çevreleyen, oldukça büyük boyutlu oluşları ile dikkat 

çeken iki adet başmelek figüründen de söz etmek gerekmektedir. Bu iki figürün bu 

şekilde sahneye dahil edilmesi Đsa’nın ikinci gelişi ve ve son yargı ile ilgilidir.34  Bu 

iki baş melek figürü, son yargı sahnesi ile Anastasis sahnesini iki yanından 

çevrelemekte hem bu iki sahneyi fiziksel olarak birbirine bağlamaktadırlar. Yine 

meleklerin mahşer günündeki rolleri üzerinden Anastasis sahnesi Đsa’nın ikinci 

gelişinde ölüleri diriltmesi arasında bir ilişki kurmaktadırlar (Resim-13a).35 

              Aziz Neophytus Manastır Kilisesi (Kıbrıs): Aslında bu yapıda Anastasis 

sahnesine ait  iki adet fresk yer almaktadır. Bunlardan biri yapının banisi olan ve aynı 

zaman da “Enkleistra” ismiyle de anılan Aziz Neophytuus’un mezar nişinde yer 

almakta ve 1183’e tarihlendirilmektedir. “Klasik Stil”e uygun olarak yapılmış bu 

freskde ikinci tip kalıba uygun bir betimleme yapılmıştır (Resim-14). Đkinci ve asıl 

olarak inceleyeceğimiz 1196 tarihli fresk ise kilise naosunun doğu duvarındadır. 

Bizans devri Kapadokya bölgesine özgü “Monastik Stili”nin çevrimi36 olarak 

nitelendirilebilecek bir resim biçemine (renk ve plastik form bakımından) sahip olan 

fresk bütünüyle ikinci tip kalıba uygun yapılmıştır (Resim-15).                

     Karanlık Kilise (Kapadokya): 11. yüzyıla tarihlenen ve mekanın içinin 

oldukça az ışık girmesinden dolayı bu adla anılan kaya kilisesinin güney duvarında 

yer alan freskte “Çarmıhta Đsa” ve  “Boş Mezar Başında Kadınlar” sahnesi ile birlikte 

                                                
       34 Baş melek figürlerinin diriliş ile ilgili bağlantısı konusundaki detaylı bilgi için Bkz.: Akyürek, 

Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi, s.115.  
       35 A.e. 
      36 Andreas,  Stylianou,  Judith  A. Stylianou : The Painted  Churches of Cyprus: Treasures of  

Byzantine Art, Second Edition, Nicosia, A. G. Leventis Foundation, 1997, s.355. 
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adeta bir triptikon düzenlemesi oluşturacak biçimde kurgulanmıştır.37 Đkinci kalıba 

uygun yapılan bu örnekte Hades’in kırılmış kapıları Đsa’nın ayaklarının sol tarafında 

yer almaktadır (Resim-16a). Bildiğimiz gibi Hades’in kırık kapıları hemen hemen 

bütün Anastasis betimlemelerinde Đsa’nın ayakları altında gösterilmektedir. Yine 

ikonografik açıdan önemli bir durum ise şeytan figürünün duruş biçimidir. Şeytan 

figürünün yer aldığı daha önceki betimlemelerde, şeytannın el ve ayakları zincire 

vurulsa da elleri veya bir eli ile mezarından çıkarılan/diriltilen Adem’in ayağından 

tutar bir pozisyonda betimlenmiştir. Fakat burada şeytan Adem’in tam tersi yönde 

uzanmış ve Đsa’ya bakarak ellerini iki yana doğru açmıştır. Böyle bir pozisyonda 

verilen şeytan figürü ile Đsa’nın ölüm üzerindeki zaferi ve şeytanında bu durumu 

kabullenişi, hatta bu durum karşısındaki çaresizliği verilmiştir (Resim-16b). 

  Hosios Loukas Katholikonu 38 (Phokis): Yapım tarihi tam olarak belli 

olmayan, fakat içerisinde yer alan mozaiklerin üslup açısından 11. yüzyıla 

tarihlendirildiği39 Yunanistan Phokis’teki Hosios Loukas Katholikonu’nun güney 

narteksin doğu duvarında yer alan mozaikte, Ortaçağ Bizans resim sanatının bir 

özelliği olan altın renk yoğun olarak kullanılmıştır. Bütün kompozisyonda dört figür 

yer almaktadır. Merkezde etrafı stilize bir tepe ile çevrili ve içerisinde kırılmış kapı, 

dağılmış anahtar ve kilitlerin yer aldığı karanlık Hades üzerinde duran Đsa; sol eli ile 

Adem’in sol kolundan, sağ eli ile de haç tutmaktadır. Adem ve Havva klasik 

duruşları ile Đsa’nın sol yanında, krallık giysileri içindeki Davud ve Süleyman 

peygamber ise Đsa’nın sağ yanında yer almaktadır. Sağ ve sol tarafta yer alan 

figürlerin hepsi mezarların içinde, Adem hariç ayakta durur biçimde verilmişleridir. 

Oldukça sade betimlenmiş bu kompozisyonda ikinci tip kalıba uygun olarak yüzü 

seyirciye dönük Đsa, sağ ayağını aynı yöne doğru çevirmiş bir biçimde verilmiştir. 

Durağan nitelikli bu kompozisyona az da olsa hareket sağlayan şey, Đsa’nın uçuşan 

elbisesidir (Resim-17).   

 

          

                                                
37

 Yıldız,  Ötüken,  Kapadokya  Bölgesindeki  Kapalı  Yunan  Haçı  Kiliselerde Resim Programı,  
Đzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi III (1984) den 
Ayrıbasım, 1984, s.11. 

   38  Bir Ortodoks manastırında merkez niteliğindeki ana kiliseye Katholikon denilmektedir. 
   39  Cyril, Mango, Bizans Mimarisi, Çev. Mine Kadiroğlu, y.y., 2006, s.192. 
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2.3.3. Kalıp 3: 

   

     Üçüncü tip betimleme biçimi de yine 9. yüzyılda ortaya çıkmış, diğer iki 

betimleme tipi gibi asıl gelişimini 11. yüzyılda yaşamıştır. Fakat bu tipte üretilen 

Anastasis resimleri diğer iki tip betimleme biçimleri gibi asla popülerlik 

kazanmamış40 ve anıtsal mimaride nadir yer almıştır. Bu tipteki betimleme biçiminde 

kompozisyon şu şekilde kurgulanmıştır: Mandoralı Đsa resmin tam merkezinde 

(genellikle tepe biçiminde sembolize edilmiş Hades’in üzerinde), oldukça durağan, 

elleri her iki yana açık (yara izlerini gösterir biçimde) veya bir eli ile ya Adem’i ya 

da haçı tutar ve diğer eli ile taktis işareti yapar pozisyonda verilmiştir. Đsa’nın  

özellikle bir tepe üzerinde mandorlası ile işık saçar bir biçimde verilişi akla 

“Başkalşım (Metamorfosiz)”41 sahnesini getirmektedir.42 Çünkü bu sahnede 

genellikle Đsa Tabor Dağı’nın tepesinde, elleri her iki yana açık bir biçimde 

verilmiştir. Musa ve Đlyas ise duruş olarak Đsa’dan daha aşşağı bir konumda her iki 

yanında oturur veya ayakta betimlenmiştir. Anastasis sahnesinin üçüncü tip 

betimleniş biçiminde Adem ve Havva’nın konumlandırılış biçimi de bu sahne ile 

ilşkilendirilebilir. Adem ve Havva duruş olarak genellikle Đsa’dan aşşağı bir 

konumda, yalvarırken verilmiştir.   

              Khloudov Elyazması: Tarihlendirmesi tam olarak belli olamasa da, üçüncü 

tip kalıbın uygulandığı ilk örnek olan bu minyatürde,43 mandorlası içerisindeki Đsa 

sol tarafındaki Adem’in kolundan tutmakta, diğer eliyle de sağ tarfında ayakta duran 

Meryem’e doğru takdis işareti yapmaktadır. Bu örnekte dikkati çeken noktalardan 

biri yalın kompozisyondaki mekanın belirsizliği, diğeri belki de en önemlisi ise, 

                                                
       40 Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image,  s.164. 
       41 Đsa’nın ölüp tekrar dirileceğini bildirmesinden altı gün sonra yanına Petrus, Yakup ve Yakup’un 

kardeşi Yuhanna’yı alarak yüksek bir dağa çıkar (Galile’deki Tabor Dağı). Burada Đsa’nın 
görünümü değişir (yüzü güneş gibi parlar, giysileri ışık gibi bembeyaz olur), Musa ve Đlyas 
havarilere görünür ve tam bu sırada parlak bir bulut etrafı kaplar ve havariler korkarak yere 
kapanırlar (Matta 17:1-6, Luka 9:28-36, Markos 9:2-8). Bu öykü Batı sanatında iki biçimde 
resmedilmiştir. Birincisinde Đsa, Musa ve Đlyas’ın arasında dağın tepesinde ayakta durur biçimde, 
havariler ise Đsa’nın ayaklarının altında yarı uzanmış bir biçimde verilmiştir. Đkinci tipte ise Đsa hafif 
havalanmış ve parlak bir bulut içerisinde verilmiş, diğer beş figür ise öyküye uygun olarak 
resmedilmiştir. Bkz.: James, Hall, Dictionary of Symbols in Christian Art, Oxford,  Westview 
Press, 1979,  s.306-307. 

       42  Kartsonis, Anastasis The  Making of an Image, s.154-155.  
          43   A.e., s.152. 
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hemen hemen bütün kalıplarda Đsa’nın sağ tarafında duran ve Đsa’nın sağ eli ile 

tuttuğu Adem’in sol tarafta konumlandırılmasıdır (Resim–18). 

              Đviron Manastırı (Athos Dağı): 11. yüzyıla tarihlendirilen bu freskde; yine 

mandorlası içerinsindeki Đsa ellerini her iki yana açmış bir duruşta, sağ tarafında iki 

kral sol tarafında ise Vaftizci Yahya figürleri ile kompozisyonun merkezine 

yerleştirilmiştir. Adem ve Havva ise Đsa’nın ayakları altındaki karanlık tepe 

görünümlü Hades ile aynı hizada, dizlerinin üstüne çökmüş yalvarır bir biçimde 

verilmiştir. Bu örnekte dikkat çekici en önemli özellik ise Đsa’nın sağ ve sol tarafında 

uçar bir biçimde betimlenmiş melek figürleridir (Resim–19). 

   Elyazması Sayfası: Tarihlendirmesi tam olarak belli olamayan minyatürde 

iki sahne alt alta yapılmıştır. Üstte “Çarmıhta Đsa”, alta ise Anastasis sahnesi yer 

almaktadır. Her iki sahne de oldukça yalın resmedilmiştir. Anastasis sahnesinde kırık 

kapıları ve karanlık tepe görünümündeki Hades’in üstüne basan Đsa; ellerini her iki 

yana açmış bir duruşla kompozisyonun merkezine yerleştirilmiştir. Adem ve Havva  

Đsa’nın  her iki yanında, lahit formundaki mezarlarının içerisinde, ellerini Đsa’ya 

doğru uzatmış bir biçimde verilmişlerdir (Resim–20). 

               Vatopedi Manastırı Đlahi Kitabı: 11 veya 12. yüzyıla tarihlendirlen bu 

minyatürde; içerisinde kırık kapıların, anahtarların, kilitlerin ve Adem ile Havva’nın 

yer aldığı karanlık tepe görünümündeki Hades’in üzerinde Đsa; bir eliyle haç tutarken 

ve bir eliyle takdis işareti yaparken betimlenmiştir. Đsa’nın her iki yanında içlerinde 

iki kral ve Vaftizci Yahya’nın yer aldığı insan toplulukları yer almaktadır  (Resim–

21). 

 

                       2.3.4.Kalıp 4: 

               

              Dördüncü tip Bizans Ortodoks resim sanatında Anastasis öyküsünün en son 

kurgulanış biçimi olup, ikinci ve üçüncü tip kalıpların bir kombinasyonu şeklindedir. 

13. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren ortaya çıkan ve Post-BizansBalkan 

ikonografisinde sıkça kullanılan44  bu kalıp biçimi, Bizans içerisinde sanatsal alanda 

bir canlanışın yaşandığı, ama aynı zamanda çöküşün de başladığı Palaiologoslar 

                                                
       44 Akyürek, Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi,  s.104. 
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devrine denk gelmektedir. Bu tarihi dönemeçte bu kalıba uygun üretilen  eser sayısı 

da oldukça az olmuş, fakat sonraki devirlerde üretimine devam edilmiştir. Bu kalıp 

biçimi yukarıda da değinildiği gibi ikinci ve üçüncü tip kalıpların bir kombinasyonu 

olup öykü şu şekilde kompoze edilmiştir: Merkezi bir figür olarak Đsa, Adem’le 

birlikte Havva’yı da kolundan tutarak mezarından çıkarırken verilmiştir. Bu durumun 

nedenini ise Havva’nın Meryem’in bir prototipi olarak görülmesi45, Adem’le eşit bir 

statüye getirilmesi, Anastasis Đkonografisi’nde kadınları temsil eden bir figür olarak  

kullanılması ve Bizans’ın son devirlerinde Meryem’e ve onun imgesine yüklenen 

anlamların değişmesinde aramak gerekmektedir.46 Yine bu kalıptaki örnekleri diğer 

tiplerden ayıran özelliklerden bazıları ise şunlardır:  Hades’in antik sanat etkisindeki 

devrin özelliğini yansıtır biçimde daha naturalist bir anlayışla verilmiş olması, 

kompozisyona ise Vaftizci Yahya ve iki kralın dışında kalabalık insan topluluklarının 

eklenmesidir. Genel hatları ile diğer betimleme biçimleri ile aynı özelliği gösterse de; 

bu kalıpta simetrik bir kompozisyon oluşuşturulması, merkezi bir figür anlayışı 

(üçüncü kalıp) ve figürlerdeki hareketlerle durağanlığı kırma çabasıyla (ikinci kalıp) 

adeta birkaç kalıp aynı potada eritilmiştir.  

