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Özet

Anahtar
Kelimeler

Ý.Ö 5.yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Eski Yunan kültürünü biçimlendiren düþünce
"idealizm" olmuþtu. Düþüncenin yanýnda sanatta da idealizm fikri
benimsenmiþ olup, özellikle plastik sanatlarda ideal güzellikteki insaný
betimlemeye olan eðilim aðýr basmýþtý. Bu dönemde çalýþan ve heykelleri;
Helenistik ve Roma dönemindeki kopyalarý sayesinde günümüze ulaþan bir
sanatçý olan Polykleitos; eserlerini, dönemin idealizm düþüncesini; oran,
simetri ve uyum kavramlarýnda temellendiren ve Ý.Ö 6.yüzyýldan beri faal olan
Pythagoras'çý düþünce okulunun ilkelerine göre biçimlendirmiþti. Kullandýðý
sayýsal ve biçimsel düzenlemeleri; "Kanon" adlý kitabýnda açýklamýþtý. O, sadece
ideal güzelliðe sahip heykeller yapmakla kalmamýþ ama benimsediði tutumla
çaðýnýn felsefesini de görünür kýlmýþtý.
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A SCULPTOR WHO SHAPED HIS ART IN THE LIGHT OF HIS
ERA'S PHILOSOPHY: POLYKLEITOS OF ANCIENT GREECE

Abstract

Keywords

"Idealism" thought gave shape to the Ancient Greek culture in the second half
of the 5th century BC. It was assimilated in art as well as in thought. In the
plastic arts, the tendency to depict the ideal humanbeing had a strong
influence. One of the artists who was active in this period was Polycleitos. He
gave shape to his statues according to the Pythagorean thought school which
based the idealism on proportion, symmetry and harmony. He wrote a
treatise called "Canon" and explained the numerical and formal arrangements
he used. He didn't only sculpt the ideal beauty but also made the philosophy
of his time being seen.

statue
Polykleitos
Canon
Pythagoras
symmetry

67

gazi_sanat_tasarim02.qxp

04.01.2009

18:11

Page 68

Giriþ
Hangi çaðda olursa olsun, sanat eserinin biçim almasýnda;
sanatçýnýn yeteneði, kullandýðý malzeme ve yöntem yanýnda toplumsal
beðeni de etkilidir. Ancak ister bir resim olsun, bir heykel ya da þiir, her
biri sanatçýnýn yaþadýðý çaðýn düþüncesinden ya da felsefesinden izler de
taþýr. Çünkü "sanatçý zamanýnýn çocuðudur" (Schiller 1999: 36).
Bu çalýþmada gayemiz; sanatta dýþlaþan yahut görünür kýlýnan
düþünceyi, Antik Yunan'ýn heykel sanatý baðlamýnda incelemektir. Bu
amaçla idealizm1 düþüncesinin Antik Yunan kültürünü biçimlendirdiði
Klasik Çað'da (Ý.Ö 5.yüzyýlda) faal bir heykel sanatçýsý olan Argos'lu2
Polykleitos'u3 tanýtacaðýz.
Antik kaynaklardan hakkýnda bilgi edindiðimiz, eserleri günümüze
Helenistik ve Roma kopyalarý olarak ulaþan bu sanatçýnýn heykellerine
çaðýnýn idealizm düþüncesi hangi yönüyle yansýmýþtý ya da yapýtlarý
idealizmden ne þekilde beslenmiþti?
Eserlerindeki düþünsel boyutu irdelemeden, onun ideal güzelliðe
sahip heykellerinin neden yalnýzca kendi çaðýndaki ya da Roma
Çaðý'ndaki heykeltýraþlarý etkilemekle kalmayýp Rönesans Devri'ndeki
sanatçýlarda da hayranlýk uyandýrdýðýný anlayamayýz.

Polykleitos Ýdealizmine Doðru: Pythagoras'çý4
Matematik Felsefesi
Eski Yunan kültürünün Klasik Çaðý'nda; mimaride anýtsal
tapýnaklarýn, heykelde ideal güzelliðe sahip yontularýn biçimlendirildiði
dönemde çalýþan Polykleitos'un estetik anlayýþý, devrinin Pythagoras'çý
düþüncesiyle kesiþir.

