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Mitler kutsal hikayelerdir.  
Her toplumun kendisine özgü bir mitolojisi vardır. 

Dünyanın yaratılışını, tanrıların ortaya çıkışını, cennetin 
ve cehennemin doğasını anlatır. 

  



 
Güneşin, ayın ve yıldızların yaratılışı hemen hemen tüm 

mitlerde geçer. Birçok mitolojide, doğanın güçleri tek 
başına dünyayı var etmek için bir araya gelirler.  

 

BAŞLANGIÇTA 
  
 

Hemen hemen tüm toplumlarda dünyanın, insanların ve 
hayvanların nasıl yaratıldığına dair bir hikaye vardır. Yaratılış 

mitlerinin en genel konusu tanrının isteğidir. 
 



TARİH ÖNCESİ  DEVİRLER 
Taş Devri 
MÖ 38 bin – 8 bin civarında  
buz çağının yontma çağ devrine  
ait mağara resimlerinde bizon,  
geyik gibi hayvanların av sahneleri  
yer alır. Fransa'da  
Trois-Frere'de duvara 
kazılan ünlü büyücü gibi insan figürleri genellikle 
boynuzlarla ve kuyruklarla tasvir edilmişlerdir.  
Bu resimler avda başarıyı garantilemek için 
yapılırdı. 



     Abartılı kıvrımlı kadın taş 
oymalarının doğurganlık 
büyüsüyle ilgili olduğu 
düşünülmektedir. Hamile 
kadınları ya da bolluk ve bereket 
tanrıçasını gösteriyor olabilir. 
MÖ 25 bin civarında buna 
benzer bir figür  
Laussel'de taşa oyulmuş  
olarak bulunmuştur. Elinde ilkel 
'bereket boynuzu' denilen bir 
bizon boynuzu tuttuğu için buna 
'Boynuzlu Venüs' denilmiştir.    



Cilalı Taş Devri 
MÖ 7000 civarında,  
Neolitik Avrupalılar,  
avlanmanın ve  
toplayıcılığın yanı sıra  
tarımın artan önemini  
kendi mitlerine yeni  
unsurlar ekleyerek  
gösterdiler.  
Tanrı ve tanrıçaların taş imgelerini oydular ya da onları kille 
şekillendirdiler. Figürler genelde insani özellikler taşır ama hayvan 
ya da kuş özellikleri taşıyanları da vardır. 



Bronz Devri 
MÖ 2500 civarında başlayan bu devirde bronz silah ve araçlar yapıldı. 

Yazı ve tekerlek bulundu. Gökyüzünde güçlü erkek tanrıya tapmanın 
önemi gün geçtikçe artıyordu. Bu yavaş yavaş ortaya çıkan yeni tanrı 

Yunanların, Romalıların İskandinavların ve Keltlerin mitolojilerine 
hükmedecekti.  

İskandinav Bronz Çağ mitolojisinin önemli bir parçası olduğuna inanılan,  
bir at tarafından çekilen Trundholm Güneş arabası heykeli 



Asya Amerika 

Afrika Avustralya 

KITALARA GÖRE MİTLER 

Avrupa 



ASYA 
Asya kıtası geniş bir alanı kapsar. Burada, derin köklere, 

asırlar öncesine dayanan yazılı geleneklere, karmaşık ve 
büyüleyici mitlere sahip kültürler göze çarpar; 

İran ve Türk 
Anadolu 

Çin 
Japonya 

Hindistan  

Mezopotamya 



 
İkili düşünce ilkesi (dualizm) İran mitolojisinin en önemli özelliğidir; 

İran mitolojisinde Ahura Mazda (Hürmüz) iyilik ilahıdır ve gökte oturur; Ehrimen 
ise yeraltında karanlıkların ilahıdır. 

Aynı durum Altay Türkleri'nin yaratılış destanlarında da vardır. Altay yaratılış 
destanlarında da Tanrı Kuday  gökte oturur, Erlik ise yer altında. Ama Erlik, 

Tanrı değildir;  güçlü bir şeytandır.   
Türklerdeki Tanrı düşüncesi, İran mitolojisindeki ikili ilah sistemini, tekli ilah 

sistemine çevirmiştir. 

IRAN VE TÜRK 



      
ANADOLU  

 
Kibele Anadolu kökenli (özellikle Friglerde, MÖ. 

