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GİRİŞ
Bazı kişilere göre, Y unan ve R om a mitologyası, bize insan so
yunun yüzyıllar önce neler düşünmüş, neler duymuş olduğunu gös
terir. Böylece, doğayla ilişkilerini son derece azaltan uygar insan
dan çıkarak doğayla kucak kucağa yaşayan insana varabiliriz. Mitologyayla ilgilenişimizin asıl sebebi de budur belki: Dünya gençtir; in
sanlar doğanın ortasında, toprağa bağlıdırlar; günlerini ağaçların,
denizlerin, tepelerin, çiçeklerin arasında geçirirler. G erçekle ger
çekdışı pek ayrılmam ıştır daha; korularda dolaşan delikanlılar,
ağaçlar arasında ansızın bir nym phe’ye rastlarlar, duru bir kaynağa
eğilen genç kızlar sularda bir naiad’ın yüzünü görüverirler.
Bu yaşayışın özlemi, mitologyadan söz açan birçok yazarın,
özellikle şairlerin, yüreğinde yatmıştır.
Bak, nasıl yükseliyor Proteus denizden;
Dinle, yaşlı Triton borusunu çalıyor.

A m a ilkel insanın durum una şöyle bir göz atınca, bu "duygulu
luk balonu" hem en sönüverir. İster şimdi Yeni G ine’de yaşamakta
olsun, isterse yüzyıllar önce yaşamış olsun, ilkel insan, korularda
dolaşırken nym phe’lere, naiad’lara değil, korku’ya rastlamış, m utlu
luk, sevinç değil, ürküntü duymuştur. O korku’dan kurtulm ak için
de büyü yapmış, soydaşlarının kanını akıtmıştır çoğu kere.
Y U N A N M İTO LO G Y A SI
Y unanlıların da kökleri b u karanlık dünyadaydı bir zamanlar;
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am a mitologyada o yabani yaşam anın izi pek görülmez. Bugün eli
m izde bulunan öykülerin ilk ne zam an anlatıldıkları bilinmiyor. Bili
nen bir şey var: O öyküler dilden dile dolaşmaya başladığında, Y u
nanlılar ilkel çağı çoktan geride bırakm ışlardı.
Y unanlılardan günüm üze gelen en eski belge, H om eros’un 1lia d a ’sıdır. Buna dayanarak, Y unan mitologyasmın İsa’dan bin yıl ka
dar önce H om eros’la başladığını söyleyebiliriz. H om eros’un belli
başlı özelliklerinden biri, sağlam, akıcı, zengin bir dil kullanm ası
dır. Bu, kendinden önce gelmiş olan Y unanlıların, düşüncelerini ra 
hatça anlatabilm ek için oturm uş bir dil yarattıklarını gösterir: B ü
yük bir uygarlık belirtisi.
Y unanlılarla birlikte, insanoğlu evrenin en önemli varlığı olu
verm iştir. D aha önce insanoğluna pek aldıran yoktu. Y unanlının ya
rattığı tanrılar bile insan biçim indedir. Mısırlı, hayal gücünün neler
yaratabileceğini gösterm ek isterm işçesine, tanrısını kedi başlı bir ka
dın olarak düşünmüş, taşlardan dev gibi yaratıklar çıkarmıştı o rta
ya. Söz gelişi, cansız, kocam an bir sfenkse tapmıştı. M ezopotam yalının tanrılarının da insanla ilgisi yoktu: Kuş başlı adam lar, boğa
başlı aslanlar. Bir başka deyimle, yaratıcının yalnız kendi kafasında
bulunan gerçekdışı varlıklar.
Eski Y unan’dan önce insanlar o tanrılara taparlardı işte. A ra
daki büyük değişikliği anlam ak için bir Z eus’un, bir Apollon’un hey
kelini göz önüne getirm ek yeter. İnsan biçimindeki ölümsüzler, as
lında dünyaya akılcı bir düzen getiriyorlardı.
