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ÖNSÖZ

Ege Bölgesi’nin en güzel ille rinden  birisi olan Aydm, 8007 

kilom etre karelik bir alanı kapsar ve Denizli, İzmir, Manisa, Muğla 

İlleriyle kom şudur. Batısında Ege Denizi yer alır.

Kent toprak ların ın  b ir kısmı, A nad o lu ’lu Tarihçi H e ro d o t’ıın 

“En güzel gökyüzü ve en  güzel iklimli yer “ olarak tanım ladığı İyoıı- 

ya’da kalır. Bir kısım toprakları ise Karya ve Lidya’dadır. A ydm ’ı yo

ğun arkeolojik yerleşim lerden dolayı “Uygarlıklar M erkezi” olarak 

ad land ırm ak  yanlış olmaz. Aydm İli’nde  b ir çok antik  ken t ve m er

kez vardır. B unlardan kazı ve araştırm a yapılanlar ile ziyaret edilerek 

görü leb ilen ler ve isimleri b ilinen ler şunlardır: A kharaka, Afrodisias, 

A labanda, A linda, Amyzon, A ninetos, A ntiocheia ad M aeandrum , 

Assesos, Didyma, E uhippe, G erga, G ordioteikhos, H arpasa, Magno- 

sia ad  M aeandrum , M astaura, Melie, Milet, Myus, Naulokhos, Nysa, 

O rthosia, Panionion , Piginda, Plarasa, P riene, Pygela, Pyrrha, Tlıe- 

bai, Tralles. Özellikle bu n lard an  Afrodisias, Didyma, Milet ve P rim e, 

A nadolu arkeolojisinde o lduğu kadar, Dünya arkeolojisinde de <.oK 

önem li b ir yere sahiptirler. A ydm ’d a b u  arkeolojik m erkezlerden I >.ıs 

ka gün ışığına çıkmayı bekleyen bir çok yer daha vardır.

Bu denli zengin ve yoğun b ir arkeolojik potansiyele '•.ılııp 

olan bu toprakların , en  güzel öykülere ve mitolojik öykülen- <l< ev 

sahipliği yapm asından dah a  doğal b ir şey olam a/.



H içbir iddiası olm ayan bu  çalışma, A ydın’ın ilçelerinden 

sadece Didim ve Söke yörelerinde geçen antik  öyküleri ( m itolojik 

öyküler dahil ) anlatm aktadır. Bu toprak larda geçen öyküler, Antik 

Ç ağ’ın en  güzel öyküleri o lduğu gibi, aynı zam anda Klasik Mitolo- 

j i ’nin  en  güzel m iderin i o luştururlar. H er iki ilçe sahip oldukları 

dağları, denizi, akarsu ve gölleriyle kısaca tüm  doğal güzellikleri ile 

şaheser öykülerin doğm asını sağlam ışlardır. Ayrıca bu iki ilçe top

rak larında yer alan Didyma, Milet ve P riene arkeolojinin gözbebek- 

leridir. Bu antik  m erkezlere ait okuyacağınız öykülerle, bu  yörenin, 

dolayısıyla A nad o lu ’n u n  ne  denli zengin bir kü ltüre sahip o lduğunu , 

sevgi d en en  kavram ın hiç değişm ediğini, sevginin gerçekten yüce bir 

duygu o lduğunu  anlayacaksınız.

Öykülerin dah a  iyi anlaşılm ası için, giriş kısm ında mitoloji 

hakk ında kısa b ir genel bilginin verilmesi, kitap b itim inde ise b ir 

sözlüğün eklenm esi faydalı görülm üştür. O labildiğince mesleki ve 

teknik deyim lerden kaçınılm ış, isim ler özgün şekilde verilmeye çalı
şılmış, öyküler kısa tu tu lm uştur.

G ündüzü ve gecesi bir başka güzel olan bu yörede, bir gün 

fırsatını bulursanız, güneşin denizde kayboluşunu ya da dolunayda 

ayın, denizi, Sam sun (Mykale) D ağı’m , Beşparm ak (Latmos) Dağla- 

r ı ’nı güm üşi ışıklarla yıkadığını seyrediniz. Suyun ken arın d a  iseniz, 

ay ışığının parm akların ıza değdiğini, avuçlarınızdaki suyun sudan 

farklı bir nesne o lduğunu , aya dokunduğunuzu  hissedeceksiniz. Sele- 

n e ’n in  yanınızdan geçip, E ndim iyon’un  yanm a doğru süzüldüğünü, 

havadaki güzel kokudan ve uçuşan saçlarınızdan anlayacaksınız.

Ahmet Semih TULAY
Söke 2004  
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I. BÖLÜM GİRİŞ

MİTOLOJİ NEDİR ?