              Khristos Kilisesi (Veroia) 1315 yılına tarihlendirlen ve hatta sanatçısının 

belli olduğu (Kallergis) bu freskdr kalıba uygun bir betimleme yapılmıştır. Burada 

dikkat çeken noktalar Hades’te yer alan dağların büyütülerek vurgulanması, Đsa’nın 

sağ tarafına iki kral ve Vaftizci Yahya figürleri yerleştirilirken, sol tarafına ise 

Habil’in de içerisinde yer aldığı bir grup figür eklenmesidir (Resim–22). 

              Kariye Güney Şapeli (Đstanbul): 11. yüzyıl sonlarında Đmparator 

I.Aleksios’un kayınvalidesi Maria Duokiana’nın yeniden inşa ettirdiği47 Khora 

Manastır Kilisesi’ne devrin önemli siyaset adamı Büyük Logothetes Theodoros 

Metokhites’in 1315 veya 1316 yılında eklediği üç mekandan biri olan güney 

şapelinin apsisinde yer alan Anastasis freski belki de Bizans sanatının ve 

                                                
       45  Akyürek, Bizans’ta  Sanat  ve Ritüel: Kariye Güney  Şapelinin  Đkonografisi ve Đşlevi, s.108.  

    46 Meryem daha önceleri Konstantinopolis’in koruyucusu olarak kabul edilmiş ve bu inançla alakalı 
olarak onun bir ikonu yapılmıştır. Bu Meryem imgesi şehrin sık sık kuşatılması ve imparatorluğun 
zayıflaması nedeniyle son devirlerinde giderek daha güçlü bir hal almıştır. Bu duruma paralel olarak 
da Meryem ve onun prototipi olan Havva imgesine verilen önem artmıştır. 

           47 Khora Manastır Kilisesinin ilk ne zaman yapıldığı bilinmese de, isminden yola çıkılarak  (Khora 
şehir dışı, sur dışında kalan yer anlamına gelmektedir) 5. yüzyıldan önce yapıldığı düşünülmektedir. 
Daha sonra 6.yüzyılda imparator Justinianos tarafından yeniden inşa edilmiş, yapının ana mekanı 
bugün ki şeklini 11 ve 14. yüzyıllar da yapılan imar faaliyetleri ile almıştır. 
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ikonografisinin doruk noktasını temsil etmektedir. Sahnede Đsa, Adem ve Havva’nın 

konumlandırılış şekliyle bir simetri yakalanmıştır. Mandorlası ile Hades’i aydınlatan 

Đsa’nın beyaz giysisi, Adem ve Havva’nın adeta uçarcasına Đsa’ya doğru yönelmiş 

olmaları dikkatlerin sahnenin merkezine kaymasına neden olmaktadır. Hades; 

büyütülerek vurgulanan dağların ve Đsa’nın arkasında kalan ve göksel olanı temsil 

eden parlak yıldızlarların dışında klasikleşen bir betimleme ile verilmiştir. 

Kompozisyona ise Đsa’nın sol tarfında kalan Vaftizci Yahya ve iki kralın dışında, sağ 

tarafta  elinde çoban asasıyla annesinin mezarı içerisindeki Habil ve halesiz oluşları 

nedeniyle yeraltında kurtarılmayı bekleyen bir grup iyi insan eklenmiştir (Resim–

23). 
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3. BATI ĐKONOGRAFĐSĐNDE ANASTASĐS SAHNELERĐ       

  
              3.1. Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  
 
              Ortodoks Đkonografisi’ndeki Anastasis betimlemeleri, Bizans ve dolayısıyla 

Ortodoks inancıyla bağlantılı olarak Avrupa’nın doğusunda (Balkanlar, Rusya, Mısır, 

Ortadoğu…vb.) kök salımış ve gelişmiş olsa da, Bizans hakimiyeti altındaki veya 

etkisindeki bazı Avrupa kentlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Fakat Latin Kilisesi1 

etkisindeki Avrupa’da, Ortodoks ikonografisine uygun olarak yapılan Anastasis 

betimlemeleri popülerlik kazanmamıştır. Bununla birlikte Ortaçağ Avrupa’sında 

özellikle elyazması (ilahi-dua) kitaplarındaki minyatürlerde, mitolojik ve dini 

konuların yoğun olarak işlendiği 15-16. yüzyıllar ve sonrasında farklı bir anlayışla 

yorumlanmıştır.  

              Ortodoks Đkonografisi’nde erken tarihte ortaya çıkan ve yoğun bir biçimde 

üretilen Anastasis sahnelerinin, Avrupa’da farklı bakış açıları ile yorumlanması ve 

oldukça geç tarih sahnesine çıkması elbette ki  Latin Kilisesi ile doğrudan  ilişkilidir. 

Çünkü Apokrif bir Đncil içerisinde yer alan bu öykü kilise tarafından hemen kabul 

görmemiş, ancak 1274’te Lyon’da toplanan Đkincil Konsül’ün öte dünyadaki cennet 

ve cehennem arasına Araf’ı eklemesi2 ile yeniden yorumlamıştır. Latin Kilisesi; 

Araf’ı  cennet ve cehennemle birlikte öte dünyada yer alan, içerisinde ölüm sonrası 

günahlarından dolayı lanetlenip cehenneme atılmayan ruhların bulunduğu, 

cehennemin sınırındaki bir yer olarak  kabul etmiştir. Ortaçağ teologları ise Hades, 

cehennem, Đnfernum adı verdikleri yeraltınını; cehennem, Araf,  Babaların (Đsa’dan 

önce yaşayan peygamberlerin) konduğu Limbo ve bebeklerin konduğu Limbo olarak 

dört bölüme ayırmışlardır. Öykü Babaların konduğu Limbo’da geçmektedir. 
                                                

       1 Roma Đmparatorluğu’nun  Doğu  ve  Batı olarak ikiye  ayrılmasından sonra, imparatorlukların 
başkentleri Roma ve Konstantinopolis’te iki ayrı kilise söz sahibi olmaya başlamış, zamanla bu iki 
kilisenin arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Doğu Roma (Bizans) Kilisesi’nin 1054 yılında 
bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte, Avrupa’da sadece Roma Kilisesi söz sahibi olmuştur. Roma 
Kilisesi ibadetlerde Latince’yi kullandığı ve Roma Đmparatorluğu’nun başkilisesi olduğu için Latin 
Kilisesi olarak isimlendirilmiştir. 16. yüzyıldaki Reformasyon hareketiyle birlikte Protestanlığın ve 
buna bağlı olarak Hıristiyanlık içerisindeki mezhep ayrılıklarının ortaya çıkması ile birlikte Latin 
Kilisesi; Katolik mezhebinin başkilisesi olmuş ve Katolik Kilisesi olarak isimlendirilmiştir. Daha 
fazla bilgi için Bkz.: Orhan, Hançerlioğlu, Dünya Đnançları Sözlüğü Dinler–Mezhepler– 
Tarikatler–Efsaneler, 2.bs., Đstanbul, Remzi Kitabevi, 1993, y.y., “Hıristiyanlık”, Dinler Tarihi 
Ansiklopedisi Đslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik ve Đlkel Dinler, Cilt 2, Çev. Zeynep Akbay, 
Đstanbul, Gelişim Yayınları, 1982, s. 241-360. 

       2  Alighieri,Đlahi Komedya: Cehennem Araf Cennet, s. 22 (Çev. Ön).  
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Öykü kilise tarafından tekrar yorumlanırken Ortaçağ literatüründe oldukça 

popüler3 hale gelmiş ve özellikle Araf  kilisenin ve teologların bakış açısına paralel 

bir biçimde ele alınmıştır. Azizlerin yaşam öykülerinin derlendiği ve Jacobus de 

Voragine’nin 1259-1266 yılları arasında kaleme aldığı Legenda Aurea (Altın Efsane) 

kitabı ve 1307-1321 yılları arasında çağının belkide en önemli yazarı Dante Alighieri 

(1265-1321)’nin yazdığı Đlahi Komedya (Kanto 4) adlı başyapıtı bu konudaki temel 

iki yazınsal kaynaktır. 

Öykünün kabul edilmesi ve yazınsal kaynakların geç tarihlerde ortaya 

çıkmasına rağmen, öykü Avrupa’da 13. yüzyıldan önce betimlenmeye başlanmıştır.  

Erken Ortaçağda yazılan çeşitli edebi eserlerde bu öykü Đsa ve şeytan arasında süren 

mücadelenin bir parçası olarak cehennemde geçen bir olay çeklinde  kurgulanmıştır.4 

Ortaçağ  sanatında  bu sahne Đsa’nın çilelerinin bir parçası olarak yer almıştır.5 

Ortodoks Đkonografisi’nin aksine diğer sahnelerle pek ilişkilendirilmeden bağımsız 

betimlenmiştir. Avrupa resim sanatında en erken örneklerin ne zaman verildiği kesin 

belli olmasada Ortaçağda betimlenmeye başlanan bu sahne; Rönesans’ta da dini ve 

mitolojik konuların oldukça sık betimlenmesinden dolayı bir çok ressam tarafından 

yeniden yorumlanmış, 17. yüzyıldan ender olarak işlenmiş ve  belli bir süre sonra hiç 

üretilmemiştir. 

              Avrupa resim sanatında Anastasis öyküsünün betimleniş biçimleri, coğrafya, 

dönem ve dini bakış açıları gibi önemli faktörler nedeniyle oldukça çeşitlilik arz 

etmektedir. Öykünün ana teması olan ve Đsa’nın Adem üzerinden bütün hapsolmuş 

ruhları kurtarma anı, betimlemelerin hepsinde temel bir kompozisyon oluşmasına 

neden olmuştur. Đsa’nın ya da Adem’in duruş biçimleri hemen hemen bütün 

                                                
       3  Alighieri,Đlahi Komedya: Cehennem Araf Cennet, s. 100. 

4 Erken 9. yüzyıla tarihlendirilen eski Đngilizce şiir “Christ and Sata” adlı eser; “The Lament of the 
Fallen Angels”, “The Temptation in the Desert” ve Đsa’nın cehenneme inişini anlatan “The 
Harrowing of Hell” adlı üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Yine çoğu 7-11. yüzyıllar arasına 
tarihlenen pek çok eski Đngilizce şiirde bu öykü geçmektedir. Detaylı bilgi için Bkz.: Russell, 
Lucifer: Ortaçağda Şeytan, s.170–175, 181–182. 

       5 Hall, Dictionary of Symbols in Christian Art, s. 100. Fakat Vaftizci Yahya’nın hayatından bazı 
bölümlerin betimlendiği bazı ender örneklerde bu sahne de yer almıştır. Öykünün baş 
karakterlerinden biri olan ve ölümünden hemen sonra Hades’e inerek buradakilere Đsa’nın 
geleceğini müjdeleyen Vaftizci Yahya; hem dünyada hem de yeraltında Đsa’nın müjdeleyicisi 
olmuştur. Vaftizci Yahya, Ortodoks Đkonografisi’nde “Deesis (Son Yakarış)” sahnelerinde 
Meryem’le birlikte günahkarların affı için Đsa’ya yalvaran diğer kişidir. Bütün bu bilgiler göz önüne 
alındığında bu sahne bir kurtuluş fikri doğrultusunda, Vaftizci Yahya’nın hayatından diğer kesitlerle 
birlikte betimlenmiştir. Zaten sahne de Vaftizci Yahya Adem’in arkasında, Meryem’in yanında diz 
üstü çökmüş Đsa’ya dua eder ya da yalvarır bir biçimde verilmiştir (Resim-24).    
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kompozisyonlarda aynı şekilde verilmiştir. Fakat vaftiz olmayanların ruhlarının 

hapsolduğu yer konusunda farklı betimleme anlayışlarına gidilmiştir. Bu durumun 

başlıca nedeni ise öyküde geçen ve Antikite etkili yeraltı ya da Hades  yerine 

cehennem ve Limbo (Lat. Limbus) yani Araf kavramının kullanılmaya başlanmasıdır. 

