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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Eğlence Hizmetleri

DAL/MESLEK

Animatörlük

MODÜLÜN ADI

Mitoloji

MODÜLÜN TANIMI

Eğlence Hizmetleri departmanında; aktivite ve gösterilerde
mitolojiyi kullanma öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Mitolojik hikâyeleri animasyon programında kullanmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında, mitolojik
öykü ve destanları, konuk ve program özelliklerine göre
animasyon programlarına uyarlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Eğlence hizmetleri departmanında Anadolu Mitolojisine
ait öyküleri çeşitli kaynaklardan araştırarak animasyon
programına, tesis ve konuk özelliklerine uygun olarak
mitolojik öyküler seçebileceksiniz.
2. Eğlence hizmetleri departmanında Dünya Mitolojisine ait
öyküleri çeşitli kaynaklardan araştırarak animasyon
programına, tesis ve konuk özelliklerine uygun olarak
mitolojik öyküler seçebileceksiniz
3. Mitolojik öykülerden uyarlanmış animasyon gösterisi
hazırlayabileceksiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Sınıf, sektör, atölye
Donanım: Bilgisayar yazılım ve donanımları, internet, farklı
ülkelere ait basılı ve canlı kaynaklar, VCD, DVD, CD, vb.
görsel materyaller
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Anadolu’nun Asya ile Avrupa arasında yer alması, onu dünyanın ‘Uygarlıklar
mozaiği’ durumuna sokmuştur. Anadolu’da tarih boyunca dilleri birbirinden tamamiyle
farklı değişik topluluklar bir arada yaşamıştır. Her uygarlık kendi kültür ve sanatını
oluşturmuştur. Bu da Anadolu’daki kültürel zenginliğin gelişmesine katkıda bulunmuştur
Avrupa’da Homeros’un “İlyada” ve “Odysseus”u okuyarak büyüyen toplum, Anadolu’yu
görmek istemektedir. Kaz Dağlarında Paris’in ayak izlerini, Ankara’da Eşek Kulaklı
Midas’ı, Manisa’da çocukları için ağlayan Niobe’yi görmek için bu topraklara gelmek
istemektedirler.
Uygarlıklar mozaiği olan Anadolu, Türklerin gelişleri ile yüzlerce yıldır Türklerin ana
yurdu olmuştur. Anadolu binlerce yıllık tarihi geçmişinde çok farklı kültürleri potasında
eriterek günümüze kadar ulaşmasında önemli rol üstlenmiştir. Anadolu, bir yandan alırken
bir yandan da karşılığını fazlası ile vermiştir; çünkü onun diğer adı “Toprak Ana”dır. Onun
kültürel zenginliğinden uygarlıklar; efsaneler, masallar, destanlar, halk hikâyeleri doğmuştur.
Size verilecek olan bu modülde mit, mitoloji nedir, nasıl oluşmuştur, Anadolu ve
Dünya mitolojisinin yeri ve öneminin yanında Anadolu’da ve Dünya’da yaşamış
uygarlıkların yaşam biçimleri, söylenceleri ve mitolojik hikâyeleri anlatılmıştır. Bunun
dışında Türklerin Orta Asya’daki yaşamlarını anlatan söylenceler, destanlar hakkında da
bilgi verilmiştir.
Eğlence hizmetleri departmanı, konukların hoşça vakit geçirmeleri için tesiste çeşitli
animasyon programları (gece şovları, mini kulüp aktiviteleri vb.) hazırlamaktadır. Bu
aktiviteler hazırlanırken mitolojik hikâyeler ve destanlar materyal olarak kullanılmaktadır.
Bu modülün sonunda siz de bir aktivite programı hazırlayabileceksiniz. Modülde anlatılan
mitolojik hikâyeler ve destanların birden fazla çeşitleri bulunmaktadır. Modülde yazılan tüm
hikâyeler ve destanlar özet olarak verilmiştir. Modülün sonunda yer alan tavsiye
niteliğindeki kitapları okumanız sizler için faydalı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Eğlence hizmetleri bölümünde kaynak araştırma yöntemlerini kullanarak mitoloji ve
Anadolu mitolojisini çeşitli kaynaklardan araştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Anadolu mitolojisi hakkında araştırma yapınız.



Mitoloji, Hitit, Urartu, Likya ve Lidya mitolojisi ve Frigya mitolojisi hakkında
bilgi toplayınız.



Elde ettiğiniz bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.ANADOLU MİTOLOJİSİ
1.1. Mitoloji
İnsanlar arasında 30 bin yıl önce başlayan “konuşarak bilgi aktarımı” pek sağlıklı
değildi. Bu iletişimde; insan, hayvan, doğa ve olaylar ile ilgili edindikleri bilgileri
aktarmışlar; bunu yaparken de abartıp büyüterek, ekleyip çıkararak hikâyeleştirmişlerdir.
Etkilenmelerinin derecesine ve hayal güçlerine göre katkılar ve çıkartmalar yapmışlar,
öykülerin nesilden nesile geçmesini sağlamışlardır. Bu geçiş esnasında söz konusu bilgiler
değişikliğe uğramıştır. Günümüzden çok öncesinden gelen bu bilgi aktarımına “efsane/mit”
denir.
Mitoloji, “Efsane Bilimi”dir yani insanların ve insanüstü varlıkların başından geçen
masalsı olayların incelenip anlatılmasıdır. Her ulusun, her ülkenin tarihi; çeşitli efsaneleri,
destanları, kahramanlık öykülerini, inanç sistemini, tanrılarını, masallarını, söylencelerini
barındırır.

1.1.1 Mitosların İşlevleri
Mitos, bugünün nasıl oluştuğunu geçmişte yaşanan olaylarla açıklamaya çalışan
öykülerdir. Mitosları incelediğimizde eski uygarlıkların sosyolojik yapısı hakkındaevlenme, doğum, ölüm, miras, aile yapısı, toplumdaki hiyerarşik düzen, meslekler vb.-bilgi
edinebiliriz.
Mitosların; dinî, ahlaki, edebi, toplumsal düzeni oluşturma ve koruma gibi işlevleri
vardır.
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1.1.2. Mitosların Özellikleri







Mitosların kendine has dil bilgisi ve cümle yapısı vardır.
Mitoslar ortak toplum bilinci yaratır.
Mitoslarda köken arayışı vardır.
Mitoslar sosyolojik bir olayı anlatır.
Mitoslarda kendimizle ilişkilendirebileceğimiz hatta ders alabileceğimiz birçok
alıntı vardır.
Bazı mitoslar neredeyse bütün kültürlerde benzerlik gösterir.

Resim 1.1: Mitolojik bir mozaik çalışması

Mitoloji hakkında yazılmış kaynakları inceleyiniz.

1.1.3. Mitolojide Tanrı Kavramı
İnsanın var olduğu yerde, en ilkel ve basit biçimiyle de olsa din de var olmuştur.
İnanç, insanın yapısındadır ve insan, inancını şu ya da bu biçimde dışa vurmaktadır.
Günümüzde üç büyük dinin (Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık) dışındaki
dinler mitoloji olarak değerlendirilmektedir. Bir dine inananlar olduğu sürece din vardır, o
dine inanan artık kalmamışsa o din mit haline gelmiştir. Anadolu, nice çok tanrılı inanışların
hem kaynağı hem de kavşağı olmuştur. İnsanlar çok uzun yıllar boyunca şu an mitoloji
olarak değerlendirdiğimiz değerlere inanmışlardır. Örneğin Anadolu’da yüzlerce yıl
dünyanın ineğin boynuzları üstünde durduğuna inanılmış; şimşeğin çakması, depremin
olması veya denizin kabarması tanrıların kızgın olduğunu gösteren simgeler olarak
yorumlanmıştır.
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1.2. Anadolu Mitolojisi
1.2.1. Hitit Mitolojisi
Hitit dini çok tanrılı bir dindi. Bundan dolayı Hititler kendi ülkelerine “Bin Tanrılı İl”
derlerdi. Kendi tanrılarının yanında Anadolu’daki diğer uygarlıkların tanrılarına da
taparlardı. Bunun sonucu olarak Hitit mitolojisinde Sümer, Akad, Hatti, Hurri, Mitanni, Luvi
tanrıları da yer almış, dolayısıyla Hitit mitolojisi, değişik türde tanrılardan meydana gelen bir
nitelik kazanmıştır. Hititlerden günümüze gelen efsanelerde bu etki açıkça görülmektedir.
Ancak bir başka gerçek de Hitit efsanelerinin Yunan mitolojisine kadar sürekliliğini
koruduğudur.

Resim 1.2: Anadolu uygarlıkları

1.2.1.1. Evren ve Yaratılışa Ait Öyküler
Hititlerde özgün bir mitolojiden söz etmek oldukça güçtür. Birçok kavme ait
mitolojiler mevcuttur. Bu mitolojiler başlıca şunlardır:




Hatti kökenli mitolojiler: İlluyanka Hikâyesi, Kaybolan Tanrı Mitolojisi,
Gökten Düşen Ay Mitolojisi, Kamruşepa Mitolojisi
Hurri kökenli mitolojiler: Kumarbi Efsanesi, Hedammu Mitosu, Ullikummi
Şarkısı, Avcı Kessi’nin Masalı ve Appu Masalı
Mezopotamya kökenli mitolojiler: Gılgameş Destanı

Kumarbi Efsanesi: Geçmiş yıllarda Alalu, gökyüzünde kral idi. Alalu, tahtta
oturuyordu. Ve tanrıların önde geleni, güçlü Anu, onun hizmetindeydi. Anu, Alalu´nun
hizmetinde çalışıyor, içki servisi yapıyordu.
Alalu gökte dokuz yıldır kraldır. Anu, Alalu´ya karşı ayaklanır ve onu yenerek yer
altına gönderir ve tahta geçer. Bu kez Kumarbi ona hizmet etmeye başlar. Anu da dokuz yıl
boyunca tahtta kalır. Dokuzuncu yılda bu kez Kumarbi Anu´ya karşı ayaklanır ve onunla
savaşmaya başlar. Anu, Kumarbi´ye karşı koyamaz, kaçar.
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Anu, gökyüzüne çıkar, Kumarbi onun arkasından koşar ve erkeklik organını ısırır.
Kumarbi, Anu’nun erkekliğini yutunca, o sevinir ve yüksek sesle gülmeye başlar.
“Erkekliğimi yuttuğun için kendi kendine sevinme! Ben sana yük (tohum) yükledim.”
der.”İlkini olarak soylu Fırtına Tanrısı Teşup’a, ikincisini dayanılmaz Aranzah nehrine ve
üçüncüsünü soylu Tašmišu’ya bıraktım.” der. “Üç dehşet tanrıyı ben sana bir yük olarak
yerleştirdim. Ayrıca iki korkunç tanrıya daha gebe bıraktım. Öyle olacaksın ki gelip başını
kayalıklara vuracaksın!” Daha sonra Kumarbi saklanıp ağzındakileri tükürse de, yine de
bedeninin çeşitli yerlerinden çocukların doğmasına engel olamaz.
Bu efsane, Hesiodos’un Theogonia’sını andıracak biçimde tanrı soylarından
bahsetmektedir.
1.2.1.2. Hitit Mitolojisinde Önemli Tanrılar










Teşup: Fırtına Tanrısı ve Gök tanrısıdır. Sembollerinden biri boğadır.
Hepat: Hititlerde Arinna'nın güneş tanrıçası’dır. Hititlerde Kupaba olarak da
geçmiştir.
Telipinu: Tarımla uğraşan, tahılların büyümesini sağlayan ve bereketliliği
temsil eden tanrıdır.
Hatepinu: Nerik kentinin Fırtına tanrısı ve Zippalanda kentinin Fırtına
tanrısıdır.
Işık tanrısı: Siu
Tahıl ve hububat tanrısı: Halki
At üzerindeki tanrı: Pirwa
Tanrılaştırılmış gün: Siwat
Tanrılaştırılmış gece: İspant

Resim 1.3. Hitit tanrıçası Kupaba
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1.2.1.3. Hitit Mitolojisine Ait Öyküler
Hititler birçok doğa olayını tanrılara bağlamakta ancak onları, insan şekilli olarak
düşünmekteydiler. Buna göre bir tanrı canı isterse çekip gidebiliyordu. Ancak tanrının
gitmesiyle ona bağlı olan doğa olayları da etkileniyordu.


Telepinu’nun Kaybolması

Efsanenin kahramanı Telipinu bir tarım tanrısıdır. Tohum ekmek, tarla sürmek,
sulamak, ürünü yetiştirmek ve toplamak gibi tarım işleri ile ilgilidir.
Tanrı bir gün o kadar sinirlenir ki fırlar ve gider. Tanrının gitmesiyle beraber ülkede
her şey değişir. Sıkıntılar başlar:
“ Pencereleri sis doldurdu, evi duman doldurdu. Ocakta odunlar boğuldu, ağılda
koyunlar boğuldu. Koyun kuzusunu istemedi, inek buzağısını istemedi.[…] Arpa ve buğday
yetişmez oldu, sığırlar koyunlar ve insanlar gebe kalmadılar, gebe kalanlar ise
doğurmadılar. Dağlar kurudu, ağaçlar kurudu ve çiçek açmaz oldu; otlaklar kurudu,
kaynaklar kurudu.”
Tanrının gidişi o kadar etkili olmuştur ki diğer tanrılar da bundan etkilenmiş hatta
bütün tanrıların katıldıkları bir ziyafette yiyip içmelerine rağmen açlık ve susuzlukları
geçmemiştir.
En sonunda Fırtına tanrısının aklına oğlu Telipinu gelir ve iyi olan her şeyi alıp
götüren Telipinu’yu yüksek dağlarda araması için kartalı gönderir. Ancak kartal Telipinu’yu
bulamaz. O zaman bütün tanrıların annesi tanrıça Hannahanna Fırtına tanrısına T elipinu’yu
bizzat aramasını söyler. Ancak fırtına tanrısı da başarılı olamaz. Hannahanna en sonunda bir
arı gönderir. Arı sonunda tanrıyı bulur ve onu sokarak uyandırır, Telipinu daha da öfkelenir.
En sonunda bir ayin yaparak öfkesini dindirilmesine karar verilir. Bu işi büyü tanrıçası
Kamrusepa yapar.
Sonuçta bu büyü etkili olur. Telipinu’nun öfkesi diner ve evine döner. Böylece
ortaklık yatışır ve eski haline döner.


İlluyanka Efsanesi

Bazı yorumcular bu efsanede sözü geçen yılanın öldürülmesi motifinin, baharın kışı
yenmesi şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bütün kültürlerde hemen hemen
tanrının yılanı öldürmesi motifi bulunmaktadır. Bu mitosun izleri daha sonra kendini
Apollon ya da Saint George mitoslarında da gösterir. Dev yılan İlluyanka ile Fırtına
tanrısının savaşı ile başlar ve Fırtına tanrısı yenilir. Bunun üzerine Fırtına tanrısı bütün
tanrıları toplar ve yardım ister.
Tanrıça İnara buna bir çözüm düşünür ve bir festival düzenler. Daha sonra tanrıça
Ziggarata şehrine giderek burada Hupašiia adında bir ölümlü ile anlaşır ve planını anlatır.
Hupasiia, bunu kabul eder.
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İnara daha sonra süslenerek yılan İlluianka’nın deliğine gider ve onu festivale çağırır.
Deliğinden çocukları ile çıkan İlluianka oradaki içkilerin çoğunu içer ve sarhoş olur, geri
dönmek istemez. Hupasiia yılanı bir ip ile bağlar. Fırtına tanrısı da İlluianka’yı öldürür.
Böylece Fırtına tanrısının sorunu çözüme bağlanır.

Resim 1.4. Mitolojik bir tablo

Resim 1.5. Duvar mozaik çalışması
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1.2.2. Urartu Mitolojisi
Urartular, bölgede önemli bir uygarlık oluşturmuştur. Urartuların metal işlemecilik
sanatı, çevre kültürler üzerinde etkili olmuştur. Ölümsüzlüğün simgesi olan‘Hayat Ağacı’
kutsal bir kavram olarak halâ saygı görmektedir.
1.2.2.1. Urartu Mitolojisinde Önemli Tanrılar
Urartuların inandığı, kutsadığı ve adlarına belirli dönemlerde kurban kestiği 79 tanrı,
tanrıça ve tanrısal özellik bulunmaktadır. Bunlardan ilk üç sırayı; Haldi, Teişeba ve Şivini
paylaşır.




Haldi: Urartular’ın en önemli tanrısı Haldi’dir. Haldi savaşa çıkan kralı
kutsayan savaş tanrısıdır. Yüce tanrı olan Haldi, genellikle bir aslan üzerinde
ayakta tasvir edilmektedir.
Teişeba: Haldi’den sonra gelen tanrı fırtına tanrısı olan Teişeba idi. Bunun
Hurri-Hitit tanrısı Teşup ile bir olduğu düşünülmektedir. Urartu sanatında boğa
üzerinde gösterilmiştir.
Şivini: Güneş Tanrısı olan Şivini, hep kanatlı bir kalkan (disk) halinde tasvir
edilmektedir.

Resim 1.6: Haldi

Resim 1.7: Teişeba

Resim 1.8: Şivini

1.2.3. Frig Mitolojisi
Frigler, Anadolu’nun kökleşmiş geleneklerini benimserken Anadolu dinlerinden de
etkilenmişlerdir. Bu konuda özellikle Hititlerin etkisinde kalmışlardır. Frig inançları içinde
en çok tanınanı kuşkusuz ana tanrıçadır. Yunanlıların Kybele olarak adlandırdıkları Frig ana
tanrıçası aslında Anadolu’nun en eski tanrıçalarından biri olan Kubaba’dır.
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Resim 1.9. Anadolu uygarlıkları

1.2.3.1. Frig Mitolojisinde Önemli Tanrılar
Frig dini ilk bakışta adeta tek tanrılı bir görünüm verir fakat Frigler’in çok tanrılı bir
inanç sistemleri vardır. Başlıca tanrıları ise Kybele olarak tanınan Ana Tanrıça ve Ay
Tanrıçası Men’ dir.


Kibele: Anadolu kökenli bir ana tanrıçadır. Doğa tanrıçası hatta doğanın bizzat
kendisi olduğu düşünülür. Ana tanrıça inancı, birçok kültürde farklı isimlerle
yer alır. Yunan mitolojisinde Rhea, Mısır mitolojisinde İsis’le ilişkilendirmiştir.

Resim 1.10. Frig tanrıçası Kibele




Men: Ay tanrıçasıdır.
Pan: Ormanların ve çobanların tanrısı Pan, yarı insan yarı keçi olarak
canlandırılmıştır. Ormanlarda çalılıkların arasından birden bire görününce
insanları ve sürüleri kaçıştırdığı için bu çeşit kaçışa panik adı verilmiştir.
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1.2.3.2. Frig Mitolojisine Ait Öyküler


Attis ve Kibele

Attis, Kybele'nin sevgilisidir. Ancak Kybele'ye verdiği sözü unutarak Frig Kralı
Midas'ın kızını sever. Onunla evlendikleri gece düğüne tanrıça Kybele de davet edilir. Ancak
Kybele düğüne gelip de Attis ile karşı karşıya kaldığında Attis ne yapacağını bilemez.
Kybele'ye olan sözünü unuttuğu için duyduğu pişmanlıktan ötürü kendini yaralar ve kanlar
içinde kıvranmaya başlar. Sevgilisinin böyle acı içinde kıvranmasına daha fazla
dayanamayan Kybele Attis'i bir çam ağacına dönüştürerek ona sonsuzluğu bağışlar. Çam
ağacının her mevsim yeşil kalmasının sebebi budur.