Mitoloji, Grekçe “M ythos” (masal, hikaye, efsane) ve “logos” 
(söz) kelim elerinin b irleşm esinden m eydana gelmiştir. Mit, (Mythos) 
tan rıların  ve tanrısal kahram anların  anlatıldığı öykülere denir. T ürk
çe karşılığı “söylence bilim “ olan m itolojinin bazı tanım ları şöyledir: 
M İ T O L O J İ :  Çok tanrılı d in lerde  tanrı ve yarı tan rıların  eylem leri ile on 
ların  insanlarla ve d iğer yaratıklarla ilişkileri konusundaki efsaneler, 
öyküler, inançlar bü tü n ü . Mitoloji, içinde üretildiği top lum un resim 
ve heykel sanatların ın  konu seçim inde başvurduğu ana kaynaktır. ı 
M İ T O L O J İ : 1 -  Antikçağ tanrıları, yarı tan rıları ve kahram anların  m a
salsı tarihi.

2-Bir halka ait m itlerin  tüm ü.
3-Mitlerin, kökenlerin in  ve an lam ların ın  sistemli incelenm e

si. 2

Mitoloji eski devirlere ait, genellikle doğa üstü hikayeleri 
kapsayan b ir bilim dalıdır. Bir bilim dalı diyoruz çünkü, mitolojiyi 
sadece masallar, hikayeler dizisi olarak görm em ek lazım dır. Çünkü, 
bilimsel açıdan m itoloji, arkeolojin in  yardım cı ko llarından  birisidir. 
Mitoloji b ilm eden arkeoloji yapm ak m üm kün değildir. Heykeltaşlık 
eserlerini, seram ikler, m ozaikler ve sikkeler üzerindeki figürleri, sah
neleri anlayabilm ek için m utlaka m itoloji bilm ek gerekir.

Sonuç olarak; m itoloji, insanoğ lunun  varoluşundan itibaren

(1) Metin Sözsn-Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Teıimlni Sözlüğü, İslanl/ul, ! 972, .v . 163.
(2) Büyük ¡Jiroiv.se Sözlük ve. AnsikUtyedisi, C. XVI, İstanbul, i .  8230, 823!.



hayatı ile ilgili tüm  olguları içinde toplayan, arkeoloji b ilim inin tem el 
taşlarından birisid ir diyebiliriz.

M itolojinin tanrılar ile ilgili b ir çok konuyu kapsaması, gü- 
nah-sevap, ö b ü r dünya gibi öğeleri içerm esi açısından dinsel bir yönü 
de vardır. Mitoloji, hangi top lum un  hangi tan rılara  taptığ ın ı bildirir. 
T apın ılan  tan rılardan  ise; top lum un hangi soydan olduğu ortaya çı
kar. İnsanları kö tü lükten  sakındırıcı, iyi yola sevk edici öğeleri bakı
m ından  da ahlaki b ir yönünün  de olduğu görülür. Mitoloji özellikle 
iyi-kötü kavram larının yan ında güzel-çirkin, güçlü-güçsüz kavramla
rın ın  üzerine kurulm uştur. Ayrıca m itolojinin ait o lduğu  top lum un 
sosyal ve kültürel yaşamını da yansıttığı ve sıkı bağ lan  o lduğu  görü
lür.

M itolojide geçen öykülerin hepsi hayal ü rü n ü  değildir. Ö rn e
ğin, b ir çok m itolojide geçen tufan olayının, gerçek o lduğu yapılan 
arkeolojik  kazılar sonucu kanıtlanm ıştır. Yine yüzyıllardır d ilden dile 
dolaşan T ro ia ile ilgili öykülerin, gerçek olduğu arkeolojik kazılar so
nucu  ortaya çıkm ıştır. Bu yönden de m itolojinin tarih  ve gerçeklik 
yönü de vardır.

H er ulusun, h e r insan top lu luğunun  mitolojisi vardır. Mi
tolojiler genellikle o top lum un  aynası gibidir. Ancak, m itolojilerde 
d ah a  önce kısaca belirtildiği üzere ortak  yönler vardır. H er m itoloji
de iyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik, sevgi-nefret, yenme-yenilme, cen- 
net-cehennem , ödül-ceza gibi kavram lar yer alır. Tüm  m itolojiler tan
rıların , kainatın  ve insanın  yaratılış ile başlar. D aha sonra top lum un 
özelliğine göre çeşitli m itlerle süslenir.

M itolojilerin en  güzeli olarak kabul edilen Klasik Mitoloji, 
“G rek M itolojisi” olarak ad landırılm aktadır. Bence, “A nadolu M itolo
jis i” olarak ad land ırm ak  dah a  doğru  olacaktır. Ç ünkü en  güzel öykü
ler, A nadolu’da geçm iştir ya da  A nadolu ile ilintili o lanlarıd ır. Rom a 
Mitolojisi, G rek M itolojisi’n in  b ir kopyası d u rum undad ır. A ncak biraz 
daha  geniştir. Bu İm parato rluğun  siyasi d u ru m u n d an  kaynaklanm ak