Saint Paul, görünm eyeni anlayabilm ek için görünene başvur
m ak gerektiğini söylemişti. G ünüm üze kalan Yunan eserlerinde,
bu düşüncenin som ut örneklerini bulabiliriz. Yunanlı, A pollon’un
heykelini yapmak isteyince, gözlerini spor oyunlarına katılan atletle
re çevirmiş, şiirini kurarken doğrudan doğruya insanla, onun yaşa
masıyla ilgili görüntüler bulmuştu.
Tanrılar, insana benzeyince gökyüzü de eve benzer tabii. Y u
nanlılar, Olympos’daki ölüm süzlerin neler yiyip neler içtiklerini, na
sıl eğlendiklerini bilirlerdi. K orkm asına korkarlardı onlardan; am a
H era, kocası Z eus’u başkasıyla sevişirken suç üstünde bir yakala
sın, gülm ekten katılırlardı. T anrılarla insanlar arasında bir içtenlik
sürüp giderdi.
Y unan mitologyasmın yarattığı "mucize" budur: insancıl bir
dünya; her şeyi bilen, her şeyin üstündeki o Bilinmeyen V arlık’ın
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saldığı bunaltıcı korkunun silinişi...
Saçm a gibi duran bütün olaylar, bütün kişiler incelenirse görü
lecektir: C anavarlarla savaşan H erakles, T hebai’lidir. A phrodite’nin doğduğu kıyı, Kythera adasının hem en karşısındadır. Kanatlı at
Pegasos, akşam ları K orinthos’daki bir ahıra çekilir. Varlıkların geri
sindeki bu ayrıntılar, onlara canlılık verm ektedir. Çocukça bir şey
değildir bu. A lâaddin’in isteklerini yerine getirdikten sonra cinin n e
reye gittiğini bilen var mı hani?
M itologyada büyünün yeri yoktur. Y unanlılardan hem önce,
hem sonra büyük önem taşımış olan yaşlı, çirkin büyücülere rastlan
maz. Yalnız iki büyücü vardır: Kirke ile M edeia. O nlar da gençtir
ler, güzeldirler. Babil’den beri süregelen astroloji, yerini astronom i
ye bırakm ıştır; yıldızlar, insanları etkilem ez. Tanrılarla yakınlık ku
ran rahiplerden korkulm az mitologyada. Odysseus, canlarını bağış
lam ası için önünde diz çöken bir rahiple bir şairden din adam ını öldürtür, sanatçıyı kurtarır. O dysseia’da ölülerden de çekinilmez.
A ra sıra Zeus, yıldırımını fırlatır fırlatm asına; am a böylesine
olaylar pek azdır. İlk Y unan mitologyacıları, bir korku dünyasını
bir güzellik dünyasına başarıyla çevirmişlerdir.
Bu arada, karanlıkta kalan bazı n oktalan da belirtm ek gerekir.
Sevimli, güçlü ölümsüzler^ zam an zam an "erkekçe'' davranm azlar.
H ektor, tanrılardan daha soyludur; A ndrom akhe, A thena’dan da,
A phrodite’den de üstündür; H era, çoğu kere, aşağılık bir kadın ola
rak gösterilir. İnsana benzem eyen tanrılar da vardır Eski Y u
nan’da. Yarı k e ç i-y a rı insan Satyr’leri, yarı a t-y a rı insan Kentau r’ları ne yapmalı? H e ra ’ya sık sık "inek yüzlü" denir; sanki Zeus’un karısı aslında inektir de, sonradan tanrıça olmuştur. İnsanla
rın kurban edilişine de raslanır. Y a canavarlar? O korkunç Gorgon’lar, H ydra’lar, K him aira’lar?
Mitologyanın ünlü kahram anlarından biri olan H erakles, nasıl
canavarlarla savaşıp hepsini yeryüzünden sildiyse, Eski Yunan da in
sanı avucuna alan insandışı düşüncelerle savaşıp hepsini yeryüzün
den silmiştir.