Erken Ortaçağ literatüründe yeraltı cehennem olarak kurgulanmış ve bu bakışaçısına 

göre betimlenmiştir.6 Konsül kararıyla birlikte cehennem düşüncesi yerini Araf’a 

bırakmış; fakat Araf’ın yeraltında, cehennemin sınırında ve cehennemin bir bölümü 

şeklinde düşünülmesinden dolayı; cehennem ve Araf mekan olarak birbiriyle 

ilişkilendirilmiştir. Ortaçağda yazarların çoğu Araf’ı cezaların kısa tutulduğu bir tür 

cehennem olarak düşünse de Dante; merkeze doğru daralan dokuz daireden oluşan 

cehennemin ilk halkası olarak kurgulamıştır.7 Bu düzeni daha sonra Botticelli’nin 

elinden çıkan bir yapıtta görmekteyiz (Resim-25). Đsa’nın bu içiçe geçmiş 

halkalardan oluşan yeraltına yani Araf’a nasıl indiği ise bazı resimlerde açıklamalı 

olarak gösterilmiştir (Resim–26).  

              Literatürdeki bu çeşitlilik betimlemelere de yansımış ve bu duruma bir de 

coğrafi bakış açıları eklenmiştir. 10. yüzyıldan 16. yüzyıla8 kadar kuzey Avrupa’da 

cehennem genellikle Leviathan (Livyatan) denilen canavarın ağzı ya da boğazı 

olarak düşünülmüş ve kötü insanların ruhlarının burada hapsolduğuna ve türlü 

işkencelerele cezalandırıldığına inanılmıştır.9 Bilindiği gibi Leviathan (Livyatan)   

Kenan mitolojisinde geçen bir çeşit deniz canavarı olup aslında timsah veya soyu 

tükenen bir canlı  olması muhtemeldir. Bununla beraber Eski Ahit kitabının bir çok 

metninde bu yaratığın tanımı ve bu yaratık ile yapılan mücadeleler verilmiştir                   

(Yeşaya 27:1) (Eyüp 41:1-34). Yine Yeni Ahit kitabında   ismi belirtilmemiş olsa da 

“Kadın ve Ejderha” öyküsü içerisinde  (Vahiy 12:3-18) ejderha şeklinde savaşan bir 

şeytan olarak verilmiştir. Araf’ın Leviathan (Livyatan) şeklinde verildiği 

betimlemelerde, canavarın  gövdesinden çok, içerisinde ruhların yer aldığı ağız kısmı 

betimlenmiş ve bazı örneklerde ruhların hapsedilşini anlatabilmek için  ağız kısmına 

                                                
       6 Bu  cehennem  kurgusu  bilinen  ateşler  içindeki,  insanlara ceza verilen geç dönem betimlemeleri 

şeklinde olmayıp, daha çok Leviathan (Livyatan) denilen canavar şeklindedir. Bu nedenle 
cehennem konusu yine Araf ile birlikte ele alınmıştır. 

    7 Alighieri, Đlahi  Komedya:  Cehennem  Araf Cennet, s.22. (Çev . Ön.) 

   8 Marilyn, Stokstad, Art  History, New York, Harr N.Abrams, Inc., Publishers, 1999, Vol. Two,  
s.533. 

    
9
 Bedrettin, Cömert, Mitoloji  ve Đkonografi,  Ankara, Ayraç Yayınevi, 1999, s.141.  
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kilitlenen bir kapı (Resim-27) imgesi eklenmiştir. Bu noktada Đsa’nın kapısını kırdığı 

Hades ile Leviathan (Livyatan) imgesi örtüşmekte ve Hades’in yerini bu canavar 

imgesi almaktadır. Đlk zamanlar  tek başına betimlenen bu canavar imgesi, zamanla 

kaleye benzer bir mimari içerisinde, ağız kısmı yapının kapısı ile örtüşür bir biçimde 

betimlenmiştir. Ortaçağ kuzey Avrupa resim sanatında özellikle elyazması 

minyaürlerinde öykünün geçtiği yer Leviathan (Livyatan) şeklinde betimlenmiştir.  

             Aynı dönemde Güney Avrupa resim sanatında ise özellikle figürlerin 

betimlenişlerinde Bizans etkisi görülse de, yine öykünün geçtiği mekanın kurgu-

lanışında yeni açılımlara gidilmiştir. Bu coğrafyada da Araf ve cehennem kavramı 

içiçe geçmiştir. Çünkü cehennem bu dönemde karanlık bir mağara veya bir oyuk10      

(kaya içerisindeki bir oyuk) biçiminde betimlenirken, aynı betimleniş biçimi Araf 

için de uygulanmıştır. Rönesans’la birlikte ise cehennem ya da Araf, giriş kapısının 

belirgin bir biçimde vurgulanması11 ile mimari öğelerin ağır bastığı bir mekana 

dönüşmüş; kapısının kırıldığı bir kale görünümünde, içerisinde ruhların, garip 

yaratıkların ve ateşlerin yandığı bir mimari mekan olarak verilmiştir. Rönesans 

sonrası devirlerde ise hem bu sahne oldukça az betimlenmiş hem de belirgin 

dönemsel kompozisyon kalıplarının dışına çıkılmıştır. Mekandan çok figür ve 

objelerin ön plana çıkarılmasıyla, adeta her sanatçı kendine göre sahneyi yeniden 

kurgulamıştır. Bütün bu mekan kurgulanışlarının farklılığına rağmen; Đsa’nın Adem’i 

kurtarması (bazı sahnelerde Adem ve Havva kurtarılmış ve diğer ruhların 

kurtarılmasını beklerken verilmiştir), Araf’ın içerisinde kurtarılmayı bekleyen ve 

Đsa’ya doğru yönelmiş kalabalık topluluk, kırılmış kapılar ve çirkin yaratık 

figürlerinin hemen hemen bütün betimlemelerde kullanılması ile ortak bir 

kompozisyon oluşturulmuştur.  

 

              3.2.  Kompozisyonun Temel Öğeleri 

 
              Đsa: Kompozisyonlarda genellikle  resmin bir tarafında ayakta durur veya  

arkası dönük bir biçimde betimlenen Đsa; etrafa ışık saçan, haleli, yarı giyinik  

(vücudunun bir bölümünü saran bir örtü ile), ortayaşta, sakallı bir biçimde 

                                                
    10 Cömert, Mitoloji  ve Đkonografi, s.141. 
    11 Hall, Dictionary of Symbols in Christian Art, s.147. 
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betimlenmiştir. Bazı örneklerde ise yaşlı, tamamen giyinik (parlak kumaşlar 

içerisinde) ve eğilmiş bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Öykü gereği sağ ya da sol 

elini uzatmış Adem’i kolundan tutarken ve bir eliyle de haç veya çoğu örnekte 

olduğu gibi haçlı filama tutarken verilmiştir. Ölüm karşısında zaferi simgeleyen  

haçlı filama yalnızca  Đsa’nın dirilişi ve yeraltına inişi sahnelerinde kullanılmaktadır.   

Bu flamanın üzerinde haç veya Ecce agnus Dei (Đşte Tanrı’nın Kuzusu) yazısı yer 

almaktadır.12 Bazı eserlerde Đsa öykü ile ilişkili olarak kırık kapıların veya  şeytanın 

üzerine basarken betimlenmiştir. 

              Araf: Öykü içerisinde geçen ve antik dönem etkili Hades yani ölüler diyarı 

kavramı; erken devirde cehennem olarak düşünülmüş fakat Latin Kilisesi’nin Araf 

öğretisi ile doğru orantılı olarak değişmiştir. Her ne kadar cehenneme yakın bir yer 

olarak konumlandırılsa da bir mekan olarak Araf;  Batı Đkonografisi’nde daha çok 

dönemin cehennem kavramı ve imgesi ile ortak betimlenmiştir. Yine 

betimlemelerdeki Araf; yeraltında oluşu ve kapılarla kapalı olması nedeniyle antik 

Hades kurgusundan tam olarak kurtulamamıştır.    

Şeytan: Özellikle mağara veya oyuk şeklindeki Araf betimlemelerinde 

kırılmış giriş kapılarının altında kalmış garip, çirkin bir yaratık olarak verilmiştir. Bu 

betimlemeler dışında ise bazen elleri ve ayakları bağlı, bazen de serbest bir biçimde 

ya Đsa’nın ayakları altında ya da  hemen Araf’ın girişinde veya içerisinde garip bir 

figür olarak kompozisyonlara eklenmiştir. Şeytan13 Batı’da 6. yüzyıldan 11. yüzyıla 

kadar insan ya da insansı  şeytan  olarak betimlenmiştir. Bu yüzyıldan sonra ise insan 

ve canavar karışımı bir yaratığa dönüşmüştür.14 Şeytan figürünün dışında çoğu 

kompozisyona yine çirkin, garip cehennem yaratıklarıda dahil edilmiştir.15  

              Adem, Havva ve Tevrat Peygamberleri: Öykünün ana karakterlerinden 

biri olan Adem; Ortaçağ minyatürlerinde genellikle genç görünümlü tamamen veya 

yarı çıplak bir biçimde betimlenmiştir. Fakat 14. yüzyıl ve sonrasında ya tamemen 

                                                
       12 Cömert, Mitoloji  ve  Đkonografi, s.138. 

13 Şeytan olarak adlandırılan varlık Batı’da farklı isimlerle de karşımıza çıkmaktadır. Özelikle kötü 
baş melek ismi ile ilgili bazı yazarlar arasında görüş ayrılıkları vardır. Bkz.:Russell, Lucifer: 
Ortaçağda Şeytan, Gerald, Messadie, Şeytanın Genel Tarihi, Çev. Işık Ergüden, Đstanbul, Kabalcı 
Yayınevi, 1998. 

14 Daha fazla bilgi için Bkz.: Russell, Lucifer: Ortaçağda Şeytan, s.165–166, 277.  
15 Demonlar (ifritler) olarak adlandırılan bu yaratıklar Şeytan’nın yardımcıları olup, cehennemde ve 

yeryüzünde insanlara işkence yapan varlıklar olarak düşünülmüştür. 
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giyinik ya da yarı çıplak yaşlı bir erkek biçiminde betimlenmiştir. Çoğu 

kompozisyonda Đsa’nın sağ kolundan tuttuğu, Đsa’ya doğru yürürken veya diz 

çökerken betimlenen Adem, bazı kompozisyonlarda ise sahnenin bir tarafında Havva 

ile yanyana ayakta durur bir biçimde betimlenmiştir. Havva ise genellikle Adem’in 

hemen arkasında veya kurtarılmayı bekleyen bir ifade ile yanında ayakta 

durmaktadır.  Bazı örneklerde ise  diz çökerken betimlenmiştir. Havva giyinik ya da 

çıplak, elleri ile edep yerlerini örten bir figür olarak kompozisyonlarda yer almıştır. 

Kompozisyonlarda Adem ve Havva’nın içerisinde (genellikle arkasında kalan) 

kalabalık insan figürlerinde Vaftizci Yahya’nın dışında, çeşitli Tevrat Peygemberleri 

yer almaktadır.16 Bir örnekte ise bu figürlere,  “Deesis” sahnesini anımsatır biçimde    

(kurtuluş fikri vurgulanmıştır) Đsa’ nın Havva ya da Adem yerine elini tuttuğu 

Meryem eklenmiştir (Resim-28). 

     
 
              3.3. Kompozisyon Düzeni 
   
                        3.3.1. Kalıp 1:  

                        (Araf’ın Canavar Ağzı Biçiminde Betimlendiği Örnekler)  

 

Batı Đkonografisi’nde Đsa’nın yeraltına inişi ile ilgili betimlemelerde olayın 

geçtiği yer yani mekan bütün kompozisyon düzenlerinin temelini oluşturmaktadır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi mekan olarak Araf antik etkilerden kurtulamamışsa 

da dönemin dini inanışlarına göre tekrar kurgulanmıştır. Ortaçağ kuzey Avrupası’nda 

özellikle Romanesk Sanat’ta Araf; Leviathan (Livyatan) denilen deniz canavarının 

ağzı olarak düşünülmüştür. Bütün kompozisyonlarda canavarın tamamı değil de, açık 

ve içi insanlarla (ruhlarla) dolu ağız kısmı sadece betimlenmiştir. Bazı örneklerde 

sadece canavar betimlemesi yer alırken, bazı örneklerde ise bu canavar; ağız kısmı 

yapının giriş kapısı ile eşit bir düzleme gelecek biçimde kale şeklindeki bir 

mimarinin içine yerleştirilmiştir. Đsa bazen tek başına bazen de Vaftizci Yahya ya da  

                                                
16 Araf’ta tutsak kalan Tevrat Peygamberleri dışında vaftiz olmayan iyi insanlarda yer almaktadır. 

Özellikle ortaçağda bu iyi insanların (pagan inancına sahip kişiler ve filozoflar) kurtarılıp 
kurtarılamayacağı konusunda çeşitli bakış açıları ortaya çıkmıştır. Bkz.: Russell, Lucifer: 
Ortaçağda Şeytan, s. 271–272. 
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meleklerle birlikte kompozisyonların genellikle sol tarafında ayakta, öne doğru bir 

adım atarak canavara doğru yönelmiş bir biçimde betimlenmiştir. Bir eliyle haç/haçlı 

filama tutmakta ve bir elini Adem’e doğru uzatmakta veya bir eliyle Adem’in 

kolundan tutarak kendine doğru çekmektedir. Canavarın ağzı içerisindeki bütün 

figürler genellikle tamamen çıplak betimlenmiştir. Bu figürler arasında Đsa’ya doğru 

yönelmiş ve Đsa’ya elini uzatmış Adem ile  onun arkasında yer alan Havva  böyle 

vurgulanarak ön plana çıkarılmışlardır. Bu şekilde kurgulanmış kompozisyon düzeni 

Ortaçağ elyazması kitaplarında yoğun olarak yer almış ve bu devir sonrasında da 

yapılmaya devam edilmiştir. 