1. "Dünyayý olduðu gibi kabul eden gerçekçi görüþe (realizm) karþýt olarak, gerçekliði tasarým (idea) ve ülkülere (ideal)
göre biçimlendirmek isteyen görüþ" (Akarsu 1987: 100). Eski Çað Yunanistan'ýnda idealizm fikri; Ý.Ö 5. yüzyýlýn ikinci
yarýsýndaki düþünce ve sanat ürünlerinde belirginleþir. Dönemin toplumsal hayatýndaki geliþim, siyasette demokratik
kurumlarýn geliþmesi sonucunu doðurmuþ ve halk, yönetimde söz sahibi olmuþtur. Sýradan insanýn halk meclislerinde ve
mahkemelerinde yetki sahibi olmasý, insana verilen deðerin artmasýna neden olmuþtur. Bu yeni toplumsal görünüm;
çaðýn felsefe ve sanatýnýný "ideal" insaný aramaya yöneltmiþtir. Platon gibi bir filozof; ideal bir toplum düzeninin yalnýzca
ideal bir yönetimle kurulabileceðini savunurken, Phidias ve Polykleitos gibi devrin ünlü heykeltraþlarý, ideal güzelliðe
sahip insan figürleri yaratma hevesine kapýlmýþlardý.
2. Güney Yunanistan'da bir kent
3. Ý.Ö 450-420 arasýnda yaþamýþtý.
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Heykeli üzerinde sayýsal ve þekilsel düzenlemeler yapmasý, idealizm
düþüncesini Pythagoras'çý bir estetikle biçimlendirmesi anlamýna gelir. O
yüzden Pythagoras'ýn matematik felsefesini tanýmak, Polykleitos
estetiðine giden yolda atýlacak ilk adýmdýr.
"Pythagoras felsefesi; "sýnýr" veya "düzen" düþüncesinde temellenir"
(Von Aster: 1999: 351). Dünya; "sýnýr" ve "sýnýrsýz" olarak adlandýrýlan
birbirine zýt iki ilkeden meydana gelmiþtir. Pythagoras'çý düþünce; bu
karþýtlýðý, sayýlar ve sayýlar arasýndaki iliþkilerde de görür ve buradan
hareketle sayýyý, evrensel ilke olarak kabul eder. Buna göre; "sayý, düzene
yahut tüm dünyaya hükmeden ilkedir" (Timuçin 2000: 200).
Ý.Ö 5.yüzyýl Pythagorasçý'larýndan olan Kroton'lu Philolaos'a göre;
"Ýdrak edilen her þey gerçekten sayý içerir. Sayý olmadan bir þeyi
düþüncede kavramak ya da idrak etmek mümkün deðildir. Sayýnýn
doðasýnýn ve gücünün etkilerini yalnýz tanrýlar dünyasýnda5 deðil her
yerde, insanlarýn bütün iþlerinde ve sözlerinde, teknik çalýþmalarda ve
müzikte de görmek mümkündür" (Capelle 1995: 227-228).
Philolaos'un ifadesi; Pythagoras'çý matematik felsefesinin sanata
yansýyan yönünü yani estetik anlayýþýný vurgulamaktadýr. Sayýlar ve
sayýsal oranlamalar; varlýklarýn ve nesnelerin biçim almasýnda ve
tanýnmasýnda anahtar rol oynamakla kalmaz, sanatsal oluþumlarda ve
müzikte de varlýðýný hissettirir. Erken dönem Pythagorasçý'larý gibi Klasik
Çað Pythagorasçý'larý da müzikle ilgili araþtýrmalar yapmýþ, "bilinen
müziksel aralýklarýn sayýsal temeli olduðunu keþfetmiþ ve "uyum"
kelimesini müziksel anlamýyla kullanmýþlardýr" (Guthrie 1992: 220).
Varlýklarýn sayýsal baðlantýlar biçiminde düþünülmüþ olmasý; onlarýn
biçimlerinin kusursuz olmasýyla iliþkilidir. Her varlýk sahip olduðu biçimle;
bir düzen ve uyumu yansýtýr. Yalnýz dünya üzerinde deðil ama tüm

