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2- Mitoloji Nedir ? 



Mitolojinin tanımına 

geçmeden Mitlerin 
ne oldugunu  
ögrenelim mi?  
 

- 
- 



Mitler, doga güçlerini ve 
dogaüstü yaratıkları anlatan 
yasanmıs ya da 
hayal ürünü  
öykülerdir.  
 
 

. . 

- 
- 



Peki 
 Mitoloji 
       Nedir ? 



Mitoloji, 
Efsane 
bilimidir. 



  Mitoloji , Yunancada;  
 
      MYTHOS               +          LOGOS 
 
   hikaye - efsane       ve        söz   
 

   kelimesinden gelmektedir.    
 
 



Mitoloji; çok eski zamanlarda 
yasamıs olan ulusların inandıkları 
tanrıların, kahramanların, devlerin 
ve perilerin hayatından  bahseden 
hikayeleri arastırır. 

.   .  

. 



MitOlOji,  
 

. . 

. 

           kısaca 
Mitleri yani öykü ve 
efsaneleri  arastırır.  



Mit Türlerini de inceleyelim mi? 



Mitler üç gruba ayrılır: 
1-Tabiat olaylarını, hayvanların kökenini, 
töreleri, örf ve adetleri anlatan mitler. 
2-Tarihi olayları açıklayıcı nitelikte olan 
mitler. 

3- Sadece maceraları anlatan, eglendirici 
nitelikte olan mitler. 



1- Tabiat olaylarını anlatan mitler… 

NUH  TUFANI - MICHELANGELO 



NUH TUFANI - MICHELANGELO 

Tufan, bir çok yerel efsaneye ve kutsal kitaplara göre Allah 
tarafından bir kavmi, milleti ya da tüm insanları cezalandırmak 
amacıyla gönderildigine inanılan büyük felakettir. 



Tufan yalnızca kutsal metinlere özgü bir 
kavram değildir; kutsal metinlerden önce de 
mevcut bulunan, pek çok mitoloji, masal, 
inanıslarda yer etmis bir kavramdır. 
 

. . 
*Bu da bize gösteriyor ki hiçbir 
topluluğun mitolojisi diğerlerinin 
mitolojilerinden tamamen bağımsız 
değildir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mitoloji


2-Tarihi olayları açıklayıcı nitelikte olan mitler… 

TRUVA SAVAŞI - Keithwormwood 

Yunan mitolojisinde, 
Truva'lı Paris'in 
Sparta Kralı 
Menelaus 'un karısı 
Helen'i kaçırması 
sonucunda 
Yunanlıların  
Anadolu'daki Truva 
kentine saldırmasını 
konu alan savaştır. 

http://keithwormwood.deviantart.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunan_mitolojisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Truva
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris_(mitoloji)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helen


3- Sadece maceraları anlatan, eglendirici nitelikte olan mitler 

Uçan Halı  - Mathieu Tozer 
Arap Mitolojisinde; 
binbir gece masallarında geçen bir öykü… 



binbir gece masallarında geçen bir baska öykü 
            Aladdin’in  Sihirli Lambası 

Binbir Gece Masalları 
Orta Çag'da kaleme 
alınmıs Orta Dogu 
kökenli edebi eserdir. 
Şehrazad'ın hükümdar 
kocasına anlattıgı 
hikâyelerden olusur.  . 

. 

- 

- 
- 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_%C3%87a%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Do%C4%9Fu


3- Mitler Nasıl Yayıldı ? 

Mitler, yüzyıllar boyunca 
birbirlerinden beslenerek  
zenginleşmişlerdir. Başlarda 
kulaktan kulağa gizlice yayılıyorken 
zamanla kimileri, özellikle de 
yazarlıkla uğrasanlar mitleri kayda 
almışlardır.  



Böylece Dünya Mitolojsi 
sözlü ve yazılı mitlerden 
beslenerek olustu. . 



4- Dünya  Mitolojisi 
 
 
 
 
 
 

Dünya mitolojisi, Sümer, Hitit, Babil ve Eski 
Mısır uygarlıklarından  Yunan, Roma ve 
Kuzey Avrupa’ya; Britanya Adaları’ndan 
Pasifik Adaları’na; Uzak Dogu halklarından 
Eskimolar’a; Afrika’dan Kuzey ve Güney 
Amerika’ya kadar, yeryüzünün farklı 
kültürlerine ait mitlerin bütününü kapsar. 

- 





5- Mitoloji ve Sanat 
Mitolojinin sanat alanındaki etkilesimi de çok 
fazladır. Özellikle resim sanatında bu etkiyi 
yogun olarak görebiliyoruz. Örnekler buraya 
alınamayacak kadar çok, en çarpıcı birkaçını 
vermekle yetinelim. Sandro Boticelli, Sair 
Poizian’ın bir siirinden esinlenerek yaptıgı 
meshur “Venüs’ün Dogusu” tablosudur.  
 
 
 
 

- 

- 

-  
 
-  
 

-  

. 

. 
. 



Boticelli, Afrodit’in bir deniz kabuğunun üzerinde köpüklerden 
ortaya çıkışını resmetmiştir; resmin bir köşesinde de Rüzgar Tanrısı 
Afrodit’e doğru üflemektedir.  



Yunan 
Mitolojisinde 
geçen bir diger 
hikaye de vazoya 
çizilen 
Prometheus’un 
Zeus tarafından 
cezalandırılması 
mitidir. 

- 



Tanrılardan atesi çalıp; insanlıga veren 
 Prometheus tanrı Zeus tarafından kayalara 
zincirlenerek cezalandırılır. Hergün bir akbaba 
tarafından yenilen cigeri tekrardan büyür.  
Promethus’u bu ızdıraptan yarı insan yarı tanrı 
olan Herkül kurtarır. Prometheus daha sonra   
Zeus tarafından ölümsüzler arasına çıkartılır. 

- 

- 

. 





Peki günümüz 
dünyasında hiç 
mitolojik özellikleri 
olan bir kahraman var 
mı? 



Olabilir mi? 



 Superman dogaüstü güçleri olan, uçabilen bir 
kahraman degil mi sizce? 

- 
- 



YA                                          BUNLAR?  



SPIRDEMAN - ÖRÜMCEK ADAM 



BATMAN – YARASA ADAM 



Mitoloji; görsel sanatların sıkça basvurdugu bir 
alandır. Resim, sinema, edebiyat ve daha bir çok 
sanat dalına kaynak olan mitoloji günümüz 
dünyasında yeni öykülerin kaynagı olmaya devam 
ediyor.Eski mitolojik kahramanlara benzer yeni 
kahramanlar olusturuluyor. Bu da mitlerin 
birbirinden beslenerek çogaldıgını gösteren en 
büyük kanıttır.  

 - 

 
- 

 - 
. 
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