              Tiberius Elyazması: 1050 yılına tarihlenen bu kitapta yer alan  minyatürde 

birinci tip kompozisyona uygun bir betimleme yapılmıştır. Burada dikkat çeken  

noktalardan biri; diğer figürlere göre oldukça büyük boyutlu yapılan Đsa’nın bütün 

kompozisyona hakim oluşu ve anatomiyi zorlar bir biçimde eğilerek iki eli ile deniz 

yaratığından çok aslan yüzü silüetine sahip canavarın ağzında bekleyen ruhları 

kurtarmaya çalışmasıdır. Yine göze çarpan bir nokta ise elleri ve ayakları bağlı bir 

biçimde Đsa’nın ayakları altında yatan şeytanın hemen alt kısmında yer alan mitolojik 

ya da efsanevi bir yaratığı andıran garip kuş figürüdür  (Resim–29).                   

              Winchester Elyazması: 12. yüzyıla tarihlenen bu kitapta yer alan minyatür 

de Romanesk Sanatı’nın önemli örneklerinden biridir. Bu örnekte de Đsa büyük 

boyutlarda betimlenirken yanına aynı boyutta bir melek figürü eklenmiştir. Genel 

olarak bütün kompozisyonlarda Adem’in yanında ya da arkasında yer alan Havva ise 

bu kez Adem ile  Đsa’nın arasında ve Đsa’nın tuttuğu haçı tutar bir pozisyonda 

betimlenmiştir. Yine elleri ve kolları bağlı şeytanın yanına yılan ve garip bir yaratık 

eklenmiştir. Bütün kompozisyonda dikkati belkide sağ üst köşede yer alan ve olaya 

merakla bakar bir biçimde verilen insan yüzlü güneş imgesi çekmektedir. (Resim–

30). Hıristiyan resim sanatında güneş Đsa’nın, güneş ve ay ise Meryem’in 

atribüsüdür. Fakat özellikle “Çarmıhta Đsa” sahnelerinde güneş ve ay Đsa’nın 

ölümünden dolayı bütün evrenin çektiği acıyı anlatabilmek için kullanılmıştır.17 

Ortaçağ sanatında güneş erkek suratı şeklinde resmedilmiştir.18 Güneşin bu sahne de 

                                                
    

17
 Ferguson, Signs  and  Symbols   in  Christian Art, s.45.  

       18  Hall, Dictionary of Symbols in Christian Art, s. 85 – 86. 
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yer alması ise doğrudan Đsa’nın ölümüne gönderme yapmakta, aynı zaman da Đsa’nın 

ışığınının da  simgesi olduğu  için Araf’ın aydınlanması vurgulamaktadır. 

 St. Albans Elyazması: 12. yüzyıla tarihlenen ve birinci tip betimleme 

anlayışına uygun olarak yapılan minyatürde kompozisyona öykü ile doğrudan ilşkili 

olan ve Đsa’nın ayakları altında kalan kırık kapı imgesi eklenmiştir. Đsa’nın ayakları 

altında verilmesi gereken şeytan ise elleri bağlı bir biçimde canavarın ağzı içerisinde 

kurtarılmayı bekleyen ruhların arasında çirkin bir yaratık olarak yer almaktadır. Yine 

kompozisyona Đsa’nın yanında iki melek figürü ile sağ tarfta bir kayalık? üzerinde 

adeta kaçar bir biçimde garip üç yaratık daha eklenmiştir (Resim–31).  

Jeume Serra: Đspanyol ressam tarafından yapılan ve yapılış tarihi 

bilinmeyen bu panel resminde kuzey sanatına uygun bir anlayışla  Araf; canavar ağzı 

biçiminde yapılmıştır. Betimlenen canavarın ağız kısmına Đsa’nın ayakları altında 

kalan kırık kapıların yerine, Ortaçağ kale kapılarına özgü olan zincir sisteminin  

olduğu (geçilmesi ve açılmasının zorluğunu vurgulamak istercesine) bir kapı 

yapılmıştır. Bu örnekteki kompozisyona Đsa’nın arkasında  havada uçar biçimde bir 

melek topluluğu ile şeytanın yerine canavarın üzerinde boynuzlu bir grup çirkin 

yaratık eklenmiştir (Resim-32). 

 Petites Heures de Jean de Berry (Sabah Şekerlemesi Elyazması): 14. 

yüzyıla tarihlendirilen bu minyatürde kompozisyon genel hatları ile uygulanmış olsa 

da Araf bir mekan olarak farklılık arz etmektedir. Birinci tip betimlemedeki içi 

ruhlarla dolu canavar ağzı yine kompozisyonda yer almaktadır. Fakat bu örnektete 

canavar ve bu canavarın ağzının dışında kalan Adem, Havva ve bazı figürler kale 

şeklindeki bir yapının içerisinden dışarı yönelmiş bir biçimde betimlenmişlerdir. Bu 

durum özellikle mekanın kurgulanışında yaşanan değişimin bir göstergesi olup, bu 

örnekte mimari bir mekana dönüşen Araf; yanan ateşler, içerisinde ruhların acı 

çektiği kazanlar ve çeşitli yaratıklarla cehennemi anımsatmaktadır (Resim-33). 

  

                        3.3.2. Kalıp 2:  

                       (Araf’ın Mağara Biçiminde Betimlendiği Örnekler)   

 

              Avrupa resim sanatında özellikle Đtalya başta olmak üzere güney bölgelerde 

Ortaçağ boyunca cehennem bir mağara veya oyuk biçiminde düşünülmüştür. 
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Cehennem imgesine paralel olarak Araf’ta bu şekilde betimlenmiştir. Rönesans’a 

kadar Güney bölgelerde özellikle figürlerin betimlenmesinde açık bir biçimde Bizans 

etkisi görülse de (Resim 34-35), kompozisyon açısından bu sahnenin kurgulanışında 

açık farklılıklar görülmektedir. Sahnede mekan olarak genellikle giriş kapısının 

vurgulandığı mağara veya kaya içerisine oyulmuş bir oyuk kullanılmış, kurtarılmayı 

bekleyen ruhlar burada toplanmıştır. Đsa genellikle kompozisyonun sol tarafında 

ayakta veya eğilmiş bir biçimde betimlenmiştir. Fakat bu tipolojiye uyan 15-16. 

yüzyıla ait bazı örneklerde Đsa izleyiciye tamamen sırtını dönmüş şekilde verilmiştir. 

Her iki duruş şeklinde de Đsa; elinde haç veya haçlı filamayla genellikle şeytanın 

üstüne devrilmiş kırık kapı kanatlarının üzerine basarak, kurtarılmayı bekleyen 

ruhlara doğru adım atmakta ve Adem’in kolundan tutarak dışarı çıkarmaktadır. Bazı 

örneklerde Đsa’nın etrafına yaydığı ışıktan dolayı Araf aydınlanmaktadır. Adem başta 

olmak üzere burada hapsolan ruhlar Đsa’nın içeri girmesiyle birlikte ona doğru 

yönelmişlerdir. 

              Giotto di Bondone: 1320-25 yılları arasına tarihlenen ve  ahşap üzerine 

tempera ile yapılan resimde, Araf üzerinde yer  yer alev öbekleri ve ruhlara işkence 

eden garip yaratıkların yer aldığı fazla naturalist olmayan  kayalık bir mğara19 

şeklinde betimlenmiştir. Elinde haçlı filama ve parlak haleli Đsa’nın yanında, 

Antonius Haçı tutan bir figür yer almaktadır (Resim-36). Nikodemus Đncili’nin 

Latince bir nüshasında, Đsa ile birlikte çarmıha gerilen hırsızın, Đsa ile birlikte 

yeraltına indiğinden ve omzunda haç taşıdığından söz edilmektedir.20 Resimde yer 

alan figürün bu hırsız olması muhtemeldir. Fakat figür dönemin Françisken 

kıyafetleri (kahverengi bir giysi) içerinde ve T şeklindeki Antonius Haçı’nı taşırken 

betimlenmiştir. Bu resim üzerine yapılan incelemelerde aslında bu haçın ilk başta 

normal dört kollu haç şeklinde yapıldığı fakat sonradan  Antonius Haçı’na çevrildiği 

görülmüştür.21 Bu teknik analizin dışında Aziz Antonius’un öykü ile ilişkili olmayışı, 

bu figürün hırsız olmasını kuvvetlendirmektedir. 

                                                
      19 Osvald, Sıren,  Giotto and Some of His Followers, Cambridge, Harvard Universty Press, 1917, 

s.82. 
       20 Rhodes,  The  Apocryphal  New  Testament Being The Apocryphal Gospels  Acts Epistles and 

Apocrypses,  s.132.   
       21 Gordon,  Dillian,  “A Dossal  by  Giotto  and  His Workshop: Some Problems of Attribution, 

Provenance and Patronage”,  (Çevrimiçi), http://www.jstor.org, 27.01.2009. 



 

40 
 

              Andrea da Firenze (Bonaiuti): 1365-68 yılları arasında Santa  Maria 

Novella Kilisesi’ndeki (Floransa) altar duvarına, bu sahne “Golgota Yolu”,             

“Çarmıhta Đsa” sahneleri ile birlikte yapılmıştır  (Resim-37a).  Bu duvar resminde 

sol taraf altta “Golgota Yolu”, sağ taraf altta “Đsa’nın Araf’a Đnişi” ve hemen üstte bu 

iki sahneyi kaplayan “Çarmıhta Đsa” sahnesi yer almaktadır. Bu üç sahnenin birarada 

kullanılmasıyla özelde kurtuluş, genelde ise kilise ve onun kurtuluş inancındaki 

önemi fikri vurgulanmıştır.22 Diğer iki öykü ile ilişkilendirilerek yapılan Araf’a iniş 

sahnesinde ise; diğer örneklerin aksine Araf adeta iki oyuk şeklinde gösterilmiştir. 

Bir bölümde oldukça kalabalık Tevrat peygamberleri topluluğu, diğer bölümde ise 

garip ve çirkin yaratıklar ve bunların arasında bir figür yer almaktadır (Resim–37b). 

              Fra Angelico: Erken Rönesans ressamlarından biri olan  sanatçının bu 

sahne ile ilgili iki ayrı eseri bulunmaktadır. 1450 yılına tarihlenen her iki eserde de 

aynı kompozisyon şeması uygulanmıştır. Fakat birinde Araf daha karanlıkken, 

diğerinde  Đsa’dan  yansıyan ışıkla birlikte aydınlanmaktadır. Yine birinde kırık kapı 

ve bunun altında ezilen Şeytan figürü Đsa’dan uzaktayken, diğerinde hem Đsa’nın hem 

de Tevrat peygamberlerinin ayakları altındadır. Resimler arasında yer alan küçük 

ama önemli öteki farklılık ise her iki resmin de sol alt ve üst köşelerinde yer alan 

figürlerdir. Sanatçı kompozisyonlardan birine korku ile Đsa’ya bakan çirkin ve garip 

yaratıklar , diğerine ise  bir kadını sıkıca sarmış adeta  kurtulmasını önlemeye çalışan 

bir yaratık ile üst tarafta birbirleriyle kavga eden(?) kim veya ne olduğu tam olarak 

anlaşılmayan iki çirkin figür eklenmiştir (Resim  38-39). Đlk örnekte ressam korkuyla 

ve merakla Đsa’ya bakan bu garip ve çirkin yaratıklar ile, öykünün Đsa’nın zaferi ve 

kurtuluş fikrini; ikinci örnekte ise kavga eden(?) ve bir kadını sıkıca sarmış bu 

yaratıklar ile daha çok işkence görülen Araf’ı ve yine Đsa’nın kurtarma eylemine 

karşı girişilen mücadeleyi  vurgulamak istemiştir. 

                                                
       22 Bu yapı Dominiken tarikatının dini yapısı olup, burada yer alan resimler bu tarikat ve Aquinalı 

Tomasso’nun öğretisine doğrultusunda yapılmışlardır. Bu öğretiye göre dünyasal olan her şey 
geçici ve öte dünya gerçektir. Öte dünyadaki kurtuluş ise dini inanca sadık kalınması ve kilisenin 
kurallarına uyulması ile gerçekleşmektedir. Bu görüş resimlerde; genel anlamda kullanılan renkler, 
Đsa’nın insani yönünden çok tanrısal yönünün vurgulanması, figürlerin duruş biçimleri…vb. 
özellikler ile yansıtılmıştır. Detaylı bilgi için Bkz.: Millard, Meiss, Painting in Florence and Siena 
after the Black Death The Arts, Religion, and Society in the Mid-Fourteenth Century, New 
Jersey, Princeton Universty Press, 1978, s.94 -104. 