Gordion’un Düğümü

Efsaneye göre Gordios, Fenikeli bir ailenin çocuğudur. Arabalarıyla şehre gelirler. O
sırada Frig kıralı ölmüştür. Yeni bir lider arayışında olan Friglere bir kâhin tarafından, şehre
öküz arabası ile giren ilk adamı kral ilan etmeleri söylenir. İşte bu kişi Gordios'tur. Gordios,
kral olur ve öküz arabası tapınakta gösterime konulur.
Asırlar sonra Büyük İskender zamanında, Gordios'un öküz arabası, düğümü çözecek
kişinin Asya'nın hâkimi olacağı söylentisi ile ünlenir. Büyük İskender, Gordion'a geldiğinde
(MÖ 334) düğümü çözmeye çalışır ama başarısız olur. Sabırsız bir öfkeyle, kılıcını çeker ve
düğümü ortadan ikiye ayırır.


Eşek Kulaklı Kral Midas

Müzik tanrısı Apollon ile Kır Tanrısı Pan arasında yapılacak bir çalgı çalma
yarışmasında Midas hakem olarak seçilmiştir. Pan, hoş sesler çıkarır ama Apollon’un
gümüşten lirası her çalgıdan üstündür.
Midas, oynak havalar çalan Pan'ın yarışmayı kazandığını söyler. Apollon çok kızmış
ve "Güzel müziği ayırt edemeyen kulak, insan kulağı olamaz, sana eşek kulağı yakışır."
diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürmüştür.
Midas, eşek kulaklarını koca bir külah içinde saklamıştır ama onun saçlarını kesen
berber sonunda kulaklarını görmüştür. Kulakları gördüğünü kimseye söylemeyeceğine
yemin etmiştir. Nihayetinde insan olan berber konuşmadan durur mu, sazların arasında bir
çukur kazmış ve usulca “Kral Midas’ın kulakları eşekkulakları.” diye fısıldamıştır. Aradan
zaman geçmiş, çukurun çevresinde büyüyen sazlar yel estikçe, “Kral Midas’ın kulakları
eşekkulakları!” diye bağırmaya başlamışlardır. Böylece bütün ülke Midas'ın sırrını kısa
zamanda öğrenmiş olur.

11

Midas’ın bu olayından sonra halk arasında şöyle bir deyiş ortaya çıkar; “Yerin kulağı
vardır!” Kimse duymasa da yer duyar, o da başkasına söyler.

Resim 1.11: Midas’ın Kulakları tiyatro oyunu

1.2.4. Lidya Mitolojisi

Resim1.12:Anadolu Uygarlıkları

1.2.4.1. Lidya Mitolojisinde Önemli Tanrılar
Lidyalılar’ın diniyle ilgili pek bir bilgi yoktur. Ancak İyonlar’ın etkisi altında
kaldıkları bilinmektedir. Ana tanrıça Kibele büyük bir saygı görmektedir, burada Kybebe
adıyla tapılmaktadır. Uzun saçlı rahipler dinsel törenlerde, kırbaçlarını, teflerini, zillerini ve
saç buklelerini Kibele’ye sunarlardı. Ayrıca Lidyalılar Zeus, Apollo ve Artemis gibi Yunan
tanrılarına taparlardı.


Bacchus (Bakhüs): Bakhüs bir Lidya tanrısıdır. Bakkhalar korosunun ilk sözü
olan "Ben Lidya'nın altın ovalarından geliyorum, vatanım Lidya'dır." deyimi
tanrının kendini tanıtmasına da uygundur.
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Eski Roma’da Bacchus ya da Liber olarak bilinen şarap tanrısı, Eski Yunan’da
Dionysos adını alır. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de
temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Çal yöresinde yaşamıştır. Sembolü olan
asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar, haz ve acı arasında iki uçta gider gelir. Genel olarak
Zeus ve Semere'nin oğlu olarak geçse de farklı biçimlerde Zeus ile Persephone'nin oğlu
olarak da geçmiştir.
1.2.4.2. Lidya Mitolojisine Ait Öyküler


Ağlayan Kaya Niobe

Niobe, Lydia kralı Tantolos'un kızı, Thebai kralı Amphion'un karısıydı. Çok kibirli ve
hırslı bir kadındı. Hepsi birbirinden güzel tam on iki tane çocuğu vardı. Altısı kız, altısı da
erkekti. Bundan dolayı kendini öyle beğeniyordu ki Thebai kadınlarının büyük saygı
duydukları tanrıça Leto'yla sadece iki çocuğu var diye alay ediyordu. Niobe daha fazla
çocuğu olduğu için tanrıça Leto'dan daha çok saygı görmesi gerektiğini söylüyordu.
Bunları duyan Leto, çok üzülmüş, bunun yanında çok da öfkelenmişti. İki tanrıya ana
olan bir kadına hakaret ettiği için Niobe’nin cezalandırılmasını istedi. Çocukları Artemis ve
Apollon'u yanına çağırarak onlara durumu anlattığında iki kardeş Niobe'ye hak ettiği cezayı
vermek için derhal harekete geçtiler.
Bunun üzerine Leto'nun çocukları Artemis ve Apollon, Niobe'nin çocuklarını oklarla
öldürdüler. 6 erkek çocuğunu Apollon, 6 kız çocuğunu Artemis öldürmüştür. Niobe
çocuklarının başına gelen bu felaketten dolayı günlerce ağladı kendini yerden yere vurdu.
Acısı öyle büyüktü ki çocuklarının öldükleri dağa çıkıp Zeus'tan kendisini kayaya
çevirmesini istedi ve Zeus da bu acılı annenin isteğini yerine getirip onu çocuklarının
cenazesinin başında kayaya çevirdi.
Bugün Manisa'da kadın yüzü biçiminde bir kaya vardır. Bu kayanın göz yerindeki
deliklerden su akar. Bu da gözü yaşlı Niobe'yi tasvir etmektedir.

Resim 1.13: Ağlayan Kaya Niobe
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1.2.5. Likya Mitolojisi
1.2.5.1. Likya Mitolojisinde Önemli Tanrılar
Likya dininin üç önemli tanrısı vardı; Leto, Apollon, Artemis.


Leto: Anadolu’nun geleneksel ana tanrıçasıdır. Zeus'la birleşerek Apollon'la
Artemis'in anası olur. Bir Anadolu tanrıçası olduğu adından, efsanesinden ve
tapınağının olduğu yerlerden bellidir. Likya dilindeki ‘lada’ sözcüğünden
gelmektedir. Anlamı da ‘kadın, hanımefendi’ anlamına gelmektedir.



Apollon: Sağlık ve ışık tanrısıdır. Yunan ve Roma mitolojisinde aynı adla
anılmaktadır.



Artemis: Avcılık ve Ay tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde aynı adla, Roma
mitolojisinde Diana olarak adlandırılmaktadır.

1.2.5.2. Likya Mitolojisine Ait Öyküler


Apollon ve Artemis’in Doğuşu

Apollon ve Artemis, Leto ile Zeus’un çocuklarıdır. Bu iki tanrı daha çok Anadolu
kökenli oldukları için Anadolu’da tapınım görmüşlerdir. Apollon ve Artemis, Truva
Savaşları’nda da Anadolu tarafını tutmuşlardır. Mitolojiye göre Zeus’tan gebe kalan Leto,
Zeus’un karısı Hera’dan korktuğu için Apollon’u Delos Adası’nda doğurur.
Yaygın olan mitolojiye göre Leto Artemis’i İzmir yakınlarındaki Klaros’ta doğurmuş
ve orada saklamıştır. Onun için Artemis Efes’te baş tanrıça olarak tapınım görmüştür.
Apollon’un ise Likya Bölgesi’nde Patara’da doğduğu ve büyüdüğü inancı daha yaygındır.
Kabartmalarda Leto, Apollon’u doğurmak için yatağa uzanmıştır. Hizmetçiler doğum için
yardım etmektedirler. Artemis’in doğumunda ise genç kızlar (Horai) ellerinde lavanta
çiçekleri ve afyon kozaları ile kutsal doğum olayını izlemektedirler.

14

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Mitoloji ve Anadolu mitolojisi ile ilgili aşağıdaki faaliyeti uygulayınız.

İşlem Basamakları

 Mitoloji hakkındaki genel bilgileri
araştırınız.

Öneriler
 Araştırma tekniklerini kullanınız.
 Bulunduğunuz bölgedeki il turizm
müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi toplayınız.
 Mitoloji ile ilgili katalog, broşür, film vb.
materyalleri temin ediniz.

 Anadolu mitolojisine ait bilgileri,
uygarlıkları ve özelliklerini araştırınız.
 Bulunduğunuz bölgedeki konaklama
işletmelerini ziyaret ederek animasyon
 Anadolu mitolojisine ait bilgileri
bölümünden mitolojik hikâyelerin şovlarda
araştırınız.
kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi
alınız.
 Televizyonda mitoloji ile ilgili programlar
yayınlanmaktadır. Bu programları
izleyebilirsiniz.
 Araştırdığınız bilgileri, görselleri,
CD vb. materyalleri bir araya
getiriniz.

 Topladığınız materyalleri sunum sırasına
göre hazırlayınız.
 Topladığınız materyalleri dosyalayarak
muhafaza ediniz.

 Hazırladığınız materyallerle bir
sunu hazırlayarak sınıf ortamında
sununuz.

 Sınıf ortamında sunuyu gerçekleştirmeden
önce ortamı hazırlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hitit mitolojisine ait öyküleri öğrendiniz mi?
2. Urartu mitolojisindeki önemli tanrıları biliyor musunuz?
3. Frig mitolojisindeki ana tanrıçanın önemini biliyor
musunuz?
4. Lidya mitolojisi ile ilgili öyküleri öğrendiniz mi?
5. Likya mitolojisi ile ilgili öyküleri öğrendiniz mi?
6. Öğrendiğiniz mitolojik hikâyelerle ilgili bilgileri sunu
haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bir toplumda inanç haline gelmiş efsaneler toplamına ne denir?
A) Mitoloji
B) Hikaye
C) Felsefe
D) Mantık

2.

Aşağıdakilerden hangisi mitosların işlevlerinden biri değildir?
A) Dini işlev
B) Ahlaki işlev
C) Edebi işlev
D) Durumsal işlev

3.

Urartu Mitolojindeki tanrılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Teişeba
B) Şivini
C) İsis
D) Haldi

4.

Friglerde Ana Tanrıçanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubaba
B) Artemis
C) Calipso
D) Kybele

5.

"Ben Lidya'nın altın ovalarından geliyorum, vatanım Lidya'dır" diyen Şarap
Tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bachüs
B) Apollo
C) Pan
D) Hephaistos

6.

Aşağıdakilerden hangisi Likya Mitolojisinde önemli bir yeri olan Leto’nun

çocuklarından birisidir?
A) Artemis
B) Athena
C) Afrodit
D) Eros
7.

Hititlerde Ana Tanrıça’nın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kybele
B) Kupaba
C) Leto
D) Artemis
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8.

Anadolu Tanrıçalarından ‘Kibele’ ne tanrıçasıdır?
A) Güzellik
B) Zeka
C) Bereket
D) Sağlık ve temizlik

9.

‘Kumarbi Efsanesi’ hangi uygarlığa aittir?
A) Hitit
B) Urartu
C) Likya
D) Lidya

10.

‘Gordion’un Düğümü’ adlı efsane hangi uygarlık zamanında ortaya çıkmıştır?
A) Hitit
B) Urartu
C) Likya
D) Frig

11.

Aşağıdakilerden hangisi Lidya mitolojisine ait öykülerden biridir?
A) Attis ve Kibele
B) Gordion’un Düğümü
C) Ağlayan kaya Niobe
D) Eşekkulaklı kral Midas

12.

Aşağıdakilerden hangisi Likya mitolojisine ait öykülerden biri değildir?
A) Apollon ve Artemis’in doğuşu
B) Bellerophon ve Cimaira
C) Lydia’lı Arakne’nin örümcek oluşu
D) Leto

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Eğlence hizmetleri departmanında dünya mitolojisine ait öyküleri çeşitli kaynaklardan
araştırarak animasyon programına, tesis ve konuk özelliklerine uygun gösteriler
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Avrupa mitolojisini ve Avrupa mitolojisine ait öyküleri İnternetten, çeşitli
kütüphanelerden araştırınız; bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak
sınıfta anlatınız.



Asya mitolojisini ve Asya mitolojisine ait öyküleri İnternetten, çeşitli
kütüphanelerden araştırınız; bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak
sınıfta anlatınız.



Ortadoğu mitolojilerine ait öyküleri İnternetten, çeşitli kütüphanelerden
araştırınız; bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak sınıfta anlatınız.



Avustralya ve Okyanusya mitolojilerine ait öyküleri İnternetten, çeşitli
kütüphanelerden araştırınız; bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak
sınıfta anlatınız.



Kuzey-Güney

Amerika

mitolojilerine

ait

öyküleri

İnternetten,

çeşitli

kütüphanelerden araştırınız; bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak
sınıfta anlatınız.


Çağdaş mitolojiye ait bilgileri İnternetten, çeşitli kütüphanelerden araştırınız;
bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak sınıfta anlatınız.
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2. DÜNYA MİTOLOJİSİ
2.1. Avrupa Mitolojisi
2.1.1. Yunan Mitolojisi
Yunan mitlerinde yalnız bir din, bir inanç yoktur. Onlarda tabiat fenomenlerinin
açıklanması, hayatın ve felsefenin ifadesi vardır. Mitleri bir masal gibi okuyup geçmemeli,
onların üzerinde düşünmeliyiz. Mitlerin arkasında gizlenmiş bulunan anlamı bulmaya
çalışmalıyız. O zaman mitlerin zevkine varılacaktır. Örneğin Heinrich Schliemann,
Homeros’un İlayda’sını efsane diye okuyan diğer herkesten farklı okuduğu için, 1873’te
kayıp Truva kentini bulmuştur. O, Homeros’un satırlarındaki enigmayı (gizli şifreyi)
keşfetmiş, tanrı, yarı tanrı mitolojik karakter ve öykülerinin arasından Truva gerçeğini bulup
çıkarmış, gerçekliği efsane sisi ardında kaybolmuş Truva’yı gün ışığına kavuşturmuştur.
Eski Yunanlı, yalnız tanrısında değil, her şeyde insanı bulur ve insanı görür. Yunan
mitleri dünya milletlerinin edebiyatlarına, sanat eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Bilim ve
astrolojide de Yunan mitolojisinin etkisini çok fazla görmekteyiz. İnsanoğlu, aya ilk ayak
bastığında ismini Ay tanrısından alan ‘Apollo’ uzay mekiği ile uzaya çıkmıştır.
2.1.1.1.Evren ve Yaratılışa Ait Öyküler


Yunan Mitolojisinde Evrenin Yaratılışı

Hesiod'un Theogonisine (Tanrıların Doğuşu) göre en başta Kaos vardı. Kaos,
Titanları doğurdu. Titanlar, Yunan mitolojisine göre efsanevi Altın Çağ'da dünyayı yönetmiş
olan güçlü tanrı ırkıdır. Titanlar değişik kavramlarla özdeştirilmiştir. Baştaki on iki Titan
daha sonra başka Titanları doğurdular. Bunlardan bazıları Prometheus ve Atlas'tı. Titanlar,
babası Uranos'u tahttan atan Kronos tarafından yönetilmiştir. Titanlar ise Olympos’lu tanrılar
tarafından tahttan indirilmiştir.
Tanrıların doğuşu ile ilgili Hesiodos’un Theogonia’ yı okuyunuz.


Yunan Mitolojisinde İnsanın Yaratılışı

Kendi ırkını mahveden Zeus'a karşı içinde büyük bir kin ve öfke duyan Promethus
tanrılarını inkâr eder, onları hiçe sayar ve işleyecekleri kötülüklerle dünyanın başına bela
olacak insanı yaratarak intikam almaya karar verir.
Titanların meşhur isyanları sırasında tarafsız davranan bir Titan olduğu halde baş tanrı
kendisine başkaldırmadığı, tersine saygı gösterdiği için Prometheus'u Olympos'a ölmezler
arasına kabul etmiştir.
Prometheus, ilk insanı çamuru gözyaşlarıyla karıştırarak yaratmış; buna aslanın
gücünü, tavusun kibrini, tilkinin kurnazlığını, tavşanın ürkekliğini katmıştır.
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İnsanoğlu güneşin faydalarını bilmeden kendilerini karanlık oyuklarda saklıyorlardı.
Yarattığı mahlûklara acıyan Prometheus insanları daha iyi bir şekilde yaşatabilmek, vahşi
hayvanlara karşı etkili silahlarla koruyabilmek, toprağı sürmeye yarayacak gerekli aletleri
elde edebilmek için onlara madenleri işlemeyi ve ateşi vermeye karar verdi.
Hephaistos'un (Ateş Tanrısı) kızgın ateşinden bir kıvılcım çaldı ve elindeki sopanın
özünün içine sakladı ve onu ilahi bir armağan olarak insanlara götürdü.
O günden itibaren insanlar ateşin yardımıyla daha iyi yaşamaya başladılar fakat bir
süre sonra nerden geldiklerini unutarak kendilerini tanrılarla eşit tutmaya başladılar. Zeus
onların böyle şımarık davranacaklarını önceden tahmin ettiği için onlara ateşi vermemişti.
Kendi haberi olmaksızın insanlara ateşi hediye ettiği ve onları şımarttığı için Prometheus'a
kızarak onu Kafkas Dağları’nın en yüksek tepesindeki kayalara zincirledi. Hephaistos
Prometheus'un kollarına ayaklarına kırılmaz zincirler geçirerek onları sıkıca kayalara çaktı.
Prometheus'un cezası bununla da kalmadı. Her sabah, kocaman bir kartal kanatlarını açarak
süzülüyor ve gelip Prometheus'un ciğerlerini yiyordu. Bu vahşi hayvan sivri tırnaklarını
Prometheus'un göğsüne batırıyor ve korkunç gagası ile ciğerini didikliyordu. Akşama kadar
yediği ciğer, gece sabaha kadar tekrar bitiyor, çoğalıyor eski haline geliyordu. Bu işkence
tam bin sene sürecekti. Fakat otuz sene sonra Zeus Prometheus'a acıdı ve onu affederek
tekrar ölümsüzler arasına Olympos Dağı’na aldı.