tadır. R om alılar zapt ya da işgal ettikleri ülkelerin , m illetlerin tanrı 
ve tan rıçaların ı kabul ederek, hem  on lara  d ah a  kuvvetle egem en ol
m uşlar, hem  de m itolojilerini dolayısıyla d in lerin i genişletm işlerdir. 
R om a’da ayrıca im para to r kültü  de önem lidir. Bazı im para to r ve im- 
parato riçeler tanrı gibi tapın ım  görm üşlerdir. R om a M itolojisi’nde 
isim ler L atince’dir. N adir olarak orijinal ismi m uhafaza etm işlerdir. 
T ürk  ve H in t M itolojileri en  güzel m itolojilerdir. H itit, Fenike, Mısır, 
Asur, Süm er, Babil M itolojilerinin o luştu rduğu  M ezopotam ya Mito
lojisi, Mısır, Kelt ve İskandinav m itolojileri de önem li m itolojilerdir.

İnsanın  yaratılışı gibi tan rıların  da yaratılışları vardır. Mito
loji aynı zam anda bu  konuyu da işler. Bir baş tan rı ve eşi e tra fında 
on ların  çocukları ve kardeşleri olan d iğer tan rılar yer alırlar. İkincil, 
üçüncül tan rılar yanında ölüm süzlüğe erişen insanlar, kahram anlar 
ve yarı tan rıla r bu ailenin  üyelerini o luştururlar. M.O. 8. yy. da yaşa
yan ve T heogonia (T anrıların  soyağacı, tan rıların  doğuşu) adlı ya
pıtı m itolojinin en  eski kaynaklarından birisi sayılan Batı A nadolu 
kökenli H esiodos’a göre; 3 önceleri Khaos (sonsuzluk-boşluk) vardı. 
Bu boşluktan önce Gaia (toprak  a n a ) , sonra ö lü ler ülkesinin en  de
rin  yeri T artaros, Eros (aşk), Erebos (yer altı karanlığ ı), Nyks (gece), 
doğdu. E rebos’la Nyks birleşerek  A itheri (gökyüzü) ve H em era’yı 
(gün) m eydana getird iler. Gaia tek başına U ranos’u (gök), P on tos’u 
(deniz) ve dağ lan  yarattı. Sonra U ranos ve Pontos ile birleşerek, evre
ni tanrısal varlıklarla do ldurdu . Kronos ile R heia’nm  birleşm elerin
den  D em eter, H ades, Hestia, H era, Poseidon ve Zeus doğdular. Daha 
sonra bun lar d iğer tanrıları, yarı tanrıları ve k ah ram an lan  m eydana 
gedrdiler.

(3) I  leuodm 'un  n e tin i hazırlarken Haini, Fenike ve H itit efsa neleı inden  fayda la ııdığı bilinir. Örneğin, J f i t i tk r ’in  Kum aıhi, 
F m ikeliler’in  Sankhun ia ton  ve fiab illil/r’in  Krıunıa Eliş ejsane[erindm jaydalunmı$lır.



M e d u s a  K a b a rtm a s ı M .S . 2 .yy. D id im  A p o llo n  T a p ın ağ ı (Fo to : S. T u la y )

Pose idon , H e p ha is to s , Zeus. M .Ö . V.yy. V azo Resm i



MIT’LERİN DOĞUŞU

Mitolojiyi m eydana getiren  m it’lerin , yani efsanevi öykülerin 
doğuşlarına gelince; İnsanoğlu var o lduğundan  itibaren doğadaki 
b ir takım  olayları açıklam akta güçlük çekmiştir. Baş edem ediği doğa 
olayları da  b u n a  dahildir. Bu olayları açıklarken, b ir yerlere dayanm a 
gereğini duym uştur. Ö rneğin , bir doğa olayı olan şimşek ve yıldırım ı 
bilimsel olarak açıklayamamış, am a o n u  gök tanrısın ın  (Zeus) öfkesi
ne dayandırarak işin içinden  çıkm ıştır. Ayçiçeğinin hep  güneşi takip 
etm esini G üneşe (Apollon) aşık kız öyküsüyle açıklamıştır. M itler sa
dece doğa olayları ile ilintili değildirler. M itler tan rıların  yaşamlarıyla 
ilgili olayları, yarı tanrıları, kahram anları, doğa üstü yaratıkları hatta  
ö lüm lü insanları da kapsar.