 

41 
 

              Jacopo Bellini: 1440’lı yıllarda yapmış olduğu resminde ressam, Araf’ı   

naturalist olamayan tepelerin birinin içerisindeki bir mağara şeklinde betimlenmiştir. 

Kırılmış ve bir tarafa istiflenmiş kapılar, etrafta uçarcasına gezinen şeytanlar23 

dışında kompozisyonda Đsa’nın hemen arkasında ayakta duran ve haç tutan iyi hırsız 

figürü ile Araf içerisinde yer alan figürlerin duruşu dikkat çekmektedir. Çünkü Adem 

dışında genellikle ayakta ve Đsa’ya doğru yönelmişken betimlenen bu figürler bu 

örnekte dizleri üzerine çökmüş, dua eder bir biçimde verilmişlerdir. Özellikle Adem 

Đsa’nın uzatmış olduğu elinini öpmekte ve arkasında kimliği belli olmayan bir figür 

ise onun omzunu tutmaktadır (Resim-40).  

              Andrea Mantegna: Fra Angelico’dan sonra aynı konuyu birkaç kez 

çalışmış bir diğer ressam ise Andrea Mantegna’dır. Mantegna’nın çeşitli tarihlerde, 
ahşap üzerine altın ve tempera ve gravür tekniği kullanarak yapmış olduğu 

resimlerde yeni bir anlayış yansıtılmıştır. Bu anlayışa göre bu konu ile ilgili yapıtlar 

içerisinde Đsa ilk kez sırtı seyirciye tamamen dönük (daha önceki çalışmalarda  

cepheden ya da dörtte üç profil kullanılmıştır), Adem ve Havva ise cehennemden 

çıkartılmış Đsa’nın yanında ayakta beklerken, kurtarılmayı bekliyen diğer ruhlar ise 

yeraltından çıkartılırken betimlemiştir (Resim–41). 

              Osservanza Ustası: Siena Okulu’na mensup Đtalyan sanatçının 1445 yılına 

tarihlenen çalışması, bu kompozisyon düzenine uygun betimlenmiştir. Kırılmış kapı, 

kapı altında kalan Şeytan figürü, Đsa’nın ışığı ile aydınlanan Araf…vb. Burada dikkat 

çeken önemli noktalardan biri, kurtarılmakta olan Adem’in yanında yer alan ve diz 

çökmüş dua eder bir biçimde betimlenen yaşlı erkek figürü, diğeri ise Vaftizci 

Yahya’nın konumlandırılış biçimidir. Vaftizci Yahya Adem’in arkasında yer alan 

Tevrat Peygamberleri’nin içerisinde, bir elinde yazılı açık bir kağıt rulosu tutmakta 

bir eliyle de Đsa’yı işaret etmektedir. Bu duruş biçimi daha çok Bizans resim santında 

kullanılsa da, burada öyküye gönderme yapılmış ve bu duruş ile Đsa’nın gelişini 

müjdeleyen Vaftizci Yahya belirginleştirilmiştir (Resim–42).  

 

                      

                                                
       

23  J.A., Crowe,  G.B.C, A   History  of  Painting  in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, 
Ferrara, Milan , Friuli, Brescia from The Fourteenth to The Sixteenth Century, Ed.by. 
Tancred Borenius, London, John Murray, Albemarle Street, w., 1912, s.111-112. 
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                       3.3.3. Kalıp 3: 

        (Araf’ın Mimari Bir Yapı  Biçiminde Betimlendiği Örnekler)   
 

  

              Bu öykü ile ilgili kompozisyon kurgularında coğrafi unsurların dışında, 

dönemsel bakış açılarının etkisi de önemli bir faktör olmuştur. Daha önceleri 

içerisinde canavarın var olduğu bir kale görünümündeki Araf; zamanla sadece 

mimarinin verildiği bir kaleye, Rönesans’la birlikte ise doğa içerisinde fakat mimari 

elemanların ağır bastığı bir veya iki giriş kapısının vurgulandığı bir mekana 

dönüşmüştür. Bu mekan doğa veya karanlık bir mağara içerisinde ya da belirsiz bir 

yer olarak verilmiştir. Üçüncü tip betimleme biçiminde Đsa kompozisyonun 

merkezinde veya her iki  tarafında bazen ayakta, bazen de eğilmiş ya da bir dizinin 

üzerine çökmüş bir  biçimde ruhları kurtarırken betimlenmiştir. Bu kompozisyon 

kalıbında Adem ve Havva iki şekilde betimlenmiştir: klasik duruşları (Đsa’nın onları 

kurtardığı andaki duruş biçimleri) ve Araf’tan çıkmış (kurtarılmış), Đsa’nın hemen 

arka  tarafında ayakta diğer ruhların kurtarımasını beklerken. Adem ve Havva hemen 

hemen bütün örneklerde özellikle ilk günaha gönderme yapılırcasına tamamen çıplak 

ve edep yerlerini elleri ile örter bir biçimde verilmişlerdir. Bu kompozisyonda dikkat 

çeken diğer bir özellik ise şeytan ya da diğer yaratıkların, kapıların altında değilde 

genellikle mimari elemanların üzerinde durarak Đsa veya kurtarılan ruhlara çeşitli 

aletlerle saldırmaya çaşırken verilmesidir. Bu betimleme kalıbına uygun örneklerin 

çoğunda  diğer  kompozisyonlarda olduğu gibi  öyküyle doğrudan ilişkili olan kırık 

kapılar yer almaktadır.  

Michael Walgemut: Ressam 1491 tarihli resimde, Araf’ı doğa içerisinde, 

içinde ateşler yanan bir kale görünümünde yapmıştır. Bu örnekte Adem oldukça yaşlı 

betimlenirken, kapı altında kalan şeytanın dışında, yapının hemen üzerinde elinde 

tuttuğu çatal ya da yabaya benzer nesneyi  Đsa’ya doğru  doğrultarak adeta onu 

kovmaya çalışan veya onla mücadele eden bir başka yaratık da yer almaktadır 

(Resim-43). 

          Albrecht Dürer:  Ressam  bu  öykü  ile ilgili birer yıl arayla üç gravür 

yapmıştır. Bu üç gravürün 1510 ve 1511 tarihli ikisinde, bir mekan olarak Araf ve 

Đsa’nın duruş biçimi aynı şekilde kurgulanmıştır. Fakat Đsa’nın hemen arkasında yer 
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alan Adem ve Havva’nın duruşları farklı verilmiştir. Đlk örnekte önünde arkası dönük 

bir çocuk ve yanında dua eden bir figürle Adem, bir elinde haç bir elinde elma 

tutmaktadır (Resim-44). Đkinci örnekte ise yine bir eliyle haç tutan Adem, diğer 

eliyle yanında elleri ile edep yerlerini örten Havva’ya dizleri üzerine çökerek ruhları 

kurtaran Đsa’yı işaret etmektedir (Resim-45). Dürer 1512 tarihli son gravüründe yine 

Adem ve Havva’yı, ruhları kurtaran Đsa’nın hemen arkasında elleriyle edep yerlerini 

örterken ve birbirine bakarken betimlemiştir (Resim-46).   

              Cristofano Gherardi: Sanatçının 1555 yılına tarihlenen bu freski;         

“Başkalaşım” ve “Aziz Paul’ün Dönüşümü” konusunun işlendiği diğer iki resimle 

birlikte daha önceden kilise olan yapının (Museo Diocesano) tonoz kısmında yer 

almaktadır. Bu freskler yapının bir duvarında yer alan Eski Ahit konulu betimlemeler 

ile, diğer duvarında yer alan Yeni Ahit konulu betimlemeler arasında bir geçişi 

sağlayacak biçimde konumlandırılmıştır.24 Vasari’ye sipariş edilen fakat Gherardi 

tarafından yapılan bu eser; kapının arkasında kalan ateşler içerisindeki Araf ve 

Đsa’nın ışığı ile oldukça belirginleştirilmiş kapı imgesi ile bu koposizyon şemasına 

uygun en uygun örneklerden biridir. Bu kompozisyonda dikkat çeken en önemli 

nokta ise Đsa’nın Adem’i değil de, onun ve Havva’nın arkasında kalan  Vaftizci 

Yahya’yı kolundan tutmasıdır (Resim–47). Bu bir kurtarma anından çok (çünkü bu 

üç figür kapının hemen önündedir, yani kurtarılmışlardır), Vaftizci Yahya üzerinden 

yapılan bir göndermeyi akla getirmektedir. Vaftizci Yahya kurtuluşun ve Đsa’nın 

müjdeleyicisidir. Bu dönemde kilise; öğretileri ile topluma doğru yolu gösteren bir 

kurum olduğunun üzerinde sıklıkla durmuştur.25 Bu örneğin kilise yapısında yer 

alması ve Vaftizci Yahya’nın bu şekilde konumlandırılması ile dönemin dini bakış 

açısının kompozisyona yansıtıldığı  söylenebilir. 

                 

                         

                                                
24 Bu yapıda Eski ve Yeni Ahit öyküleri ile ilgili sahneler karşılıklı iki duvarda yer almaktadır. Araya 

ise bu üç sahne yerleştirilmiştir. Bu üç sahne hem konuları açısından hem de konumlandırılışı 
açısından, Maniyerist dönemde dini konuların mekan içerisine nasıl bir bakış açısı ile oturtulduğuna 
verilebilecek önemli bir örnektir. Çünkü Maniyerist dönem, resim alanında ciddi müdahalelerin 
yaşandığı ve resimlerin kilise öğretilerine göre üretildiği Karşı – Reformasyon çağı ile eş zamanlı 
yaşanmıştır. 

25
Karşı–Remormasyonla ilgili daha fazla bilgi için Bkz.: Anthony, Blunt, “Trent Konsili ve Dini 
Sanat”, Sanat Dünyamız 92, Çev. Mine Haydaroğlu, Đstanbul, Yapı Kredi Yayıncılık, 2004, s.195-
212.   
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                       3.3.4.Kalıp 4:   

                                (Araf’ın Belirsiz  Bir Mekan Olarak Betimlendiği  Örnekler)   

                      

                   Rönesans sanatındaki simetrik kompozisyon anlayışı, 16. yüzyılın sonlarına 

doğru değişime uğramıştır.26 Bu değişim Anastasis sahnelerinin betimleniş 

biçimlerine de yansımıştır. Bu dönemde üretilen eserlerde belli bir kompozisyon 

aranmamalıdır. Özellikle Batı Đkonografisi’nde bu öykü ile ilgili betimleniş 

biçimlerinde temel ayrım noktası olarak ele alınabilecek Araf,  bazen mimari bazen 

de tamamen belirsiz bir mekan olarak verilmiştir. Fakat bu eserlerde diğer 

kompozisyon biçimleri altında ele alınabilecek kadar belirgin bir Araf yoktur. 

Özellikle çoğu yapıtta yer alan kalabalık figürler daha çok ön plana çıkarılarak 

mekanın karakteristik özelliği ortadan kaldırılmıştır. Mekanın ya da figürlerin 

kullanımında belirgin bir betimleme biçimi oluşturulmamışsa da öykü ile ilgili ana 

figürlerin kullanımından vazgeçilmemiştir. Đsa genel olarak kompozisyonun 

merkezine oturtulmuş ve kurtarılmayı bekleyen ruhları kurtarırken veya bu ruhlara 

doğru yönelmişken betimlenmiştir.  Đsa’nın etrafında ya çok kalabalık figürler yer 

almakta ya da az sayıda figür yer almaktadır. Adem ve Havva’nın duruşları da her 

sanatçı tarafından farklı yorumlanmıştır.   

              Sebastiano del Piombo: Đtalyan ressam 1532 tarihli resminde Araf’ı 

mimari yönü ağır basan fakat belirsiz bir mekan olarak betimlenmiştir. Đsa dizleri 

üzerine çökmüş bir biçimde duran Adem ve onun arkasında yer alan Havva’ya doğru 

elini uzatmıştır. Đsa’nın hemen arkasında haç tutan bir figür ile yine onun arkasında 

kim olduğu anlaşılmayan bir figür daha yer almaktadır (Resim-48). 

              Hans Mielich: Alman ressamın 1550-75 yılları arasına tarihlenen resminde 

mimari öğelerle ve ruhlarla dolu Araf’a Đsa’nın girişini tamamen farklı bir biçimde 

vermiştir. Bir eli ile haç tutan ve diğer eliyle takdis (kutsama) işareti yapan Đsa 

gökyüzünden aşağıya doğru bir ışık bulutu içerisinde inmektedir. Aşağıda ise başta 

                                                
       

26 Yüksek Rönesans ile Barok sanatı arasında kalan ve yaklaşık bir yüzyıllık (1520 ile 162 ) süreyi 
kapsayan dönem sanat tarihçileri tarafından maniyerizm olarak isimlendirilmiş ve bu süreçte 
yapılan sanat yapıtları maniyerist üslup altında incelenmiştir. Bu dönem aynı zamanda bir geçiş 
dönemi olup, kalabalık kompozisyonlar, uyumsuz zıtlıkların bir arada kullanılması, konuların 
çerçeve dışına kayması…vb. belirgin üslup özellikleri taşımaktadır. Detaylı bilgi için Bkz.: Nurhan,  
Atasoy, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa  Sanatı, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  
Yayınları, 1976, s. 1-7. 
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Adem ve Havva olmak üzere kurtarılmayı bekleyen ruhlar ona doğru  yönelmişlerdir. 