1200-700) bir ana tanrıçadır.  Ana tanrıça 
inancı, birçok kültürde farklı isimlerle yer alır. 

Yunan anakarasında Rhea, özellikle Roma 
dönemi Mısır kültüründe İsis ve  doğurganlık ve 

bereketle ilişkilendirilen Efes Artemis'i , belli 
başlı ana tanrıça figürleridir. 

 
 Kybele, Zeus'un rüyasında gördüğü etkileyici bir 

varlıktır. Çift cinsiyetlidir yani iki cinsi de etkisi 
altında tutabilecek kadar cazibelidir.  Zeus'un 
rüyası gerçeğe döner ve Kybele ortaya çıkar. 
Zeus Kybele'nin tehlikeli olduğunu bildiği için 

öldürülme taraftarıdır ama Afrodit böyle 
güzellikteki bir varlığın öldürülmesine izin vermez.  

 



ANADOLU 
Efes Artemisi, doğurganlık, bereket ve verimlilik tanrıçasıdır. 

Efes'in çok memeli Artemis heykelleri tanrıçanın doğaya 
hakimiyetini ve her türlü uygarlığın koruyucusu olduğunu 

simgeler. 
 Heykelin başında üç katlı kule biçimli tapınak, şehirlerin 
koruyucusu olduğunun sembolüdür. Ensesindeki dolunay 

biçimindeki disk, onun bakireliğinin işaretidir. Alnındaki hilal 
ise ay tanrıçası olduğunu gösterir. Diskin iki yanında beşer 
grifon, yani kartal başlı aslan vardır.  Gerdanlığının altındaki 

memeleri bolluk ve bereket simgeleridir.  
Altı katlı eteği, dörtgen biçimli plakalara bölünmüştür. Her 

dörtgenin içinde aslan, boğa, keçi, grifon, sfenks ve arılar 
kabartma olarak gösterilmiştir. Bunlar Artemis'in doğa 

üstündeki egemenliğinin simgeleri olarak kabul edilir.  
 

 



MEZOPOTAMYA (Irak) 
SÜMER GILGAMIŞ DESTANI 

Gılgamış Destanı MÖ. 3000'e kadar 
uzanır. Günümüze gelen en eski epik 
şiirdir. Mezopotamya'da arkeologlar 
tarafından keşfedilen parçalanmış kil 
tabletler halinde bulunmuştur. Şiirde 

yarı tanrı, yarı insan olan Gılgamış, 
Uruk şehrinin zalim kralıdır. Halkı, 
tanrılardan yardım ister ve yaratılış 

tanrısı Aruru onu ölüme mahkum eder. 
Şiir, onu öldürmeye gönderilen 

Enkidu'yla arkadaş olmalarını ve 
ölümsüzlük arayışını anlatır.    



Antik Hindu mitolojisinde, Prajapati 
isimli yüce bir tanrı vardı.  

Prajapati yaratıcı tanrı Brahma'yı 
yaratarak yaratılış sürecini başlattı.  

Brahma herşeyin özü ve gücüdür. 
Yaşadığı yerin Meru Dağı olduğu 

söylenir.  
Hindu mitolojisine göre evrendeki iyi ve 

kötü içiçe geçmiştir. İnsanlar değerli 
olanı tutup, değersiz olanı atarak 

ikisini birbirinden ayırmalıdır. 

HİNDİSTAN 



ÇİN 
Çin'in en bilinen yaratılış miti, ilk 

yaratıcı Pan Gu'yu anlatır. Pan Gu 
uzun bir uykudan uyandıktan sonra 
düzensizlikleri yıkar, toprağı tutar ve 

tekrar uykuya dalmadan önce 
gökyüzünü ayırır. Bedeni ise 

kozmosun geri kalanı olur. Tanrıça 
Nü Wa ise Pan Gu'nun yaratılış 
işini başarılı bulur ancak birşeyin 
eksik kaldığını düşünür. İnsanlığı 

yaratarak eksikliği tamamlar.  



JAPONYA 
İzanagi ve İzanami bir gökkuşağında cenetten 

inen ilk çiftti. Bir mızrakla ilk okyanusu 
karıştırdılar ve japon adalarını yarattılar. 
Sonra diğer tanrıların doğumu gerçekleşti. 
İzanami ateş tanrısını doğururken öldü. 
İzanagi onunla beraber Yer altı dünyasına 
gitti. İzanagi ve İzanami; yin ve yangı, yani 
erkek ve dişi prensipleri temsil eder. 
Ayrıca,Tsuko-Yomi ay tanrısı; 
Amaterasu güneş tanrıçası; Susano fırtına 
tanrısıdır. 