4. Ý.Ö 580-504 yýllarý arasýnda yaþamýþ Samos'lu (Sisam) filozofun baþlattýðý düþünce hareketi yahut felsefe öðretisi.
Doðduðu kentteki siyasi kargaþalardan bunalan düþünür, Ýtalya'daki Kroton kentine yerleþerek burada bir felsefe
hareketi baþlatmýþtýr. Geliþtirdiði dini öðreti -ruh göçü fikri üzerine kurulu- bir yana konumuz açýsýndan önemli olan
öðretisi; matematik felsefesi üzerine temellendirdiði öðretidir. Evreni, dünyayý ve dünya üzerindeki tüm varlýklarý sayýsal
baðlantýlar olarak açýklayan bu düþünce, onun Ý.Ö 5. ve 4.yüzyýllardaki öðrencileri tarafýndan daha da geliþtirilmiþtir ve
Pythagoras'çý matematik öðretisine dair antik kaynaklardan günümüze ulaþan bilgiler de daha çok bu iki yüzyýldandýr.
Erken dönemde çalýþan Pythagorasçý'lar gibi, bu iki yüzyýlda faal olan Pythagoras'çýlar da, matematik felsefesini,
astronomi ve müzik kuramlarýyla pekiþtirmiþlerdir. Bugün de geometride "Pitagoras teoremi" olarak bilinen "dik açýlý bir
üçgende hipotenüsün karesi, diðer iki kenarýn karelerinin toplamýna eþittir" kuralý, geç dönem Pythagorasçý'larýna
atfedilen bir buluþtur.
5. Eski Çað Uygarlýklarýnda gökyüzündeki gezegenler ve yýldýzlar tanrýlar olarak tasavvur edilirdi. Burada gökyüzündeki
cisimlerin düzeninden bahsediliyor.
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evrende var olan biçimsel kusursuzluk ve simetri, erken dönem
Pythagorasçý'larýnýn geliþtirdiði öðretide de vardýr. Bunlardan Himera'lý6
Petron'a göre; "Her kenarýnda altmýþ dünyanýn yer aldýðý eþkenar üçgen
biçiminde düzenlenmiþ yüzseksenüç dünya vardýr. Geriye kalan üç dünya
üçgenin köþelerinde bulunur" (Capelle 1994: 88).
Ý.Ö 5.yüzyýlýn erken Pythagorasçý'larýndan olan Kroton'lu fizikçidoktor Alkmaion'a göre ise; insan saðlýðý, "güçler arasýndaki eþitlikle
korunur -ýslak ve kuru, soðuk ve sýcak, acý ve tatlý ve geri kalanlar- bunlar
arasýnda yalnýz birinin yönetimi yýkýcýdýr. Saðlýk, niteliklerin orantýsal
karýþýmýdýr" (Barnes 2004: 95).
Alkmaion'un açtýðý yoldan yürüyen geç dönem Pythagorasçý'larý;
yalnýz somut varlýklarý deðil ama soyut deðerleri de sayýsal temelde
nitelendirmiþlerdi. Bunlar arasýnda etik deðerler de vardý.
Aristoteles'in7 dediði gibi: "Pythagorasçý'lar, matematiðin ilkelerinin
her þeyin ilkeleri olduðunu düþünmüþlerdir. Onlara göre sayýlarýn filanca
özel biçimi adalet, diðeri ruh ve akýl, bir diðeri uygun zamandýr. Onlar,
sayýlarýn öðelerinin her þeyin öðeleri olduðunu düþünmüþlerdir"
(Aristoteles 1996: 100).
Pythagoras'çý düþüncede yalnýz cansýz varlýklarýn ve soyut
kavramlarýn deðil ama canlý varlýklarýn da sayýsal bir temeli vardý.
Aristoteles'e göre; "Pythagoras'çý Eurytus, canlý varlýklarý belirli sayýlarla
tanýmlýyordu. Örneðin filanca sayý bir insanýn, bir diðeri atýn sayýsý idi. O,
bazýlarýnýn sayýlarý üçgen veya kare þeklinde gösterdikleri gibi çakýl
taþlarýný kullanarak canlý varlýklarýn biçimlerini temsil ediyordu. Renkli
çakýl taþlarýyla tanýmlanacak þeyin dýþ kenarlarýný yaklaþýk bir biçimde
çözmekte ve onlarý sayarak bu þeyin özünü oluþturan sayýyý elde
etmekteydi. Örneðin; insan "250" idi" (Aristoteles 1996: 602-603).
Tüm bu tanýklýklar; Pythagoras'çý matematik felsefesinin,
Poykleitos'un sanatýnda somut yansýsýný bulacaðýmýz estetik yönüne
iþaret etmektedir. Buna göre; "Yalnýz þekil kazanmýþ olan tanýnabilir. Þekil
ise ölçüye, kanuna, sayýya dayanýr. Her uyarlýk, sayýca sýnýrlandýrýlmýþ,
belirtilmiþtir" (Kranz 1984: 127).