Y unan mitologyası daha çok tanrılarla, tanrıçalarla ilgili öykü
lerden m eydana gelmiştir; am a Y unanlıların Kutsal Kitap’ı olarak
okunmam alıdır. Çağdaş m itologya anlayışına göre, gerçek bir mythos’un dinle doğrudan doğruya hiç ilgisi olamaz, asıl ilgisi doğayla
kurulm uştur. İnsanların, hayvanların, ağaçların, çiçeklerin, güneşin,

ayın, yıldızların, fırtınaların, deprem lerin nasıl olduğunu anlatır o
öyküler. Z eus öfkelenince elindekini yeryüzüne şöyle bir fırlatır, yıl
dırım olur. Dağın içine kapatılm ış bir canavar kurtulm ak için çırpı
nır, deprem olur. İlk bilim belirtileri.
Bir şey açıklamayan öyküler de vardır. H ani uzun kış gecelerin
de vakit geçirm ek için anlatılan öykülerden Pygmalion ile Galateia’nm, O rpheus ile E urydike’nin öyküleri, Altın Post’un Aranışı.
İlk edebiyat örnekleri.
M İT O L O G Y A Y A ZA R LA R I
M itologya kitaplarının çoğu, kaynak olarak Augustus zam anın
da yaşamış olan Latin şair Ovidius’u alır. Bu bakım dan, kimse
onunla boy ölçüşemez; am a bu kitapta pek yararlanm am aya çalış
tım ondan. H esiodos, Pindaros ve tragedya yazarları için birer ger
çek olan öyküleri o yalan, saçm a olarak ele alır; çoğu kere duygulu
dur, söylev çeker gibi anlatır. Y unanlılarda o duygululuğa, o söylev
havasına pek raslanm az.
Mitologyayla ilgilenmiş yazarların listesi uzun değildir. Liste
nin başında İliada’sı ve Odysse'ıa’sıvla H om eros vardır tabii.
İkinci yazar, İsa’dan önce dokuzuncu ya da sekizinci yüzyılda
yaşamış olan yoksul bir çiftçidir. H esiodos adlı bu çiftçinin şiirlerin
den biri, Theogonia, bütün bütüne mitologyayla ilgilidir, evrenin,
tanrıların nasıl yaratıldıklarını anlatır.
H esiodos’tan sonraki kaynak, çeşitli tanrılar için yazılmış şiir
ler olan Hym nos’lardır. Bazı araştırm acılara bakılırsa, sekizinci yüz
yılla dördüncü yüzyıl arasında yazılmışlardır. Sayıları otuz üçü bul
m aktadır.
Yunanlıların en büyük şairlerinden Pindaros, altıncı yüzyılın
sonlarında yaşamıştır. Şenlikleri, spor oyunlarını anlatan gürlerinde
hep mitologyadan söz açılır.
Ü ç tragedya yazarının en yaşlısı Aiskhlos, Pindaros’un çağda
şıydı. Sophokles ile Euripides daha gençti. Aiskhylos’un hanlılar ad
lı oyunu bir yana bırakılırsa, üçünün de bütün eserlerinin konulan
mitologyadan alınmıştı.
Bu arada üç kişinin adını da anm ak gerekiyor: Beşinci yüzyılın
sonlarıyla dördüncü yüzyılın başlarında yaşamış olan kom edya yaza
rı A ristophanes; E uripides’in çağdaşı, ilk Avrupa tarihçisi H erodo-
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tos; büyük düşünür Eflâtun.
İsa’dan önce üçüncü yüzyılda Y unan edebiyatının m erkezi İs
kenderiye olm uştu. Bu yüzden İskenderiyeli şairler diye anılan Theokritos, Bion, M oskhos ve R odos’lu A pollonios, mitologya ile ilgi
ler kurm uşlardır.
İsa’dan sonra ikinci yüzyılda yaşamış olan Latin yazar Apuleius ile Yunanlı Lukianos’un mitologya bakım ından önem leri büyük
tür. E ros ile Psykhe öyküsü yalnız A puleius’un eserinde anlatılm ış
tır.
Ne zam an yaşadığı kesin olarak bilinm eyen Yunanlı Apollodoros da, Ovidius gibi, zengin bir kaynaktır. A nlatım ının kuruluğu ba
kım ından Ovidius’dan ayrılır.