Resim 2.1: Promethus tasviri

Pandora’nın (İlk Kadının) Yaratılması: Prometheus'un kurnazlıkla çalarak
insanlara verdiği akıl, onları şımartınca; Zeus, o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan
insan topluluğuna ceza vermek istedi ve onlara kadını gönderdi. Zeus, oldukça başarılı bir
usta olan oğlu Hephaistos'tan kadını yaratmasını istedi. Hephaistos, babasının isteği üzerine
çamuru su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte bir kadın vücudu yarattı.
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Olympos'ta oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan Aphrodite'nin
vücudunu model olarak kullanmıştı. Onu süslemek için bütün tanrılar ve tanrıçalar yardım
ettiler. Herkes, kendisinden ona bir şey armağan etti ve ona Rumca “bütün armağan”
anlamına gelen Pandora adını taktılar. Athena, ona güzel bir kemer, süslü elbiseler verdi.
Letafet perileri Kharites, beyaz göğsüne parlak altın gerdanlık taktılar.
Aphrodite, başına güzellikler saçtı. Güzel saçlı Horalar, ilkbahar çiçekleriyle onu
süslediler. Hermes, Pandora'nın kalbine, hıyanet ve aldatıcı sözler yerleştirdi. Zeus da ona
esrarlı bir kutu armağan etti ve ona dedi ki: “Sakın verdiğim kutuyu açma. İçindeki iyi şeyler
uzaklara kaçar ve onların yerine fenalıklar gelir, seni rahatsız ederler. Bu kutuyu iyi sakla.
Bütün insanların saadeti ve felaketi, bu kutunun açılıp açılmamasına bağlıdır.” Böyle
dedikten sonra baş tanrı, ilk kadını yeryüzüne indirdi.
Pandora da tıpkı tüm kadınlar gibi doğuştan meraklı olduğundan, dünyaya gelir
gelmez kutunun içinde ne olabileceğini düşünmeye başladı ve Zeus'un uyarısını unutarak
kutuyu açtı. Kutunun içindeki hastalık, keder, ıstırap, yalan, riya gibi insanları rahatsız
edecek ve onları felakete sürükleyecek ne kadar kötülük varsa hepsi açılan kutudan kuşlar
gibi uçuştular. Pandora, hatasını anlayarak biraz sonra kutuyu kapadı ancak kutuya kapatılan
kötülüklerin arasında, insanları yaşatacak, teselli edecek “ümit” de vardı fakat ümit, dışarı
çıkamamış, kutuda kalmıştı. Böylece Zeus, ilk kadını beraberinde kötülüklerle dolu bir
kutuyla yeryüzüne yollayarak insanlardan intikam almıştır.

Resim 2.2: Pandora’nın Kutusu

2.1.1.2.Yunan Mitolojisinde Önemli Tanrılar
Zeus, Kronos’u tahtından indirip Titanları yendikten sonra, diğer tanrı ve tanrıçalarla
birlikte Olympos’ta yaşamaya başladılar. Böylece Titanlar dönemi kapanmış oldu ve 12
Olympos’lu olarak anılan Tanrıların dönemi başlamış oldu. Yunan tanrıları insan
biçimindeydi. Yalnız onların, insanlardan daha büyük, daha kuvvetli, daha iyi vücutları
vardı. Fakat Tanrı oldukları halde, insanlar gibi onların da bazı kusurları vardı. Şehvetli ve
icabında yalan ile bile söylerlerdi. Olympos’da oturan 12 büyük tanrı ve tanrıçalar şunlardır:

22

ON İKİ OLYMPOSLU TANRI İSİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Yunanca
Roma’daki
Temsil Ettiği Güç
Simgeleri
Adı
Adı
Zeus
Jupiter
Şimşek tanrısı
Yıldırım
Poseidon
Neptün
Deniz tanrısı
Üç Dişli Yaba
Hades
Plüton
Yer altı tanrısı
Kerberos
(Üç
Başlı
Köpek)
Hera
Juno
Evlilik
ve
doğum Tavus kuşu
tanrıçası
Ares
Mars
Savaş tanrısı
Mızrak
Hephaistos
Vulcan
Demir tanrısı
Çekiç - Örs
Athena
Minerva
Zekâ tanrıçası
Baykuş – Zeytin dalı
Apollon
Apollon
Sağlık ve ışık tanrısı
Yay - Lir
Aphrodit
Venüs
Güzellik tanrıçası
Güvercin
Hermes
Merkür
Haberci tanrı
Kanat - Asa
Artemis
Diana
Avcılık ve ay tanrıçası
Geyik - Hilal
Dionysos
Bachüs
Şarap tanrısı
Asma dalı
Tablo 2.1: Olympos’lu tanrılar ve özellikleri
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Zeus

Poseidon

Hades

Hera

Hermes

Hephaisto
s

Athena

Apollo

Afrodit

Hermes

Artemis
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Hestia

Yunan Mitolojisindeki 12 Olympos’lu Tanrılar


Zeus

Yunan mitolojisinde tanrıların kralı, en güçlü ve önemli tanrıdır. Gökyüzünün, şimşek
ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşek ile resmedilmiştir. Titan
Kronus'un ve eşi Rheia'nın oğludur. Tanrıça Hera'nın kocasıdır.
Simgeleri boğa, kartal ve meşe ağacıdır. Bakıcılar meşe yapraklarının hışırtılarını
yorumlayarak onun dileğini anlamaya çalışırlar. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için
taht ve asa ile de sık sık betimlenir.


Poseidon

Denizlerin, deniz canlılarının ve tüm akarsuların tanrısıdır. Zeus'un kardeşidir.
Görünüşü Zeus'a benzer, orta yaşlı ve sakallıdır. Yunus balığının yanı sıra Poseidon'un
elinde taşıdığı üç çatallı yaba onun simgesidir.


Hades (Pluton)

Olymposlular arasında üçüncü kardeş olan Hades, kurada yeraltını seçmiş, ölüleri
yönetmeye başlamıştır. Toprakta gizli değerli madenler yüzünden Hades, zenginlik tanrısı
diye de adlandırılmıştır. Genellikle Kerberos adındaki üç başlı köpekle birlikte tasvir edilir.
Yılanla da sahnelendiği görülebilir. Olgun yaşta, genellikle sakallı, yanında karısı
Persephone ile tahtta oturur.


Hestia

Zeus'un kız kardeşi olan Hestia, Athena ile Artemis gibi bir erden (bakire) tanrıçaydı.
Evin, yuvanın koruyucusuydu; bu yüzden Ocak Tanrıçası diye bilinirdi. Ocağı
simgelediğinden kutsal ateşi de simgeler.


Hera

Baş tanrı Zeus’un karısı ve kız kardeşidir. Her şeyden önce kadınları gözetir, onların
hayatını düzenler, analığı ve doğumu koruyan bir tanrıça olmuştur. Hera daima dolgun
vücutlu, gür saçlı güzel bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Zeus’un aşk serüvenlerine adları
karışan kadınları cezalandırmakla ün salmıştır. Suçlu olup olmadıklarına, Zeus tarafından
kandırılıp kandırılmadıklarına bakmamıştır. Hera’nın kutsal hayvanlarından ilki inek, diğer
tavus kuşudur. Kutsal bitkisi nar ve zambaktır, şehri de Argos’tur.

25



Ares

Zeus ile Hera'nın oğulları olan Ares, Savaş Tanrısı’dır. Bir savaş sembolü olmaktan
ileri gidememiştir. Kutsal hayvanlarından biri akbaba, diğeri köpektir.


Hephaistos

Hephaistos, ateş tanrısı idi. Zeus ile Hera'nın oğullarıydı. Heykellerde kollarının
adaleleri şişkin, göğsü kıllı, iriyarı bir demirci şeklinde gösterilir. Sağ elinde bir çekiç ve sol
elinde kıskaç tutar.


Athena

Athena, Yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji, barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde
Minerva diye anılır. Tanrıça Metis hamile kalınca, Zeus doğacak çocuk erkek olurda
kendisini devirir diye, tanrıçayı hamile iken yutar. Zeus'un kafasında bir yumru şeklinde
büyüyen Athena oradan kalkanlı ve zırhlı bir şekilde çıkar. Zekâ tanrıçası olan Athena, bu
özelliğini annesi bilgelik, hikmet tanrıçası Metis'den almıştır. Sembolleri; kalkan, mızrak,
zeytin dalı ve baykuştur. Mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, baykuş da bilgeliği temsil eder.
Athena, Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur, kent ismini de ondan almıştır.
Athena ayrıca Troya savaşında Akhaların yardımına koşup tahta atın yapılmasına yardım
etmiştir.

Resim 2.3: Athena’nın doğumu
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Apollon

Apollon; müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısıdır. Zeus ve Leto'nun
oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. Ayrıca adı değişmeden, Roma mitolojisine geçen tek
tanrıdır. Kehanette bulunur aynı zamanda kâhinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer
edebilirdi. Aletlerden ok, yay ve lir; hayvanlar kurt, yunus balığı, kuğu, karga; bitkilerden
defne, palmiye ve zeytin ağacı Apollon’un simgesidir.


Afrodit

Afrodit veya Aphrodite, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Zeus ile
Dione'nin kızıdır. Adı "köpükten çıkan" anlamına gelir. Aphrodite, aşk ve güzellik
tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki ismi, Venüs’tür. Ayağının altında istiridye, yunus,
kaplumbağa gibi hayvanlar olabilir. Saçlarını kurutmaya çalışan (denizden çıktığı için )
Aphrodite heykeli sıkça görülür. Sulardan doğduğu için suyla ilgili binalarda süsleme olarak
ortaya çıkar. Ağacı; mersin ağacı, hayvanları kumru, serçe ve kuğudur.
Afrodit'in doğumu üzerine iki efsane vardır: Homeros, tanrıçanın Zeus ile Okenos kızı
Dione'den doğduğunu söylerken Hesiodos Theogonia’da bu tanrıçanın denizin köpüklü
dalgalarından doğduğunu söyler. Kronos, kral babası Uranos'u devirirken bir orakla yaralar.
Kronos denize düşer ve oluşan köpüklerden Afrodit doğar.


Hermes

Babası Zeus, annesi de Atlas'ın kızı Maia'ydı. Zeus çocuklarının arasında en akıllısı ve
kurnazı olan Hermes'i kendisine haberci olarak seçmiştir. Hermes, Zeus’un buyruklarını
ölümlülere ve tanrılara iletir. Hermes Olympos'lu diğer tanrılar arasında da haberleşmeyi
sağlar. Sürülerin tanrısıdır. Bir koçla tasvir edilir. Ayaklarında kanatlı sandallar, başında
kanatlı bir başlık, elinde de kanatlı bir asa bulunurdu.


Artemis

Apollon'un ikiz kardeşi, Zeus ile Leto'nun kızlarıdır. Vahşi doğa, avcılık ve ay
tanrıçasıdır. Olympos’taki üç erden (bakire) tanrıdan biri de oydu; Dokunulmamış,
bozulmamış anlamına gelen "artemes" sıfatından türemiştir.
Efes Artemis’i, Yunan ve Latin mitolojisinde bakireliğin sembolü olmasına rağmen
Anadolu’da Efes'te, Artemis doğurganlığın ve bereketin sembolü olan bir ana tanrıçayı
simgeler. Dünyanın 7 harikasından biri olan Efes Artemis Tapınağı, bu tanrıça adına
yapılmıştır.
2.1.1.3.Yunan Mitolojisine Ait Öyküler
Yunan mitolojisinde Tanrılar, tanrıçalar veya yarı tanrılar ile ilgili birçok mit
bulunmaktadır. Bu mitler birçok sanat dalına konu teşkil etmiştir. Edebiyat ve Tiyatroda bu
mitlerden yola çıkılarak birçok eser verilmiştir. Aşağıda Yunan mitolojisine ait birkaç
mitolojik hikâyeye ver verilmiştir.
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İlk Güzellik Yarışması
Tanrılar, Peleus’la Thetis’in düğünü için Olympos’ta toplanırlar. Düğünde bir tatsızlık
çıkmaması için kavga-nifak tanrısı Eris törene çağrılmaz. Eris buna çok gücenir. O da
üstüne “En Güzele ” yazarak elmayı, şölen sofrasına atar.
Bütün kadınlar elmayı kendilerine layık görmektedirler ama ortada güçlerin savaşı da
vardır. Üç kadın elma üzerinde hak iddia etmek üzere öne çıkarlar. Bunlar; Hera, Athena ve
Afrodit’tir. Hiçbiri geri çekilmek niyetinde değildir. Zeus’a dönerek tanrıların tanrısı olarak
en adil kararı onun vereceğini, elmayı hak edene vermesini söylerler. Zeus zor durumdadır.
Elmayı kime verse bir sorun çıkacaktır.
Zeus şöyle bir çözüm bulur: “En güzeli” İda çobanı Paris seçecektir. Paris, doğduğu
zaman dünyaya gelecek prensin, Troya’nın yıkımına sebep olacağı kehaneti Kral’a
söylenince, Troya kralı, doğan çocuğun İda dağındaki çobanlara verilmesini emreder.
Böylece prens kimliğini asla bilmeyecek, Troya’nın da yıkımına sebep olamayacaktır.
Hermes üç güzelle İda (Çanakkale- Kaz Dağı) dağının yolunu tutar. Zeus’un buyruğu
Paris’i şaşırtır. Tanrıçaların üçü de birbirinden güzeldir. Üstelik her biri kendisini seçmesi
için bir şey vadetmektedir. Hera “Elmayı bana verirsen Asya ve Avrupa krallığı senin olur.”
Athena “Beni seçersen savaşta dünyanın en yararlı, en başarılı yiğidi olursun. İnsanüstü bir
akıl bağışlarım sana.” Aphrodite ise, gülümseyerek “Dünyanın en güzel kadınını eşin olarak
kollarına getireceğim.” der.

Resim 2.4: İlk güzellik yarışması

Paris elmayı Aşk Tanrıçası Aphrodite’e uzatır. Böylece ilk güzellik yarışması
sonuçlanır. Yarışma sonunda Afrodit ödül olarak Paris'e Truvalı Helene'i kaçırması için
yardım etmiş ve bu kaçırma, Truva Savaşı'na neden olmuştur. Afrodit, vefa borcunu ödemek
için savaş boyunca Truvalıları koruyup kollamıştır.
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Truva Savaşı
Tanrıçalar arasında yapılan güzellik yarışması sonucunda Afrodit’in Paris’e vadettiği
aşk, Sparta Kralı Menelaos'un karısı "Güzel Helen"di. Paris, Yunanistan'a giderek Helen’i
kaçırır ve Truva'ya getirir.

Resim 2.5: Ege kıyıları

Resim 2.6: Helene

Resim 2.7: Paris ve Helene

Mutlu âşıklar Truva şehrine gelirken onları ilk defa prenses Kassandra görür.
Apollon’un kâhinlik öğrettiği Kasandra, bu kadının Truva’nın yıkımına neden olacağını
söylese de kimseyi kendine inandıramaz. Helen’in kocası Menelaus, tüm Yunanlıları savaş
için toplar. Daha önce alınan karar ile Yunanistan'ın içinde olacağı savaşta tüm krallar birlik
olacaktır. Odiseus yeni evlendiği karısı Penelope’den ayrılmak istemediği için akıl hastası
rolü yaparak bu işten sıyrılmak ister. Aşil ise Truva'da öleceğini bildiği için kız kılığında
saraya saklanır. Daha sonra Odiseus ve Aşil de savaşa katılmaya karar verir.
Yunan orduları birleşerek Truva’ya doğru yola çıkarlar. Akhaları müşterek düşman
kabul eden diğer Anadolu halkları da Troyalıların yanında yer alırlar. Savaş, on yıl sürer. 9
yıl boyunca zafer durmadan yön değiştirir. Bazen Troyalılar üstün gelmekte bazen de
Akhalılar Troyalıları surların içine kadar kovalamaktadır.

Resim 2.8:Savaşa Hazırlık

Resim 2.9: Suralara Dayanma

Resim 2.10: Hektor ve Paris

Aşilin esir aldığı Briseis’in, Agamennon tarafından kaçırılması Aşilin savaştan
çekilmesine neden olur. Aşil kendi zırhını en iyi arkadaşı Patroklos'a verir ama Patroklos da
Hektor tarafından öldürülür. Aşil, Hektor’u uzun mızrağıyla boynundan vurur. Yere
yuvarlanan Hektor son nefesinde, vücudunu ailesine geri vermesi için Aşil'e yalvarır.
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Ama Aşil'in öfkesi dinmez, Hektor’u ayaklardan arabaya bağlayıp başını yere bırakır.
Ölüyü surların önünde defalarca sürükler. Cesedi yaktırmaz ve köpeklere yedireceğini
söyler.
Zeus, Priamos'u cesaretlendirerek onun Aşil'in kampına gitmesini sağlar. Cesedin
verilmesi için yanında değerli eşyalar getirerek yalvarır. O da insafa gelip, hediyeler
karşılığında cesedi verir. Ceset yakıldıktan sonra savaş yeniden başlar. Paris Aşil’i tek silah
işleyen yeri olan topuğuna attığı zehirli bir okla vurarak öldürür.
Akhaların en akıllısı kurnaz Odiseus, bir tahta at yapma fikriyle ortaya çıkar. Büyük
ve içi boş bir at olacak ve içine belirli sayıda asker alabilecektir. Odiseus ve diğer bazı seçkin
komutanlar atın içine gizlenirken diğerleri denize açılıp gemileri Bozcaada'nın arkasına,
Troyalıların onları göremeyeceği bir şekilde gizleneceklerdir.
Akhaların geride bıraktıkları Sinon isimli asker ortaya çıkar. Troyalılar Sinon'u
yakalayıp kral Priamos'a götürürler. İyi bir aktör olan Sinon, ağlar, sızlar ve Yunanlılardan
nefret ettiğini söyler. Bunun sebebini ise şöyle açıklar: "Akhalar, Troya'ya yelken açmalarını
engelleyen kuzey rüzgârını durdurmak için kral Agamemnon'un kızını kurban ettiler. Geriye
dönüşleri için ise ben talihsiz kurban olarak seçildim. Tam yola çıkarlarken beni kurban
edeceklerdi. Her şey hazırdı. Ama gece olunca karanlıktan yararlanarak bir bataklığa
saklandım ve gemilerin uzaklaşmalarını seyrettim."
Tahta at Tanrıça Athena' ya kutsal bir sunak olarak yapılmıştır. Akıllıca düzenlenmiş
bu hikâyeye Troyalı rahip Laokoon ve Hektor'un kız kardeşi Kasandra dışında herkes inanır.
Kasandra, atın hemen yakılmasını söylese de hiç kimse ona inanmaz. Troyalılar, hiç tereddüt
etmeden atı, şehrin içine sürükler.
On yıl süren korkunç savaş bitmiş, nihayet özlenen barış gerçekleşmişti. Troyalılar
bunu eğlenceler düzenleyip şölenlerle kutladılar. Gece yarısı herkesin derin uykuda olduğu
bir sırada Odiseus ve arkadaşları teker teker attan dışarı sarkarak nöbetçileri öldürdüler ve
kapıları ardına kadar açtılar. Açık kapılardan sessizce şehrin içine sızarak her tarafta
yangınlar çıkarttılar. Yangınları söndürmek için sokaklara fırlayan Troyalılar daha ne
olduğunu anlamaya fırsat bulamadan kılıçtan geçirildiler. Priamos karısının ve kızlarının
gözleri önünde öldürüldü. Troya'nın baştanbaşa yakıldığı o korkunç gece Helen eski kocası
Menelaos'a geri dönmüştür. Truva’dan geriye sadece için için yanmakta olan bir harabe
kalmıştır.
Truva Dönüşü - Odysseus Destanı
İlyada bir olayın (Truva Savaşı), Odysseus bir kişinin yani Ithaka kralı Odysseus'un
destanıdır. İthaka kralı Odysseus'un savaşın bitimi ile başlayan olağanüstü serüvenlerini
anlatır. Odysseus’un Troya'dan ülkesine dönüş yolculuğunu anlatır.
Odysseus dönüş yolculuğunda tutulduğu fırtına karşısında deniz tanrısı Poseidon'a
meydan okuyunca, tanrının gazabına uğrar ve bir türlü evinin yolunu bulamaz. Dönüş
yolculuğunda gemisi parçalanır ve Ogygia adasında nymphe Kalypso tarafından alıkonur.
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Odysseus evinden 20 yıl uzak kalmıştır. Ege denizinin bir yakasından bir yakasına
savruluşu anlatılır. Tek gözlü, insan yiyen devleri, gemicileri baştan çıkaran sirenleri ve
Yunan mitolojisinden çıkıp gelen daha nice tehlikeyi savuşturarak evine döner.