6. Ýtalya'da antik kent.
7. Ý.Ö 384-322 yýllarý arasýnda yaþamýþ Makedonya doðumlu filozof.
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Týpký Pythagoras'çý düþünce okulunun üyeleri gibi sanattaki güzelin
matematiksel bir düzenlemeden geçtiðini düþünen Aristoteles'in
ifadesine bakacak olursak; "Güzelliðin en yüksek biçimleri düzen, simetri
ve belirliliktir. Matematiksel bilimlerin özel bir biçimde gösterdikleri de
bunlardýr. Bu biçimler açýkça birçok eserin nedenidir" (Aristoteles 1996:
539).
Plotinos'un8 "Enneadlar" isimli kitabýnda yazdýðýna göre de; "Gözün
algýladýðý güzel, parçalarýn birbiriyle ve bütünle iliþkisinde yatar. Yani;
görünen þeylerdeki güzellik, diðer her þeyde olduðu gibi simetri ve
oranlamadan oluþur" (Richter 1951: 5).

Heykellerinde Pythagoras Estetiðini
Somutlaþtýran Polykleitos
Klasik dönem heykellerinin çoðu gibi, Polykleitos'un eserleri de
günümüze yalnýzca Helenistik ve Roma Çað'ý kopyalarý olarak ulaþmýþtýr.
Daha çok bronz malzeme ile çalýþan sanatçý (Speake 1994: 509), yaptýðý
atlet heykelleriyle büyük bir ün kazanmýþtýr.
Doðduðu kent olan Argos'taki Hera9 tapýnaðý için yaptýðý devasa
boyuttaki heykel ise; Pausanias'ýn10 anlattýðý kadarýyla; "Bir tahtta oturur
durumda olup, çok büyüktü. Altýn ve fildiþinden11 yapýlmýþtý. Tacý üzerine
kharit12 kabartmalarý iþlenmiþti. Bir elinde âsâsý, diðerinde ise bir nar
vardý" (Pausanias 1918: 334).
Polykleitos'un Pythagoras'çý düþünce temelinde biçimlendirdiði
heykeli; bronz olan orjinali Ý.Ö 5.yüzyýlýn son yarýsýna tarihlenen ve
günümüzde de "Doryphoros"13 (mýzrak taþýyan) olarak anýlan yontusudur.
Roma dönemi kopyalarý aracýlýðýyla tanýdýðýmýz bu heykelin halen Napoli
Ulusal Müzesi'nde yer alan iki metre yüksekliðindeki örneði (Fotoðraf:1);
Ýtalya'nýn Pompeii antik kentinde 19. yüzyýlýn sonunda bulunmuþtur.
Heykelin aslýnýn nerede durduðu ve gerçek boyutlarý kadar kimliði
de tartýþmalýdýr. Genel kaný; bir savaþçý olduðu yönündedir. Sanat tarihçisi
8. Ý.S 205-269/270 yýllarý arasýnda yaþamýþ Mýsýr doðumlu filozof.
9. Yunan mitolojisinde baþtanrý Zeus'un karýsý. Baþtanrýça.
10. Roma döneminde (Ý.S 2.yüzyýl) yaþamýþ gezgin ve coðrafyacý. Anadolu'nun antik Lidya bölgesinde doðmuþtur.
"Yunanistan seyahatnamesi" isimli on ciltlik bir kitabý bulunmaktadýr.
11. Chryselephantine denen malzeme.
12. Yunan mitolojisinde insanlara ve tabiata güzellik ve cazibe veren tanrýçalar.
13. Bu niteleme; heykel için ilk kez Roma Çaðý'nda kullanýldýðýndan, gerçek ismi olamaz.

71

gazi_sanat_tasarim02.qxp

04.01.2009

18:11

Page 72

Andrew Stewart'a göre ise; "mitolojik bir kahraman, muhtemelen
Akhilleus14 olabilir" (Stewart 1997: 88).