Bu örnekte dikkati çeken diğer bir özellik ise çoçuk figürlerinin oldukça fazla 

oluşudur (Resim-49). 

               Tintoretto (Jacopo Robusti Tintoretto): Sanatçı 1568 tarihli resminde,  

Đsa’yı uçarak Araf’a girer bir biçimde betimlemiştir. Karanlık bir mekan olan Araf ve 

onun içerisinde yer alan ruhlar Đsa’nın ışığı ile aydınlanmaktadır. Adem ve Havva 

çıplak ve bedenlerini elleri ile örtmeye çalışarak Đsa’nın geldiği yöne doğru 

yönelmişlerdir. Havva’nın hemen arka tarafında ise resmi sipariş eden San 

Cassiano’daki Scuola del Sacramento’nun yönetici kurulunun üç üyesi yer 

almaktadır. Sipariş edenlerin de kurtarmalık düşüncesine uygun olarak resme dahil 

edildiği bu kompozisyonda dikkati çeken ise iki melek figürüdür. Meleklerden biri 

arkası dönük yukarı doğru uçar bir biçimde verilmişken, diğer melek elinde zincirle 

kırılmış kapının altında kalan şeytana doğru yönelmiştir. Öykü ile ilişkili olan 

şeytanın zincirlenmesi konusu ilk ve son kez bu kompozisyonda yer almıştır. Sanatçı 

bütün yapıtlarında görünen ve sahnenin hareketli ve canlıymış gibi görünmesini 

sağlayan üslubunu bu resminde de uygulamıştır (Resim-50). 

               Hieronymus Bosch: Bu grup içerisine alınabilecek ama bütün Batı 

sanatındaki betimleme kalıplarının tamamımna göre atipik sayılabilecek dört örnek 

ise Bosch (1450-1516) ve onun takipçisi sanatçılara ait olup, hepsi 16. yüzyılda 

yapılmıştır. Kendine ait eleştirel ve fantastik bir ikonografik dili olan ve kendinden 

sonra gelen takipçilerini oldukça çok etkileyen Bosch, eserlerinde bir mekan olarak 

Araf’a geniş yer vermiş ve burayı çeşitli işkencelerin yapıldığı, yaşadığı dönem 

insanlarının korkularını somutlaştıracak27 kadar dehşet verici bir yer olarak 

betimlemiştir. Yine ateş, işkence yapılan ev, kurbağa, kertenkele, yılan gibi  

cehennem tasvirlerinde kullandığı cezalandırma sembollerini de bu betimlemelerde 

kullanmıştır. Bu iki resminde Bosch Đsa’nın kapıları kırarak gelişini kompozisyonlara 

dikkat çekmeyecek bir biçimde yerleştirmiş olsa da, karanlık ve ateşler içerisindeki 

Araf’ta kırılan kapılardan yansıyan yoğun ışık hemen farkedilmektedir. Đlk örnekte 

figürler net bir biçimde anlaşılmamaktadır. Sadece resmin sağ tarafında kırılmakta 

olan bir kapı ile bunun arkasından gelen ışık dikkat çekmektedir. Bu eserde 

                                                
27

 Ernst H.,Gombrıch, Sanatın  Öyküsü, Çev. Erol Erduran-Ömer Erduran, Đstanbul, Remzi Kitabevi, 
1999,s. 359.  
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mekandaki figürler belirgin değilken, ışık içerisindeki figür bir insan silüeti 

şeklindedir (Resim-51). Sanatçı bu konuyla ilgili diğer çalışmasında ise kuleler, 

ateşler ve garip yaratıklarla dolu bir Araf  betimlerken, öykü ile ilgili birçok figürü 

kullanmıştır. Bu örnekte kapıları kıran Đsa figürü belirsizken, hemen kapının önünde 

bir kulenin üzerinde duran Adem ve onun arkasında yer alan Havva  oldukça belirgin 

yer almaktadır. Adem ellerini havya kaldırmış, Havva ise dua eder bir biçimde 

verilmiştir. Onların arkasında ise Nuh, Musa gibi Tevrat peygamberleri yer 

almaktadır28 (Resim-52). Bosch’a veya takipçisi bir sanatçıya ait olan eserlerin 

birinde Araf yine işkencelerin yapıldığı, garip yaratıkların ve kalabalık figürlerin yer 

aldığı bir mekan şeklinde  betimlenmiştir. Diğer iki örneğin aksine burada elindeki 

haç ile kırılan kapının arkasından Araf’taki yaratıklara saldıran Đsa oldukça 

belirginleştirilmiştir (Resim-53). Yine Bosch’un takipçisi bir santçıya ait eserde ise 

kompozisyon oldukça farklı kurgulanmıştır. Araf arkada ateşler içerisinde işkence 

eden ve edilen figürler ile önde garip yaratıklar yer aldığı bir mekan olarak Bosch 

üslubunu yansıtmaktadır. Fakat figürler oldukça farklı konumlandırılmıştır. Pembe 

bir pelerin içerisinde, haç tutmakta olan  Đsa, oldukça durağan bir biçimde sağ 

tarafında kurtarılmayı bekleyen kalabalık topluluğa bakarken, kurtarılmayı bekleyen 

ruhlar ise bir kayanın arkasında sıkışmış veya saklanıyormuş gibi betimlenmiştir. 

Meraklı gözlerle Đsa’ya bakan bu kalbalık içerisinde; ilk günah olan yasak meyveyi 

yeme öyküsünde Adem’i ayartan yani günah işlemeye yönelten Havva (açıkça 

günahkarlık ve cazaya gönderme yapılan bu eserde), açık ten rengi, edep yerlerini  

örten duruşuyla vurgulanan ve belirgilleştirilen tek figür olmuştur (Resim–54).   

  

 

  

 

 

 

 

                                                
       28 Bu resimle ilgili detaylı bilgi için  bkz.: Bryson, Burroughs, “ The  Descent  of  Christ  into  Hell  by  

The Hieronymus Bosch”, (Çevrimiçi), http://www.jstor.org, 09.04.2009.  
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SONUÇ 

 
              Eski ve Yeni Ahit’e yer alan öyküler, Hıristiyan sanatının oluşumunda ve 

gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu öyküler içerisinde özellikle Đsa’nın 

yaşamından (mucizeleri, çileleri, ölümü)  sahneler, erken Hıristiyan sanatından 

günümüze kadar popüleritesini hiç yitirmemiştir. Fakat Đsa’nın yaşamı veya 

eylemleri ile ilgili öykülerin kaynaklarını sadece kutsal kitap değil farklı dini 

yazınsal metinler de oluşturmaktadır. Bu kaynaklar doğrultusunda üretilen sanat 

eserlerinde Đsa’nın yaşamındaki her öykü tek tek veya birbiri ile bağlantılı bir 

biçimde  ele alınmış, ancak her coğrafyada  daha doğrusu her dönemde aynı bakış 

açısı ile betimlenmemiştir. Bu durumun başlıca sebebi yine Hıristiyanlığın kendi 

içindeki mezhepsel ayrım ve inançlarda, dönemsel kültürel ve politik görüşlerde 

aranmalıdır.   

              Đsa’nın ölümünden sonra gerçekleşen bir eylem olan  yeraltına iniş öyküsü 

de Hıristiyan  resim sanatında oldukça sık işlenen konuların başında gelmektedir.   

Fakat özellikle öykünün kutsal kitap içerisinde yer almaması ve Apokrif Đnciller 

olarak adlandırılan temel yazınsal kaynakların mevcut nüshalarının oldukça fazla 

oluşu (öykünün içeriğinde de değişime neden olmaktadır), sahnenin nasıl 

düzenleneceği hususunda önemli bir sorun olarak sanatçıların karşısına çıkmıştır. 

Öykü ile ilgili günümüze ulaşabilen ilk örnekler, erken Hıristiyan sanatının son 

dönemleri olarak tabir edilen 8.yüzyılda Bizans Đmparatorluğu sınırları içerisinde yer 

almaktadır.  Antik pagan kültürünün etkisi  hem öykü içerisinde hem de yapılan ilk 

örneklerde kendini belirgin bir biçimde hissettirmiştir. Öykünün kurgulanışı ve öykü 

içerisinde adı geçen kişilerin kompozisyonlara dahil edilmesindeki karmaşa, 9.yüzyıl 

itibariyle yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Yine bu yüzyıl itibariyle daha 

farklı betimleme biçimleri ve sanat yapıtlarının üretiminde kesin kurallar 

oluşturulmaya başlanmıştır. Zamanla gelişen bu betimleme biçimleri hem anıtsal 

mimaride hem de küçük boyutlu sanat eserlerinde oldukça sık işlenmiştir. Belli 

kalıplarla betimlenen bu sahne Bizans sonrasında da bu sanatın etkisinde kalan farklı 

coğrafyalarda aynı kalıplarla yapılmaya devam etmiştir. Bunun başlıca nedeni ise 

Bizans’ın mensup olduğu Ortodoks Kilisesi ve inanışı olup, daha sonra Ortokoksluğu 

kabul eden bütün toplumlarda aynı betimleme biçimlerinin uygulanmasıdır. Ortodoks 
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Đkonografisi’nde uygulanan bu betimleme biçimleri, bu inanış ile birebir örtüşür 

durumdadır  

              Aslında Bizans’ta gelişen ikonografi bir anlamda Ortodoks 

Đkonografisi’ninde temelini oluşturmaktadır. Yeraltına iniş betimlemelerinde de bunu 

görmek mümkündür. Öncelikle yeraltına iniş, Ortodoks inanışında Đsa’nın yeraltına 

yani ölüm diyarına inerek burada hapsolmuş vaftiz olmayan bütün Tevrat 

peygamberlerinin (kendi atalarının) ve iyi insanların ruhlarını kurtarmasıdır. Burada 

her ne kadar  Đsa’dan önce yaşıyan ve vaftiz olmayan (vaftiz olunmadan cennete 

gidilemediği için) iyi insanların kurtuluşu vurgulansa da, temelde ölüm üzerindeki ve 

ölüm karşısındaki zafer, yeniden dirilme ve sonsuz yaşam inancı ön plana 

çıkmaktadır. Çünkü pagan inanışında, tanrı Hades’in egemenliği altındaki ölüler 

diyarı yani yer altı; ölümlülerin gittiği, yargılandığı, cezalarını çektikleri ve aynı 

zaman da cennetinde içerisinde olduğu bir yer olarak düşünülmüştür. Pagan dini 

etkisindeki erken Hıristiyan inancında Hades etkisi kendini göstermiş, ölülerin 

hapsedildiği bir yeraltı ve hapsolmuş ruhları kurtarmaya giden bir kahraman inanışı 

gelişmiştir. Đsa ölüleri Hades’ten çıkarmaya çalışan antik devir kahramanlarının 

yerini alırken, Şeytan ise Hades’le işbirliği yapmaya çalışan kötü bir figür olarak  

öyküye eklenmiştir. Hades ise öyküde bir figür olarak yer almasına rağmen, zamanla 

mekanın kendisi olarak kabul görmüştür. Bu öykü; kırılan kapılar, ölüm karşısında 

zaferi simgeleyen ve mutlaka Đsa’nın elinde yer alan haç, mezarlar, ayaklar altında 

kalan figürler üzerinden kurgulanarak betimlenmiştir. Özellikle Đsa’nın ayakları 

altında kalan figürler içiçe geçmiştir. Bunun başlıca nedeni ise, Bizans içerisinde 

şekillenen Ortodoks inancında ölümün  insan yaşantısının kötü bir anı olması ve 

kötülükle dolayısı ile şeytanla özdeşleştirilmesi ve şeytan–Hades–ölüm eş kavramlar 

olarak düşünülmesidir. Bu üç figür, Bizans resim sanatında karanlık, çirkin, şişman 

bir yaratık şeklinde sembolize edilmiş ve  bütün betimlemelerde bu figürlerin 

kimlikleri  birbirine karışmıştır. Zaten bütün betimlemelerde bu figürler gibi mezar 

(ölüm) ve yeraltı imgeleri de içiçe geçmiştir.Hades’in tam olarak neresi olduğu 

anlaşılmazken, özellikle ölümün kendisine gönderme yapılır gibi mezar, lahit…vb 

nesneler kullanılmıştır. Đsa bir anlamda ölümün kötü görüldüğü bu inanışta kurtuluşu, 

dolayısıyla kötü olandan (ölümden) kurtuluşu simgelemiştir.  
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              Öykünün betimlenişinde uygulanan temel komposizyon bu kurtuluş, 

kurtarma, zafer düşüncesi ve inanışının en net biçimde verilmesi şeklinde olmuştur. 