M itolojide tan rılar insan şeklinde tanım lanm ışlardır. M. Ö. 
569-477 yılları arasında A nado lu ’da K olophon’da (İzmir, Değirm en- 
dere) yaşayan filozof K olophon’lu K senophanes’in, “atlar b ir tan rı
ya tapsalardı, tan rıların ı a t şeklinde yaparlard ı.“ diye güzel bir sözü 
vardır. Antik Çağ insanı, gerçekten tan rıların ı kendisine benzetm ek 
ihtiyacını duymuş, kendisi gibi tanım lam ıştır. O nların  da kendisi gibi 
yaşadığına inanm ıştır. M itleri incelediğim izde; tan rıların  insanlar 
gibi yaşadıkları görülür. İnsanların  yaradılışları gibi tan rıların  da ya
radılışları vardır. O n lar da yem ek yerler, İçerleri, aşık o lurlar evle
nirler, çoluk çocukları olur. Bir baş tan rı ve ana tanrıça etra fında ço
cuklardan ve kardeşlerden  oluşan b ir aile şeklinde yaşamları vardır. 
Bazen bu aile içine tanrıların  sevgisini kazanan ö lüm lü insanların  ka
rıştıkları da  olur. T an rıla r da  kızarlar, sevinirler, kıskanırlar, ih an et 
ederler, kin duyarlar. Ö zetle tüm  insani duygulara sahiptirler. O nları 
insanlardan farklı kılan birkaç husus vardır. T anrıla r h e r şeyden önce 
ölüm süzdürler. D am arlarında kan yerine “ik h o r” adı verilen b ir sıvı 
dolaşır. V ücutlarından etrafa çok güzel b ir koku yayılır. H astalan
mazlar, yaşlanmazlar. Büyük b ir hızla yer ve şekil değiştirebilirler.

( 4 )  Tanrılar umlnosiu udi vetilen baklan  dokuz ka l daha tatlı ve çok güzel kokulu bir yiyecekle, beslrniyorltıulı. B u n u  yiyenler ö lü m ü z  
oluyorlardı. T a u n la r  nektar ( abı-hayat, ölüm süzlük suyu ) adı vetilen bir içeceği içiyorlardı. .. m



Mitolojiyi o luşturan  m itler toplum ların  din, aile yapısı, siyasi 
hayatına h a tta  sanatına etki ed e r ve onları yönlendirir.

Bazı m itler zam anla d iğer u lusların  m itleri ile kaynaşarak eve- 
rensel b ir hal alır ve insanlığın ortak  malı haline gelirler. Yine m itolo
jile rdek i o rtak  m itlerin , semavi d in lerde de yer aldığı olur. Ö rneğin , 
ilk insanın  çam urdan  yaradılışı ve Tufan olayında o lduğu gibi. Klasik 
mitolojiye göre, P rom etheus, ilk insanı balçıktan yaratm ıştır. Süm er 
m itolojisinde T anrı Ea, insanı çam urdan  yaratm ıştır. Avustralya yer
lileri tabiat üstü b ir varlığın, insanı çam urdan  yarattığını söylerler. 
T evrat’ta Tekvin bö lüm ünde A dem ’in topraktan  yaratıldığı belirtilir. 
Kuran-ı K erim ’de de H icr Suresi 33. ayette, Sad Suresi 71, 72. ayet
lerinde, Saffat Suresi 11. ayette ve M i’mini'ın Suresi 12. ayetlerinde 
insanın  toprak tan , çam urdan  yaratıldığı belirtilir.

T ufan olayı ise; En eski olarak S üm erlerde görülür. Bir sava 
göre tufan olayı S iim erlerden alınm ıştır. 5 Süm er M itolojisi’n d e  Ut- 
napiştim , tufan olayını yaşayan kişidir. Klasik M itolojide tufan ola
yında D eukalion ve karısı Pyrrha yer alırlar. T evrat’ta Tekvin bölü
m ünde tufan ile ilgili bilgiler vardır. Kuran-ı K erim ’de de N uh ve H ut 
su relerinde N uh Peygam ber ve tufanla ilgili bilgiler bu lunm aktad ır.

Zeus, İris, Hera. M .Ö .S.yy. Vazo Resmi

(5 ) Gtlgameş Destanı, Çsu. M usta fa  R um aum oğlu , M illi Eğilim Basımevi, İstanbul, ¡993 , s. 14.