AMERİKA 
Güney ve Kuzey Amerika mitolojileri birbirinden çeşitli ve 

farklıdır. Özellikle sözlü gelenekte, mitin farklı versiyonları 
anlatandan anlatana değişebilir. Mitler ayrıca yeni 

koşullara tepki verebilir ve yeni bilgileri kendine katabilir. 

Kuzey Amerika 

Meksika ve Orta Amerika 

Güney Amerika 



     İnuitler, Kanada'da yaşayan İnuit 
kolundan Eskimo halklarının ortak 
adıdır. Yaşayan herşeyin bir ruhu ya da 
inuası, yaşam gücü olduğuna inanır. 
Mitler hayatın gerçekliği, hayat da  
mitin gerçekliğini gösterir.  

     Arizonalı Maricopa kabilesinin yaratılış 
mitinin ilk kelimeleri şunlardır; 'Toprak 
annemizdi, gökyüzü babamız.' Yerli 
Amerikan inancında tüm dünya 
kutsaldır ve büyük gizemin faal ruhuyla, 
gizemli görünmez güç birbirine bağlıdır. 

KUZEY AMERİKA 



     Aztek ve Maya (MÖ 600-MS 900) 
mitolojileri baskındır. Maya dininin üç 
temel özelliği; çoktanrıcı (politeist), 
natüralist (atmosferdeki olayları 
ilahlaştırma) ve düalist olmasıdır.  
Düalistliğinde iyi ile kötü ikilemi 
yapılmakla birlikte, “hayır ve şer  
tanrıdandır” ilkesine sahiptir. İyilik ilahları 
ile kötülük ilahları sürekli bir çatışma 
içindedir; fakat gün ve gece, yaşam ve 
ölüm nasıl birbirlerinden tümüyle 
ayrılamazlarsa, bunlar da birbirlerinden 
tümüyle ayrı değildiler (ying ve yang gibi).  

MEKSİKA VE ORTA  AMERİKA 



Bunlar toprak tanrıçası 
Tlaltecuhtli'yi ayırıp yeryüzüyle 
cennetleri yaratmak için 
kendilerini yılana dönüştürdüler. 
Quetzacoatl o zaman yeni 
insanları yaratmak için önceki 
ırkın kemiklerini toplamıştı.  

Aztekler dünyamızın beşinci güneş ya da yaratılış olduğuna 
inanırdı. Diğerleri jaguarlarla, rüzgarla, ateş yağmuruyla ve büyük 
tufanla yok olmuştu. Dünya, Quetzacoatl ve Tezcatlipoca 
tarafından yeniden yaratıldı.  



İnka İmparatorluğu 1200 civarında Cusco şehrinde kuruldu. 
İnkalar güneşin çocukları olduklarına inanırlardı. Güneş tanrısı 
İnti'ye Güneş Tapınağı'nda taparlardı. Ancak yaratıcı tanrı 

Viracocha idi. İnsanları yumuşak bir taşı şekillendirerek 
yaratmıştı. Ayrıca toprak ana ve deniz ana konumunda bulunan 

tanrıçalar da vardı.  

GÜNEY AMERİKA 



AFRİKA - MISIR 
Mısır'a ait metinlerde sayılamayacak 
kadar çok tanrıdan bahsedilir. Zaman 
başlamadan önce, herşeyin su olduğu 

çağda, yaratıcı kozmik bir yılan 
formunda dinleniyordu. Bu yılan 

sonsuzluğun sembolü Ourobos'tu. 
Yaratıcı kendini güneş tanrısı Ra'ya 
dönüştürdü. Ra, burun deliklerinden 

kuru hava tanrısı Shu'yu hapşırdı. 
Ağzından nemli hava tanrısı Tefnut 

çıktı.  



Shu ve Tefnut'un çocuklarıkuru yeryüzü tanrısı Geb ve nemli gökyüzü tanrısı 
Nut'tu. Nut, Geb'in üstüne uzandı. Gökyüzü yeryüzüyle evlendi, yıldızları 

doğurdular. Nut daha sonra beş çocuk daha verdi; Kör Horus, Osiris, Seth, 
İsis ve Nephthys. Böylece Ra, Shu, Tefnut, Geb ve Nut'la birlikte Mısır'ın 

dokuz büyük tanrısını oluşturdular.  (MÖ1250) 



Ra, gün içinde güneş yelkenlisiyle gökyüzünü dolaşırdı. Gece 
yolculuğu karanlıkta ışık, iyiyle kötü ve yaşamla ölüm arasındaki 

sonsuz ve klasik savaşları simgeler.  



