
YAZAR HAKKINDA

1998 doğumlu… Küçük yaşlarda mitolojik çizgi romanlarla ve 
oyunlarla mitolojiye ilgi duymaya başladı. Yıllar geçtikçe mitoloji üze-
rine yaptığı araştırmalar yaşamının bir parçasına dönüştü. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun 
oldu. 2018 yılından beri "Mitolojik Evren" adlı Instagram hesabından 
takipçilerine sanat tarihi, arkeoloji ve mitoloji üzerine bilgiler akta-
rıyor. İskandinav mitolojisi üzerine video eğitim seminerleri veriyor. 

Mitolojide ve sanatta daha çok İskandinav kültürü üzerine ça-
lışmalar sürdürüyor. Bitirme tezi çalışmasını İskandinav sanatı ve  
18-19. yüzyıllarda çizilmiş İskandinav mitolojisini konu alan  
yağlıboya tablolar üzerine tamamladı. Sanat tarihi alanında akademik 
olarak geleceğe yönelik eğitim planları devam etmektedir.
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“Ben Odin’in oğlu, Thrud, Magni ve Modi’nin babası yıldırım 

tanrısı Thor! Thrudheim’dir yaşadığım yer! Altın saçlı eşim 

Sif ile birlikte Bilskirnir adlı sarayımda yaşarım. Devler diyarı 

Jotunheim’de bilir herkes adımı. Orada yaşayan devler birçok 

kez bakmıştır çekicim Mjölnir’in tadına! Yoktur tanrılar arasında 

benden güçlüsü. Gecenin torunu, toprağın oğlu olmamdan gelir 

kudretim! Ne zaman kalsa Asgard ve Midgard tehdit altında, 

yararım gökyüzünü çekicimin savurduğu yıldırımlarımla!”

– Thor
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ÖNSÖZ

İskandinav mitolojisi... Bana göre tüm mitolojilerin en eğ-
lencelisi ve en ilgi çekicisi. Küçük yaşlarda okuduğum çizgi ro-
manlardan ve mitolojik oyunlardan ilgimi çekmeye başlayan 
mitoloji, ilerleyen zamanlarda bir ilgiden ziyade mesleğime 
dönüştü. Üniversitede her ne kadar Yunan ve Roma mitolojisi 
üzerine eğitim almış olsam da İskandinav mitolojisi ve kültürü 
benim hep çalışmak istediğim bir alandı. Bu alan üzerinde araş-
tırmalarıma gerek öğrencilik hayatımda gerekse şu anda büyük 
bir zevkle ve istekle devam etmekteyim. İskandinav kültürü-
ne ve mitolojisine olan öğrenme ve öğretme arzumdan dolayı 
üniversite bitirme tezi olarak İskandinav mitolojisi ve sanatı 
üzerine bir konu tercih ettim. “18.-19. Yüzyıllarda İskandinav 
Mitolojisini Konu Alan Tablolar” adlı bitirme tezi çalışmamı 
teslim ederek bu alan üzerine ilk çalışmamı tamamlamış bu-
lundum. Bitirme tezimi yazarken aynı zamanda şu anda eliniz-
de tuttuğunuz İskandinav Mitolojisi kitabımın çalışmalarını da 
sürdürmekteydim. Ayrıca İskandinav mitolojisi üzerine çeşitli 
eğitimler verdim. Uzun uğraşlar sonucunda emeğimin karşılığı 
olarak kitabımı siz değerli okuyucularıma sunmak benim için 
büyük bir onur.

Bu alanı tercih etmemdeki en büyük sebep ise İskandinav 
kültürü ve mitolojisi üzerine ülkemizde büyük bir bilgi eksik-
liği olmasıdır. Var olan yayımlanmış kitaplar içerisinde çok 
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değerli kaynaklar yer alsa da çevirilerindeki hatalar okuyucu-
ya ne yazık ki yanlış bilgiler aktarılmasına sebep olmaktadır. 
Tabii ki bu tür hatalar bile isteye yapılmadığından dolayı her 
yazarın, çevirmenin ya da her yayınevinin başına gelebilecek 
talihsizliklerdir. Ben İskandinav Mitolojisi kitabımda bu hata-
lara düşmemek için uzun uğraşlar sonucu titizlikle çalışmamı 
tamamlamak için büyük bir çaba sarf ettim. Sizlere İskandinav 
mitolojisinin kökeni ve efsaneleri üzerine akıcı ve anlaşılır bir 
anlatımla bilgiler aktarmaya çalıştım.

