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GİRİŞ
Bazı kişilere göre, Yunan ve Roma 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. Mito- 
logyayla ilgilenişimizin asıl sebebi de budur belki: Dünya gençtir; in
sanlar doğanın ortasında, toprağa bağlıdırlar; günlerini ağaçların, 
denizlerin, tepelerin, çiçeklerin arasında geçirirler. Gerçekle ger
çekdışı pek ayrılmamıştır daha; korularda dolaşan delikanlılar, 
ağaçlar arasında ansızın bir nymphe’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 durumuna şöyle bir göz atınca, bu "duygulu
luk balonu" hemen sönüverir. İster şimdi Yeni G ine’de yaşamakta 
olsun, isterse yüzyıllar önce yaşamış olsun, ilkel insan, korularda 
dolaşırken nymphe’lere, naiad’lara değil, korku’ya rastlamış, mutlu
luk, sevinç değil, ürküntü duymuştur. O korku’dan kurtulmak için 
de büyü yapmış, soydaşlarının kanını akıtmıştır çoğu kere.

YUNAN M İTOLOGYASI

Yunanlıların da kökleri bu karanlık dünyadaydı bir zamanlar;
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am a mitologyada o yabani yaşamanın izi pek görülmez. Bugün eli
mizde bulunan öykülerin ilk ne zam an anlatıldıkları bilinmiyor. Bili
nen bir şey var: O öyküler dilden dile dolaşmaya başladığında, Yu
nanlılar ilkel çağı çoktan geride bırakmışlardı.

Yunanlılardan günümüze gelen en eski belge, H om eros’un 1li- 
ada’sıdır. Buna dayanarak, Yunan 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 kullanması
dır. Bu, kendinden önce gelmiş olan Yunanlıların, düşüncelerini ra
hatça anlatabilmek için oturmuş bir dil yarattıklarını gösterir: Bü
yük bir uygarlık belirtisi.

Yunanlılarla birlikte, insanoğlu evrenin en önemli varlığı olu
vermiştir. D aha önce insanoğluna pek aldıran yoktu. Yunanlının ya
rattığı tanrılar bile insan biçimindedir. Mısırlı, hayal gücünün neler 
yaratabileceğini göstermek istermişçesine, tanrısını kedi başlı bir ka
dın olarak düşünmüş, taşlardan dev gibi yaratıklar çıkarmıştı o rta
ya. Söz gelişi, cansız, kocaman bir sfenkse tapmıştı. Mezopotamya- 
lının tanrılarının da insanla ilgisi yoktu: Kuş başlı adamlar, boğa 
başlı aslanlar. Bir başka deyimle, yaratıcının yalnız kendi kafasında 
bulunan gerçekdışı varlıklar.

Eski Yunan’dan önce insanlar o tanrılara taparlardı işte. A ra
daki büyük değişikliği anlamak için bir Zeus’un, bir Apollon’un hey
kelini göz önüne getirmek yeter. İnsan biçimindeki ölümsüzler, as
lında dünyaya akılcı bir düzen getiriyorlardı.

Saint Paul, görünmeyeni anlayabilmek için görünene başvur
mak gerektiğini söylemişti. Günüm üze kalan Yunan eserlerinde, 
bu düşüncenin somut örneklerini bulabiliriz. Yunanlı, Apollon’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. Yu
nanlılar, Olympos’daki ölümsüzlerin neler yiyip neler içtiklerini, na
sıl eğlendiklerini bilirlerdi. Korkmasına korkarlardı onlardan; ama 
H era, kocası Zeus’u başkasıyla sevişirken suç üstünde bir yakala
sın, gülmekten katılırlardı. Tanrılarla insanlar arasında bir içtenlik 
sürüp giderdi.

Yunan mitologyasmın yarattığı "mucize" budur: insancıl bir 
dünya; her şeyi bilen, her şeyin üstündeki o Bilinmeyen Varlık’ın
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saldığı bunaltıcı korkunun silinişi...
Saçma gibi duran bütün olaylar, bütün kişiler incelenirse görü

lecektir: Canavarlarla savaşan Herakles, Thebai’lidir. A phrodite’- 
nin doğduğu kıyı, Kythera adasının hem en karşısındadır. Kanatlı at 
Pegasos, akşamları Korinthos’daki bir ahıra çekilir. Varlıkların geri
sindeki bu ayrıntılar, onlara canlılık vermektedir. Çocukça bir şey 
değildir bu. Alâaddin’in isteklerini yerine getirdikten sonra cinin ne
reye gittiğini bilen var mı hani?