Resim 2.11: Odysseus’un
bağlanması

Resim 2.12: Sirenlerin saldırısı

Resim 2.13: Odysseus’un
düşmanlarını öldürmesi

Destanda Odysseus'un ülkesi Ithaka'da olup bitenlerde anlatılır. Kral, ülkesine
döndüğünde karısını kendisinin vasiyetine uygun olarak- evlilik hazırlıklarında bulur.
Yarışmayı kazanan kraliçenin eşi olacaktır. Kılık değiştiren Odysseus, teker teker koca
adaylarını oklarıyla öldürür ve hem karısına hem de tahtına kavuşur.
Homeros’un İlyada ve Odysseus destanını okuyunuz.
Medusa Hikâyesi
Medusa, güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendisine aşık
eden bir kızmış. Medusa o kadar güzel bir kızmış ki yeryüzünde güzelliğiyle ona rakip
olabilecek başka bir kadın bulmak mümkün değilmiş. Medusa kendisine Tanrılara adamış ve
iki kız kardeşi ile birlikte Zekâ Tanrıçası Athena'ya ait bir tapınakta yaşarmış.
Denizlerin büyük tanrısı Poseidon, bir gün gizlice Athena'nın tapınağında, güzeller
güzeli Medusa'ya zorla sahip olmuş. Athena, Poseidon'un bu yaptığı karşısında kendisini
aşağılanmış hissetmiş. Medusa'yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş ve bu
sinirle Medusa ve kız kardeşlerini birer ifrite çevirivermiş. Dünyalar güzeli Medusa ve kız
kardeşlerinin artık yüzleri o kadar çirkinmiş ki kimse bakmaya tahammül bile edemiyormuş.
Medusa'nın saçlarının her bir teli bir yılana dönüşmüş. Bununla da yatışmayan Athena'nın
siniri Medusa'ya bakmaya çalışan herkesi o bakışların taşa çevirmesini sağlamış. Athena bu
cezayla da yetinmemiş ve Medusa'yı öldürmek için Perseus'la iş birliği yaparak Medusa'nın
kafasını kesmeye karar vermiş. Perseus, zavallı Medusa'nın yılan saçlı kafasını bedeninden
ayırıvermiş.
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Resim 2.14: Perseus’un Medusa’nın kafasını kesmesi ve Pegasus

Güzel Medusa, Poseidon'un kendisine zorla sahip olduğu gece denizlerin kudretli
tanrısından hamile kalmış. Perseus Medusa'nın kafasını bedeninden ayırdığı anda Pegasus ve
Chrsyar, Medusa'nın cansız bedeninden dışarı çıkıvermişler. Athena, denizler tanrısı
Poseidon'dan olma bu iki kardeşi kendisine köle yapmaya karar vermiş. Kardeşlerden
Chrsyar'ın iyi bir savaşçı olacağını düşünen Athena onu kendisine, kanatlı beyaz bir at olarak
doğan Pegasus'u da Korinthos şehrinin kralı Bellerophone’a vermiş.
Bellerophone yerinin tanrıların yaşadığı Olympos Dağı'nın zirvesi olduğunu
düşünerek oraya doğru yola çıkmış. Zeus, Olympos'a doğru kanatlı atıyla gelen
Bellerophone'u görünce çok sinirlenmiş. Hemen bir at sineğini göndererek Pegasus'u
ısırmasını emretmiş. At sineği baştanrıdan aldığı emirle birlikte hızla Bellerophone ve
Pegasus'un yanına gitmiş ve Pegasus'u ısırmış. At sineğinin ısırmasıyla canı çok yanan
Pegasus sırtındaki Bellerophone'u da atıvermiş. Pegasus ise yükselmeye devam etmiş.
Sonunda Olympos'un tepesine varmış. Zeus buraya kadar gelebilen bu kanatlı beyaz atı çok
sevmiş ve kendisinin silahlarını taşıyan bir hizmetkâr olarak yanında görevlendirmiş.

2.15: Medusa
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Atlantis
Atlantik Okyanusu'ndaki muhteşem efsanevi ada Atlantis, aralarında Eflatun'un da
bulunduğu Antik Çağ'ın pek çok yazar ve düşünürünün eserlerinde anlatılmaktadır. Milattan
yaklaşık 600 yıl kadar önce Atinalı kanun koyucu Solon'a bir grup Mısırlı rahip denizin
ortasında bulunan fantastik bir krallıktan söz etmişler. Bu rahipler, Solan'a bu krallığın 9000
yıl kadar önce çok güçlü bir karallık olduğunu anlatmışlar.
Eflatun'un anlatığı öyküde de Atlantis'in birbiri içine geçmiş birkaç adadan oluştuğu
söylenmektedir. Ortada bir su kanalıyla çevrili bir ada bulunmaktadır. Bu su kanalı da
çemberimsi bir adayla çevrilmiştir. Tümü iç içe dokuz su ve dokuz da kara çemberi
bulunmaktadır.
Atlantis hükümdarı, Yunan mitolojisinde Poseidon adı verilen deniz tanrısı
Neptün'dür. Neptün, karısı Cleito ile birlikte burada yaşamaktadır. Beş ikiz olmak üzere
toplam on tane oğulları bulunmaktadır. Bu on erkek çocuktan Atlas adını taşıyan biri en
ortada bulunan adanın kralı olur. Diğer dokuzu ise geri kalan çember şeklindeki dokuz
adanın hükümdarı olurlar. Atlantis'in kralları ve halkı işte bu on çocuktan türemiştir.
Atlantis zengin ve müreffeh bir ülkedir. Atlantis kenti de kırmızı ve siyah taşlardan
inşa edilmektedir. Kent çok güzel imar edilmektedir. Evleri belirli bir düzen ve uyum içinde
yapılmaktadır. Evlerin çok güzel olmasına özen gösterilmektedir. Çatıları kırmızı bakırdan
yapılmakta öyleki güneş vurduğunda hepsi prıl prıl parlamaktadır. Ortadaki ada en güzel inşa
edilenidir. İki tane görkemli tapınağıyla gerçekten göz alıcıdır. Tapınaklardan biri Neptün ve
Ceito'nun anısına yapılmıştır. Bu tapınağın çevresine altından bir duvar yapılmıştır. Yalnızca
Neptün'ün anısına yapılan diğer tapınağın çevresinde ise gümüşten bir duvar bulunmaktadır.
Çatısı ise fildişinden, bakırdan altından ve gümüşten yapılmaktadır.
Fakat her güzel şeyin olduğu gibi Atlantis'in bu altın çağının da sonu gelmiştir. Bu
nedense garip bir yazgıdır. Atlantis de bu yazgının dışına çıkamamıştır. Halk bu şaşalı yaşam
sonunda çok büyük bir yozlaşmaya uğramış, bu yozlaşma sonunda disiplinlerini
kaybetmişler ve Atinalılar tarafından yenilmekten kurtulamamışlardır.
Ancak felaket bunlarla da bitmez. Tanrılar Atlantisliler'in şımarıklığını daha büyük
bir felaketle cezalandırmaya karar vermişlerdir. Bir gün ne olduysa oldu bir gece içinde
okyanus bu dokuz çember şeklindeki adayı yutmuştur.
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2.16: Atlantis

2.1.2. Girit Mitolojisi
Girit Uygarlığı ya da Minos Uygarlığı, Tunç Çağı'nda bugün Yunanistan'a bağlı olan,
Ege Denizi içindeki Girit Adası'nda, MÖ yaklaşık 3500'lerde doğmuş bir uygarlıktır. Minos
Uygarlığı, MÖ 2700 ile 1450 yılları arasında en parlak dönemlerini yaşamış ve yavaş yavaş
eski gücünü yitirmesinin ardından Girit üzerinde Miken kültürü baskınlaşmaya başlamıştır.
Girit Uygarlığı'nın tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir adı olan Minos terimi,
ülkenin mitolojik kralı Minos'tan esinlenerek İngiliz arkeologlar tarafından türetilmiş ve
daha sonra köklü bir biçimde yerleşmiştir.
Klasik Yunan mitolojisinde Girit ile ilgili anılar yerini mitoslara bırakmış ve burası ile
ilgili değişik mitler oluşmuştur. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Minos ile ilgili olan
mitlerdir.
Minos efsanesini araştırınız.

2.1.3. Roma Mitolojisi
Çok tanrılı bir din anlayışından gelen Romalılar tabiat kuvvetlerinin birer tanrı
olduğuna, tabiatta ve hayatta olan her şeyin tanrısal iradeye bağlı olduğuna inanıyorlardı.
Başlangıçta Romalılar Fenike, İran, Frig inançlarının etkinde de kaldılar ama özellikle
Yunan uygarlığının din ve inanç konusundaki etkisi daha fazla ve belirgindir.
Romalılar fala inanırlar, kuşların uçuşu veya kesilen kurbanların iç organlarının
dağılışına bakarak kehanette bulunurlardı. Hatta öyle ki savaş ilan etmek gibi son derece
ciddi ve önemli devlet işleri bile fala bakarak kararlaştırılırdı.
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Roma mitolojisi bilim ve astrolojide önemli etkilerine rastlanmaktadır. Gezegenler
bile isimlerini mitolojiden almıştır.
2.1.3.1. Roma Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Romalılar kendi tanrılarının Yunanlıların tanrılarına benzemesinden dolayı onların
tanrılarını aynen kabul etmişler ve mitolojilerini de benimsemişlerdir.
Jüpiter
Tanrıların en güçlülerinden birisi olan Jüpiter, Zeus ile denktir. Bir tanrı olan Atlas'a
dünyayı taşıma görevini o vermiştir. Ayrıca Romalıların büyük bir sevgiyle tapan yüce
tanrılarından biridir.
Juno
Roma mitolojisinde baştanrı Jüpiter’in kız kardeşi ve eşi, evlilik
tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki Hera'nın Roma mitolojisindeki dengi
olarak da tanımlanabilir; aynı Hera gibi onun da kutsal ve sembolik
hayvanı tavus kuşudur. Genellikle başörtüsüyle ya da taçla betimlenen,
olgun kadın olarak tasvir edilirdi. En önemli Roma tanrılarından Mars'ın
da annesidir.
Juno yaratıcı gücü ve hayatı, gençliği sembolize eder, doğum ile
ilişkilidir. Ayrıca Jüpiter ve Minerva ile birlikte Capitol Üçlemesini
oluştururdu.
Mars
Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Juno ile Jüpiter ya da sihirli
bir çiçeğin oğludur. Başlarda Romalı bereket ve bitki tanrısı, çiftlik
hayvanlarının, ekin alanlarının koruyucusuyken daha sonraları savaşla
özdeşleştirilmiştir; sonunda Yunan mitolojisindeki Ares'in Roma
mitolojisindeki dengi olmuştur.
Mars, Roma'nın kurucusu Romulus'un efsanevi babasıydı ve bu nedenle Romalılar
atalarının Mars olduğuna inanırdı. Roma’da erkek tanrılar arasında en güçlü ikinci
konumdadır. Asil görünüşlü ve asla yenilmeyen bir tanrıdır.
Janus
Bir yüzü o yana, bir yüzü bu yana bakan ikiyüzlü Roma tanrısıdır.
Bu tanrının resmine Roma paralarında rastlanır. Janus'a ait olan bu
resimde yüzlerden biri kentten içeri girenlere, öteki ise kentten çıkanlara
bakar. Böylece kent, güvenlik içinde yaşamasını sürdürür.
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Ceres
Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin
(özellikle tahılların) tanrıçasıydı. Yunan mitolojisindeki tanrıça
Demeter'e denktir. Satürn ve Rhea'nın kızı, Jüpiter'in eşi ve kız
kardeşiydi. Ayrıca Sicilya'nın baş tanrıçası, koruyucusuydu.
Cupid
Roma mitolojisinde Eros; aşk, seks ve şehvet tanrısıdır. Eros,
genelde Afrodit'le beraber anılır.
Eros Klasik Yunan sanatında ince kanatlı bir genç olarak görünse
de, Helenistik dönemde giderek tombul bir çocuk olarak tasvir edilmiştir.
Eros, genelde ok ve yay taşıyan kanatlı küçük bir çocuk olarak tasvir
edilir.
Minerva
Yunanlılar ona Athena derken Romalılar Minerva demiştir. Bazen
Pallas adıyla da anılmıştır Latince’de Minerva akıl güzellik ve hikmet
anlamındadır. Minerva da akıl, sanat, strateji, barış ve savaşın, bilgelik,
akıl ve saflığın, Atina şehrinin, el sanatlarının, adaletli savaşların
tanrıçasıdır.
Bakhüs
Şarap tanrısıdır. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Simgesi
asma yaprağıdır. Tiyatro, kutsal alanları arasında yer alır.
Jupiter ile Semele’nin oğludur. Doğuş efsanesi şöyle anlatılır:
Jüpiter Semele’ye âşık olur, ama karısı Juno onu kıskanır. Juno yaşlı bir
kadın kılığına girer ve Semele’ye Zeus’un ona güçlerini göstermesini
söylemesini söyler. Zeus gücünü gösterirken Semele yanar ve karnındaki
yedi aylık bebeğini düşürür. Zeus, bebeği kurtarır ve baldırında saklar.
Daha sonra Tanrı Dionysos Zeus’un baldırından doğar.
Diana
Diana, Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçasıdır.
Yunan mitolojisinde Artemis'e denktir. İkiz erkek kardeşi Apollo ile
Delos adasında doğmuştur.
Diana ve avcıları bakirelik yemini etmiştir. Ayrıca Diana ev ve
orman tanrıçasıdır. Bunun yanında Diana bakireliğini bir erkeğe verip
gebe kalan kadınları okuyla öldürmüştür.
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Merkür
Merkür rüzgâr tanrısıdır, babası Jüpiter, annesi ise yağmur
perilerinden biri olan Maia'dır. Kanatlı sandalları, başında kanatlı bir
başlık, elinde de kanatlı bir asa olan Merkür (Hermes) aynı zamanda
Tanrıların habercisidir. Hermes'in görevleri arasına ölenlerin ruhlarına
Hades'in saltanatına kadar eşlik etmek de vardır.
Neptün
Roma mitolojisinde deniz tanrısıdır. Daha sonra Yunan
mitolojisindeki Poseidon ile bir tutulmuştur. Balıkçıların ve denizcilerin
koruyucusu sayılırdı.
Krallığı denizdedir. Balinaları, yunusları, mercanları, kısacası
tüm deniz yaratıklarını o yönetirdi. Pirinç toynaklı, altın yeleli atı, iki
tekerlekli arabasını çeker. Elinde her zaman üç çatallı bir zıpkın taşır.
Pluto
Pluto, yer altı Roma Tanrısıdır. Ölülerin hakimidir. Pluto
genellikle Karanlıklar Kralı olarak kabul edilir. Yunan Mitolojisinde
Hades’le özdeşleştirilmiştir.

Vulcan
Ateş tanrısıdır. Demircilik ve sanatla uğraşır. Onun dökümhanesi
Etna Dağı’ndadır. Burada o yardımcıları ile beraber Tanrılara ve
kahramanlara silah yapar. Yunan mitolojisinde Tanrı Hephaestus’tan
adını almıştır.
Apollo
Yunan mitolojisindeki adı değişmeden Roma mitolojisine geçen
tek tanrıdır. Işık ve hekimliğin tanrısı olarak ta geçmektedir. Elinde ok
yay ve genelde lir ile tasvir edilir.

37

Venüs
Roma mitolojisinde aşk ve güzellik
mitolojisindeki ismi Aphrodite veya Afrodit'tir.

tanrıçasıdır.

Yunan

Vesta
Roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire
tanrıçasıydı. Yunan mitolojisindeki Hestia'ya denkti. Yunan
mitolojisinde pek yeri olmayan bu tanrıça Roma mitolojisinde çok
kutsal bir yere sahipti. Eski Roma’da Vesta Bakireleri’nin annesi
aileden ve kadından sorumlu tanrıça Vesta idi. İlk Vesta Bakiresi Rhea
Silvia’dır.

2.1.4. İskandinav Mitolojisi
Danimarka, İsveç, Norveç ve İzlanda gibi İskandinav ülkelerinde yaşayan halkların
atalarının kuşaktan kuşağa aktardığı zengin bir mitos öykü ve masal dağarcığı vardır.
İskandinav mitolojisinin en önemli farkı tanrılarının ölümlü olmasıdır.
İskandinav tanrıları insana benzemekle birlikte dev boyutluydu. Tanrılar, Asgard’da
yaşarlardı. İnsanlar ise Midgard’ta yaşarlardı. Tanrılar yer uyur doğar ölür sever nefret eder
korkar ve kederlenirdi, başarılı olduğu kadar başarısızlık da gösterebilir savaşta
yenilebilirlerdi. Tanrılar, ancak Idunn’un (gençlik tanrıçası) elmaları sayesinde Ragnarok’a
(kıyamet) kadar yaşayabilmektedir.
2.1.4.1. İskandinav Mitolojisinde Önemli Tanrılar
İskandinavyalılar birçok tanrıya tapıyorlardı. Ayrıca cinler rüzgâr ve ateş devleri gibi
tuhaf ve güçlü yaratıklara da inanıyorlardı. İskandinav tanrıları üç grupta toplanır: Aesir
(tanrılar), Asynjur (tanrıçalar) ve Vanirler (hem tanrı hemde tanrıçalar). Vanirler zenginliği
ve bereketi sembolize ederler. Denizi ve toprağı yönetirler.
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Odin
Savaş ve bilgelik tanrısıdır. Ayrıca büyü, zafer ve av tanrısı olarak bilinir. Odin,
Tanrıların babasıdır. Ayrıca yeryüzüne ve gökyüzüne hâkimdir, gerektiğinde kartala
dönüşebilir. Odin'in sadece güneş gibi parlayan tek bir gözü vardır.
Simgeleri, hiç hedefini ıskalamayan mızrağı yüzüğü ve sekiz ayaklı atı Sleipnir'dir.
Ayrıca iki karga ve iki tane kurt eşlik eder. Yunan mitolojisindeki Zeus'u denktir.

2.17: Odin

Thor
Thor, İskandinav mitolojisinde en güçlü tanrıdır. Thor, Odin ve Frigga'nın oğludur. İki
sihirli nesneye sahiptir. Bu nesnelerden biri kocaman bir çekiçtir. Onun güçlü olmasını
sağlayan bir diğer sihirli nesne de altın bir kemerdir. Bu kemeri takar takmaz gücü ikiye,
hatta üçe katlanır. Ayrıca Thor'un iki tane keçisi vardır.

2.18: Thor
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Loki
İskandinav mitolojisinde kötülük tanrısıdır. Loki, İskandinav tanrılarının savaşıp
yendiği Buz Devlerinden biridir. Babasi Farbauti annesi ise Laufey’dir. Savaş sırasında Buz
Devlerine ihanet ederek Aesir tanrılarının yanında yer almıştır. Ayrıca şekil değiştirme
yeteneğine sahiptir.