Fotoðraf 1

Konumuz açýsýndan önemli olan; sanatçýnýn, heykelini Pythagoras'çý
matematik felsefesine uygun biçimlendirmiþ olmasýdýr. Yani; yapýtý
üzerinde belirli sayýsal ve oransal düzenlemeler yapmýþ olmasýdýr. Bu
mükemmel heykel sadece kendi çaðýnda deðil ama sonraki dönemlerde
de heykeltraþlar için bir örnek teþkil etmiþ ve Plinius'un15 ifadesine göre;
adeta bir "kanun gibi" (Stewart 1997: 93) benimsenmiþtir.
Antik kaynaklardan edindiðimiz bilgilere göre; sanatçý bu heykele
"Kanon" (düzen yahut kural) adýný vermiþti ve heykelinde uyguladýðý
oransal ve þekilsel düzenlemeleri anlattýðý, ayný adlý bir de kitap yazmýþtý.
Bu eser de ne yazýk ki günümüze ulaþmamýþtýr. Ancak Ý.S 2.yüzyýl
Roma'sýnda yaþamýþ Pergamon'lu16 týpçý Galen'in yazdýklarýna bakacak
olursak; "Khrysippos'a17 göre; güzellik, vücut parçalarýnýn birbirine
oranýndan oluþur. Polykleitos'un Kanon'unda belirlediði gibi. O, insan
figüründeki oranlamalarý yazýlý bir inceleme ile saptamýþ, bu kurama göre
yaptýðý heykeline de ayný adý vermiþtir" (Richter: 1951, 4).

14.
15.
16.
17.
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Homeros'un "Ýlyada" destanýnda adý sýkça geçen efsanevi kiþilik. Yunanlý kahraman.
Ý.S 23/4-79 yýllarý arasýnda yaþamýþ Romalý bilgin ve yazar. "Doðal Tarih" isimli kitabý, otuzyedi ciltten oluþur.
Günümüzde Bergama olarak bilinen antik Anadolu kenti.
Ý.Ö 280-207 yýllarý arasýnda yaþamýþ Helenistik Çað filozofu.
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Heykeldeki duruþ þeklinde ilk göze çarpan ise; karþýlýklý uzuvlarýn
birbirine zýt hareketler içinde tasvir edilmiþ olmasýdýr. Sað bacak, gergin
olup yere saðlam basmaktadýr. Ancak sol bacak gevþek olup, hafifçe
geriye çekilmiþ ve yalnýz ayak parmaklarý yere deðer durumdadýr. Ayný
karþýtlýðý kollarýn biçimlendiriliþinde de görürüz. Sað kol bacaða yapýþýk
iken, sol kol rahat bir duruþ sergiler18. Uzuvlarýn bu karþýlýklý dengeleyici
hareketi, baþýn vücuda tezat teþkil edecek þekilde hafifçe yana dönüþüyle
tamamlanmýþtýr. Bu ifade; özellikle "Rönesans'ta Klasik Çað'a özgü kabul
edilen ve "contrapposto" olarak adlandýrýlan hareketi oluþturmaktadýr"
(Boardman 1993: 103).
Plinius ve Galen gibi Roma Çaðý'nda yaþamýþ bir mimar olan
Vitruvius'un19 "De Architectura Libri De Cum" (Mimari Üzerine On Kitap)
isimli kitabýnda yer alan "Tapýnaklarda ve Ýnsan Bedeninde Simetri"
baþlýklý yazýsý ise; Polykleitos'un uygulamasýný çaðrýþtýrarak, Rönesans
Çaðý'nýn büyük ressamlarýndan olan Leonardo Da Vinci'nin 1490
civarýnda yaptýðý "Vitruvius adamý" isimli çizimine (Fotoðraf:2) kaynaklýk
etmektedir.

