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READING APAINTING: TOWER OF BABEL

Codes ofthe painting "Tower ofBabel". whicb has been nu/de in the i6tb cenıury ~y Pie/er RTUegel the E/der who is one ofthe most
jamaılS and extraordinaı}' artisls ofRenal:~sance,has been examined wiıh tbe help of E1'1ı:in panojik}"s three pbased iconological
method and semeiological methods. II hisıoricalmulgeqgraphica/ hackgmund ı'esearch has heen nu,de abouııhe anist and Cily of
Babel, and ıhe painJing has been examined i~~ ıhe denoıalion witbin ıhis wnıexl, jiJlloıı;ed I~ a connotation analysis. Fina/J)' it is
ımi/ers/ood thaııhe arlisı bas a sign(ficant message in ıhe painling, directed to ıbe humanil)' ofthe caming ages
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...bel' imge tan'hı·e!. toplumsal ı'e kültürel açıdan kel1flilerine özgü oil.m ı'e

birhidetiyle çekişen ı'e çeUşengöl7lıe tarzlarını somut/tlr. "
Rictuml Lepperl LEPPERT1,

GİRİş

Sanat yapmndaki imgelerin görüncn kısmından

daha çok ardında )-atanm merak edilmesi, sanatçının hangi
tarihsel süreçtc, Mngi toplumsal ve kültürel erkilerJe yapmm
oluşturduğunun da bilinmesi gereksinimini doğurmakta,
böylece basit bir ilgiden kapsamlı bir araştırmaya giden
süreç başlamaktadır. Herhangi bir üslupta oluşturulmuş

görsel bir sanat yapıtında yer alan imgelere ve biçimlere
yüklenen anlamların çözümlenmesi sorunsalından
kaynaklanan çalışmalarda öncelik kazanan "Ikonoloji", 20,
yüzyıl sanat kuramcısı Erwin Panof.'ky tarafindan geliştirilen

Ibir yöntembilimdir. ?anaf,ky'nin geli,'itirdiği ve üç aşamaya

ayırdığı ikonolojik yöntemle "ön ikonografik betimleme",
"ikonografık çözümleme" ve "ikon< )lojik yorum" adını verdiği

katmanlar yardunıyla önce yapıtııı konusu ve içerdiği imgeler,
motifler tanımlanmakta, ardından yapıt, üretildiği çağın

şifreleri, sanatçının ortamı, algıJan, kültürel kodları,

birikimlerinden yola çıkarak yapı,[an anlamlandırma

çalışmalarına göre yorumlanmaktadır.

Yine geçtiğimiz yüzyılda F.De Saussure ve
eS.Peirce gibi dilbilimciler tarafından başlanıan vc
A.].Grcimas, RBartes gibi kuramcılarca geliştirilcn

Göstergebilim (Semiyoloji) yöntemlerikuııanarak sanat

yapıtını yorumlama olanaklan bulunmaktadır. Bu bağlamda

bilimsel bir anlarrılandmlJa süreci izleyerek yapıun bildi risini
bir üst-dile dönüştürme anlayışı çerçevesinde, özgün, sıra

dışı ve döneminin şifreleriyle yüklü bir Rönesans yapıunı

okumaya çalışacağız,

Yapıt, .!\lman Rönesansı'nın öncü isimlerinden
biri olan "Köylü" lakaplı Yaşlı Pieter Bmegel'e aittir, Hassas
ve bilinçli bir sanatçı olduğu ve yapıtlannda köylüleri çok
iyi betimlediği içjn kendisine bu lakap yakıştırılmıştır.

Kaynaklarda, kesin olmamak!a birlikte 1525 vılında

Hollanda'da Kuzey Br<ibam'ta doğduğu, 1552:)3'te İtalya'da
kaldığı belirtilmekıcdir. IIuxleyonu "bir antrOpolog ve
toplumsal hir fıJozof' olarak yorumlarken Yenıuri onu ''traji·
komedi ozanı" ilan eder. ltalvan Rönesans'ını ivi hilen ve
bu özelliğine Kuzey'c özgü ahlili değer de yükleyen ressamın
eserlerincic, Ortaçağ ile Rönesans, Reform ile doğa felsefeSi,
ahlaki yaşamla yaratıcı özgürlük sentezlerini açığa çıkardığı

sövlenir2 Ressamm dinsel bir mitren yola çıkarak insanlık

komedisinin alaylı betimlemelerinden biri -olduğu kabul
edilen, 1563 yılında yaptığı "Babil Kulesi" adlı yapıtı da bu
türdcn bir örnektir.