2.19: Loki

Balder
Işık, neşe, saflık, güzellik, masumiyet ve barış tanrısıdır.
2.1.4.2. İskandinav Mitolojisine Ait Öyküler
Işık Tanrısı Balder’in Ölümü
Loki’nin yaptığı en büyük kötülük; Odin’in oğlu, çok sevilen genç gün ışığı tanrısı
Balder’in ölümüne neden olmasıdır.
Bir gün Balder düşünde yaşamının tehlike altında olduğunu görür. Tedirgin olur ve
gördüğü rüyayı annesi Frigga’ya anlatır. Frigga ateş ve sudan, tüm metallerden, kuş ve vahşi
hayvanlardan, toprak ve taştan oğluna zarar vermemeleri için söz alır. Daha sonra herkes
Balder’e taş atarak eğlenmeye başlar; çünkü verilen söz onu tüm zararlara karşı
korumaktadır.
Loki bu durumu sezer ve durumu sorgulamaya başlar. Neden acı çekmediğini
araştırdığında annesi ona doğanın yeminini anlatır. Ayrıca doğada yalnızca ökse otunun bu
sözü vermediğini de ekler.
Loki sonradan ökse otundan bir ok yapar ve Balder’in kardeşi, kör tanrı Hoder’i
kandırarak Balder’in ölümüne neden olur. Tüm canlılar Balder için yas tutar ve öfkeli
tanrılar Loki’yi sonsuza kadar bir kayaya zincire vurarak cezalandırdılar. Bu ceza İskandinav
mitolojisinde mahşer günü olarak adlandırılan Ragnarok’a kadar devam edecektir.
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Resim 2.20: Balder’in ölümü

2.1.5. Britanya Mitolojisi
Britanya’nın efsanevi büyük kahramanı Kral Arthur’un öyküleri sekiz yüz yıldan uzun
bir süredir yaygındır ama bilim adamları gerçek Arthur hakkında çok az şey
öğrenebilmişlerdir. Çünkü savaşlarını gösteren çağdaş hiçbir kanıt bulunamamıştır. Yakın
zamandaki bulgular Arthur’un MÖ 454-470 yılları arasında hüküm sürmüş, Riothamus diye
adlandırılan 5. yüzyıldaki bir Britanya kralı olduğunu göstermektedir. Efsanevi Kral Arthur
gibi Riothamus 12.000 savaşçıdan oluşan bir orduyla Galya’ya yürüyor. Büyük bir cesaretle
savaşıyor ama Burgundy’de Gothlara karşı yeniliyor. Gothların önünden çekilirken bugün de
hâlâ duran Avallon denilen bir Fransız kasabasından geçiyor.
Kral Arthur ve Dev Kedi
Kelt mitolojisinde Cath Palug ismiyle bilinen dev kedinin Galler adası Anglesey’i
işgal ettiği söylenir. Bir kediden beklenmeyecek bir şekilde annesi Henwen isimli dev bir
domuzdur ve Arfon, Llanfair’de doğumundan hemen sonra kuvvetli bir domuz çobanı onu
denize atar. Ancak Cath Palug bu şekilde ölmez ve Anglesey’e gelerek onun ölümcül
potansiyelini anlayamayan Palug’un oğulları tarafından yetiştirilir. Kedi, dokuz iyi savaşçıyı
öldürmüş ve yemiştir fakat Kral Arthur o sırada ava çıkmıştır.
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2.21: Kral Arthur

6.yüzyılda yaşadığına inanılan (eğer yaşamışsa) Arthur’un bu korku veren yaratıkla
karşı karşıya kaldığı ve İngiliz Keltleri’nin kralı ve kurtarıcısı olarak kendini bir kez daha
kanıtladığı söylenir. Başkaları yaratığı bulup öldürme konusunda başarısızlığa uğrarken o
bunu başarmıştır. Diğer taraftan bir başka efsaneye göre Arthur yaratıkla Geneva Gölü
yakınlarında, Fransa’da savaşmış ve kaybetmiştir.

2.1.6. Anglo-Sakson Mitolojisi
Anglosaksonlar - dünya tarihi 375 yılında başlayan Avrupa Barbar Kavimler Göçü ile,
Almanya’nın Kuzeyinden Britanya Adası’na göç eden, Norman istilasına kadar İngiliz
tarihine, diline ve edebiyatına damgasını vurmuş olan Angillar’dan, Saksonlar’dan ve
Jütlerden oluşmuş, geniş anlamıyla ana dili İngilizce olan topluluktur.
Beowulf Destanı
Bir Anglosakson destanıdır. Ancak Anglosaksonlardan değil, İskandinavyalılardan
bahseder. (İskandinavya, Anglosaksonların anayurdu'dur.)İngilizler'in en eski destanı olarak
bilinir. Beowulf adındaki güçlü bir İskandinav (Geat) savaşçısını konu alır. Şiirsel bir
anlatım tercih edilmiştir. Epik şiirdir.
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Resim2.22: Beowulf’un Ejderhayı öldürüşü

“Danimarkalılar, Grendel adında bir canavarla mücadele etmektedirler. Grendel,
gürültüye tahammül edemediğinden insanları öldürmektedir. Grendel'i öldürebilecek bir
kahraman aranmaktadır. Geatler'in ünlü savaşçısı Beowulf, Grendel'in ününü duyar ve
Danimarka'ya gider. Grendel'i öldürür. Ancak Grendel'in annesi de vardır. Beowulf onu da
öldürmeye gider ama Kral Hrothgar gibi grendelin annesinin büyüsüne kapılır ve ona bir
oğul vererek isteğini yerine getirir ve Beowulf ülkesi Geatland'a döndüğünde, oranın kralı
olur. 50 yıl sonra Geatland'ın başına bir ejderha bela olur. İşte bu ejderha onun oğludur.
Yaşlı Beowulf, ejderhayı öldürür ama kendi de ölür (yaklaşık M.S. 580 yılında). Yerine
akrabası olan Wiglaf Geatland kralı olur."

2.2. Asya Mitolojisi
2.2.1.Türk Mitolojisi
Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen
isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten ögeler taşımaktan
ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur. Bunların bazıları sonradan İslami ögeler ile
değiştirilmiştir. Dünyanın en eski edebi belgelerinden biri olarak geçen Dede Korkut
Destanları’nın orjinal hâlleri Vatikan ve Dresden Kütüphünelerinde bulunmaktadır. Ege ve
Anadolu Uygarlığı mitolojisi ile benzerlikler taşımaktadır.
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Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı
bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Ayrıca tarihi Türk halklarının
temasa geldikleri Zerdüştlük, Mani dini ve Budizm de Türklerin mitolojisinden izler
devralmıştır. Bu yüzden genel bir tanım olan Türk mitolojisine, inançtaki farklı unsurlar göz
önünde tutulursa Türk mitolojileri demek daha doğru olur.
Türk mitolojisinin en eski kalıntıları ancak diğer halkların yazılı belgeleriyle
kanıtlanabilir. En önemli kanıtlar eski Çin yazılarında bulunur. Örneğin MÖ 330 yılından
kalan bir yazıda Türk mitolojisinin en önemli efsanelerinden olan Asena Efsanesi ile
karşılaşılır.
2.2.1.1.Türk Mitolojisinde Önemli Tanrılar
Türkler çeşitli tanrılara inanırlardı. Bunların belli başlıcaları şunlardır: Gök tanrı, iyilik
yapan koruyucu tanrılar, kötülük ve yeraltı tanrıları, yağmur, savaş, hastalık ve ölüm
tanrıları.
Totemik tanrılar: Hayvanların, bitkilerin, insanda yarattığı çeşitli etkilerden doğan
inanışlarla tanrı tanınmalarıdır. İnsan soylarının da bunlardan geldiğine inanılmaktadır.
Animist ve naturist tanrılar: Gök, güneş, ay, yıldızlar, fırtınalar, gök gürültüleri,
yıldırımlar, ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, sular, büyük nehirler ve tabiattaki başka birtakım
varlıklarda hatta hayvanlarda birer ruhun bulunduğuna, bunların kudret sahibi olduklarına
inanılır ve tanrı tanınırlardı.
Zoomof tanrılar: Aslan, kurt, yılan, boğa ve grifon gibi birtakım hayvanların şeklinde
olan yahut bunların organlarından kompozisyon yapılarak cisimlendirilen tanrılardır.
Antromorf tanrılar: İnsan kılığındaki tanrılardır. Altaylıların Ülgen’i Erlik’i bu grup
içindeki tanrılara örnek gösterilebilir.
2.2.1.2. Eski Türk Destanları
Destanlar ulusların yazı öncesi çağlarda oluşmuş olağanüstü olaylarla, doğaüstü
kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, öyküleyici özellikler taşıyan uzun şiirleridir.
Destanlar, bilinen en eski edebiyat türüdür. İçerisinde; mitoloji, efsane, folklor ve tarihi
ögeler vardır. Destanlar ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde, gelenekleri sonraki
kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi eserlerdir.
Epik şiirin en güzel örnekleri olan destanlarda olağanüstü olayların, doğaüstü
kahramanların, tanrıların savaşlarının yanı sıra; eski çağ insanlarının inanışları, yaradılış ve
var oluş konusundaki düşünceleri; ulusların özlemleri ve düşleri de dile getirilir. Destanlar
kuşaktan kuşağa çağlar boyunca değişerek yayılmıştır.
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Destanların Doğuşu

Mitoslarda olduğu gibi insanlar, ilk çağlarda toplum ve doğa olaylarını anlamakta
güçlük çekmişlerdir. Her olay insanlara tanrıyı düşündürmüştür; gök gürlemesi tanrının
öfkesi, yıldırımlar, kasırgalar, susuzluklar tanrının insanlara verdiği cezalarıdır. O çağlarda
insanlar her doğa olayını korkuyla karışık bir hayranlıkla izlerdi.
Zengin bir hayal dünyası olan ilk insanlar; önemli gördükleri her olayı, olağanüstü olay ve
hayallerle süsleyerek birbirlerine anlatırlar.
Dilden dile aktarılarak zenginleşen destanlar, halk arasında yayılarak ortak bir eser
hâline geldi. Destanları anlatan her yeni ağız destanlara yalnız bir olay değil, dil ve söyleyiş
güzelliği de kattı. Destanlar; başlangıçta manzum (şiir) oldukları, ezgiyle söylendikleri için
halk dilinde uzun süre yaşayabildi.


Destanların Ortak Özellikleri



Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir.

Destanlar, kahramanların eylemleri üzerine kurulmuştur.

Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır.

Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha
büyük, daha zengindir.

Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatım, betimleme (tanımlama) ve
konuşma bölümleri bulunur.

Öykü içinde öyküye yer verilir.

Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer.

Resim 2.23: Büyük İskender
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Destan Çeşitleri


Sözlü Destanlar: Yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir
kültürde doğan ve kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra
yazıya geçirilen destanlardır. Ozan ve şarkıcıların değişik zamanlarda
söylediği şarkı ve şiirlerin bütünleşmesiyle oluşturulurlar. Sözlü
destanlara örnekler; Gılgamış Destanı, İlyada ve Odysseia, Ramayana,
Mahabharata…



Yazılı (Edebi) Destanlar: Belli bir yazar tarafından eski örneklere uygun
olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır. Örneğin;
Vergilius’un Aeneis’i, Milton’un Kayıp Cennet’i, Dante’nin İlahi
Komedya’sı, Aristo’nun Çılgın Orlando’su…

Resim 2.24: Kılıç



Türk Edebiyatında Destan

Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında zengin bir destan
geleneği vardır. Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı; Türk
milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş, gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri
gibi konularla beraber pek çok efsaneyi de içinde barındırır.
Türk destanlarını İslamiyet öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
İlk Türk Destanları
1.Altay - Yakut
2.Sakalar Dönemi
3.Hun Dönemi
4.Göktürk Dönemi
5.Uygur Dönemi

Yaradılış Destanı
Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı
Oğuz Kağan Destanı
Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı
Türeyiş Destanı, Göç Destanı
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Bilinen Türk destanları arasında en eskisi Yaratılış Destanı’dır.
1) Yaratılış Destanı
Yaratılış Destanı, Türklerin Altay-Yakut zamanında çıkan bir destandır. Ayrıca ilk
Türk destanlarından olma özelliğine de sahiptir. Türk destanları arasında en eskisidir.
Radloff tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir. Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini
coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum
yapıtlardır.
Yerkürenin Yaradılışı: Altay yaradılış destanında başlangıçta yer gök hiç bir şey
yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti. Tanrı Ülgen, kuşa dönüşerek suların üzerinde
uçar ancak konacak bir yer bulamaz. Bunun üzerine gökten gelen bir ses tanrı Ülgen'e
denizin içinden çıkan bir taşa konmasını söyler. Ülgen bu taşa konduğunda yerin ve göğün
yaradılması gerektiğini düşünür ancak bunu nasıl yapacağını bilemez.
Suların içinde yaşayan dişi ruh Ak Ana, Ülgen'e yaradılışı nasıl gerçekleştireceğini
anlatır. Onun yardımıyla işe başlayan tanrı önce yeri, ardından göğü yaratmıştır. Ardından da
dünyanın dengesini sağlaması için üç balık yaratmış. Balıklar dünyayı alttan destekleyerek
başıboş gezmesine engel olmuşlar. Dünya altı günde yaradılmış, yedinci günde ise Tanrı
Ülgen uyumuş kalmıştı.
İnsanın Yaradlışı: Uyandığında Tanrı Ülgen neler yarattım diye baktı: Ay’la
Güneş’ten başka fazladan dokuz dünya birer cehennem ile bir de yer yaratmıştı. Günlerden
bir gün Tanrı Ülgen denizde yüzen bir toprak parçacığı üzerinde bir parça kil
gördü,"İnsanoğlu bu olsun." dedi ve toprak üstündeki kil birden insan oldu. Tanrı Ülgen bu
ilk insana "Erlik" adını verdi.
2) Oğuz Kaan Destanı
Günlerden bir gün Ay Han bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuğun yüzü mavi,
dudakları kıpkırmızı, gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi. Çocuk
anasının sütünü bir kere emer, bir daha emmez. Çiğ et, aş ve şarap ister. Kırk gün sonra
yürür ve konuşmaya başlar. Çok hızlı gelişen bu çocuğun bütün vücudu tüylerle kaplıydı. At
sürülerini güder, ata biner, ormanda avlanırdı.
Günler geceler geçer. Çocuk bir yiğit olur. Yakınlardaki ormanda yaşayan bir ejderha,
at sürülerini ve insanları yerdi. Halk bu ejderhadan çok korkar ve ormana giremezdi. Cesur
bir yiğit olan Oğuz Han ejderhayı avlamak için ormana gider.
Oğuz Han bir geyik yakalayıp bir ağaca bağlar ve gider. Ertesi gün geldiğinde geyiğin
ejderha tarafından yendiğini görür. Bu sefer bir ayı yakalayıp ağaca bağlayıp gider. Yine
ertesi gün geldiğinde ayı da ejderha tarafından yenmiştir. Üçüncü gün kendi ağacın altına
oturup bekler. Ejderha gelince Oğuz Han onu öldürüp başını keser.
Oğuz Han’ın iki karısından altı çocuğu olur. Bunlar Gün, Ay, Yıldız ile Gök, Dağ ve
Deniz. Oğuz Han savaşlar yaparak bütün bozkırı ele geçirir.
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Yaşlanınca çocuklarını ava gönderir. Gün, Ay ve Yıldız, avdan döndüklerinde altın bir
yayla gelirler. Diğer çocukları, Gök, Dağ ve Deniz ise üç gümüş okla geldiler. Oğuz Han bu
olaya çok sevinir. Evlatlarına topraklarını paylaştırıp kendi köşesine çekilir. Türklerin
soylarının Bozoklar (Gün, Ay, Yıldız ) Üçoklar (Gök, Dağ, Deniz ) olarak Oğuz Han’nın bu
altı çocuğundan geldiği söylenir.
Ey oğullarım ben çok aştım,
Çok vuruşmalar gördüm,
Çok kargı ve çok ok attım,
Atla çok yürüdüm.
Düşmanları ağlattım,
Dostlarımı güldürdüm,
Ben gök tanrıya (borcumu) ödedim.
Şimdi yurdumu size veriyorum.

Resim 2.25: Oğuz gelini

3) Manas Destanı
Bu destanda Kırgız Türklerinin, Kalmuk (Karahanlılar) ve Çinlilerle savaşları anlatılır.
Bu destanın 11. ya da 12.yüzyılda meydana geldiği sanılmaktadır. 400.000 mısradan oluşan
Manas Destanı Kazak-Kırgız Türklerinin en önemli destanıdır. Manas Destanı’nda;
Manas’ın kahramanlıkları anlatılırken “güneş” ve “ay”la ilişki kuruluyor. “Ay”ın ondan
korktuğu, “güneş”in buluta sığındığı söyleniyor.
Bindiği at, giydiği elbise olağanüstü nitelikleriyle tanıtılır. Destanda, “yoksulları
zengin etmiş”, “çıplakları giydirmiş”,”aç olanı doyurmuş” dizeleri ile onun yönettiği
insanları nasıl koruduğu anlatılır. Kırgızistan’da destan anlatan halk şairlerine Manasçı denir.
Manas Destanı’nın konusunu şöyle özetleyebiliriz;
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“Kırgız Hanı Karahan ölünce, Kırgızlar, Kalmuk’ların boyunduruğuna girerler.
Bağımsızlık kazanmak isteyen Kırgızlar, savaşa hazırlanır. Karahanlıların oğullarından
Cakıp Altay’lara göçer. Bir gün rüyasında doğacak oğlunun bağımsızlık savaşını
kazanacağını görür. Çocuğu olur, adını Manas koyar. Oğlan doğaüstü özellikler taşır. Halkı
ile birlikte Kalmuklarla savaşır; Kırgız bağımsızlık savaşının öncüsü olur.
Manas savaşta ölür. Halk, yerine oğlu Semetey’i başkan seçer. Semetey, Afgan
hanının kızı Ayçörek’i sever. Han, kızını vermek istemez. Savaşlar olur. Semetey savaşı
kazanır ve Ayçörek’le evlenir.
Sonunda Manas’ın torunu Seyrek, Kırgız hanı olur. Onun önderliğinde Kırgızlar
bağımsızlık savaşını kazanır.”