Fotoðraf 2

18. Bu düzenleme biçimi; yani vücudun sað tarafýndaki uzuvlarýn gergin, sol tarafýndaki uzuvlarýn gevþek
biçimlendiriliþi, Aristoteles'in "Metafizik" kitabýnda Pythagorasçý'lara atfettiði ve onlarýn iki paralel sütun içinde
gösterdikleri on ilkeyi akla getirir: Sýnýr ve Sýnýrsýz / Sükunette olan ve Harekette olan
Tek ve Çift / Doðru ve Eðri
Bir ve Çok / Aydýnlýk ve Karanlýk
Sað ve Sol / Ýyi ve Kötü
Erkek ve Diþi / Kare ve Dikdörtgen
"Sað"ýn sükunette olan ve doðru ile "Sol"un harekette olan ve eðri ile eþleþtirilmesi; Pythagoras'çý düþüncenin heykele
yansýyan baþka bir yönüdür.
19. Ý.Ö 1.yüzyýlda yaþamýþtýr.
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Ressamýn kâðýt üzerine divit, mürekkep ve kurþunkalemle yaptýðý
34,3x24,5cm ölçülerindeki bu çizimi halen Venedik Akademi
Müzesi'ndedir ( Buchholz 2005: 27).
Leonardo'nun resmine kaynaklýk eden ya da konu olan yazýya; yani
Vitruvius'a göre;
"Doða, insan vücuduna öyle bir þekil vermiþtir ki; yüzün,
çene altýndan alýna ve saç dibine kadar olan uzunluðu,
vücut yüksekliðinin 1/10'i kadardýr. Elin, bilekten orta
parmaðýn ucuna kadar uzunluðu da aynýdýr. Baþýn ise; çene
altýndan tepeye kadar olan uzunluðu tüm vücudun 1/8'idir.
Göðsün en üst kýsmýyla saç diplerinin arasý; vücut
yüksekliðinin 1/6'ine eþit iken, göðsün tam ortasýyla baþýn
en üst noktasý arasýndaki uzunluk, tüm vücudun 1/4'i
kadardýr. Yalnýzca yüz yüksekliðini ele alacak olursak; çene
altýyla burun deliklerinin altýndaki çizgi arasý; yüz
yüksekliðinin 1/3'idir. Burun ise burun deliklerinin altýyla iki
kaþ arasýndaki nokta arasýnda yüz yüksekliðinin 1/3'idir.
Alnýn uzunluðu da yüzün 1/3' i kadardýr. Ayaðýn boyu,
vücut yüksekliðinin1/6'ine eþit iken, ön kolun vücut
yüksekliðine oraný 1/4'dir. Vücudun diðer parçalarýnýn da
kendilerine özgü simetrik oranlarý vardýr. Ünlü ressam ve
heykeltraþlar bu oranlarý kullanarak böylesine büyük bir
þöhrete sahip olmuþlardýr."
"Ýnsan bedeninde merkez noktasý ise; göbektir. Bir adam
düþünelim. Kollarýný ve bacaklarýný iki yana açmýþ durumda
iken düz bir yüzeye sýrt üstü uzanmýþ olsun. Elimize
alacaðýmýz bir pergeli, adamýn göbek deliðine yerleþtirip
onu bir daire ile çevrelemiþ olsak, el ve ayak parmaklarý,
dairenin kenarlarýna deðecektir. Böylece insan bedeni,
dairesel bir dýþ hatta sahip olduðundan buradan bir kare
formu da elde edilir. Baþýn en üst noktasýyla ayak tabanlarý
arasýndaki mesafe gibi iki yana açýlmýþ kollar arasýndaki
geniþlik de ayný olacaktýr. Týpký mükemmel kare formunda
olduðu gibi" (Vitruvius 1960: 73,74).
Leonardo gibi birçok Rönesans sanatçýsý da Klasik Çað sanatýndan
ve Polykleitos'tan etkilenmiþtir20.Örneðin;Donatello ve Michelangelo'nun
heykellerinde Polykleitos'un yansýsýný görmek mümkündür.
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Donatello'nun 1444-1446 tarihlerinde yaptýðý ve erken Rönesans'ýn
en önemli heykellerinden biri olan "Davud" yontusu (Fotoðraf :3), tasvir
þekliyle yani figürün duruþ biçimiyle Polykleitos'çu bir tarz sergiler. Vücut
aðýrlýðý sað ayak üzerine verilmiþtir ve sað bacak gergindir. Sol bacak ve
kol ise gevþek bir duruþ içindedir. Bu heykelin baþka bir özelliði ise; "Antik
Çað'dan beri ilk kez gerçek boyutuyla çýplak olarak yapýlmýþ bir tasvir
olmasýdýr" (Toman 1995: 192).