Mitologyada büyünün yeri yoktur. Yunanlılardan hem önce, 
hem sonra büyük önem taşımış olan yaşlı, çirkin büyücülere rastlan
maz. Yalnız iki büyücü vardır: Kirke ile M edeia. Onlar da gençtir
ler, güzeldirler. Babil’den beri süregelen astroloji, yerini astronom i
ye bırakmıştır; yıldızlar, insanları etkilemez. Tanrılarla yakınlık ku
ran rahiplerden korkulmaz mitologyada. Odysseus, canlarını bağış
laması için önünde diz çöken bir rahiple bir şairden din adamını öl- 
dürtür, sanatçıyı kurtarır. Odysseia’da ölülerden de çekinilmez.

A ra sıra Zeus, yıldırımını fırlatır fırlatmasına; ama böylesine 
olaylar pek azdır. İlk Yunan mitologyacıları, bir korku dünyasını 
bir güzellik dünyasına başarıyla çevirmişlerdir.

Bu arada, karanlıkta kalan bazı noktalan da belirtmek gerekir. 
Sevimli, güçlü ölümsüzler^ zam an zam an "erkekçe'' davranmazlar. 
Hektor, tanrılardan daha soyludur; Andromakhe, A thena’dan da, 
Aphrodite’den de üstündür; H era, çoğu kere, aşağılık bir kadın ola
rak gösterilir. İnsana benzemeyen tanrılar da vardır Eski Yu
nan’da. Yarı keçi-yarı insan Satyr’leri, yarı a t-y a r ı insan Kenta- 
ur’ları ne yapmalı? H era’ya sık sık "inek yüzlü" denir; sanki Ze- 
us’un karısı aslında inektir de, sonradan tanrıça olmuştur. İnsanla
rın kurban edilişine de raslanır. Ya canavarlar? O korkunç Gor- 
gon’lar, Hydra’lar, Khimaira’lar?

Mitologyanın ünlü kahram anlarından biri olan Herakles, nasıl 
canavarlarla savaşıp hepsini yeryüzünden sildiyse, Eski Yunan da in
sanı avucuna alan insandışı düşüncelerle savaşıp hepsini yeryüzün
den silmiştir.

Yunan mitologyası daha çok tanrılarla, tanrıçalarla ilgili öykü
lerden meydana gelmiştir; am a Yunanlıların Kutsal Kitap’ı olarak 
okunmamalıdır. Çağdaş mitologya anlayışına göre, gerçek bir myt- 
hos’un dinle doğrudan doğruya hiç ilgisi olamaz, asıl ilgisi doğayla 
kurulmuştur. İnsanların, hayvanların, ağaçların, çiçeklerin, güneşin,



ayın, yıldızların, fırtınaların, deprem lerin nasıl olduğunu anlatır o 
öyküler. Zeus öfkelenince elindekini yeryüzüne şöyle bir fırlatır, yıl
dırım olur. Dağın içine kapatılmış bir canavar kurtulmak için çırpı
nır, deprem olur. İlk bilim belirtileri.

Bir şey açıklamayan öyküler de vardır. Hani uzun kış gecelerin
de vakit geçirmek için anlatılan öykülerden Pygmalion ile Gala- 
teia’nm, Orpheus ile Eurydike’nin öyküleri, Altın Post’un Aranışı. 
İlk edebiyat örnekleri.

M İTOLOGYA YAZARLARI

Mitologya kitaplarının çoğu, kaynak olarak Augustus zamanın
da yaşamış olan Latin şair Ovidius’u alır. Bu bakımdan, kimse 
onunla boy ölçüşemez; ama bu kitapta pek yararlanmamaya çalış
tım ondan. Hesiodos, Pindaros ve tragedya yazarları için birer ger
çek olan öyküleri o yalan, saçma olarak ele alır; çoğu kere duygulu
dur, söylev çeker gibi anlatır. Yunanlılarda o duygululuğa, o söylev 
havasına pek raslanmaz.

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. Hesiodos adlı bu çiftçinin şiirlerin
den biri, Theogonia, bütün bütüne mitologyayla ilgilidir, evrenin, 
tanrıların nasıl yaratıldıklarını anlatır.

Hesiodos’tan sonraki kaynak, çeşitli tanrılar için yazılmış şiir
ler olan Hymnos’lardır. Bazı araştırm acılara bakılırsa, sekizinci yüz
yılla dördüncü yüzyıl arasında yazılmışlardır. Sayıları otuz üçü bul
maktadır.