TANRILAR VE TANRIÇALAR

TANRI ADI LATİNCESİ İŞİ KUTSAL HAYVANI/EŞYASI BURCU

Zeus Ju p ite r G ök tanrısı, baş tan rı Kartal, Yıldırım .Aslan

H era Ju n o Evlilik tanrıçası T an ış kuşu Kova

Poseidon N eptun Deniz tanrısı Uç çatallı asa Balık

Apollon Apollo, Phobios ışık, müzik, fal Uç ayaklı kazan, lir İkizler

Artemis D iana Ay, av, nam us Köpek Yay

A thena M inerva Zeka, akıl Baykuş Koç

Afrodit Venus Aşk, güzellik Güvercin Boğa

Ares Mars Savaş Dişi kurt A krep

D em eter Ceres Ü rü n  ve hasat Sepet Başak

Hestia Vesta O cak tanrısı Lam ba Oğlak

H ephaistos Vulcan Dem ircilik Başlık, örs Terazi

H erm es M ercury H aberci, ticaret Yılanlı asa Yengeç

Yukarıda isimleri ve görevleri belirtilen  bu tanrı ve tanrıçalar 
en  önem li tanrılardır. B unlar Olympos D ağının zirvesinde o turuyor
lardı. Olympos, Y unanistan’da Teselya ile M akedonya arasında yer 
alan sıra dağların  en  yüksek zirvesine verilen isimdir. A nado lu ’da da 
Olympos adını taşıyan dağlar vardır. Ö rneğ in , Bursa’daki U ludağ, 
Antalya’da yanartaşın bu lu n d u ğ u  Ç ıralıdağ ile daha  birkaç dağ Oly
m pos adını taşırlar. O lym pos’da o tu ran  tan rılar kend ilerine ait gö
revleri yapıyorlar ve hep  b ir arada eğleniyorlardı. Bu on iki tan rıdan  
başka bir çok tanrı vardır. Ö rneğ in  Bağcılık ve şarap tanrısı Dionysos 
(Bacchus) sonradan  O lym pos’a katılm ıştır. Zeusve P oseidon’un  kar
deşi olan H ades (P lüton) yeraltı tanrısı o lduğu  için ö b ü r tanrıların



yanında değildi. Kybele, ana tanrıça olup, A nadolu’ludur. Esasında 
A pollon da bir A nadolu tanrısı olup, H itit m etin lerinde Apulunias 
olarak ad landırılm aktadır. Asklepios ve kızı Hvgeia sağlık tanrıları
dır.

M itolojide, ikinci derecede tanrılar, yarı tanrı, kahram an, 
doğa üstü yaratık, bazı kişilikler de bu lunur. Ö rneğin , Heıakles, Per
seus çok tanınm ış kahram anlard ır. Eros (Amor) aşkı temsil eder, 
M üzler (Mıısalar) esin perileri güzel sanatlarla ilgilidirler. M edu
sa kadın şeklinde çirkin b ir yaratıktır. Nike (Victoria) zaferi temsil 
eder.

Yarı insan yarı hayvan olan yaratıklar da m itolojide yer alırlar. 
Sphinks, T riton, K en tau r’lar, H arpyi’ler, Satyr’ler, S ire n le r  bunlara 
ö rnektirler. Griffon gibi b ir kaç hayvanın birleşm esinden m eydana 
gelen doğa üstü yaratıklar da vardır. Esas konum uz m itoloji olm adığı 
için daha fazla detaya girmiyoruz.

G riffo n  k a b a rtm a s ı M .S .2 .yy. D id im  A p o llo n  T a p ın ağ ı (F o to : S. Tu lay)



TANRILAR AİLESİ (*)

Kaos (boşluk)

Gaia (yer)

Uranos (Gök)

I------ i-------1— I------- 1----- 1----- 1— c~
Okeanos+Tethys Kronos+Rhea Hvperion+Theıa Koios+Phoibo

' / ı \  I
Metis+Zeus H elios,Selene,Eos Leto+Zeus

Athena Apollon Artemis

Dionys )

Hephaistos Ares Hebe
Persephone+Hades

Poseidon Zeus+Semeie

Mnemosyne+Zeus

Müzler

(*) Isx io n  d n  Antiken Mythen u n d  Gestalten adlı eserden alınmıştır.



TANRILARA AİT TAPINAKLAR 
VE KÜLTLER (*)

A frodit---------------------- -----Milet
A p o llon --------------------- -----Didim, Milet, Myus
Artem is--------------------- -----Didim, Milet
A sklepios------------------------ Milet, Priene
A th en a----------------------- ---- Assesos, Milet, Naulochos, Priene
D ionysos-------------------- ---- Milet, Myus
D em eter--------------------- ----Milet, Priene
H era------------------------- -----Priene
Kybele----------------------- -----Priene
Poseidon ------------------- ---- Didim1, Myus, Panionion
Serapis 7---------------------- ---- Milet, Priene
Z eus------------------------------- Didim, Milet, Priene (?)
Mısır tanrıları----------------- Priene

M ilet A thena Tapınağı

Sfdece Didim ve Söke yöresi alınmıştır. n
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MİTOLOJİK ÖYKÜLER

AEDON ( B ülbül)

Aedon, Milet’li Pandareos’un kızı olup, Araba yapımcısı Poly- 
tekhnos’un eşidir.

Kocasıyla birlikte Kolophon (İzmir, Değirmendere) ’de rahat bir 
yaşam sürerlerken, bir oğulları olur. İsmini İtys koyarlar. Doğan çocuk
larından ve aile m utluluklarından öyle bir gurura kapılırlar ki;Zeus ve 
H era’dan daha m udu olduklarını söylemeye başlarlar. Bunun üzerine 
Hera, kavga ve nifak tanrıçası Eris’i görevlendirir. Karı koca birbirleriyle 
ellerindeki işi kimin daha çabuk bitireceği konusunda iddiaya tutuşur
lar. Yenilen yenene bir hizmetçi hediye edecektir. Yarışma başlar. Erkek 
araba yapmakta, kadın kumaş dokumaktadır. Yarışmayı kadın kazanır. 
Polytekhnos, Efes’e hizmetçi alm akiçin gider. Efes’te bulunan A edon'un 
kızkardeşini Khelidon’u kandırır, yola çıkarlar. Yolda kıza sahip olur. 
Dilini ve saçlarını keserek onu köle kılığına sokar ve kızkardeşine hiçbir 
şey anlatmamasını, yoksa öldüreceğini söyler.