Resim 2.26: Kırgız kızı

Manas destanını çeşitli kaynaklardan araştırınız.
4) Alp Er Tunga Destanı
Alp Er Tunga MÖ 7.yüzyılda yaşamış, kahraman ve çok sevilen bir Saka
hükümdarıdır. Alp Er Tunga Orta Asyada’ki Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına
almış, daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu, Suriye ve Mısırı fethetmiş ve Saka devletini
kurmuştur.
Alp Er Tunga’nın hayatı savaşlarla geçmiş Uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin
hükümdarı Keyhüsrev’in davetinde hile ile öldürülmüştür. Bu destanda Alp Er Tunga’nın
hayatı, savaşları ve yiğitlikleri anlatılmıştır.
Alp Er Tunga Destanını okuyunuz

49

5) Bozkurt Destanı
Bilinen en önemli iki Göktürk destanından birisidir.( Diğeri Ergenokon Destanı’dır.)
Bozkurt destanı Çinliler tarafından kaleme alınmıştır. Bu destanda yok olmaya yüz tutan
Göktürklerin bir dişi kurttan yeniden türeyişlerinin efsanesidir. Kaynaklarda birden fazla
Bozkurt destanı bulunmaktadır. Uygur Türklerinin Yaradılış Destanı ile Göktürklerin
Bozkurt Destanı benzerlik gösterir. Orta Asya kültürüne bakıldığında türeyişte hep kurt
simgesi olmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise; o dönemin bozkır şartlarına bakıldığında,
iklime ve coğrafyaya en iyi uyum sağlayan ve en güçlü hayvan kurttur. Kurt gücün
simgesidir. Bundan dolayı soyun başlangıcı olarak tanrısal güç kurt ile simgelenmiştir.
Aşağıda verilen özet Çin kaynaklarından alınmıştır.
Hun ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülkede Göktürkler otururdu. Göktürklerin
başında Kağan Pu vardı. Kağan’ın on altı kardeşi vardı. Bu kardeşlerden birinin annesi
kurttu. Kurt Göktürkler için kutsal sayılırdı. Bu delikanlı, annesi kurt olduğu için rüzgâra ve
yağmura söz geçirirdi.
Bir gün Göktürkler So ülkesinden ayrılıp düşmanlarına baskınlar düzenlediler. Çıkan
savaşta düşmanlar bütün Göktürkler’i yok ederler. On altı kardeşten yalnız biri hayatta kalır.
O da annesi kurt olan kardeştir.
Bu delikanlının da birisi yaz diğeri kış tanrısının kızı olan iki karısı olur. Her iki
karısından da ikişer oğlu olur. Zamanla kalabalıklaşan halk çocuklardan en büyüğünü hakan
seçerler. Hakan o güne kadarki isimlerin değiştirilmesini emreder ve kendi adını da Türk
olarak değiştirir. Geçmişini unutmadığını göstermek için otağının (çadır) kapısına kurt
motifli bir bayrak diker. Türk’ün birçok çocuğu olur. Asena adını verdiği oğlu hakan olunca,
boylarının adı da Aşine olur. Bir diğer söylenceye göre;
Türkler Batı Denizi kıyılarında otururken bir düşman baskınına uğrarlar. Bütün
Türkler kılıçtan geçirilir ve yok edilir. Ölüler arasında yaralı bir genç kalır, düşman onu da
bulup kollarını ve bacaklarını keserler. Fakat genç ölmez, bir dişi kurt gelip gencin yaralarını
yalayarak iyileştirir. Onu sütü ile besler. Sonra düşmanlar geri gelir, genci öldürmek isterler,
kurt yiğidi kaçırır. Kimsenin bulamayacağı bir mağaraya götürür. O mağarada yaşarlar. On
erkek çocukları olur. Çocuklar büyüyüp evlenirler. Ve her birinden bir boy türer. Bunlardan
biri Aşine boyudur.
Bozkurt ve Ergenekon Destanları hakkında bilgi edininiz.
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Resim 2.27: Nemrut Dağı Tanrı Heykelleri

6) Ergenekon destanı

Türkler büyük bir yenilgiye uğradıktan sonra çadırlarını toplayıp göç ederler.
Tengri'nin gönderdiği kutsal bir kurt Türklere kılavuzluk eder ve onları verimli toprakları
olan, etrafı dağlarla çevrili büyük bir ovaya götürür. Birkaç kuşak sonra Türkler bu ovaya
sığmaz olurlar. Bu kez bir kurt onlara etraflarını çeviren dağlardan birisinin madenden
oluştuğunu gösterir ve demirciler bu dağı eritirler. Halk ovadan çıkar ve tekrar bozkırların
egemenliğini ele geçirdiklerini tüm bozkır halklarına duyururlar. Bu güne nevruz adı verilir.

2.2.2. Hint Mitolojisi
Zeus ya da Osiris çok önemli birer destan edebiyat kahramanı iken Şiva pek çok
tapınanı olan bir tanrıdır. Hint toplumu, bundan binlerce yıl önce ortaya çıkan
kahramanlarını Hinduizm içerisinde günümüzde de yaşatmaktadır.
Hint mitolojisi son derece renkli ve içine girdikçe karmaşıklaşan görkemli bir
birikimdir. Bu birikime ait en eski yazılı belgeler Vedalar'dır. Yaşanan toplumsal ve siyasi
gelişmelerle birlikte mitoloji de değişiklikler göstermiş ve kimi tanrılar gücünü yitirerek
sahneden silinirken yerini yeni tanrılara bırakmıştır.
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Eski ilahilerde güneş tanrısına ay tanrısına veya ateş tanrısına değil güneş ay ya da
ateşin bizzat kendisine tapınılmıştır çünkü bunlar ve bunlar gibi tanrılar doğal fenomenlerin
birer görünüşüdür. Bu doğal fenomenler Rgveda'dan itibaren mitolojik figürlere dönüşmüş
ve pek çok tanrı ve tanrıça ortaya çıkmıştır. Bu çok geniş ve karışık bir mitolojide Vedik
dönemin tanrılaştırılmış doğa olayları ile epik dönemin tanrıları insan-tanrı kahramanları
birbirine karışır bir harman olur. Birbirine zaman zaman üstünlük kuran eril ve dişil inançlar
yanyana yaşamaktadır. Doğadaki canlılar ölüler ruhlar en üstün güçler olarak ileri
sürülebilmektedir. Mitoloji ilkel inançlarla dışarıdan gelen etkilerin kaynaşmasıyla daha bir
geniş daha bir karmaşık hale gelmektedir. Değişik tanrılara aynı niteliklerin verilmesi hatta
aynı isimlerle seslenilmesi bu karışıklığı daha da artırır. Dünyadaki tüm mitolojiler içinde
belki de en karmaşığı Hint mitolojisidir. Bunun nedenlerinden biri Hint mitolojisinin çok
eskilere dayanmasıdır. Hindular'ın en eski dinsel kitapları olan Rigveda'mn 3000 yıldan daha
eski olduğu sanılıyor. Bu eski kitabın bile efsanelerin ortaya çıkışından çok sonra yazıldığı
sanılmaktadır.
Rigveda'yı açıklayan ilk düşünürler kitabın tanrıları üç gruba ayırdığını söylemişlerdir:
Gökyüzünde yaşayanlar; havada ama yeryüzüne yakın yaşayanlar ve yeryüzünde yaşayanlar.
Yeryüzünde yaşayan en önemli tanrı ateş tanrısı Agni'ydi. Fırtına tanrısı İndra havada, Güneş
tanrısı Surya gökyüzünde yaşardı. Bir başka tanrı da gökyüzünün kendisi olan Dyaus'tu.
Dyaus adı ile Yunan tanrısı Zeus'un adı arasında bir bağlantı vardır; Zeus gibi bu tanrı da
tüm tanrıların babasıydı.
Bu ilk tanrılardan en güçlüsü İndra'ydı. Yıldırımlar yağdırarak dağları devirir dağların
içindeki suları tutsak eden canavarı öldürürdü. Eski Hindular bitkilerin büyümesini sağlayan
yağmurları getiren ilk fırtınaları böyle açıklıyorlardı. Adama benzediği düşünülen İndra'nın
tersine Agni resimlerde çoğunlukla ateşe benzetilirdi. Üç bacağı ve yedi ışını vardı. Çok
parlaktı alev rengindeydi ve 1000 gözüyle her yöne bakabilirdi.
Sonraları Hint tanrılarının en önemlisi olan Vişnu ve Şiva bugün de Hindular'ın baş
tanrılarıdır. Vişnu çoğu kez bir kartalın üzerinde uçan dört kollu bir tanrı olarak gösterilir.
Yeryüzünde değişik insan ve hayvan görünümlerinde belirdiğine inanılır.
Vişnu gibi Şiva da dört kolludur. Bazen tek bazen üç bazen de beş kafalı olarak
gösterilir. İnsan kafataslarından oluşmuş bir zincir taşır. Şiva'nın dünyanın sonunu getireceği
de söylenir; ama aynı zamanda bebekleri dünyaya getiren de odur. Bu ve başka birçok insan
benzeri tanrının yanı sıra Hintliler bazı ırmak kuyu dağ taş ağaç ve hayvanların da tanrı
olduğuna inanırlardı.
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2.2.3. Japon Mitolojisi
Japonya'da 8 milyon tanrı (ilah) vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına,
yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır.
Yedi Şanslı Tanr
Talihin Yedi Şanslı Tanrısı ya da Yedi Şanslı Tanrı, Şinto dininde iyi talihin yedi
tanrısıdır; Japon mitolojisinde ve folklorunda da oymalara ve diğer temsillere sık sık konu
olurlar. Gelenkesel olarak hepsi ayrı konularla ilgilidir:


Ebisu: Balıkçıların ya da tüccarların tanrısıdır. Genellikle bir morina balığı ya
da levrek taşırken gösterilir.



Bishamonten: Savaşçıların tanrısıdır.



Benzaiten (Benten-sama): Bilginlik, sanat ve güzelliğin tanrıçasıdır.



Hotei: Bereket ve iyi sağlığın şişman tanrısıdır.



Juroujin (Gama): Uzun ömür tanrısıdır.



Daikokuten: Servet ve ticaret tanrısıdır. Daikokuten japon mitolojisinde yedi
şans tanrısından biridir. Zenginlik tanrısı ve çiftçilerin koruyucusudur.
Genellikle iri yarı, esmer betimlenir ve sağ elinde dilekleri gerçekleştirdiğine
inanılan asası, sırtında içi kıymetli eşyalarla dolu çantası olur ve pirinç çuvalının
üstünde oturur şekilde betimlenir. Daikokuten’in Budacılık yoluyla Japonya' ya
gelen "Sekiz Korkunçlar"dan biri olan Hint tanrısı Mahakala ile genellikle
arasında bağ kurulur.



Fukurokuju: Mutluluk, sağlık ve uzun ömür tanrısıdır. Japonca’da
fuku:"mutluluk", roku:"zenginlik", ju:"uzun ömürlülük"demektir. Japon
mitolojisinde yedi şans tanrısından biridir. Ömür uzunluğunu ve bilgeliği
simgeler. Fukurokuju' nun bir zamanlar Taocu bir bilge olarak yeryüzünde
yaşadığına inanılır. Genellikle uzun kafalı, saçsız bir ihtiyar olarak tasvir edilir
ve genellikle yanında uzun ömürlülüğü simgeleyen geyik, kaplumbağa veya
turna bulunur.
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Minamoto Yoshitsune ve Tengu Efsanesi: Tengu, eski Japon folklöründe yarı
insan, yarı kuş biçimi alan mitolojik ruhlardır. Aslında dev gibi gagalarıyla tarif
edilir fakat aradan yüzyıllar geçtikte bu görüntü son derece büyük bir insan
burnu şeklini almıştır. İnsan gibi vücutları ve uzuvları vardır ve genellikle
büyük kanatlarıyla resmedilir. Minamoto Yoshitsune 14. yüzyılda yaşamış ve
Samurai sınıfına doğmuştur. Daha küçük bir çocukken babası rakip bir klan
tarafından suikaste uğramış fakat Budist bir tapınağa sürgün edilip keşiş olması
koşuluyla yaşamasına izin verilmişti. Bir gün genç Yoshitomo, ona dövüş
sanatlarını, özellikle de yaşı geldiğinde babasının intikamını alabilmesi için
kılıç kullanmayı öğreten Tengu’yle karşı karşıya gelmiş. Budizm’de Tengu
genelde bölücü iblisler olarak görülür fakat seneler içerisinde bu imajı
yumuşamış ve hâlâ ‘yaramaz’ olarak görülmelerine rağmen dağların ve
ormanların koruyucuları olarak da algılanmaya başlamışlardır. Yoshitsune’nin
bu olayı, Tengu’nun Japonya’yı savaşa sokma teşebbüsü olarak görülüyordu
fakat zamanla Yoshitsune’nin efsanevi savaşçı itibarı büyüdüğü ve tengu itibarı
da yumuşadığı için daha onurlu bir ışıkta görülmeye başlandı.

2.28: Minamoto Yoshitsune

Japon mitolojisinde her yıl Tanrılar kutsal Izumo tapınağında bir araya gelip toplantı
yaparlar. Orada insanların aşkla ilgili alın yazgısı belirlenir. Tanrılar hangi insanın hangisini
sevmesi gerektiğine inanırlar. Uba (“yaşlı kadın, yağmur hemşire”) mitolojide çam ağacının
ruhudur. O ve kocası Jo (“sevgi”) evlilikteki aşkı ve sadakati sembolize eder.
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2.2.4. Çin Mitolojisi
Tarihçiler Çin mitolojisinin MÖ 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını
varsaymaktadır. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde, daha sonraları ortaya
çıkmıştır. Çin mitolojisi, yaratılış mitleri, halk söylenceleri ile folklorik ögeler, tarihi
olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran kral listesi ile göze
çarpar.

2.29: Kuyu ruhu

Çin mitolojisinde başlangıç ve sonlar çok büyük bir önem taşır. Bu, çok çeşitli
yaratılış mitlerinden (kozmogonilerden) ve olayların, icatların, canlıların başlangıcına dair
anlatılmış birçok mitten oluşur. Çin mitolojisindeki önemli diğer ögeler de evrensel
felâketler ve bunların sonucu oluşabilecek yeni yaratılış durumlarıdır. Antik zamanlarda
hayvan-ata fikri, kabile vurgusu yaygınken daha sonraki dönemlerde tanrılar, insanlar ve
hayvanlar belirli bir düzen içerisine oturtulmuş ve birbirlerine eski dönemlere oranla daha
yabancı ve muhalif birer konuma getirilmiştirler. Sonra dönemlerdeki felsefî yükselişle
birlikte bu mitlerin karakteri hakim felsefî fikre göre uyarlanmış olsa da eski dönemlerde
türünün tek örneği olan, destan formunda efsaneler içeren bir derlemedir. Eser Pangu'nun
doğumundan tarihî döneme kadarki süreye dair çeşitli anlatılar içerir.
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2.30: Daoizmdeki üçlemeyi gösteren bir betimleme

Yeşim İmparator
Daoist geleneğe göre cennet başta olmak üzere varlığın mevcut olduğu tüm
mekânların (cehennem dâhil) mutlak hâkimidir. Budist gelenekteki karşılığı Śakra'dır. Çin
mitolojisindeki Daoist panteonda özellikle önemli bir yere sahiptir. Mitlere göre başta Yu
Huang, Daoist üçlemedeki yaratıcı tanrı Yu-ch'ing'in yardımcısıydı ve daha sonra onun
tarafından halef olarak seçilmişti ve böylece Çin mitolojisi panteonunun baş tanrısı olmuştu.
Yu Huang'ın kendisine hizmet eden birçok tanrı ve tanrıçası vardır; bunlar dünyevî işlerle
ilgilenir, Yu Huang'a rapor verirlerdi. Şehirlerle ilişkilendirilmiş Cheng Huang ve Tu Di gibi
tanrılar Yu Huang'a hizmet eden başlıca tanrılardandırlar. Mitlere göre Tai Dağının tanrısı
Tai-yue da-di de onun hizmetkârlarındandı. Çin İmparatorunun da Yu Huang'ın bir alameti
olduğuna inanılırdı ve inanışa göre hükümdar eğer uygunsuz birisiyse ve erdemsiz
hareketlerde bulunursa kötü bir sonla cezalandırılmaktaydı. İlk kamerî ayın dokuzuncu günü
doğum günü sayılan ve kutlanan Yeşim İmparator, Çin mitinde önemli bir yere sahiptir ve
Çin zodyağındaki 12 hayvanın seçilmesine dair bir mitten insanlığın yaratılışına dair mitlere
kadar birçok çeşitli mitte kendisine yer verilmiştir.

2.31: Yeşim İmparator betimlemesi.
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Sekiz Ölümsüz

2.32: Sekiz ölümsüzün denizi geçişini gösteren bir betimleme

Çin mitolojisindeki Daoist geleneğin bir diğer önemli ögesini de Sekiz Ölümsüz
olarak adlandırılan sekiz kişi ve onlarla ilgili mitlerdir. Anlatılara göre bu sekiz kişi aslında
oldukça sıradan kişilerdir fakat Daoizmin temel fikriyatını mükemmel bir şekilde uygulamış,
hayatın özüyle mükemmel bir şekilde birleşmişler ve bu sebeple de ölümsüzlüğe hak
kazanmışlardır. Sekiz Ölümsüz’e dair ilk anlatıların tam olarak ne zaman çıktığı
bilinmemektedir. Bununla birlikte genel kanı 14. yüzyıl civarında, yani diğer mitlere oranla
oldukça geç ortaya çıktığına yöneliktir. Penglai Dağı Adası’nda yaşadıklarına inanılan Sekiz
Ölümsüz’ün çoğunluğunun Tang veya Song Hanedanlığı zamanında doğduğu
söylenmektedir.

2.3. Ortadoğu Mitolojisi
2.3.1. Mezopotamya Mitolojisi
İlk çağlarda Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeye, iki ırmak arası anlamına gelen
Mezopotamya denilirdi. İki ırmağın birbirine en çok yaklaştıkları yerin kuzeyi Yukarı
Mezopotamya, Basra’ya ulaşan güneyi ise Aşağı Mezopotamya olarak adlandırılır. Eski
çağlarda, verimli toprakların bulunduğu bu bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
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Mezopotamya’da kurulan başlıca devletler şunlardır:






Sümerler
Elamlar
Akadlar
Asurlar
Babil Krallıkları (Babil asma bahçeleri dünyanın yedi harikasından birisi olarak
nitelendirilmiştir.)

Dünyanın yedi harikası hakkında bilgi toplayınız.
2.3.1.1. Sümer Mitolojisi
MÖ 3500 –2000 yılları arasında Mezopotamya’da yaşamış olan halk, Orta Asya’dan
göç etmiş kavimlerden olduğu söylenir. Aşağı Mezopotamya’da Dicle ve Fırat nehirleri
kıyısında Uruk, Lagaş, Eridu, Ur, Kiş gibi kent devletleri kurmuşlardır. Gelişmiş bir yapı
tekniği kullanan Sümerler; yerleştikleri bölgelerde muazzam bir sulama sistemi kurup
kanallar, barajlar, bentler oluşturarak düzenli sulamaya dayalı tarım yapmışlardır. Tekerleği
icat eden Sümerler, tarlaları öküzlerin çektiği sabanlarla sürüyorlardı. Yine dünyanın en
büyük icatlarından biri olan yazıyı MÖ 2500 yıllarında Sümerler bulmuştur. Bu yazı
şekillerden oluşuyordu.
Sümer alfabesinin harfleri çiviye benzediği için çivi yazısı olarak adlandırılırdı. Yine
Sümerler ayın hareketlerini inceleyerek ay takvimini bulmuşlar, yılı otuzar günlük bölümlere
ayırmışlardır. Günümüzde olduğu gibi 6 gün çalışıp bir gün dinlenmişlerdir.
Başlangıçta anaerkil toplum yapısına sahip Sümerler, iş bölümünün artması ve el
sanatlarının ortaya çıkmasıyla toplumsal sınıflara bölünmüştür:




1. Sınıf: Din adamları ve askerler
2. Sınıf: Halk
3. Sınıf: Köleler

Krallar ve rahipler dinsel ve siyasal işleri yürütüyorlardı. Bir kentin başrahibi aynı
zamanda o kentin başkanı idi. Her kentin koruyucu tanrısı vardı. Sümerlere göre tanrılar
insan görünümünde fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı.
Sümerler tanrıların kendilerinden ne istediğini fala bakarak anlamaya çalışırlardı.
Bunun için kurban edilen hayvanın ciğeri incelenir, rüyalar yorumlanır ve yıldızlar
incelenirdi. Bugün astrolojideki burçları (koç, yengeç, kova…) da Sümerler bulmuşlardır.
Sümer mitolojisinin en önemlilerinden biri olan Gılgamış Destanı’nda da adları geçen
tanrılardan başlıcaları şunlardır:
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Resim 2.33: Mezopotamya’nın doğusundan çıkarılan kadın figürlü taş tablet







Anu (Gök Tanrı)
Enlil (Rüzgar ve Fırtına Tanrısı)
Enki (Toprak Tanrısı)
İnanna (Aşk ve Bereket tanrıçası )
Ea (Su Tanrı)

Resim 2.34: Bir tanrıça büstü
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Aşk Tanrıçası İnanna ve Kutsal Evlenme Öyküsü
Tanrıça İnanna, toplumun süsü ve Sümerlerin neşesi idi. Ay tanrısı Nanna’nın kızı idi.
Tanrıça İnana; Akadlar’da İştar, Museviler’de Astarte, Yunan’da Afrodit, Roma’da Venüs
adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Sümer
mitolojisine göre aşk ve bereket tanrıçası İnana’nın evlenmesi toprağın bereketini
simgeliyordu. Çoban tanrısı Domuzi ile evlenmesi yeni yıl için kutlama şenlikleri ile
sembolize ediliyordu. Her yıl baharda İnanna ve domuzi’nin temsili evlenme törenleri
yapılarak adaklar verilirdi. Böylece hayvanlar ve toprak bereketli olurdu.
Çeşitli kaynaklardan Sümer mitolojisine ait bilgi ve öyküleri araştırınız.