Mısırlılar yeni yaşamı 
garantilemek için tüm unsurların 
korunması gerektiğine inanırdı; 

fiziksel beden, isim ve gölge. 
Bedenin korunması 

gerekiyordu çünkü bedenin 
hayati gücü ka, besin almak için 

tekrar bedene dönerek, ruhu 
ba ile birleşecekti. Mumyalama 

ayini 70 gün sürerdi ve şef 
mumyacı, mumyalama sanatını 
icat eden çakal tanrı Anubis'i 

canlandırırdı. 



AVUSTRALYA YERLİLERİ 
ABORJİNLER 

 Gökkuşağı yılanları, Aborjin mitolojisinin güçlü 
figürleridir. İster erkek, ister sürüngen ister memeli olsun 
hepsinin 'Yaratıcı Rüya' görme gücü vardır. Ülkeyi 
dolaştıklarında hareketleriyle tepeleri, vadileri ve su 
kanallarını  oluşturduklarına inanılırdı. Gökkuşağı yılanları 
tehlikeli yaratıklara dönüşürdü. Bugün doğurganlık, 
bolluk ve  huzurla özdeşleştirilir.  



AVRUPA 

İrlanda 

İskandinav 

Slav 

Antik Dönem 



İRLANDA 

Mitlerinde İrlanda'nın 
uğradığı bir dizi istila 

anlatılır. Bu istilaların 
beşincisinde 
İrlanda'ya sihir 

yeteneği olan tanrı 
benzeri bir insan ırkı 

geldi.  
Daghda bu halkın kralıydı ve adının anlamı 'iyi tanrı'ydı. Çok 

akıllı olduğu söylenirdi ama komik biriydi de. Tuniği poposunu 
zar zor kapatırdı. Yiğitlikleri halkına başarı getirdiği kadar 

onları güldürmüştür de.   



İSKANDİNAV 

İskandinav tanrıları, bir dev ırkından doğmuştur. İlk dev Ymir, yaratıcı 
tanrıları; Odin, Vili ve Ve'dir. Tanrılar dünyayı yarattıktan sonra, 
kendi evlerini Asgard'da yaptılar. Sonra iki ağaç kütüklerden ilk 

insanı yarattılar; Odin kütüklere nefes ve hayat, Vili zeka ve duygu, 
Ve de görme ve duyma duyusu verdi. Ask ve Embla çifti ilk erkek 

ve kadındı ve tanrılar onlara yerleşmeleri için Midgard'ı (orta dünya) 
verdi. Asgard ve Midgard birbirine gökkuşağı şeklindeki Bilfrost 

köprüsü ile bağlıydı.  



Odin, bilinecek herşeyi 
bilmek isterdi. Bilgelik 

çeşmesinden bir yudum 
almak için bir gözünü feda 

etti. Ama bu yeterli 
değildi, kendini hayat 

ağacı Yggdrasil'in 
gövdesine astı. Bilgi 
karşılığında bedenini 

sunmuştu. 9 gün 9 gece aç 
ve susuz asılı kaldı ve artık 
runik yazıya sahipti. Runik 

yazı ona büyülü sözler 
söyleyebilme yeteneği 

verdi.   



 Odin'in oğlu gök gürültüsü 
tanrısı Thor  çekici mjöllnir'i 
düşmanlarını ezmek ve iyileri 
kutsamak için kullanırdı. 
Tanrıların evlerini yapan dev 
Thrym, aşk tanrıçası Freyja'yı 
çok beğendi ve ona evlenme 
teklif etti. Freyja bu teklifi 
reddedince Thrym Thor'un 
çekicini kaçırıp, fidye olarak da 
Freyja'yı istedi. Thor çekicini 
geri almak için gelinlik giyip 
Freyja'nın mücevherlerini takar 
ve devler ülkesine gitti. Thrym 
onu görür görmez, çekici bir 
yana koyup Freyja sandığı 
Thor'a koşunca Thor da 
hemen çekicini kapıp Thrym'in 
üstüne indiridi. Thrym o anda 
yere yıkılıverdi. 