Đsa genellikle kırılmış kapıların ve Şeytan veya Hades’in üzerine basarak, dizleri 

üzerinde doğrulmakta olan Adem’i kolundan tutarak mezarından çıkarmaktadır. 

Kompozisyona dahil edilen diğer figürlerden Havva genellikle Adem’in arkasında 

Đsa’ya yönelmiş bir biçimde dua etmektedir. Fakat son devir betimlemelerinde, 

yaratılan ilk kadın olarak bütün kadınların annesi şeklinde düşünüldüğü için Adem 

ile aynı konumda, Đsa’nın kolundan tutarak mezarından çıkardığı bir figüre 

dönüşmütür. Vaftizci Yahya ve diğer Tevrat peygamperleri ise bazen lahit şeklindeki 

bir mezarda ya da Đsa’nın bir yanında ayakta durur bir pozisyonda verilmiştir. 

Vaftizci Yahya Đsa’nın yeraltına inip buradakileri kurtaracağını müjdelemesi 

nedeniyle hemen hemen bütün betimlemelerde yer almıştır. 9. yüzyılda 

kompozisyona dahil olan Davud ve Süleyman peygamber ise iyi insanların ve 

iyiliğin sembolü olarak, bazı ender örneklerde Adem’in oğlu Habil ise kurban edilen 

ilk insan ve çoban olduğundan dolayı Đsa’nın öncülü olarak betimlemelerde yerini 

almıştır. Genellikle Đsa’nın arkasında kalan bu figürler kimi zaman onu işaret  

ederken, ama genellikle bakışlarını ona yönlendirmiş bir biçimde betimlenerek hem 

izleyicinin bakışlarının Đsa’ya yönelmesini sağlamakta hem de olaya şahitlik 

yapmaktadırlar (Resim-13b-17-21-23). 

              Bütün betimlemelerde genellikle aynı figürler aynı duruş şekilleri ile 

verildiği için, kompozisyonlarda oluşturulabilecek kalıplar merkezi figür olan Đsa’nın 

vücut hareketleri ve duruşu üzerinden yapılabilmektedir. Đsa genel anlamda dört 

şekilde ana duruş ile verilmiştir. Bazen  Adem’e, bazen Adem’in tersi yönüne 

yönelmiş bir beden hareketi veya tam resmin merkezinde ayakta durağan bir biçimde 

betimlenmiştir. Bu duruşları ile neredeyse bütün örneklerde merkeze oturtulan Đsa, 

aslında bir anlamda da izleyicinin bakışlarının odaklandığı tek figür halini almıştır.    

              Ortodoks Đkonografisi’nde genel hatları ile bu şekilde betimlenen Đsa’nın 

yeraltına iniş öyküsü  Latin Kilisesi’nin hakim olduğu Avrupa’da ise farklı bir bakış 

açısı ile yansıtılmıştır. Bunun başlıca sebebi Đsa’nın yeraltına iniş öyküsünün başka 

bir dinsel kavrayış ile değerlendirilmesidir. Öykü Latin Kilisesi tarafından ancak 13. 

yüzyılda kabul görmüştür. Ortodoks inanışındaki  yeraltı, antik kültür etkisinde 

oluşturulmuşken; batıda yeraltı, cennet ve cehennem olgularının sonucunda, 
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cehenneme gitmeyecek kadar az kötülük işlemiş ruhların beklediği veya cehenneme 

kıyasla daha az ceza çektiği bir yer yani Araf olarak düşünülmüştür. Hatta Araf; 

bebekken ölen çocukların gittiği “Çocuk Araf’ı”, kilise babalarının gittiği                 

“Babaların Araf’ı” ve yukarda bahsi geçen ruhların gittiği Araf olarak kendi 

içerisinde üç bölüme ayrılmıştır (dönemin ünlü edebiyatçısı Dante ise Đlahi Komedya 

adlı eserinde ilk halkası Araf olan cehennemi dokuz halkadan oluşan bir yer olarak 

tasarlamıştır) Katolik inancında özellikle ceza çekilen bir yer olarak düşünülen Araf 

Ortaçağ literatüründe de oldukça popüler  bir mekan olarak, cehenneme yakın -hatta 

cehennemin sınırında- bir yer olarak düşünülmüştür. Her iki alanda da aslında Araf  

bir anlamda cehennemle bir tutulmuş ve dönemin cehennem anlayışı ne ise Araf’ta 

öyle kurgulanmıştır. Yeraltına iniş öyküsü ise genelllikle “Đsa’nın Araf’a Đnişi” 

şeklinde isimlendirilmiştir. Hem isim hem de öyküdeki mekanın bu şekilde değişime 

uğraması betimleme biçimlerine de yansımıştır.  

              Ortodoks inancındaki yeraltı kavramının, yerini Araf’a bırakması ilk bakışta 

köklü bir bakış açısı değişimini akla getirse de, bu değişim zamanla oluşmuştur. 

Latin Kilisesi etkisi altındaki Avrupa’da ölüm; bu dünyanın öteki dünya için ceza 

çekilen bir yer olduğu ve ölümden sonraki yaşamın gerçek yaşam olduğu inancından 

dolayı, kötü bir andan çok bir kurtuluş ve sonsuz yaşama bir geçiş olarak 

düşünülmüştür. Fakat bu kurtuluş kötü bir şey olan ölümden değil, günahlardan ve 

bu günahların sonucu olarak ortaya çıkan cezalardandır. Zaten bu ölüm fikri ile 

bağlantılı olarak pagan etkili bir yeraltından çok, şeytannın krallığı ve kötü 

insanlarının ruhlarının cezalandırıldığı bir yer olarak düşünülen cehennem ile bunun 

karşısında Tanrı’nın krallığı ve iyi insanların ruhlarının mükafatlandırılacağı bir yer 

olan cennet inancı kabul görmüştür. Özelikle cennet–cehennem inancı ile doğru 

orantılı gelişen günahkarlık düşüncesi günlük yaşamın şekillemesinde ve kilisenin 

toplum üzerindeki etkisinde önemli bir araç olmuştur. Bu dünyadaki yaşamdan çok, 

öbür dünyadaki yaşam fikrinin ağır bastığı ve kilise egemenliğinin yoğun olarak 

hissedildiği ortaçağ Avrupa’sında, bu öykü cehennem inancına paralel olarak 

geliştirilen Araf üzerinden kabul görmüş, günahtan ve cezadan kurtuluşun sembolü 

olarak yeniden yorumlanmıştır. Fakat yine de kilitli ya da kırık kapı imgelerinin 

varlığı pagan inancı etkisinin tam olarak silinmediğini göstermektedir. Dikkat çeken 

bir nokta ise şeytannın krallığı ile bir tutulan cehennem (cehennem şeytanın 
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krallığıdır ve Đsa buraya gelerek şeytan ile mücadele eder ve onu yener) ile Araf 

özdeşleşse de, Araf tasvirlerinde şeytannın güçlü bir karakter olarak karşımıza 

çıkmamasıdır. Zaten hemen hemen öykü ile ilgili bütün betimlemelerde, bu geçici 

dünyadan ve insanları bekleyen cazalardan nasıl bir yol izlenerek (dini inanca uygun 

yaşam) kurtulabilineceği, Araf’takilerin kurtuluşu üzerinden anlatılmıştır. Bu anlatım 

esnasında özellikle kurtuluşun geçtiği mekan yani Araf  ceza çekilen bir yer olarak 

betimlenmiştir. 

               “Đsa’nın Araf’a Đnişi” konusu Avrupa resim sanatında 13. yüzyıldan önce 

betimlenmeye başlanmıştır. En erken 11. yüzyıla tarihlenen örneklerde ise karşımıza 

coğrafi farklılıklardan doğan birtakım Araf betimlemeleri çıkmaktadır. Güney 

Avrupa resminde erken tarihlerde özellikle üslupta Bizans etkisinin izleri görülürken 

Araf, bir mağara ya da kaya oyuğu şeklinde, kuzey Avrupa’da ise Leviathan              

(Livyatan)  denilen bir deniz canavarının ağzı şeklinde betimlenmiştir. Her iki 

coğrafyada da Araf;  cehenneme yakın olduğu veya cehennemle aynı mekan olduğu 

düşüncesine paralel olarak içinde şeytanların ruhlara işkence ettiği, ateşlerin yandığı 

ve kilitli bir kapı ile korunan (Pagan Hades etkisi burada da kendini 

hissettirmektedir) bir mekandır. Her iki bölgesel betimleme anlayışında kompozisyon 

şu şekilde oluşturulmuştur: Đsa sol tarafta elinde haç ya da haçlı flama ile Araf’ın 

kırılmış kapılarının (genellikle Leviathan betimlemelerinde bu kapı pek kullanılmaz) 

ve şeytanın üzerine basmakta ve bir elini Adam’e doğru uzatmaktadır. Bir dizi 

üzerinde Đsa’ya doğru yönelmiş Adem’in arkasında ise kalabalık  Havva ve diğer  

peygamberler yer almaktadır (Resim-32-36-40).  

               Đki farklı bölüm şeklinde kurgulanan bu kompozisyon, Rönesans’la birlikte 

Avrupa’da yaşanan  kültürel ve sanatsal değişimle birlikte ortadan kalkmıştır. Araf’ın 

kurgulanışı yeniden düzenlenmiş, mimari elamanların ve giriş kapısının  

vurgulandığı bir mekana dönüşmüş ve figürlerin duruşları ya da konumları tamamen 

değişmiştir . Mimarinin bu şekilde belirgin kullanılması; dönemin resim sanatında ön 

plana çıkan perspektif ve hacim yaratma kaygısı ile kapının Hıristiyan sanatında 

ölümün ve bu dünyadan ayrılışın sembolü ve aynı zamanda öykü içerisinde belirgin 

bir imge olması ile açıklanabilir. Figürlerin farklı konumlandırılışı ise belki yine 

dönemin kendisinde aranmalıdır. Bu dönemde figürlerin konumlandırılışı açısından 

iki ayrı kompozisyon şeması karşımıza çıkmaktadır. Birincisinde Đsa resmin bir 
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köşesinde mimari bir yapıya dönüşmüş Araf’tan Adem’i kolundan tutarak 

çıkarmaktadır. Adem’in arkasında Havva ve Tevrat peygamberleri yer almaktadır 

(Resim-43). Đkincisinde ise  Adem ve Havva kurtulmuş ve Đsa’nın arkasında ayakta 

diğer ruhların kurtarılmasını beklemekte, Đsa ise yine mimari bir yapı şeklindeki 

Araf’ta bulunan diğer ruhları kurtarmaktadır. Oldukça kalabalık figürlerin çoğu 

çıplak betimlenmiştir. Özellikle Adem ve Havva ilk günaha (cehennem ve 

cezalandırmaya) gönderme yapılırcasına edep yerlerini örtmektedir (Resim-44).  

              Oldukça kalabalık figürlü bu kompozisyon şeması Rönesans’ta devam 

etmiş, fakat bir mekan olarak Araf gittikçe değişime uğramıştır. Mimari öğelerin   

kullanımının azaldığı belirsiz bir mekan içine ya da  cehennemi anımsatır bir 

mekana, hatta sadece figürlerin olduğu ve mekanın farkedilmediği bir yere 

dönüşmüştür. Araf’ın kurgusundaki bu belirsizlik figürlerin kullanımına da yansımış, 

utanmış, vücudunu örtmeye çalışan Adem ve Havva dışındaki figürlerin kimliği 

ortadan kalkmaya başlamıştır. Kompozisyon açısından ise yukarıda bahsi geçen bir 

ve ikinci grup kompozisyonların dışında, Đsa’nın Araf’a giriş anın vurgulandığı veya 

Đsa’nın figürlere doğru eğildiği sahneler de oluşturulmuştur.  

              Avrupa resim sanatı ortaçağ boyunca Kilise etkisinde gelişim göstermiştir. 

Đnsanın merkeze oturtulduğu ve doğanın yeniden keşfedildiği Rönesans’la birlikte, 

sanatçılar kiliseye uygun öğretileri farklı bir bakış açısı ile yapmaya başlamışlar; 

hatta zamanla dini öyküler alışılmış kalıpların dışında yorumlanmaya başlanmıştır. 

Fakat Karşı–Reformasyon’un yaşanması ile birlikte bu konular tekrar kilisenin 

istediği biçimde yorumlanmıştır. Bu duruma bir de Rönesans üslubunun terkedilerek 

Maniyerist üslubun geliştirilmesi eklenmiş ve dini öyküler; kalabalık figürlerle, 

mekanın belirsizleşmesiyle ve dini sembollerin yoğun olarak kullanılmasıyla yeni bir 

bakış açısı ile ele alınmıştır.  