Bir başka Yunanlı, Pausanias, gezip gördüğü yerlerle ilgili m i
tologya öykülerini İsa’dan sonra ikinci yüzyılda büyük bir ciddiyetle
yazmıştır.
R om alı yazarlar içinde en başta geleni Vergilius’tur. Çağdaşı
Ovidius gibi, o da m ythos’lara inanmazdı; am a mitologya kahra
m anlarında insancıl yanlar bulm uş, yazdıklarında onların bu özellik
lerini belirtm iştir.
Rom alı öteki şairlerin, mitologya açısından ele alınınca, önem 
li olm adıkları görülür. O nlar için mitologya öyküleri sadece birer
gölgedir sanki. Y unan mitologyasını öğrenm ek için zaten R om alıla
ra değil, yazdıklarının her kelim esine inanan Y unanlılara başvur
m ak gerekir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

TANRILAR, YARATILIŞ, İLK
KAHRAMANLAR

1. TANRILAR
Yunanlılar, evreni tanrıların yarattığına inanm azlardı. O nlara
göre evren, tanrıları yaratmıştı. T anrılardan önce yer ile gök vardı:
Titanlar onların çocukları, tanrılar da torunlarıydı.
TİTA N LA R V E ON İKİ B Ü Y Ü K O LY M PO SLU LA R
Yaşlı T anrılar diye anılan Titanlar, çağlar boyunca evreni elle
rinde tutm uşlardı. Son derece güçlü ve iriydiler. Sayıları çoktur,
am a mitologyada hepsi de önemli değildir. E n önem lileri KRON O S ’tur (Latincede: S A T Ü R N US). Oğlu Zeııs, kendisini tahttan indirinceye kadar öteki Titanları yönetmiştir. R om alılara kalırsa, Jüpi
ter (Z eus’un Latince adı) tahta çıkınca Saturnus İtalya’ya kaçıp ora
ya A ltın Çağ’ı getirm iştir. Bu barış ve mutluluk dönem i de, kendi
başta kaldığı süre boyunca sürm üştür.
A dı anılabilecek öteki Titanlar şunlardır: O KEANO S, dünyayı
kuşattığı ileri sürülen ırmak; karısı TETH YS; H YPERIO N , güneşin,
ayın, şafağın babası; adı A dalet anlam ına gelen TH EM İS; om uzla
rında dünyayı taşıyan.4 TL/İS ile insanlığın kurtarıcısı PR O M E TH E U S’un babası İA P E TO S. Z eus’un başa geçmesiyle sürülmeyip ken
dilerine daha önemsiz yerler verilen Yaşlı T anrılar bunlardır işte.
Titanların yerini alan tanrıların en güçlüleri On İki Büyük
Olymposlulardır. O lym pos’da yaşadıkları için bu ad verilir kendileri
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ne. Olympos’un ne olduğu kolay kolay anlatılam az. Bir tepedir
Olympos; bazıları onun, Y u n aristan ’m en yüksek dağı, Tesalya’daki Olympos olduğunu söylerler. İlk Y unan şiiri İliada’da Z eus öteki
tanrılara, "çok yamaçlı O lym pos’un en yüce tepesinden" seslenir;
bu bölüm e göre Olym pos’un bir dağ olduğu apaçık ortadadır. A m a
biraz ilerde, yine Z eus, isterse yeryüzünü de, denizleri de, Olym
pos’un tepelerinden birine asabileceğini belirtir; bu bölüm e göre
ise Olympos’un b ir dağ olmadığı apaçık ortadadır. G ök de değildir
Olympos. H om eros, Poseidon’un deniz, H ades’in yeraltı, Z eus’un
da gökyüzü tanrısı olduğunu söyler. Yine de hep birlikte Olym
pos’da otururlar.
Olympos’a M evsim ler’in koruduğu, bulutlardan m eydana gel
miş, büyük bir kapıdan geçilerek girilirdi. İçeride tanrılar oturur,
uyur, am brosia yiyip nektar içer, A pollon’un lirini dinlerlerdi. T an
rısal bir aile m eydana getiriyordu O n İki Olymposlular:
1) Z E U S (JÜ P İT E R ), başkan.