2.3.2. Mısır Mitolojisi
Her zaman mantıklı açıklamanın olmadığı, sonuçların bazen anlaşılmaz ve çelişkili
olduğu durumlarda bile, doğa olgusu ve ‘gizemli olanı’ araştırma, Antik Mısır halkının
oldukça ilgisini çekmiştir. Mısır mitleri etkisini günümüzde hala devam ettirmektedir. Mısır
piramitleri ve içindeki gizem hala insanların merakını çekmektedir. Mısır Mitolojisini diğer
mitolojilerden ayıran en belirgin özelliği ise sembollerle anlatılmasıdır.
2.3.2.1. Mısır Mitolojisindeki Önemli Tanrılar
Osiris: Yer altı dünyasının hakimi, ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı, kural koyucu,
koruyucu, ölülerin yargıcı olan tanrıdır. Osiris hep sivri külah başlığıyla, ayakları bitişik
olarak tasvir edilir.

2.35: Osiris
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Seth: Çöl ve fırtınalar tanrısıdır. Bir eşeği anımsatan uzun saçlı ve büyük kulaklı bir hayalî
hayvan olarak temsil edilir.

2.36: Seth

İsis: Mısırın en büyük tanrıçasıdır. Aynı zamanda Osiris’in karısıdır. Sevgisi tüm canlıları
kapsayan annedir. Bir çift boynuzun arasında güneş diski bulunan akbaba şeklinde bir şapka
giymiş kadın olarak gösterilir.

2.37: İsis

Horus: Mısır mitolojisinde Gök tanrısıdır. Horus, şahin başlı tasvir edilir.

2.38: Horus
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Anubis: Mumyalama tanrısıdır. Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir. Anubis
çoğunlukla bir çakalın ya da kurdun siyah başı ile insan formunda tasvir edilirdi. Bu yüzden
mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takarlardı.

2.39: Anubis

Ra: Mısır mitolojisinde Güneş tanrısıdır. Genellikle başında bir disk bulunan şahin
kafalı insan biçiminde canlandırılmıştır.

2.40: Ra

Toth: Ay tanrısıdır. Yaşam anahtarının sahibidir. Tanrılar meclisinin kâtibi, tanrıların
yazılarını insanların anlayabileceği şekilde ilk alfabeyi icat eden sihrin ve zamanın tanrısıdır.
İbiş kuşu başıyla tasvir edilir.

2.41: Toth
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Bast: Koruyucu tanrıça olarak firavunun savunucusu ve koruyucusu olarak görülürdü.
Ra’nın kızı sayılan Bast ayrıca “Ra'nın Gözü” olan tanrılardandı.

2.42: Bast

2.3.2.2. Mısır Mitolojisine Ait Öyküler


Osiris Efsanesi

Osiris, Mısır kültünde, en önemli tanrılardan biridir. Tanrıça İsis’in hem kocası, hem
kardeşi; Horus’un ise babasıdır. Osiris, bu dünyanın kural koyucusudur. Aynı zamanda
tarımın ve bereketin simgesidir.
Mitolojiye göre insanlar Osiris’i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler.
Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır. Seth Osiris’ten kurtulmak için bir plan yapar.
Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris’i de o şölene
davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa
ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e uyar. Bunun üzerine Seth
hemen tabutun kapağını kapatır ve Osiris’in içinde oldugu tabutu Nil’e atar.
Osiris’in karısı İsis kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp
Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar. Seth avdan dönerken
tabutu bulur ve çok sinirlenir. Osiris’in vücudunu tabuttan çıkarıp parçalara böler ve Mısır’ın
çeşitli yerlerine dağıtır.
İsis bu parçaları teker teker bulur. Bir parçası eksiktir. Buna rağmen sihir ve büyü
gücünü kullanarak dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. İsis ve Osiris’in Horus adında
bir çocukları olur. Horus büyüyünce Seth’e savaş açar. Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde
anlatılmaktadır. Bu savaşın sonucunda Osiris yer altı dünyasının kralı, Horus yaşamın kralı,
Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
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2.3.3. Arap Mitolojisi
Arap mitolojisi, Arapların antik inançlarının bütünüdür. İslam öncesi ve İslam'ın
ortaya çıktığı ilk dönemlerde, Arap yarımadasındaki Araplar, aynı politeistik unsurlara sahip
farklı birer mitolojik inanç yapısına sahiptiler. Özellikle Mekke ve Mekke'deki Kâbe, Arap
mitolojisi için merkez nokta sayılabilirdi; bugün İslam'ın ve "tek tanrı"nın sembolü haline
gelmiş olan Kâbe, o dönemlerdeki politeistik inançta da önemli bir yer teşkil etmekteydi.
İçinde barındırdığı putlar İslam tarihince de doğrulanmaktadır ve sarmalandığı cin, yarı tanrı
sembolleri bunun en büyük kanıtıdır.
2.3.3.1. Tanrıların Görevleri ve Doğaları
Arap mitolojisinde büyük bir çeşitlilik mevcuttu ve çoğu tanrının hangi nesne, kavram
veya iş ile bağdaştırıldığı bugün bilinmemektedir. Arapların yüzden fazla putları olduğu [6]
göz önüne alınırsa büyük ihtimalle bu putların simgelediği büyük sayıda tanrılar mevcuttu.
Fakat o dönemdeki Arapların ve Arap mitolojisi bağlılarının dini yaşamları hakkında fazla
bilgi olmayışı, tanrılara tam olarak ne tür görev veya tanımlar atfettiklerini bilmemizi
zorlaştırır. Ayrıca, var olan çeşitlilik nedeniyle birçok farklı kabile daha farklı mitolojik
gruplar ve tapınımlar oluşturmuştur. Örneğin, Kinâne kabilesinin Ay, Teym kabilesinin eddeberân ve Kelb kabilesinin Şi'ra yıldızı gibi gök cisimlerine taptığı bildirilmektedir. Farklı
kabilelerin tanrılarının arasındaki bağlar ve benzerlikler veya farklı kabilelerinin birbirlerinin
tanrılarına olan bakış açıları belirsizdir.
Bunların dışında tarihçilerin çoğunluğu, Arap mitolojisindeki belirgin üç tanrıça, elLat, el-Uzza ve Menat'ın sırasıyla Güneş, Venüs ve Ay tanrıçaları olduğunu söylemektedir.
2.3.3.2. Putperestlik
Arap mitolojisi kendi içinde yoğun bir putperestlik geleneği taşımaktaydı. Birçok
mitolojide olduğu gibi, putlar sembolize ettikleri tanrı veya tanrıçalar nedeniyle kutsal
sayılmaktaydılar ve en önemli tapınım aracıydılar. Yukarıda bahsedildiği gibi Arapların
yaklaşık yüz farklı putu olduğu bildirilmektedir. Mekke'deki Kâbe'de, İslam öncesi devirde,
farklı kabilelerinin tanrılarının putlarını da içeren yüzlerce put bulunduğu rivayet edilmiştir.
Böylece bölgeye çeşitli amaçlarla (ticaret vb.) gelen farklı kabilelere mensup kişiler kendi
kabilelerinin inandığı tanrılara, bu putlar sayesinde tapabilmekteydi.
2.3.3.3. Cinler ve Kehanet
Arap mitolojisinde yaygın bir cin inancı vardı. Bazı hayvanların cinlerle ilgileri
olduğunu düşünmekteydiler. Ayrıca gûl diye adlandırdıkları dişi cinlerin varlığına
inanırlardı. Haklarında ve uygulamalarında çok bir bilgi bulunmasa da topluluklarda büyücü
ve kâhinlerin var olduğu bilinmektedir. Bu kişilerin cinlerle ilgileri olduğuna inanıldığı için
genel olarak insanlar bu kişilerden çekinirlerdi. Cinlerin bu kâhinlere gizli şeyleri haber
verdiği, kehanetlerde bulunduğu düşünülürdü. Bu nedenledir ki kâhinler topluluk içinde
sıklıkla hakem rolü üstlenirlerdi.
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2.4. Avustralya ve Okyanusya Mitolojisi
2.4.1. Avustralya Aborjin Mitolojisi
Avustralya’nın batı yakasında bulunan, dünyanın ikinci büyük krateri “Wolfe Creek”
300 bin yıl önce, 50 bin ton ağırlığındaki bir meteorun düşmesiyle oluşmuş. 895 metre
genişliğinde ve 50 metre derinliğindeki bu krater, 1947’de Jeolojist Andy Reeves tarafından
keşfedildikten sonra tüm yerküre bilimcileri ve meraklı turistler Aborijinlerin kutsal
topraklarına akın ettiler. 1963 yılında kraterde bulunan iki yeni minerali keşfeden
Smithsonian Enstitüsü bilim adamları, yeni bulunan birinci minerale Reeves’in anısını
yaşatmak üzere “reevesite” adını verdiler. Kraterin bulunması ile beraber en az Yunan
mitolojisi kadar eski Aborijin mitolojisi de keşfedildi ve yapılan incelemelerde kraterin
bilimsel öneminin yanı sıra Aborijinlerin yaşamını etkileyen kutsal yönü de ortaya çıkarılmış
oldu.
Avustralya yerlilerinin yaratılış hikâyeleri, insanoğlu ile olağanüstü güçlerin
harmonisine dayanır. En yaygın mitoloji “Gökkuşağı Yılanı”dır. Yılanın dünyayı dolaşarak
geçtiği yerlerde hayatı başlattığına inanılır. Bu süreç daha sonraları Batı ülkelerinde
“dreamtime (rüya zamanı)” diye adlandırılmıştır. Yerlilerin telepati yolu ile anlaştıkları,
hatta düşünce gücü ile bir yerden başka bir yere geçiş yapabildikleri, hastaları iyileştirdikleri,
iklimleri değiştirebildikleri Aborijin mitolojisi ve sanatında tasvir edilen başlıca
konulardandır.
Wolfe Creek Kraterine tepeden bakıldığında, kraterin hemen yakınında oluşan nehir
kıvrıla kıvrıla 95 km. ötedeki yerleşim alanına ulaşır. Bitkiler sadece su kenarında yeşerir,
hayvanlar sadece su kenarında yaşar. Çölün ortasındaki tek mucize yaşam alanı nehirdir.
Aborijinler, bu su yolunun Gökkuşağı Yılanı’nın geçtiği yerlerden biri olduğuna inanırlar.
Bu mucize yaratık, en güzel renkleri ile yerlilerin resimlerinde tasvir edilir. Hiçbir zaman
uçağa binme şansına sahip olmayan Aborijinlerin nasıl olup da krateri kuşbakışı olarak
çizdikleri bilinmemektedir.

2.4.2. Hawai ve Maori Mitolojisi
Hawaililer ve Yeni Zelanda'nın Maori halkı ile aynı Polinezya kökeninden geldigi
için, Havai ve Maori yaratılış söylenleri büyük benzerlikler taşır.
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Hawai adalarındaki Polinezya toplumu, tepede şefler ve soylular, sonra rahipler, sonra
halk ve en son tabanda kölelerin bulundugu toplumsal sınıflara bölünmüştü. Her şef, ülkeyi
miras aldığı kutsal bir atadan geldigini iddia ediyordu. Polineyalılar efsanevi tarihlerinde
önemli bir yer tutan doğa tanrılarına tapmaktaydılar. Polinezya söylenlerinde tanrilar, uzak
ülkelerde veya göklerde yaşayan şefler olarak betimlenir. Kutsal atalardan geldiklerini iddia
eden Havai şefleri gibi, Havai söylenlenlerindeki kahramanlar da ya doğumla ya da evlatlık
edinilme yoluyla tanrılarla ilişki içindedirler.
Hawai mitolojisinde kutsal güç, tanrılardan insan akrabalarına geçmektedir. İngiliz
denizci ve kâşif Kaptan James Cook, Havai adalarını 1778'de keşfetti. Dokuz yıl sonra Yeni
Zelenda'ya ulaştı. İlk misyonerler 1820'de geldiler ve yerli Havaililer ve mitolojileri üzerinde
büyük etkileri oldu. Onların yönlendirmeleri ile şefler yerli dinlerini bırakıp Hıristiyanlığı
benimsediler. Polinezya yaratılış söyleni yok oldu ve yerini Kitab-i Mukaddes'in içeriğine
uygun olanı aldı.
Güneşin Terbiye Edilmesi'nin Hawaili değişkesi aynı söylenin Maori değişkesiyle çok
benzerdir. Güneşin Terbiye Edilmesi de yarı-tanrı Mauli'nin başardığı büyük işlerden biridir
ve kurnaz hilekarın iş başındaki tam bir betimlemesini sunar. Hawai şefleri gibi, Maui de
kutsal ve insan akrabalara sahiptir; kapadövücülerin (kabuktan elbise yapımı) ve öteki kadın
işlerinin koruyucu tanrıçası olan annesi aracılığıyla tanrılarla akrabadır. Maui'nin macereları
mitolojideki Hermes ve Loki gibi kurnaz kahramanların öyküleriyle benzeşir.
Hawaii Mitolojisi'ne göre Güneşin terbiye edilmesi hikâyesini araştırınız.

2.5. Kuzey- Güney Amerika Mitolojisi
16. yüzyılda İspanyollar Orta ve Güney Amerika'ya vardıkları zaman gelişkin Yerli
uygarlıklarıyla karşılaştılar. Meksika'da Aztek ve Mayalar. Kolombiya'da Çipçalar ve
Peru'da İnkalar vardı. Aztek ve Maya mitolojilerindeki bir öykü nedeniyle yerliler
başlangıçta İspanyollar'ı çok dostça karşıladılar. Mayalar'ın Kukulcan, Aztekler'in Ouetzalcöatl adını verdikleri tanrının insanlara takvimi, tarım bilgisi ve astronomiyi öğrettiğine
inanılırdı. Beyaz bir teni ve sakalı olan bu tanrı, doğuya yaptığı bir yolculuktan sonra ortadan
kaybolmuştu. Ne var ki giderken bir gün insan biçiminde geri döneceğini söylemişti.
Aztekler, beyaz tenli ve sakallı İspanyol kâşif Hernân Cortes'i görünce Ouetzalcöatl'ın geri
döndüğünü sanarak onu saygıyla karşıladılar.
Öteki önemli Aztek tanrılarından biri Tez-catlipoco, öbürü ise çok uzun boyu ve
büyük gücüyle Güneş'i temsil eden genç savaş tanrısı Huitzilopoçtli idi. Onu sağlıklı ve
güçlü kılan besin insan kanıydı. Yakalanan düşmanların yürekleri ona sunulurdu.
Güneş, Peru'da yaşayan İnkalar için de önemliydi. Krallarının Güneş'ten geldiğine ve
bu yüzden kutsal olduğuna inanıyorlardı. İn-ka İmparatorluğu'nun başkenti olan Cuzco aynı
zamanda güneş'in kutsal kentiydi. İnkalar'ın önemli yıldız, gezegen, deniz ve ay tanrıları da
vardı.
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Aztek, Maya, Çipça ve İnkalar'ın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri dağınık
kabileler halinde yaşarlardı. Tek bir büyük uygarlıkları ve gelişmiş mitolojileri yoktu.
Genellikle bitki ve hayvanlarda bir çeşit sihirli ya da olağanüstü gücün yaşadığına
inanırlardı. Bazı kabileler belirli bir hayvan türüyle özel bir akrabalıkları olduğuna inanır, bu
yüzden hiçbir zaman o hayvanı avlamaz ya da etini yemezdi.

2.43: Aztek

2.6. Çağdaş Mitoloji
Star Wars veya Tarzan gibi film ve kitap serileri zaman zaman öyle güçlü mitolojik
yönler barındırırlar ki bu yönler bazen derin ve karışık felsefi sistemlere doğru gelişebilir. Bu
nesneler mitoloji olmasalar da mitik temalar içerirler ki bunlar bazı kişilere göre benzer
psikolojik ihtiyaçları karşılar. Bunun bir örneği J. R. R. Tolkien tarafından yazılan Hobbit ve
Yüzüklerin Efendisi adlı romanlarda ve yine yazarın notları incelenerek oğlu Christopher
Tolkien tarafından yayımlanan Silmarillion, Húrin'in Çocukları, Orta Dünya Tarihi, vb.
eserlerde anlatılan Orta Dünya evreninde görülebilir. Bazı sevenleri veya takipçileri kurgusal
kompleks dünyaları, Star Trek serisindeki gibi, yanlış bir şekilde mitoloji olarak yorumlarlar;
oysa bunlar nesnel ve bilimsel bağlamda mitoloji olarak tanımlanamaz. Kurgu, insanlar ona
inanmadıkları ve ruhani (veya psikolojik) yaşantıyla bir bağ kurulmadıkça, gerçek anlamda
mitoloji seviyesine ulaşamaz. Ayrıca Percy Jackson ve Olimposlular serisi mitolojinin
günümüze uyarlamasıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dünya mitolojisine ait öyküleri çeşitli kaynaklardan araştırarak animasyon
programına, tesis ve konuk özelliklerine uygun gösteriler hazırlayabilmek için aşağıdaki
uygulama faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Avrupa mitolojisini ve Avrupa
mitolojisine ait öyküleri
araştırınız.

 Araştırma tekniklerini kullanınız.
 Bulunduğunuz bölgedeki İl Turizm
Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi toplayınız.
 Mitoloji ile ilgili katalog, broşür, film vb.
materyalleri temin ediniz.

 Asya mitolojisini ve Asya
mitolojisine ait öyküleri
araştırınız.

 Bu alanda basılı kaynaklara ulaşmak için,
üniversitelerin edebiyat fakültelerine ait
kütüphanelerden yararlanabilirsiniz.
 Bulunduğunuz bölgedeki konaklama
işletmelerini ziyaret ederek animasyon
bölümünden mitolojik hikâyelerin şovlarda
kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi alınız.

 Ortadoğu mitolojilerine ait
öyküleri araştırınız.

 Avustralya ve Okyanusya
mitolojilerine ait öyküleri
araştırınız.

 Kuzey-Güney Amerika
mitolojilerine ait öyküleri
araştırınız.

 İnternet size çok yönlü bir araştırma olanağı
sağlayacaktır. Hem ihtiyacınız olan bazı
bilgilere kolay ulaşmanızı sağlayacak hem de
ihtiyacınız olan kaynaklar hakkında bilgi sahibi
olmanızı sağlayacaktır. İhtiyacınız olan
kaynaklara nasıl ulaşabileceğiniz konusunda
sizlere yol gösterecektir.
 Araştırmalarınızda İnternetteki arama
motorlarını kullanarak istediğiniz bilgi
başlıklarını yazarak size gereken bilgilere
ulaşabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz kaynakların kaynakça
kısımlarından farklı basılı kaynakların adlarına
ulaşabilirsiniz.
 Kitapevlerinin mitolojilere ayrılmış kitap
raflarından basılı kaynaklara ulaşabilirsiniz.
 Alışveriş, gösteri merkezlerinde ve konaklama
işletmelerinde zaman zaman mitolojik öykü
sunumları yapılmaktadır. Bu sunumların
yapıldığı günleri takip edip mitoloji sunumunu
izleyebilirsiniz.
 Televizyonda özellikle TRT-2’de mitoloji ile
ilgili programlar yayınlanmaktadır. Bu
programları izleyebilirsiniz.
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 Çağdaş mitolojiye ait bilgileri
araştırınız.