SLAV MİTOLOJİSİ 

    Slav mitolojisinin en dikkat 
çekici özelliği düalizmidir. 
Ona göre dünya, iyi ve kötü 
karşıt tanrılar tarafından 
yönetilirdi. Slavlar bu 
tanrılara Ak Tanrı ve Kara 
Tanrı demiştir. Yaratılış 
hikayellerinde Tanrı ile 
Şeytan dünyayı birlikte 
yaratırlar. Tanrı yeryüzünü 
yaratmak istediğinde, toprağı 
yüzeye çıkarması için Şeytan'ı 
ilk suyun altına göndermiştir. 
   



ANTİK DÖNEM 
Antik dönem, Antik Yunan'da başlayan ve Romalılar tarafından 

benimsenip geliştirilen medeniyet için kullanılan bir terimdir. 
Yunan ve Romalı yazarlar, tanrı ve tanrıçaların hayatlarıyla ilgili 
çok sayıda miti kaydetmişlerdir (mö. 7 yy-mö. 5 yy.)  Bunlardan 

en eskileri iki Yunanlı epik şairdir; İlyada ve Odysseia 
eserlerinin sahibi Homeros ile tanrıların soyağacını kapsayan 

Theogonia eseriyle Hesiodos'tur.  
 

Yunan 

Roma 



Yaratıcı güç, toprak ana Gaia ve gökyüzü Uranus birleştiler ve ilk 
yaratıklar doğdu. Bunlar tek gözlü devler Tepegöz'lerdi. Uranus 

onları yeraltı dünyasına sürgün etti. Daha sonra Gaia ve Uranus'un 
yeryüzünü yönetmek için altı iri ve güçlü çocuğu oldu. Bunlar 

Titanlar olarak bilindiler. Babasını devirip kral olan Titan 
Kronos’un kaderinde de oğlu tarafından devrilmek vardı.  

YUNAN 
    
MİTOLOJİSİ                     



Titanlarla Tanrıların Savaşı 
Titanların kralı Kronos, kraliçesi olarak Rhea’yı seçti.  Kısa 

bir süre sonra çocukları oldu. Bir kahin Kronos’a 
çocuklarından birinin onu öldüreceğini söyledi. Bunu 
engellemek isteyen Kronos, doğan her çocuğunu alıp 

yuttu. Rhea altıncı doğumunda kocasını kandırdı, Kronos’a 
Zeus’un yerine, kundakladığı taşı yutturdu. Gizlice Girit’e 
gönderdiği Zeus, orada bir keçi-peri tarafından büyütüldü. 
Zeus, Yunanistan’a dönüp kardeşlerinin intikamını almaya 
karar verdi. Ama kardeşlerini Kronos’a bir hap yutturarak 

kurtarabileceğini öğrendi.  Kronos, Zeus’un bütün 
kardeşlerini kustu; Hestia, Demeter, Hera, Hades ve 

Poseidon. Zeus yeraltına sürülen tepegözleri de serbest 
bıraktı . Ve tanrılar, Tepegözlerle birlikte Titanlara savaş 

açtılar. Savaş bittiğinde genç Tanrılar evrene ve 
Olympos’a hakim oldular .  



Zeus, Poseidon ve 
Hades 

Evrenin hangi kısmını kimin yöneteceğine 
karar veremeyince kura çektiler. Zeus 
göklerin hakimi, Poseidon denizlerin 

tanrısı,  Hades’te  yer altı dünyasının 
kralı oldu. Titanlar evrenin en derinine 

hapsedildiler. Titanların en yücesi 
Atlas da, dünyayı omuzlarında 

taşımakla cezalandırıldı.  



Diğer Tanrılar 
Hera: Zeus’un karısı, tanrıların 

kraliçesi. 
Ares: Savaş ve yıkımın tanrısı. 
Artemis: Av, saflık, doğum ve 

ay tanrıçası. 
Apollon: Güneş ve sanat 

tanrısı. 
Hermes: Tanrıların habercisi, 

ölüleri Hades’e götürür. 
Afrodit: Aşk ve güzellik 

tanrıçası. 
Athena: Akıl, sanat, strateji, 

barış tanrıçasıdır.  