Bir zaman sonra Aedon, kendisine köle diye getirilenin kızkar- 
deşi olduğunu anlar. Kocasından intikam almak için, biricik çocukları 
İtys'i öldürerek, pişirir ve kocasına yedirir. İşin farkına varan adam iki 
kardeşi öldürecekken Zeus araya girer, A edon’u bülbül, kızkardeşi Khe
lidon’u ise kırlangıç şeldine sokarak onları kurtarır.

Bu konu ile ilgili birisi Atina, diğeri Odysseia’da geçen iki öykü 
daha vardır.



BRANKHOS ve 
APOLLON TAPINAĞI’NIN KURULUŞU

Brankhos, bugünkü  Didim yöresinde çobanlık  yapan, M ilet’li 
yakışıklı b ir gençti. Bakmayın siz on u n  çobanlık  yaptığına, aslında 
asil bir aileden geliyordu. Annesi ona  ham ile iken, b ir gece rüyasında 
güneş ışığının boğazından  girip, karn ından  çıktığını görm üş, bilici
lere danışm ıştı. Bilicilerin doğacak çocuğa “boğaz” an lam ına gelen 
Brankhos ism inin verilm esinin uygun olacağını söylemeleri üzerine 
bu adı vermişti. B rankhos b ir görüşe göre de “kısık ses, derin d en  
gelen ses“ an lam ındad ır. Kanım ca bilicilik ile ilgilidir. H er ne ise; 
B rankhos, b ir gün dağda sürülerin i o tlatırken, T anrı A pollon O n u  
gördü. K endine benzettiği ve çok hoşlandığı bu delikanlıya bilicilik 
sanatını öğretti.

Biliciliğin sırlarına ulaşan Brankhos, T anrı A pollon ad ına 
ö teden  beri b ilinen  ve kutsal sayılan, bugünkü  tap ınağın  yerinde bir 
tapınak inşa etti. Bu tapm ak zam anla Antik Dünya’n ın  en  tanınm ış 
bilicilik m erkezlerinden  birisi haline geldi. T apınağın  kuru lduğu  
yerde çok eskilerden beri, A pollon’u n  kutsal ağacı olan defne ağaç
larından  oluşan b ir koruluk, p ınar ve b ir kuyu vardı. B rankhos, kur
duğu  tap ınağın  yöneticiliğini yaptı. Sonra O n u n  soyundan gelenler 
“B rankhoslar” adıyla birkaç yüzyıl bu görevi devam ettirdiler. Didy- 
m a’n ın  adı da  b ir dönem  “B rankhidai” olarak adlandırıld ı.

Brankhid heykeli M .Ö .â .yy. M ilet Müzesi. (Foto: S. Tulay)
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BYBLİS

M enderes N ehir tanrısı M aiandros’un kızı Kyane ile Mi- 
letos’un  ikiz çocuklarından, kız olanı. A pollon’un to runu. Byblis 
“mavi, koyu mavi“ an lam ındadır. Çok güzel bir kız olan Byblis, ikiz 
kardeşi olan K aunos’u  anlatılm az b ir sevgi ile sever. Yıllar geçtikçe 
bu sevginin, kardeş sevgisinden öteye bam başka bir sevgi o lduğunu  
anlar. O n u n  sevgisi b ir kardeşe duyulacak sevgi değildir. Değildir 
am a, sevgisini saklayamaz, önleyem ez. Bir m ektup la kardeşine sevgi
sini açar. Bu yanlış sevgiye öfkelenen Kaunos, m em leketi M ilet’i terk 
eder. Likya ile Karya sın ırında kendi adını taşıyan Kaunos (bugünkü 
Köyceğiz) yakında, K enti’ni kurar ve M ilet’e bir daha  geri dönm ez.

Büyük b ir acıya ve ümitsizliğe kapılan Byblis, deli divane gibi 
yollara düşer, yıllarca tüm  A nad o lu ’yu gezer. S onunda yüksek bir ka
yadan kendin i atarak  hayatına son verir. O na  acıyan N ym phalar (su 
perileri ) O nu  bir p ınara  çevirirler. D erler ki; bugün  bile bu p ın ar
dan su çıkm aktadır, çıkan sular ise Byblis’in göz yaşlarıdır.

Antik d önem  yazarlarından Pausanias Milet kenti yakınların
da “Byblis P ınarı” adı verilen b ir su kaynağının o lduğundan  bahse
der.