 Araştırdığınız mitolojik bilgileri
sunu haline getirerek sınıf
ortamında sununuz.

 Turizm işletmelerinde zaman zaman mitolojik
öykü sunumları yapılmaktadır. Bu sunumların
yapıldığı günleri takip edip mitoloji sunumunu
izleyebilirsiniz.
 Televizyonda mitoloji ile ilgili programlar
yayınlanmaktadır. Bu programları
izleyebilirsiniz.
 Topladığınız materyalleri sunum sırasına göre
hazırlayınız.
 Topladığınız materyalleri dosyalayarak
muhafaza ediniz.
 Sınıf ortamında sunuyu gerçekleştirmeden önce
ortamı hazırlayınız.
 Sunu yaparken anlaşılır bir şekilde olmasına
dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Mısır mitolojisinde Gök tanrısının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Horus
B) Isis
C) Osiris
D) Seth

2.

Aşağıda benzer özellikteki Yunan
eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Zeus-Jupiter
B) Hermes-Mercurius
C) Aphrodite -Venus
D) Demeter-Neptunus

3.

Yunan mitolojisinde tanrıların yaşadığı dağın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olympos Dağı
B) Roma
C) Truva
D) Ida Dağı

4.

Pandora’nın (İlk kadının) yaratılması aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir
mitolojik efsanedir?
A) Yunan
B) Çin
C) Japon
D) Hitit

5.

Yunan tanrılarından Zeus’un temsil ettiği güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz tanrısı
B) Şimşek tanrısı
C) Yer altı tanrısı
D) Şarap tanrısı

6.

Roma mitolojisinde Roma’nın kuruluşunda önemli görev alan Romus ve Romulus
kardeşlerin hangi tanrının çocukları olduğuna inanılmaktadır?
A) Mars
B) Diana
C) Janus
D) Bakhüs
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7.

Roma mitolojisinde bir yüzü o yana, bir yüzü bu yana bakan ikiyüzlü Roma tanrısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceres
B) Cupid
C) Janus
D) Bakhüs

8.

Mısır mitolojisinde yer alan tanrılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Osiris
B) Horus
C) Anubis
D) Minerva

9.

İskandinav mitolojisine göre tanrılar nerede yaşarlardı?
A) Asgard
B) Midgard
C) Ragnarok
D) Niflheim

10.

Genellikle Kerberos adındaki üç başlı köpekle birlikte tasvir edilen tanrı hangisidir?
A) Poseidon
B) Hera
C) Hades
D) Ares

11.

Athena tarafından cezalandırılmak amacı ile çirkinleştirilen ve saçlarının her bir teli
yılana çevrilen hikâyenin kahramanı kimdir?
A) Poseidon
B) İlyada
C) Odysseus
D) Medusa

12.

Aşağıdakilerden hangisi Roma mitolojisine ait tanrılardan biri değildir?
A) Minos
B) Jano
C) Mars
D) Jüpiter

13.

İskandinav mitolojisine göre ‘Odin’ ne tanrısıdır?
A) Bereket Tanrısı
B) Güç Tanrısı
C) Deniz Tanrısı
D) Savaş ve Bilgelik Tanrısı
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14.

Efsanevi kahraman Kral Arthur’un öyküleri hangi ülke mitolojisinde yer almaktadır?
A) Minos
B) Kuzey Amerika
C) Britanya
D) Mezopotamya

15.

Beowulf Destanı aşağıdaki milletlerden hangisine aittir?
A) Anglosaksonlar
B) Giritliler
C) Danlar
D) Britonlar

16.

Aşağıdakilerden hangisi Türk mitolojisinde yer alan destanların ortak özellikleri
arasında yer almaz?
A) Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan kahramanlar vardır.
B) Destanlar kahramanların eylemleri üzerine kurulmuştur.
C) Sözlü destanlarda uzun anlatım, betimleme ve konuşma bölümleri bulunmaz.
D) Öykü içinde öyküye yer verilir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski Türk Destanıdır?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Göç Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Yaratılış Destanı

18.

400.000 bin mısradan oluşan, Kazak ve Kırgız Türklerinin en önemli destanı
hangisidir?
A) Manas Destanı
B) Şu Destanı
C) Ergenekon Destanı
D) Bozkurt Destanı

19.

Bilinen en önemli Göktürk Destanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alp Er Tunga
B) Bozkurt
C) Göç
D) Şu

20.

Güneşin terbiye edilmesi hangi mitolojiye ait bir efsanedir?
A) Roma
B) Mısır
C) Hawai
D) Aborjin
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Eğlence hizmetleri departmanında mitolojik öyküleri çeşitli kaynaklardan
araştırarak animasyon programına, tesis ve konuk özelliklerine uygun olarak mitolojik
öykülerden gösteri hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mitolojik öyküleri İnternetten, çeşitli kütüphanelerden araştırınız; bir öyküyle
birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak sınıfta anlatınız.



Mitolojideki diğer tuhaf yaratıkları ve onlara ait öyküleri İnternetten, çeşitli
kütüphanelerden araştırınız, bir öyküyle birlikte bilgisayarda sunu hazırlayarak
sınıfta anlatınız.

3. AKTİVİTE VE GÖSTERİLERDE
MİTOLOJİYİ KULLANMA
Animasyon programlarında mitoloji etkin bir şekilde kullanılır. Farklı kültürlere ait
anlatılar, sistematik olarak gösterilerde sunulur. Özellikle çocuk animasyon etkinlikleri
konukların değişik kültürlere ait mitolojik anlatılar; masal, efsane, hikâye gibi temel anlatım
türleri kültürler arası anlayışın ne olduğunu ya da olmadığını anlamaya çalışır. Aynı
zamanda konukları kaynaştırmada önemli bir iletişim vasıtası olurken çocukların duygu ve
düşünce dünyasının şekillenmesine de katkı sağlar.
Anadolu mitolojik hikâyeler ve efsaneler bakımından dünyanın en zengin
topraklarıdır. Ayrıca Türklerin Orta Asya’daki yaşamlarını anlatan destanlar da kültürümüzü
daha da zenginleştirmiştir. Gösteri sanatları (sinema, tiyatro, televizyon…) için çok büyük
materyal olan mitolojik hikâyeler ve destanlar eğlence hizmetleri departmanı için de çok
önemlidir. Eğlence hizmetleri departmanında yetişkin animasyon etkinlikleri düzenlenirken
mitolojik hikâyeler ve destanlar materyal olarak sıkça kullanılmaktadır. Örneğin; Türk
gecesi, Noel Baba gecesi, Viking gecesi, Latin gecesi, Sheakspare gecesi gibi. Efsaneler
sadece yetişkin animasyonunda değil, çocuk animasyonunda da kullanılmaktadır. Mini kulüp
faaliyetlerinde temalı günler düzenlenebilir. Örneğin; Define Avı, Eşek Kulaklı Midas,
Robin Hood günü gibi.
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Resim 3.1: Mitoloji Konulu Tiyatro Oyunu

3.1. Öykü Seçimi ve Uyarlama
Animasyon programını hazırlarken ilk aşama konunun (temanın) seçimidir. Konu
seçilirken;





Animasyon personelinin nitelikleri,
Otelin konumu,
Konuk profili,
Otel yönetiminin Eğlence Hizmetleri Departmanına ayırdığı bütçe, göz önünde
bulundurulur.

3.2. Planlama
3.2.1 Bütçenin Hazırlanması
Bu aşama yöneticiler arasında yapılır. Otel departman yöneticileri ve otel müdürü
arasında yapılan bu toplantıda her departmana ne kadar bütçe ayrılacağına karar verilir. Bu
yapılırken geçmiş yıllardaki bütçeler ve faaliyetler gözden geçirilir.
Daha sonra müşteri memnuniyeti anket sonuçları değerlendirilir. Geçmiş yıllarda ne
gibi eksikliklerin olduğu, nasıl düzeltilebileceği tartışıp karara bağlanarak genel bütçe
oluşturulur. Daha sonra eğlence hizmetleri departmanı otel bütçesinden kendine verilen
payla departman bütçesini oluşturur. Son aşama ise hazırlanmasına karar verilen her şov için
ayrı bütçe hazırlanmasıdır. Şov bütçesi hazırlanırken maddeler göz önünde bulundurulur.
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Truva;






Sezonluk aktivite programları incelenir.
Aktivitelerde kullanılacak malzemeler incelenir.
İhtiyaç duyulan malzemelerin özellikleri belirlenir.
Malzeme listesi hazırlanır.
Pazar araştırması yapılarak malzeme fiyatları belirlenir.

3.2.2. Personelin Eğitimi
Yapılacak bütün şovların günlerce provası yapılır. Eğitimler sadece şovlar için değil
tüm aktiviteler için yapılır. İyi bir animatör öncelikle insan ilişkileri ve iletişim konusunda
başarılı olmalıdır. Eğlence hizmetleri departmanı personelinin eğitimi çok uzun ve
yorucudur.
Başarılı bir animatör;









Sezon boyunca beden dilini çok iyi kullanabilmeli,
Mikrofon kullanma becerisine sahip olmalı,
Ritim duygusuna sahip olmalı,
Geleneksel halk dansları ve diğer (Klasik, Latin, Salon) dansların figürleri
hakkında bilgi sahibi olmalı bu figürleri uygulayabilmeli,
Sahne gösterileri hakkında bilgi sahibi olmalı,
İş disiplinine sahip olmalı,
Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmalı,
En az bir yabancı dili iyi derecede konuşabilmelidir.

3.3. Uygulama
3.3.1. Animasyon Programlarının Oluşturulması
Animasyon programları oluşturulurken;






Tesisin özellikleri,
Konuk özellikleri ( Genç, aile, üçüncü yaş, kongre, incentive, özel ilgi grupları)
Coğrafi konumu,
İklim,
Animasyon personelinin nitelikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.

Yapılamayacak gösteriler konulmamalıdır.

3.3.2. Kostüm ve Aksesuar Seçimi
Mitolojik hikâye ve destanlar ile ilgili gösteri hazırlanırken hikâyeye uygun kostüm ve
aksesuar hazırlanmalıdır. Bunun için de araştırmalar yapılmalı, kataloglar incelenmeli,
hikâyenin geçtiği dönemin özellikleri incelenip o döneme uygun kostüm hazırlanmalıdır.
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Resim 3. 2: Mitoloji konulu tiyatro oyunu

3.3.3. Dekor ve Ses Seçimi
Show programı hazırlanırken en önemli aşamalardan biride Dekor hazırlığıdır.
Dekor hazırlanırken;





Animasyon personelinin nitelikleri
Animasyon personelinin sayısı
Konuk tipleri
Otelin imkânları da (sahne, gösteri alanları) göz önünde bulundurulmalıdır.

Dekor hazırlamadan önce;






Konu özümsenmeli
Farklı ülkelerin dekor örnekleri araştırılmalı
Farklı kaynaklardan dekor modelleri araştırılmalı
Kullanılacak araç ve gereçler araştırılmalı
Bütçe tespit edilmeli.

Mitolojik hikâyeler ve destanları şov programına uyarlanırken hikâyenin çok iyi
seçilmesi gerekir. Hikâye seçilirken yukarıda bahsedilen aşamalar göz önünde
bulundurulmalıdır. Tesisin imkânları çok iyi değerlendirilmelidir. Şov programı
hazırlanırken evrensel dil yani beden dili kullanılmalıdır. Çünkü tesise gelen konuklar farklı
dil ve kültürlerden gelmektedir. Her grup için farklı dillerde gösteri hazırlanamayacağına
göre anlatılmak istenen tema görsel unsur, dans ve müzik ile desteklenmelidir.
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Resim 3.3: Mitoloji Konulu Opera Oyunu

Mitolojik hikâyelerden gösteri hazırlama işinde çalışmalara, provalara 3-4 ay önceden
başalnılır ve çalışma esnasında tespit edilen eksikilkler giderilir. Programın eksiksiz olması
için bütün detaylarıyla incelenir.
Aşağıda önemli mitolojik hikâyelerden olan ‘Medusa’nın gösterisi ile ilgili resimler
vardır.

Resim 3.4: Medusa
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Resim 3.5: Medusa

Resim 3.6: Medusa

Resim 3.7: Medusa
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Mitolojik öyküleri çeşitli kaynaklardan araştırarak animasyon programına, tesis ve
konuk özelliklerine uygun olarak mitolojik öykülerden gösteri hazırlayabilmek için aşağıdaki
uygulama faaliyetini yapınız.

İşlem Basamakları

 Animasyon programında
kullanabileceği mitolojik
öyküleri belirleyiniz.
 Seçtiğiniz mitolojik öykülerde
yer alan kahramanları
araştırınız.

 Mitolojik ait öyküleri gösteri
programında yer alabilecek
şekilde uyarlayınız.

 Kostüm ve aksesuarları
belirleyiniz.
 Dekor ve aksesuarlarını
belirleyiniz.
 Rol dağılımını belirleyiniz.
 Gösteriyi sahneleyiniz.

Öneriler
 Animasyon hazırlarken personelinin
niteliklerini, konuk profilini, otel yönetiminin
Eğlence Hizmetleri Departmanına ayırdığı
bütçeyi göz önünde bulundurunuz.
 Turizm işletmelerinde zaman zaman mitolojik
öykü sunumları yapılmaktadır. Bu sunumların
yapıldığı günleri takip edip mitoloji sunumunu
izleyebilirsiniz.
 Televizyonda mitoloji ile ilgili programlar
yayınlanmaktadır. Bu programları
izleyebilirsiniz.
 Yapılacak aktivite veya gösteriye uygun
program hazırlamalısınız.
 Hazırladığınız program da mitoloji sunumunun
zamanının ve süresinin belirlemelisiniz.
 Mitolojik konulu, katalogları incelemeli,
hikâyenin geçtiği dönemin özelliklerini
inceleyip o döneme uygun kostüm, dekor ve
aksesuar hazırlamalısınız.
 Şov programı hazırlanırken evrensel dil yani
beden dili kullanılmalıdır. Çünkü tesise gelen
konuklar farklı dil ve kültürlerden gelmektedir.
Her grup için farklı dillerde gösteri
hazırlayamayacağınıza göre anlatmak istediğiniz
tema görsel unsuru, dans ve müzik ile
desteklemelisiniz.
 Sunacağınız mitolojik öyküler için aktivite veya
gösterinin özelliğine göre yalın bir sunum
yapabileceğiniz gibi, izleyicinin dikkatini
çekecek kostüm, makyaj, dekor, müzik, ışık ve
ses efektleri kullanabilirsiniz.
 Öyküleri anlatırken monoton bir ses tonu
kullanmamalısınız. Mitolojik öyküyü anlatan
kimse ses tonunu olayın akışına göre ayarlamalı,
öyküdeki vurgulara dikkat etmelidir.
 Kullanacağınız müzikte mitolojik öykünün
geçtiği milletlerin müzik kültürünü
yansıtabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Animasyon programında kullanabileceğiniz mitolojik öyküleri
belirlediniz mi?
2. Seçtiğiniz mitolojik öykülerde yer alan kahramanları
araştırdınız mı?
3. Mitolojik öyküleri gösteri programında yer alabilecek şekilde
uyarladınız mı?
4. Kostüm ve aksesuarları belirlediniz mi?
5. Dekor ve aksesuarları belirlediniz mi?
6. Uygulamada kullanacağınız mekânı tespit ettiniz mi?
7. Uygulama yapacağınız grubunuzu oluşturdunuz mu?
8. Rol dağılımını yaptınız mı?
9. Uygulamayı başarı ile tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Animasyon programını hazırlamada öykü seçimi yapılırken aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Mitolojik bir hikâyeyi seçme,
B) Kostüm ve aksesuarları belirleme
C) Dekor ve aksesuarları belirleme,
D) İyi gelir getirici konuların seçimine öncelik verme,

2.

Animasyon programını hazırlarken konu seçiminde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Animasyon personelinin nitelikleri
B) Ülkeler arası siyasi durum
C) Konuk profili
D) Otel yönetiminin Eğlence Hizmetleri Departmanına ayırdığı bütçe

3.

Aşağıdakilerden hangisi animasyon departmanında şov bütçesi hazırlarken dikkate
alınmayan bir konudur?
A) Sezonluk aktivite programları incelenir.
B) Aktivitelerde kullanılacak malzemeler incelenir.
C) Otelin konumu belirlenir.
D) Pazar araştırması yapılarak malzeme fiyatları belirlenir.

4.

Aşağıdakilerden hangisiiyi bir animatörün özellkileri arasında yer almaz?
A) Mikrofon kullanma becerisine sahip olma
B) İş disiplinine sahip olma
C) Sahne gösterileri hakkında bilgi sahibi olma
D) Bütçe hesaplama konusunda bilgi sahibi olma

5.

Şov programı hazırlama aşamasında dekoru hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Animasyon personelinin kişisel özellikleri
B) Animasyon personelinin nitelikleri
C) Animasyon personelinin sayısı
D) Otelin imkânları

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Animasyon etkinliği hazırlarken ilk aşama konunun seçimidir.

7.

( ) Animasyon da insan ilişkileri çok önemli değildir.

8.

( ) Aktivite programları oluştururken tesisin özellikleri, coğrafi koşullar, personelin
nitelikleri göz önüne alınmalıdır.
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9.

( ) Dekor hazırlama aşamasında otelin imkânları çok önemli değildir.

10.

( ) Farklı ülkelerin dekor örnekleri dekor hazırlamada materyal olarak kullanılamaz.

11.

( ) Şov bütçesi hazırlanırken malzeme listesi hazırlanır.

12.

( ) Animatör sahne gösterileri hakkında bilgi sahibi olmayabilir.

13.

( ) Kostüm ve aksesuarlar temanın daha anlaşılır ve ilgi çekici olmasını sağlar.

14.

( ) Mitolojik hikâye ve efsaneler sadece yetişkin animasyonu için materyaldir.

15.

( ) Şov programı hazırlanırken evrensel olan beden dili kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Anadolu mitolojisi veya Dünya mitolojisine ait hikâyelerden birini seçerek araştırınız.
Seçtiğiniz hikâyeyi bir gece şovuna uyarlayınız. Gösteride kullanmak üzere grup çalışması
yapınız. Grup çalışması yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını kontrol ediniz.
Hazırladığınız gösteriyi sahneye uyarlayarak arkadaşlarınıza sununuz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Uygulama yapacağınız grubunuzu oluşturdunuz mu?
2. Anadolu mitolojisi ve Dünya mitolojisini incelediniz mi?
3. Şov programının konusunu (teması) tespit ettiniz mi?
4. Şov programınızı oluşturdunuz mu?
5. Şov programınızın amacını belirlediniz mi?
6. Şovda kullanacağınız aktiviteleri seçtiniz mi?
7. Rol dağılımını yaptınız mı?
8. Şovda kullanacağınız kostüm ve aksesuarları seçtiniz mi?
9. Şovda kullanacağınız dekoru tespit ettiniz mi?
10. Şovda kullanacağınız ses düzenini tespit ettiniz mi?
11. Uygulamayı başarı ile tamamladınız mı?
12. Elde ettiğiniz sonuçlarla hedeflediğiniz amaca ulaşabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
D
C
D
A
A
B
C
A
D
C
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
A
A
B
A
C
D
C
C
D
A
D
C
A
C
D
A
B
C
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

D

2

B

3

C

4

D

5
6

A
Doğru

7

Yanlış

8

Doğru

9

Yanlış

10

Yanlış

11

Doğru

12

Yanlış

13

Doğru

14

Yanlış

15

Doğru
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