Yunanlıların en büyük şairlerinden Pindaros, altıncı yüzyılın 
sonlarında yaşamıştır. Şenlikleri, spor oyunlarını anlatan gürlerinde 
hep mitologyadan söz açılır.

Üç 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 anmak gerekiyor: Beşinci yüzyılın 
sonlarıyla dördüncü yüzyılın başlarında yaşamış olan komedya yaza
rı Aristophanes; Euripides’in çağdaşı, ilk Avrupa tarihçisi H erodo-
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tos; büyük düşünür Eflâtun.
İsa’dan önce üçüncü yüzyılda Yunan edebiyatının merkezi İs

kenderiye olmuştu. Bu yüzden İskenderiyeli şairler diye anılan The- 
okritos, Bion, Moskhos ve Rodos’lu Apollonios, mitologya ile ilgi
ler kurmuşlardır.

İsa’dan sonra ikinci yüzyılda yaşamış olan Latin yazar Apulei- 
us ile Yunanlı Lukianos’un mitologya bakımından önemleri büyük
tür. Eros ile Psykhe öyküsü yalnız Apuleius’un eserinde anlatılmış
tır.

Ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmeyen Yunanlı Apollodo- 
ros da, Ovidius gibi, zengin bir kaynaktır. Anlatımının kuruluğu ba
kımından Ovidius’dan ayrılır.

Bir başka Yunanlı, Pausanias, gezip gördüğü yerlerle ilgili mi
tologya öykülerini İsa’dan sonra ikinci yüzyılda büyük bir ciddiyetle 
yazmıştır.

Romalı yazarlar içinde en başta geleni Vergilius’tur. Çağdaşı 
Ovidius gibi, o da mythos’lara inanmazdı; ama mitologya kahra
m anlarında insancıl yanlar bulmuş, yazdıklarında onların bu özellik
lerini belirtmiştir.

Romalı öteki şairlerin, mitologya açısından ele alınınca, önem 
li olmadıkları görülür. Onlar için mitologya öyküleri sadece birer 
gölgedir sanki. Yunan mitologyasını öğrenmek için zaten Romalıla
ra  değil, yazdıklarının her kelimesine inanan Yunanlılara başvur
mak gerekir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

TANRILAR, YARATILIŞ, İLK 
KAHRAMANLAR

1. TANRILAR

Yunanlılar, evreni tanrıların yarattığına inanmazlardı. Onlara 
göre evren, tanrıları yaratmıştı. Tanrılardan önce yer ile gök vardı: 
Titanlar onların çocukları, tanrılar da torunlarıydı.

TİTANLAR VE ON İKİ BÜYÜK OLYM POSLULAR

Yaşlı Tanrılar diye anılan Titanlar, çağlar boyunca evreni elle
rinde tutmuşlardı. Son derece güçlü ve iriydiler. Sayıları çoktur, 
ama mitologyada hepsi de önemli değildir. En önemlileri KRO- 
N O S  ’tur (Latincede: SA TÜ R N  US). Oğlu Zeııs, kendisini tahttan in- 
dirinceye kadar öteki Titanları yönetmiştir. Rom alılara kalırsa, Jüpi
ter (Zeus’un Latince adı) tahta çıkınca Saturnus İtalya’ya kaçıp ora
ya Altın Çağ’ı getirmiştir. Bu barış ve mutluluk dönemi de, kendi 
başta kaldığı süre boyunca sürmüştür.

Adı anılabilecek öteki Titanlar şunlardır: OKEANOS, dünyayı 
kuşattığı ileri sürülen ırmak; karısı TETHYS; HYPERION, güneşin, 
ayın, şafağın babası; adı Adalet anlamına gelen THEMİS; omuzla
rında dünyayı taşıyan.4 TL/İS ile insanlığın kurtarıcısı PROM ETHE- 
U S’un babası İAPETOS. Zeus’un başa geçmesiyle sürülmeyip ken
dilerine daha önemsiz yerler verilen Yaşlı Tanrılar bunlardır işte.