Fotoðraf 3

Fotoðraf 4

Halen Floransa Museo Nazionale del Bargello'da sergilenen bronz
heykel; 154cm yüksekliðindedir (Toman 1995: 195).
Michelangelo'nun 1501-1504 yýllarý arasýnda þekillendirdiði ve yine
Polykleitos'un "Doryphoros" eserini anýmsatan heykeli ise; devasa
boyuttaki "Davud" yontusudur (Fotoðraf:4). Sanatçý bu eserinde; o
çaðda "insan ruhu, kiþisel cesaret ve genç bir atletik vücut arasýndaki
iliþkiden ibaret olduðu kabul edilen insanî erdemi yansýtmýþtýr" (Toman
1995: 220).

20. 14.yüzyýlda baþlayýp 16.yüzyýla dek tüm Batý ve Orta Avrupa'ya yayýlan Rönesans hareketi; hem düþüncede hem
de sanatta "hümanizm" idealini benimsemiþti. Hümanizm ise; "insanýn düþünsel, duygusal ve fiziksel yapýsýný temel ölçü
olarak alan bir ideoloji" (Sözen, Tanyeli 1994:107)idi.
Çaðýn sanatçýsýnýn ideal güzellikteki insaný betimlemeye olan tutkusunu, yüzyýllar önce Klasik Çað'ýn Yunanlý sanatçýsý
da duymuþtu. Rönesans'ta baþlayan Klasik Çað araþtýrmalarý sayesinde, sanatçýlar, Eski Yunan sanatýný tanýma fýrsatý
bulmuþ ve ideal güzelliðe sahip insan tasvirlerini Klasik Yunan sanatýndan etkilenerek biçimlendirmiþlerdi.
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Floransa'daki Galleria dell'Accademia'da sergilenen mermer heykel;
kaidesiyle birlikte 434 cm yüksekliðindedir (Toman 1995: 220). Antik
Çað'da ve Rönesans'ta böyle büyük bir ilgi çeken Doryphoros ya da
Kanon; Panofsky'ye21 göre de; "güzelliði oluþturan þeyi (kallos
synistathai) tanýmlar" (Spivey 1996: 42).
Sanatçýnýn "Diadoumenos" yahut "Saçýný baðlayan genç" eserinin
(Fotoðraf 5) bronz olan orjinali Ý.Ö 430 civarýna tarihlenir. Heykelin geç
Helenistik Çað'da yapýlmýþ bu kopyasý (Vermeule 1969:5) Delos22
adasýnda bulunmuþtur ve halen Atina Arkeoloji Müzesi'nde
sergilenmektedir. Yüksekliði yaklaþýk 2 metredir.

Fotoðraf 5

Heykelin aslýnýn nerede durduðu kadar kimliði de týpký Doryphoros
gibi tartýþmalýdýr. Delos örneðinde; figür, dayandýðý "destek üzerindeki ok
kýlýfýndan dolayý, Apollon23 tanrýyý iþaret etmektedir. Çünkü antik
metinlerde; onun bu pozu takýnmýþ "ölümsüz atlet" kimliðinden söz edilir.
Sanat tarihçisi Andrew Stewart ise; "bir kahraman - belki Paris24 olabileceðini" (Stewart 1990: 162) iddia ediyor.
Heykelde dikkatimizi çeken; Doryphoros örneðine göre, daha az
kaslý ve daha rahat bir duruþ içinde tasvir edilmiþ olmasýdýr.
Doryphoros'ta; vücudun sað tarafý, gergin uzuvlara sol tarafý ise gevþek
uzuvlara ayrýlmýþtý. Bu örnekte ise; her ne kadar vücut aðýrlýðý tek bir
bacak üzerinde taþýnýyor olsa da her iki kol da rahat bir duruþ içindedir.
21. Erwin Panofsky (1892-1965). Alman asýllý Amerikalý sanat tarihçisi.
22. Ege Denizi'ndeki adalardan biri.
23. Yunan mitolojisindeki tanrýlardan biri. Efsaneye göre; Delos'ta doðmuþtu. Müzik, bilicilik, okçuluk ve týp tanrýsý.
24. Homeros'un Ýlyada destanýnda adý geçen kahraman. Antik Troya (Hisarlýk) kentinin kralý Priamos'un oðlu.
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Sanatçýnýn "Amazon"25 heykeli de Roma dönemindeki mermer
kopyalarý sayesinde tanýdýðýmýz eseridir. Antik Efesos26 kentinde
düzenlenmiþ olduðu rivayet edilen bir heykel yarýþmasý için yaptýðý27
heykelin bu kopyasý (Fotoðraf:6); Vatikan Ulusal Müzesi'nde
sergilenmekte olup iki metre yüksekliðindedir.
Heykelin kopyasýný yapan sanatçýnýn -Sosikles- adýyla da anýlan bu
heykelde dikkat çeken; "Polykleitos'çu contrapposto düzeninin
kullanýlmýþ olmasýdýr. Ayrýca yüzdeki oranlar ve ifade biçimi Doryphoros'a
çarpýcý biçimde benzer. Heykele bakýldýðýnda ilk dikkat çeken þey de; sað
kaburganýn altýndaki yaradýr" (Stewart 1990: 162).
Bir görüþe göre; "Efes'ten döndükten sonra yaptýðý heykellerde daha
az kaslý, daha az saðlam yapýlý, daha genç yani ergenlik çaðýndaki
gençleri tasvir etmiþtir" (Vermeule 1969:5). "Kyniksos" ya da
"Westmacott atleti" olarak bilinen heykel (Fotoðraf 7); onun bu
dönemde yaptýðý çalýþmalar arasýnda kabul edilir. Pausanias'ýn da
sanatçýya atfettiði (Boardman 1992: 205) eserin Roma Çaðý'na ait bu
mermer kopyasý 150cm yüksekliðindedir.