              Özellikle Maniyerist dönem ve sonrasında gelişen “disegno” (tasarım, 

program) düşüncesi, dinsel konuların belli bir yapı ya da duvarın programlanması 

çerçevesinde bir birlik içinde ele alınışını zorunlu kılmış; bu bağlamda zaman zaman 

sıra-dışı kimi tematik betimlemeler karşımıza çıkmıştır (Resim-47). Söz gelimi  

Gherardi’nin yapıtındaki kavrayış, pratik bir kurtarma anından çok (çünkü bu üç 

figür kapının hemen önündedir, yani kurtarılmışlardır), resimsel programın 

“dönüşüm ve kurtuluş” fikrine bağlı olarak tasarlanmasıyla açıklanabilir (bkz. s.57 
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???) Bu bağlamda sahne, kurtuluşun ve Đsa’nın müjdeleyicisi olan Vaftizci Yahya 

üzerinden yapılan bir göndermeyi akla getirmektedir.Benzer anlamsal yaklaşımı, 

daha erken bir örnek olan Biondi’nin yapıtında da görmekteyiz (Resim 24,bölüm3, 

dipnot 5). 

  “Đsa’nın Yeraltına Đnişi” öyküsü Ortodoks Đkonografisi’nde, Ortodoks 

inancına bağlı olarak kesin ve belli kalıplara uygun bir biçimde üretilmişken, Batıda 

daha başlangıcından beri farklı edebi metinler doğrultusunda, zaman içinde değişen 

dinsel yaklaşımlara bağlı olarak belli bir fikir içinde önemi artan( Vaftizci Yahya), 

azalan(şeytan) ya da dönüşen (Araf) kompozisyon öğeleri ile birlikte zengin bir 

betimleme anlayışıyla üretilmişlerdir. 
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 Resim-1a:  Oniki Yortu Konulu Diptik Đkon (Diptych Icon of The Twelve 

Feast Days), ahşap üzerine minyatür mozaik, Bizans (1300–1350), 
Museo dell’Opera del Duom, Floransa, Đtalya. 
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Resim–1b:  Oniki Yortu Konulu Diptik Đkon (Diptych Icon of The Twelve Feast 
Days), ahşap üzerine minyatür mozaik, Bizans (1300–1350), Museo 
dell’Opera del Duom, Floransa, Đtalya.     
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Resim-1c: Anastasis  (Detay-Oniki Yortu Konulu Diptik Đkon), ahşap üzerine 

minyatür mozaik, Bizans (1300-1350), Museo dell’Opera del Duomo, 
Floransa, Đtalya.     
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Resim–2: Anastasis,  minyatür,  Bizans  (9. yüzyıl), Vatikan Biblioteca, Barberini 

Elyazması, Cod. gr.372, fol. 181, Ps.106:13-16, Vatikan, Đtalya. 
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          Resim–3: Anastasis (The Homilies of James Kokkinobaphos), minyatür, Bizans 
(12. yüzyıl), Vatikan Biblioteca, James Kokkinobaphos. Cod. gr.1162, 
fol.48, Ps.67:7,Vatikan, Đtalya. 
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Resim–4:  Đsa’nın Hades’in  Kapılarını Kırması ( The Breaking of The Doors of 

Hades), minyatür, Bizans (10. yüzyıl), Württembergische 
Landesbibliothek, Stuttgart Elyazması, Cod. Lat. 23, fol.29v., Stuttgart, 
Almanya. 
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Resim–5: Anastasis,  minyatür,  Bizans,  Historical   Museum,  Khloudov 

Elyazması, Cod. gr. 129, fol.63., Ps. 67:2. Moskova,  Rusya. 
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Resim–6: Anastasis, minyatür, Bizans (11. yüzyıl), Skevophylakio Lectionary, 
fol.I., Lavra Manastırı, Athos Dağı, Yunanistan 
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Resim–7:  Đsa’nın Zaferi (Regis Victoria),  minyatür, Bizans (10. yüzyıl), Vatikan 

Biblioteca, Exulter Roll. Cod. lat. 9820. Vatikan, Đtalya. 
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Resim–8: Anastasis (Resurrectio Mortuorum), minyatür, Bizans                             

(10. yüzyıl),  Vatikan  Biblioteca, Exulter Roll. Cod. lat. 9820. Đtalya. 
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Resim–9:  Anastasis,  fresk, Bizans  (8. yüzyıl), S. Maria Antiqua Kilisesi, Roma, 

Đtalya. 
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Resim–10:  Anastasis, fresk, Bizans  (9. yüzyıl), S. Clemente Aşağı Kilisesi, Roma, 

Đtalya. 
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Resim–11a: Anastasis, mozaik, Bizans (11. yüzyıl), Daphni  Manastır Kilisesi, 

Atina, Yunanistan. 
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Resim–11b: Anastasis (detay), mozaik, Bizans (11. yüzyıl), Daphni Manastır 

Kilisesi, Atina, Yunanistan. 
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Resim–12: Anastasis,  mozaik,  Bizans  (1312-1315),  Kutsal   Havariler   Kilisesi 

 Selanik, Yunanistan. 
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Resim–13a: Çarmıhta Đsa–Anastasis–SonYargı, mozaik, Bizans (11. yüzyıl),      

S. Maria Assuanta Kilisesi,  Torcello, Đtalya. 
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Resim–13b: Anastasis (detay), mozaik, Bizans (11. yüzyıl), S. Maria Assuanta  

Kilisesi, Torcello, Đtalya. 
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Resim–14: Anastasis, fresk, Bizans (1183), Aziz Neophytus Manastır Kilisesi, 

Kıbrıs. 
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Resim–15:  Anastasis,  fresk, Bizans  (1196), Aziz  Neophytus  Manastır Kilisesi, 

Kıbrıs. 
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Resim–16a: Anastasis, fresk, Bizans (11. yüzyıl), Karanlık Kilise, Göreme, 

Kapadokya. 
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Resim–16b: Anastasis (detay), fresk, Bizans (11. yüzyıl), Karanlık Kilise, Göreme, 

Kapadokya. 
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Resim–17:  Anastasis,  mozaik,Bizans (11. yüzyıl), Hosios Loukas Katholikonu,  

Phokis,  Yunanistan. 
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Resim–18:   Anastasis, minyatür, Bizans, Khloudov  Elyazması , Cod. gr.129, fol. 

82. Ps. 81:8., Historical Museum, Moskova, Rusya 
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Resim–19: Anastasis,  fresk,  Bizans  (11. yüzyıl), Đviron Manastırı, Athos Dağı, 

Yunanistan.     
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Resim–20: Anastasis,  Bizans  ( 11.yüzyıl ), Elyazması sayfası, Princeton Universty 
Library, Cod. 30.20., Princeton, ABD. 
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Resim–21:Anastasis,  minyatür,   Bizans  (11-12. yüzyıl),  Vatopedi  Manastırı 

Elyazması, Athos Dağı, Yunanistan.     
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Resim–22: Anastasis, fresk, Bizans (1315), Khristos Kilisesi, Veroia, Yunanistan. 
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Resim–23: Anastasis, fresk, Bizans (1315–1316), Kariye Güney Şapeli, Đstanbul, 

Türkiye.  
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Resim-24: Vaftizci Yahya’nın Hayatından Sahneler, Altar panosu             

(tempera), 1360-70,  Giovanni  del Biondo,  Contini Bonacossi 
Collection, Floransa, Đtalya.       
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Resim–25: Cehennem (The Abyss of Hell),  kağıt üzerine  renkli  kalem, Sandro 

Botticelli, 1480, Biblioteca  Apostolica,  Vatikan, Đtalya 
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Resim–26: Đsa Cehenneme Nasıl Đndi (What Christ does in descending to hell), 

gravür,1593, Jerome Nadal  (1507-80) tarafından hazırlanan  
"Evangelicae Historiae Imagines" adlı kitaptan.   
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Resim–27: Cehennem  (Hellmouth), minyatür, 1150,   Winchester Elyazması,  The  

British Library, Londra,  Đngiltere. 
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Resim–28: Đsa’nın  Araf’a  Đnişi, tuval üzerine yağlıboya,  Alesandro Allori, 
Museo di San Marco dell’Angelico, Floransa, Đtalya.     
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Resim–29:  Đsa’nın  Araf’a  Đnişi (Harrowing of Hell ),  minyatür,  1050,   

Tiberius Elyazması, BL Shelfmark Cotton MS Tiberius C.VI, f.14.,  
The British Library, Londra, Đngiltere.  
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Resim–30: Đsa’nın Araf’a Đnişi (Harrowing of Hell),  minyatür,  1050,   

Winchester Elyazması, Cotton Nero C. IV, f. 24, The British Library, 
Londra, Đngiltere 

 
 
 



 

100 
 

 
 
 
Resim–31: Đsa’nın  Araf’a  Đnişi  (Harrowing of Hell),  minyatür,   1119-1123,  

St. Albans Elyazması, The British Library, Londra,  Đngiltere. 
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Resim–32: Đsa’nın Araf’a  Đnişi,   panel  resmi, 13. yüzyıl,  Jeume Serra  (?-1389),  

Zaragoza, Đspanya.  
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Resim–33: Đsa’nın Araf’a Đnişi, minyatür, 14. yüzyıl, Petites Heures de Jean de  

Berry (Şekerleme Saati Elyazması), BNF, LAT 18014, fol. 166, Paris, 
Fransa 
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Resim–34:Đsa’nın  Yaşamından  Sahneler,  panel (tempera), 1305, Duccio di 

Buoninsegna (1255-1319), Galleria Nazionale d’Arte Antica, Roma, 
Đtalya. 
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Resim–35: Đsa’nın Yaşamından Sahneler, panel (tempera), 1308-1311, Giovanni 

da Rimini (1292-1309), Museo dell’Opera del Duomo,  Floransa, Đtalya. 
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Resim–36:  Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine tempera, 1320-25, Giotto di 

Bondone (1267-1337), Alte Pinakothek, Münih, Almanya. 
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Resim–37a: Đsa’nın Yaşamından Sahneler, fresk, 1365-1368, Andrea da Firenze 

(Bonaiuti) (1343-1377), Cappella Spagnıolo, Santa Maria Novella, 
Floransa, Đtalya. 
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 Resim–37b:  Đsa’nın  Araf’a  Đnişi  (detay), fresk, 1365-1368, Andrea da Firenze 

(Bonaiuti) (1343-1377), Cappella Spagnıolo, Santa Maria Novella, 
Floransa, Đtalya. 
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Resim–38:  Đsa’nın Araf’a Đnişi, panel, 1440, Fra  Angelico (1395–1455), Museo 

di San Marco, Floransa,  Đtalya.  
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Resim–39: Đsa’nın Araf’a  Đnişi, fresk, 1442,  Fra Angelico (1395–1455),  

Museo di San Marco, Floransa,  Đtalya.  
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Resim–40: Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine yağlıboya, 15.yüzyıl, Jacobo Bellini 

(1400-70),  Museo Civico, Padua, Đtalya. 
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Resim–41: Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine yağlıboya, 1492,  Andrea Mantegna  

(1431-1506), Özel Koleksiyon.  
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Resim–42: Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine tempera ve altın, 1445, Osservanza 

Ustası (1430–1450), Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts, 
ABD. 
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Resim–43:Đsa’nın Araf’a Đnişi, 1491, Michael Wolgemut (1434-1519), Özel  

Koleksiyon  
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Resim-44: Đsa’nın  Araf’a   Đnişi,   gravür,  1510,  Albrecht  Dürer (1471-1528 ),  

Graphische Sammlung Albertina, Viyana, Đtalya. 
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Resim–45: Đsa’nın  Araf’a  Đnişi,  gravür, 1512, Albrecht  Dürer (1471-1528 ) , 

Metropolitan Museum, New York, ABD  
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Resim–46:  Đsa’nın  Araf’a   Đnişi,  gravür,  1511, Albrecht  Dürer   (1471–1528) ,  

Britich Museum, Londra, Đngiltere.  
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Resim–47: Đsa’nın Araf’a Đnişi, fresk, 1555, Cristofano Gherardi (1508–1556),  

Museo Diocesano, Cortona, Đtalya. 
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Resim–48: Đsa’nın Araf’a Đnişi, tuval üzerine yağlıboya, 1532, Sebastiano del 

Pimbo (1485-1547), Museo del Prado, Madrid, Đspanya..   
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Resim–49: Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine yağlıboya, 1450-1475, Hans Mielich  

(1516–73 ), Samuel H. Kress Collection  
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Resim–50: Đsa’nın Araf’a Đnişi, tuval üzerine yağlıboya,1568, Tintoretto (Jacopo 

Robusti Tintoretto,1518–1594), San Casiano, Venedik, Đtalya. 
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Resim–51: Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine yağlıboya, 16. yüzyıl, Hieronymus 

Bosch (1450–1516), Kusthalle, Hamburg, Almanya. 
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Resim–52: Đsa’nın Araf’a Đnişi, ahşap üzerine yağlıboya, 16. yüzyıl,  Hieronymus 

Bosch (1450–1516).  
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Resim–53: Đsa’nın Araf’a  Đnişi, ahşap üzerine yağlıboya, 16. yüzyıl, Hieronymus 

Bosch? (1450–1516). 
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Resim–54: Đsa’nın Araf’a  Đnişi, ahşap  üzerine yağlıboya, 16. yüzyıl, Hieronymus 

Bosch takipçisi bir sanatçı. 
 
 