Titanların yerini alan tanrıların en güçlüleri On İki Büyük 
Olymposlulardır. Olympos’da yaşadıkları için bu ad verilir kendileri
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ne. Olympos’un ne olduğu kolay kolay anlatılamaz. Bir tepedir 
Olympos; bazıları onun, Y unaristan’m en yüksek dağı, Tesalya’da- 
ki Olympos olduğunu söylerler. İlk Yunan şiiri İliada’da Zeus öteki 
tanrılara, "çok yamaçlı Olympos’un en yüce tepesinden" seslenir; 
bu bölüme göre Olympos’un bir dağ olduğu apaçık ortadadır. Am a 
biraz ilerde, yine Zeus, isterse yeryüzünü de, denizleri de, Olym
pos’un tepelerinden birine asabileceğini belirtir; bu bölüme göre 
ise Olympos’un bir dağ olmadığı apaçık ortadadır. Gök de değildir 
Olympos. Hom eros, Poseidon’un deniz, H ades’in yeraltı, Zeus’un 
da gökyüzü tanrısı olduğunu söyler. Yine de hep birlikte Olym
pos’da otururlar.

Olympos’a M evsimler’in koruduğu, bulutlardan meydana gel
miş, büyük bir kapıdan geçilerek girilirdi. İçeride tanrılar oturur, 
uyur, ambrosia yiyip nektar içer, Apollon’un lirini dinlerlerdi. Tan
rısal bir aile meydana getiriyordu On İki Olymposlular:

1) ZEU S (JÜ PİTER ), başkan.
2) PO SEID O N  (NEPTUNUS), Zeus’un erkek kardeşi.
3) HADES, öteki adı PLÜTON, Zeus’un erkek kardeşi.
4) HESTIA (VESTA), Zeus’un kız kardeşi.
5) H ER A  (IUNO), Zeus’un karısı.
6) ARES (MARS); Zeus ile H era’nın oğlu.
7) HEPHAISTOS (VULCANUS), H era’nın oğlu, Zeus’un 

oğlu olduğu da söylenir.

Zeus’un çocukları:

8) ATH EN A  (M INERVA).
9) APOLLON.
10) A PH R O D IT E  (VENÜS).
11) H ERM ES (M ERCU RIU S).
12) ARTEM IS (DİANA).

ZEU S (JÜ PİTER)

Zeus ile kardeşleri, evreni paylaşmak için kura çektiler. Deniz 
Possidon’a, yeraltı H ades’e düştü. Zeus da böylece başkan, 
Gök’ün Hükümdarı, Yağmur-tanrısı, korkunç şimşeği fırlatan Bu- 
lut-toplayıcısı oldu. Gücü, bütün öteki tanrıların güçlerinin topla
mından da büyüktü. İliada’da ailesine şöyle der: "Herkesten güçlü-
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yüm ben. Altın bir halat bağlayın gökyüzüne; tanrılar, tanrıçalar, 
hepiniz ucundan tutun. Z eus’u çekemezsiniz. A m a ben, istersem çe
kerim. Olympos’un tepelerinden birine bağlarım halatı, her şeyi, ye
ri de, denizi de asarım."

Am a her şeyi bilmezdi Zeus, aynı anda her yerde birden bulu
namazdı. Ona karşı koyanlar, onu aldatanlar çıkmıştır. İliada’da Po- 
seidon da, H era 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 saklamak için de bütün ustalığını kullanır, yalanlar kıvırır. 
Bu durum şöyle açıklanmıştır: Bazı şehirlerin inandığı, bağlandığı 
tanrıların yerini Zeus almış, zamanla ilk tanrıyla birleşerek bir tek 
varlık olmuştu. İlk tanrının karısı da, ondan sonra Zeus’un karısı di
ye bilinmişti artık. Yunanlıların bu sonsuz aşk serüvenlerinden pek 
hoşlanmadığı ileri sürülebilir.

Zeus; aşk, kadın yüzünden ululuğunu kaybetmemiştir. 1li- 
ü ’da Agamemnon şöyle der: "En büyük, en yüce, fırtına bulutları
nın tanrısı Zeus, göklerde yaşayan." Troia’da Yunan Ordusuna, 
"Zeus Baba’mn, sözlerinden dönen yabancılara hiç yardım etm edi
ği" söylenir. Zeus hakkında iki karşıt yargı, uzun süre yan yana sü
rüp gitmiştir.

Karşı konmaz bir kalkanı vardı Zeus’un. Kuşu kartal, ağacı 
meşeydi. Tapınağı, meşe ağaçlarının arasında, D odona’daydı. Bakı
cılar meşe yapraklarının hışırtılarını yorumlayarak onun dileğini an
lamaya çalışırlardı.

H E R A  (IUNO)

Hera, Zeus’un karısı ve kız kardeşiydi; Okeanos ile Tethys ta
rafından büyütülmüştü. 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 Zeus’un aşk serüvenlerine adları karışan ka
dınları cezalandırmakla ün salmıştır. Suçlu olup olmadıklarına, Ze-
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