Byblis
■« T l



DIDIM ADI

G ünüm üzden  yaklaşık 2500 yıl önce, Apollon T ap m ağ ı’n ın  
bugünkü  yerinde, kutsal sayılan defne ağaçlarından oluşan b ir koru
luk, b ir su kaynağı ve b ir kuyu vardı. Bu koruluk kutsal idi. Ç ünkü d er
ler ki; Keos ile Pheobe (p a rıltı)’nin  kızları olan Leto (karanlık  gece), 
çok güzel b ir kızdı. Gök tanrısı Zeus O n u  görünce vuruldu. Leto da 
gök T anrısından  hoşlanm ıştı. O n u n  sevgisini karşılıksız bırakm adı. 
B urada O n u n la  sevişerek, ikiz çocukları A pollon ve A rtem is’e ham i
le kaldı. Bu n ed en le  bu koruluk hem  A pollon hem  de Artemis için 
kutsal b ir yerdi. A po lon ’un  biliciliğin sırlarını öğrettiği B rankhos, ilk 
tapınağı b u rad a  inşa etm iştir. Bu ikiz tan rıdan  dolayı, on ların  anısına 
bu yöreye “ikiz kardeş” an lam ına gelen Didyma-Didim adı verildi. Bu 
isimin ikiz an lam ına gelen “Didymos“ sözcüğünden türediği kabul 
edilir.

D idim ’de Apollon tap ınağ ı’ndan  başka kutsal a landa Arte
mis Kutsal Alanı ve T apm ağı bulunm aktad ır. Bu alanların  tam am ına 
“Didym aioıı” adı verilir.

Zeuz ve Leto. Leto'nun kucağında Apollon ve Artemis. _ _ _
Vazo Resmi. Brıtısh Museum W İ > \



ENDİMİYON İLE SELENE

Bir tan rıçan ın  ö lüm lü b ir insana olan sevgisini an latan  bu gü
zel öykü, günüm üzde Bafa G ölü’n ü n  k en a rın d a  yer alan B eşparm ak 
(Latmos) D ağları’n d a  geçmiştir. Ayın dolunay zam anlarında, bu  böl
gede m ehtaba doyum  olmaz. Bafa Gölü güm üş b ir tepsiye dönüşür. 
Ay dağların  ü stünde güm üş b ir top  gibi asılıdır. Aşağıya süzülen ışık
ları ad e ta  b ir m üziktir. Saatlerce ay ışığının, dağların  ve göl su ların ın  
uyum una doyamazsınız. Böyle b ir m anzara acaba b ir başka yerde var 
m ıdır? Sanm ıyorum . Bu D ünya’n m  en güzel m anzarası b in lerce yıl
d ır tekrarlanm aktadır. O çağlardaki insanlar da  bu  güzel m anzaranın  
farkına varm ışlardır. İnsan ne  kadar ilkel olursa olsun, içinde hep  
sevgi olm uştur. Sevgi sevgidir. İlkeli m o d em i mi olur? İşte bu doyum 
suz m anzara ilahi b ir olay olarak yorum lanarak, Klasik M itoloji’nin  
en  güzel öykülerinden birisi yaratılm ıştır. Bu tertem iz ve en m asum  
sevgilerden birisidir. Selene aslında ay tanrıçasıdır. Eos (şafak) ve 
Helios (g ü n eş)’in kızkardeşleridir. Bazı kaynaklara göre ise, Selene 
A rtem is’tir. Artemis üç kişiliklidir. B ereket ve av tanrıçası Artemis, ay 
tanrıçası Selene ve yeraltı tanrıçası H ekate. Bazen A rtem is’in Selene 
kim liğine b ü rü n d ü ğ ü  kabul edilir.

Endim iyon, ö lüm lü b ir insandır. Kral A ethlios’un  oğludur. 
İsmi “dalm ak, uyum ak“ an lam ındad ır. Ç obanlık yapm aktadır. Antik 
çağda çobanlık  kutsal b ir m eslektir. H er tanrısal olayda b ir çoban 
vardır. Peygam berlerin çoğu da çobandır. İda (Kaz) D ağı’n d a  tan
rıçalar arasında yapılan güzellik yarışm asının hakem i de Kral oğlu 
çoban Paris’tir. Neyse biz gelelim  esas konum uza.
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Endim iyon, genç ve çok yakışıklı idi. Bir gün yakışıklılığının 
ve gençliğinin bozulm am ası için tan rılara  yakardı. Gök T anrısı Zeus, 
O n u n  dileğini kabul etti ve sonsuzluğa değin uyuttu. Bugün Bafa 
Gölü ken arın d a  yer alan, H erakleia (Kapıkırı) A ntik Kenti kalıntıları 
içinde “Endim iyon M ezarı” olarak ad landırılan  b ir yer vardır.

Endim iyon, uykusunda bile çok güzeldi. Bir gece Selene O nu 
gördü. T anrıça hiç bu  kadar güzel b ir ölüm lü görm em işti. Sanki bir 
tanrıydı. H atta  bazı tan rılardan  bile güzeldi. O n a  vuruldu. Saatler
ce o nu  seyretti. Saçlarını okşadı. Şafak sökmeye yakın gitm e zamanı 
gelince; istemeye, istemeye yanından ayrıldı. Selene, ondan  sonra 
h e r gece ışıklarını süze, süze Bafa Gölü kıyısındaki B eşparm ak Dağla- 
r ı ’n a  inm eye başladı. H alen inm eye devam etm ektedir. Bir dolunay
da Beşparm ak D ağ lan ’nı seyrediniz. M anzaranın güzelliğinden, bu 
öykünün gerçek o lduğuna inanacaksınız. Eskiden insanlar, ayın bu
lu tların  arasına g ird iğinde ya da gözükm ediği gecelerde S elene’nin 
Endim iyon’uıı M ağarası’nda  gecelediğine inanırlardı.