Fotoðraf 6

Fotoðraf 7

25. Yunan mitolojisinde kadýn savaþçýlar.
26. Modern Efes.
27. Plinius'a göre; Efesos'u Amazonlar'ýn kurduðuna inanan halk, Ý.Ö 430 senesinde kentteki Artemis tapýnaðýnýn
yeniden inþasý sýrasýnda bir heykel yarýþmasý düzenlemiþ ve aralarýnda Polykleitos'un da bulunduðu devrin en meþhur
dört sanatçýsýný davet etmiþti. Her bir heykeltraþ, kendi heykelinin en güzel olduðunu iddia ederken, üç tanesi ikinci
sýraya Polykleitos'un heykelini yerleþtirmiþ, bu nedenle de onun heykeli birinci seçilmiþti.
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Aristoteles'in "Sanat erdeminden dolayý bilge heykeltraþ" (Aristoteles
1998: 119) olarak nitelendirdiði Polykleitos'un muhtemelen "Kanon"
incelemesinden kalan þu ifadeler, onun estetik anlayýþýndaki
Pythagoras'çý yaklaþýmý kanýtlar niteliktedir: "Ýyi yapýlmýþ bir sanat eseri,
sayýsýz hesaplamalarýn sonucu ortaya çýkar. Bir saç telinin kalýnlýðý bile
ölçülmelidir" (Spivey 1996: 41).

Sonuç
Sanat eserleri hakkýnda günümüze dek sayýsýz þey söylenmiþ,
yazýlmýþtýr. Bugün biliyoruz ki; sanat ne yalnýzca bir yetenek veya ilham
iþidir ne de teknik iþi. Her þeyden önce bir düþünce iþidir ya da sanatýn
düþünsel bir boyutu vardýr.
Yalnýzca kendi çaðýnda ünlü olmakla kalmayýp etkisini Rönesans'ta
da hissettiren bir sanatçý olan Polykleitos'un heykelleri; sanat tarihinde,
felsefe ve sanat iliþkisini henüz ilkçaðda görünür kýlmakla ayrý bir önem
taþýr.
Kimi araþtýrmacýlara göre; Polykleitos'un sanatýnda Pythagoras
felsefesinin izlerini aramak, o çaðdaki sanat-felsefe iliþkisine dair fazla
iyimser bir yaklaþýmdýr. Oysa onlarýn bu iddiasý; bir yanda sanatýn
düþünsel boyutunu yadsýmak anlamýna gelirken öte yanda sanatçýyý
yaratan toplumsal kültürü yok saymak demektir. Çünkü kültür; bilim,
felsefe ve sanat unsurlarýnýn birlikteliðinden oluþan bir olgudur ve
bunlarýn birbirinden kopmasý düþünülemeyeceði gibi karþýlýklý
etkileþimleri de kaçýnýlmazdýr.
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