Söz konusu yapıt, Bruegel'in, kuleııin berimindeki
tükenmez zenginlik imgeseflik, gösteren ve gösterilenlerm

• Yrd. Doç.. Balıkeoj[ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Re.ıiın Bölümü. Balıkesir.
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boııuğu bakımından yapıdan arasında benzeri olmadığı
söylenen bir resmidir. Burada konuşan sadece formlar
değildir. Bu tema Bnıegel'den önce bu kadar büyük bO}lltta
çalı~ılınamıştır ve bu iş sanatsal imgelemin donık noktası

olarak kabul edijmektedir.) Okumaya başlamadan evvel
ciddi bir an-alan ve an-zaman incelemesi gerekmektedir.
Jean Bolıem'ya göre Babil kentinin arkeolojik
incelenmesinde; temeli. bir kenan 90 metre olan kare planlı,

yüksekliğinin de 90 metre olduğu tabmin edilen çok kath
bir ziggurata ail küçük bir temeJ kalınlısı dışında bir belırtiye

rastlanmam~tır4 Kule/ıe ilgili olarak Tevrat" ta bulunan mine
"kerpicin taŞ yerine, katranın harç yeıine kuııanıldığı, kavrnin
dağılmaması için bir şehir ve semaya kadar yükselen bir
kule bina etmekten" söz edilir.sBuradan vola çıkmaktacllr

ressam. Kuleyle ve Babil şehriyle ilgili uzun bir behmlemcsi
bulunan tarihçi Herodot'un anlatırıundan haberdar olduğuna
dair izlerde bulunmaktadır. Heroclot tarihinde; Pers
egemenliği döneminden söz ederek, kulenin sekiz katlı,

yukan doğru incelerek çıkıığıllL, en üstte seçilmi,ş

rahibekrden ba,~kasının giremediği hir tapınak olduğunu,

Babil kentinin etrafı sağlam surlarla çevrili, üç dön karlı

evlerelen oluştuğunu anlatmaktadu·.G Babil kulesinin beşbin
yıJ öncesinde Sümer'lerden başlayarak ikibinbeşyüz yıl

öncesine kadarki süreçte kavimlerin istHalanyla defalarca
yıkılıp YIPrauhp yeı1iden yapıldığı, aDarddığı bilinmektedir.
En son (1.0.555-539) Per) istilası sonrası yıkılarak y:ızg15lyla

baş başa bırakılmı.~nr.

Resim; Yaşlı Pieier Bruegel, "Babil Ku/es/':. 1563

3SElT' ,'1, Wiltred: Picrer Bnıcgclıhe .Elder, Vienna, 1998, sa)'fa no. 55
4BülTERO, Jean; Külıürümü:cün Şaf.ığı Babil, Isranbu!, 2006, saytı no: 125.
5CERAM C.W; Tanrılar Me7:ıriar ve Bilginler, Ist:lobuL 1994, sayfa no: 2'12
6 HERODOTOS: Hemdot Tanhi, Ist30bu!, 1991. sayfu no: 73
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Resme düzanlamsal bağlamda bakuğunlZ.da, ana
izlek olan kule, tipikbir Roma mimarisiclir. Ressamın Italya'ya
yapmış oldnğu seyahatinde gördüğü (oliseum'un mimari
etkileri açıkça seçiliL Yine hn dizgede yer alan insanların

n7.iksd özellikleri, giyim tarılan, kullantiıklan in~aat

malzemeleli, yapı iskelelen, mekanik düzenekler, kaldıraçlar,

silahlar. gemiler, evler, surlar. kuleler, köprüler, yel
değirmenleri, su değirmenleıi, diğer yapılar, hana kral ve
avanesi gibi gösterenler tümüyle Avrupalıdır. Dik çatılı

evlenfle doğrudan bir Kuzey Avrupa kemine gönderme
yapılmaktadır. Odenli ki kentte kilise kulelerine benzer
etkide yapılar yer almaktadır. Yapı iskeleleıinin

betimlemesinde haç gönclermesi fark edilmektedir. Kulenin
düz anlamsal ezici büyüklüğünü, tlgürlerin ve nesnelerin
küçüklüğü vurgulamaktadıL Kent ve liman kUll'ye saygı

gösterir gihi sessiz ve etkisiz.lIir. !<ule hem biımemiş hem
de yıkılmış izJenimi vermektedir. Işçiler ya da esirler yıprauCl

hir çalı.5ma sergilemektedirler. Hepsi şehirde değil de
kuledeki o küçük evlerde yaşamakıadırlaL Kule, görünen
iç bölmeleri de dikkate a'lınclığında, mükemmel biı yapı

etkisi yaratmaktadır, ancak mımarlık ya da mühendislik
bakımından çok ayrıntılı bakıldığında imlcinsız bir yapı

olduğunun açıkça görüldüğü ve ressamJIl bunun bilincinde
olduğu söylenmektedir.'