2) PO S E ID O N (N E PT U N U S), Z eus’un erkek kardeşi.
3) H A D E S, öteki adı PL Ü TO N , Z eus’un erkek kardeşi.
4) H E ST IA (VESTA), Z eus’un kız kardeşi.
5) H E R A (IU N O ), Z eus’un karısı.
6) A R ES (M A RS); Z eus ile H e ra ’nın oğlu.
7) H E PH A IST O S (V U LCA N U S), H e ra ’nın oğlu, Z eus’un
oğlu olduğu da söylenir.
Z eus’un çocukları:
8) A T H E N A (M IN ER V A ).
9) A PO LLO N .
10) A P H R O D IT E (V EN Ü S).
11) H E R M E S (M E R C U R IU S).
12) A R T E M IS (DİANA).
Z E U S (JÜ PİT E R )
Zeus ile kardeşleri, evreni paylaşmak için kura çektiler. Deniz
P ossidon’a, yeraltı H ades’e düştü. Z eus da böylece başkan,
G ök’ün H üküm darı, Y ağm ur-tanrısı, korkunç şimşeği fırlatan Bulut-toplayıcısı oldu. Gücü, bütün öteki tanrıların güçlerinin topla
m ından da büyüktü. İliada’da ailesine şöyle der: "H erkesten güçlü-
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yüm ben. A ltın bir halat bağlayın gökyüzüne; tanrılar, tanrıçalar,
hepiniz ucundan tutun. Z eu s’u çekemezsiniz. A m a ben, istersem çe
kerim. Olympos’un tepelerinden birine bağlarım halatı, her şeyi, ye
ri de, denizi de asarım."
A m a her şeyi bilm ezdi Zeus, aynı anda her yerde birden bulu
nam azdı. O na karşı koyanlar, onu aldatanlar çıkmıştır. İliada’da Poseidon da, H e ra da onu kandırır. Bazen K ader’in, kendisinden üs
tün olduğu söylenir.
D urm adan âşık olur Zeus, kadınların peşinde koşar; bunu H e 
ra ’dan saklam ak için de bütün ustalığını kullanır, yalanlar kıvırır.
Bu durum şöyle açıklanmıştır: Bazı şehirlerin inandığı, bağlandığı
tanrıların yerini Z eus almış, zam anla ilk tanrıyla birleşerek bir tek
varlık olmuştu. İlk tanrının karısı da, ondan sonra Z eus’un karısı di
ye bilinmişti artık. Y unanlıların bu sonsuz aşk serüvenlerinden pek
hoşlanm adığı ileri sürülebilir.
Zeus; aşk, kadın yüzünden ululuğunu kaybetm em iştir. 1liü ’da A gam em non şöyle der: "En büyük, en yüce, fırtına bulutları
nın tanrısı Zeus, göklerde yaşayan." T roia’da Y unan O rdusuna,
"Zeus B aba’mn, sözlerinden dönen yabancılara hiç yardım etm edi
ği" söylenir. Z eus hakkında iki karşıt yargı, uzun süre yan yana sü
rüp gitmiştir.
Karşı konm az bir kalkanı vardı Z eus’un. Kuşu kartal, ağacı
meşeydi. Tapınağı, m eşe ağaçlarının arasında, D odona’daydı. Bakı
cılar m eşe yapraklarının hışırtılarını yorum layarak onun dileğini an
lamaya çalışırlardı.
H E R A (IU N O )
H era, Z eus’un karısı ve kız kardeşiydi; O keanos ile Tethys ta
rafından büyütülm üştü. Şairlerin pek ilgisini çekmemiş bir tanrıça
olan H era, ilk şiirlerden birinde şöyle anlatılır:
Altm-tahtlı Hera, ölümsüzler kraliçesi,
Güzellikte en üstünleri, yüce tanrıça,
Ulu Olympos’dakilerin hepsi sayarlar seni
Gökler tannsı Zeus kadar bağlıdırlar sana.

Bu yüce tanrıça Z eus’un aşk serüvenlerine adları karışan ka
dınları cezalandırm akla ün salmıştır. Suçlu olup olm adıklarına, Ze-
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