Bir sanat tarihçisi olarak her zaman görselin anlatımdaki 
rolünün çok büyük olduğuna inanırım. Bu sebepten dolayı bu 
kitabımda sizlere bilgileri aktarırken anlatımı çeşitli illüstras-
yonlarla destekledim. Kitap içerisinde yer alan tüm illüstras-
yonlar 19.-20. yüzyıllarda yazılmış İskandinav mitolojisi hak-
kındaki dergi ve kitaplarda anlatımı desteklemek üzere ünlü 
illüstratörler tarafından çizilmiş illüstrasyonlardır. Ayrıca bu 
illüstrasyonların da künye bilgilerini sırasıyla sanatçı adı, eser 
adı, tarih ve teknik olarak sizlere aktardım. Siz değerli okuyu-
cularıma tavsiyem kitabı okurken görselleri dikkatli bir şekilde 
incelemenizdir. Bu okuduğunuz ve öğrendiğiniz bilginin akılda 
kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca bir diğer naçizane tavsiyem ise mitolojik efsaneleri 
sadece sıradan bir hikâye olarak okumayıp içerisindeki olaydan 
iyi veya kötü ders çıkarmanızdır. Ne de olsa bunu yapmamız 
için bu efsanelerin yer aldığı inanışa mensup olmamız gerek-
mez. Bu aslında tüm inançların efsaneleri için geçerlidir. Gerek 
günümüz dinlerinde, gerekse geçmiş inanışlarda anlatılan bu 
efsanelerde, iyi ve güzel olan şeyleri benimseyip uygulamak in-
sanlık açısından iyi olacak ve dünyamızı daha yaşanabilir bir 
yer kılacaktır. Kısacası bu kitabı okurken Loki’nin kötülüğün-
den ziyade Balder’ın iyiliğini, Odin’in çapkınlıklarından ziyade 
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Sigyn ve Nanna’nın sadakatini, Utgard Loki’nin düzenbazlıkla-
rından ziyade ise Forseti’nin adaletini benimsemeniz yerinde 
olacaktır.

Yerli ve yabancı birçok kaynağın uzun uğraşlar sonucu de-
falarca okunup araştırılmasıyla hazırladığım kitabıma sahip ol-
duğunuz için sizlere teşekkür eder ve keyifli okumalar dilerim!
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1. MİTOLOJİ VE İSKANDİNAV  
MİTOLOJİSİ HAKKINDA

Mitoloji1

Günümüzde insanlar tarafından oldukça ilgi gören, filmlere, 
tiyatro oyunlarına, şarkılara, video oyunlarına, edebiyata ve çe-
şitli sanat eserlerine ilham kaynağı olan mitolojik efsaneler as-
lında bir hikâyeden ibaret değildir. Mitoloji, çeşitli toplumların, 
kültürlerinin oluşmasında önemli rol oynayan bir unsurdur.

Mitoloji sözcüğünün kökeni Antik Yunan’a dayanır. Mito-
loji sözcüğü “mythos” ve “logos” sözcüklerinin birleşiminden 
oluşmaktadır. “Mythos” söylenen, duyulan söz anlamına ge-
lirken, “logos” sözcüğü ise söz, bilim anlamına gelmektedir. 
Mitler, ilkel zamanlarda yaşamış kavimlerin kafalarında oluş-
turduğu, evrenin, insanların ve diğer canlıların yaratılışı, doğa 
olayları gibi ya da insanlığa ait düşünce, rüya, aşk, nefret, iyilik 
ve kötülük gibi kavramların nasıl oluştuğunu sorgulamasıyla 
oluşan, varoluşsal soruları cevaplama amacıyla oluşturulmuş 
söylenceler olarak bilinir. Mythos ve logosun birleşmesi ile 
oluşan mitoloji kelimesi ise “söylence bilim” olarak kabul edi-
lir. Mitoloji, geçmiş zamanlarda farklı kültürlerin kendilerince 
oluşturduğu söylenceleri ve kavimlerin bu söylencelere zaman-
la kutsal anlamlar yükleyip, ibadet ettikleri inanç sistemlerini 
araştıran bir bilim dalıdır. Söylenceler antikçağdan günümüze 
halk arasında ağızdan ağıza dolaşarak ve çeşitli ozanlar, tarih-
çiler ve gezginlerin eserleriyle gelmeyi başarabilmiştir. Aynı  

1 Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, Türkiye, 1972, s. 2-3