Dikeyokuma aşamasında ise ~~ne kulenin
kendisinin yan anlamlarından birinin "insan eüretiflin"
simgesi old·uğu folunda bir söylemden söz edilebilir.
Günümüzde Asur tabletlerinin okunması sonucu Kral
Nebııkadııezar'ın babasından devraldığı işlerden hirinin de
tanrı Mareluk'un onuruna kuleyi onarmak ve "tepesi gökle
yarışsın" diye yükseltmek olduğunu biliyoruzB Ohalde bu
resimde yan anlamsal düzlemde, Tanrıl'a, belki de cennete
yaklaşmayı simgelerken uzamsal anIamda yerin
maddeseııiğinden uzaklaşarak buludann arasından göğün

tinselliğine doğru çıkma isteğine dönüşıüğünü

düşündürüyor. Bulutun yan anlamlannelan birinin de geçidUk
olduğu nu belirtmekte hıyda var. Yahudiler de göğe ulaşma

nkrinden yola çıkarak "insan küstahlığı"mrı örneği olarak
simgeler Babil kn1esini. Yine Teveat'ta Babirelen "Büyük
Fahişe" ya da <·günahkar kent" diye sözedildiğim yazan
Arkeolog Koldewey'egöre de gücün ve zenginliğin simgesidir
bu devasa gösterge.9

Öte vanclan kulenin hitirilememiş olmasının da
"insanU1 başarısııhğının" simgesi olduğu. ha;arl'ı olmasının
ise "insanoğlunun devamlılığına ve mükemmelliğine kar~ın

eninde sonunda yenilmeye mabkum oluşnnu" simgelediği

söylemler arasındadır. Aynca bitmemişliğin, Incil'deki
"insan eliyle yapıları her şeyin yarım kalması gerektiği"

paradigmasıyla örtüştüğü resimde, kuledeki bu yıpr'JIlmışlık

7 SEIPEl., w; sayfu no: 56
8 CERA\l, C.W; sal'fu no: 178
9 CtRA.\l, C\1'; sayfa no 179.

"büyük fahişe" eğretilemesi de olabilir. Kulenin mimariSinin
Roma'daki Kolezyunı'a benzemesi pagan dönem alegorisİ

olmalıdır Kentin, dik çatılı evleriyle Kuzey Avrupa şehit'lerine

gönderme yapınası, ressamın kültürel kodlanrun bir azizliği

de olabilir. Kulenin yamuk, eğreli gibi olması, karmaşık ve
mimari anlamda olanaksız bir yapı oluşu, gibi birçok
göstergeyi zekice yapılmış ironiler dizgesi olarak
dcğerlendirehiliriz. Bu ironi kendiler,ini evrensel mimar ilan
edenlere bir naz.ire olabilir. Ona kana, devınimi olanaksız

tx)~'l([taki metal vinein bir topa benzemeSi, bu ve diğer insan
gücüyle çalışan makine ve çarklann içinde yürüyen minicik
esirlerin, fa~it dairedeki den.ey fdrelerini çağrıştırması, insan
zekasına yine ironik bir vurgudur. Ancak tüm teknik
olanaklara. gayretlere, Kral'ın denetimine karşın, yapının

tamamlanabilecek gibi olmaması da "burnu çok havada bir
bırsın son safhada olduğunu" simgelemektedir. Burada,
izleğin bir tarat.ı onanilrken diğer taraJinın yıkılıyol' olmasının,

tam da aynı coğrafyada günümüzde yaşananlar için de
geçerlilı.~i trajik hir r'd..'iılantı değil midir?

Sonuç olarak, kule imgesinin tamamlanruasının

imkansızlığı, insanın haşarısızlığının, giderek de ilerleyen
insanın açmazının belinisidir. Bruegel insani ve toplumsal
çelişkileri tarihsel bir öğe etrannda öflülü bir ala~{a işleyerek,

ak\lcılıkla mamıkS17lık aıClSıııdaki ince çizgiyi açığa çıkarmıştır.
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