Atina’nın Kuruluşu Atina şehri yeni kurulm vaktadıre şehrin 
tanrısını seçilecektir. Yarışmalar sonucunda 
iki tanrı kalır; Poseidon ile Athena. Şehre en 
büyük hediyeyi veren şehrin tanrısı 
olacaktır. Poseidon öne çıkar. Üç başlı 
mızrağını yere vurur, yer yarılır ve bir at 
ortaya çıkar. Poseidon, "Bu evcil bir attır, 
insanı yorulmadan istediği her yere götürür, 
yüklerini taşır." der. Bütün tanrılar  
büyülenmiştir. Athena ise mızrağını yere 
saplar. Mızrağın saplandığı yerden bir filiz 
çıkar, büyür, çok güzel bir zeytin ağacı olur. 
"Bu zeytin ağacıdır.  Zeytinin saymakla 
bitmeyen özellikleri vardır; insanlar 
yiyebilirler, yemeklerine katabilirler. Aynı 
zamanda bozulmaz ve bozulmasını 
istemedikleri yiyecekleri saklarlar. Yağını 
yapıp, yakarlar, geceleri aydınlanırlar.." der 
zeki tanrıça. Bütün tanrılar bakakalmıştır bu 
ağaca. Hepsi tebrik eder Athena'yı, artık 
şehrin adı Atina’dır.  



ROMA 
MÖ 753’te kurulan ve 500 yıl 

boyunca tüm İtalya’yı kontrol 
eden Romalılar, yeni bir bölgeyi 

fethettiklerinde, yerli halka inanç 
özgürlüğü veriyorlardı. Bu 

nedenle Romalı tanrılar  Yunanlı 
tanrılarla ortak özellikler taşır.  

Jupiter, Yunanlı ulu tanrı Zeus’un 
özelliklerini taşır. Tanrısal 

hiyerarşide Jupiter’den sonra iki 
tanrıça geliyordu; İuono ve 

Minerva. İuno Jupiter’in karısı, 
kadınların koruyucusuydu. 

Minerva ise bilgelik ve sanat 
tanrıçasıydı.  



Romalı Tanrıların Yunan Karşılıkları  
Roma   Yunan      Rolü     
                  
Jupiter   Zeus     Gökyüzü tanrısı, ulu tanrı 
Iuno    Hera      Jupiter’in karısı 
Neptün   Poseidon    Deniz tanrısı 
Apollo   Apollon    Güneş, sanat tanrısı 
Bacchus  Dionysos    Şarap tanrısı 
Cupid   Eros      Aşk tanrısı 
Diana   Artemis     Av tanrıçası 
Mars    Ares      Savaş tanrısı 
Merkür   Hermes     Haberci tanrı 
Minerva   Athena     Bilgelik tanrıçası 
Venüs   Afrodit     Aşk tanrıçası 
Vulcanus  Hephaistos   Ateş ve volkan tanrısı 
 
 
 



RESİM  SANATINDA  MİTOLOJİ 

MS 5. yüzyılda Roma'nın çöküşünden sonra, antik döneme 
ait mitlerin popülerliği azalsa da, 15. yüzyılın başlarında, 

Rönesans döneminde Avrupa'da yeniden canlandı. 
Ressamlar mitolojik konuların resimlerini yapmaya başladı. 
Antik dönem şairlerinin eserleri, modern Avrupa dillerine 

çevrildi. Antik dönem mitolojisi hem resim, hem de diğer 
alanlarda hiç olmadığı kadar popüler oldu.  



Sandro Boticelli  ‘Primavera’ İlkbahar 1482 



Andre Mantegna ‘Parnassus’ 1497 



Raffaello Sanzio  ‘Parnassus’  Vatican Fresco,1510 



Michelangelo  Bounarroti ‘Separation of the earth from the water’ 1511  



Jean-Honoré Fragonard, Psyche showing her Sisters her Gifts from Cupid, 1753,  



Albrecht  Dürer  ‘Cupid  the honey thief’ 1514 



Hans Holbein ‘Venus ve Amor’ 1524 



Tintoretto  ‘Vulcan's forge’ 1576 



Caravaggio ‘Medusa’ 1598 



Rubens  
‘Venus ather  toilet’ 1608 



Rubens ‘Cupid riding a dolphin’ 1636 



Velasquez ‘Apollo in the Forge of Vulcan’   
Vulcan'ın Demirci Ocağı’nda Apollo 1630 



Velazquez  ‘Mercury and Argus’ 1659 



David ‘The loves of Paris and Helen’ 1788 



Ingres ‘Jupiter And Thetis’ 1811 
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