Endimiyon. C.F. Cuercino tablosu. Roma



FAKİR MİLETLİ ve ZEUS

G ünün  b irinde fakir b ir Miletli ile Gök tanrısı Zeus, Milet 
agorasında bir konu  üzerinde tartışıyorlarm ış. H er ikisi de söylediği
nin doğru  olduğu iddiasında. H iç biri de pes etm iyor geri çekilmiyor- 
muş. Esasında b ir ö lüm lü ile b ir tan rın ın  hele, hele b ir baş tan rın ın  
tartışm ası görülm üş duyulm uş değilm iş, fakat M ilet Kenti, “filozoflar 
kenti”, özgür düşüncen in  başladığı, pozitif b ilim lerin  tem ellerin in  
atıldığı b ir ken t idi. İnsanlar doğa olaylarını sorguluyorlardı. Bu n e
denle böyle b ir tartışmayı yadırgam am ak gerekir.

T artışm a uzadıkça uzamış. Bizim baldırı çıplak M iletli’nin 
u m u ru n d a  değil, baş tanrı kızacak diye. Az zam an sonra, gök gürü ltü 
sü gibi b ir sesle Zeus, M iletli’ye “Bana bak ! kafamı kızdırma, şimdi seni 
yıldırımımla yakar kül ederim. “ demiş. Bizimkisi hiç istifini bozmamış. 
O m uzların ı kaldırıp  indirm iş, sonra da  elini şöyle b ir sallayıp, “Ey 
koca Zeus, bu öfkenle haksızlığını çok güzel kanıtlamış oldun. Şimdi iddiayı 
kaybettin hadi yoluna!“ deyivermiş.

Zeus (Vazo Resmi) Vazo Resmi 25



KALAMOS ve KARPOS

( Kamış ve karpuz )

Kalamos, M enderes N ehir T anrısı’n ın  O ğ lu ’dur. Zeph- 
yros’un  oğlu K arpos’la çok iyi arkadaş idiler. G ünlerden  sıcak bir yaz 
günü, iki genç M enderes N eh iri’nde  yüzüp, şakalaşıyorlardı. B irden 
bir yüzme yarışına girdiler. Öyle b ir inat yarış oldu ki, saatlerce yüz
m elerine karşın yenişem ediler. Ama b irden , Karpos bitkin düştü ve 
boğuldu. A rkadaşının 
ö lüm üne inanam ayan 
ve çok üzülen Kalamos, 
saatlerce arkadaşının  
başında bekledi, ağladı, 
gözyaşı döktü . Yapacak 
bir şey yoktu.

Kalamos, ye
m eden  içm eden ke
sildi. H ayatın bir 
anlam ı kalm am ıştı.
Acısından eridi b ir çöpe 
döndü . S on u n d a  T anrı
lar bu iki gence acıdılar.
Kalamos, n eh ir  ken arın 
daki kamış oldu. Karpos 
ise; hepim izin çok sev
diği bir yaz meyvesi olan 
karpuza dönüştü .

M aiandros  - Büyük Menderes Nehri. (Foto: S. Tulay)
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KAUNOS AŞKI

Kaunos, günüm üzde Dalyan Çayı ağzında b ir antik  kenttir. 
Bugünkü Köyceğiz yakınında yer alır. Bu kentin  kuruluşu M ilet ile 
ilintilidir.

Miletos, T anrı Apollon ile G irit Kralı M inos’un kızı, Deioııe 
de den ilen  Akakallis’in oğullarıdır. Miletos, G irit’ten kaçtıktan sonra, 
A nadolu’ya gelerek, deniz kıyısında kendi ad ın ı taşıyan Milet şehrini 
kurar. Sonra Büyük M enderes N eh ir tanrısı M aiandros’un kızı Kyane 
ile evlenir. İkiz çocukları olur. Erkek Kaunos ve kız Byblis. H er ikisi 
de D ünya’n ın  en  güzel çocuklarıdır. Büyüdükçe daha  da  güzelleşir
ler. Kaunos, tam b ir erkek güzeli, 
Byblis ise mavi gözlü b ir perid ir 
adeta.

Byblis, kardeşine büyük bir 
sevgi ile bağlıdır. Yıllar geçtikçe bu 
sevginin kardeş sevgisi olm adığını 
anlar. Dayanamaz kardeşine bir 
m ektupla açılır. Böyle b ir sevgiyi 
kabullenem eyen Kaunos, m em le
ketini terk ederek  uzaklara gider, 
Kaunos kentin i kurar. Byblis yolla
ra düşer. Bir m ü d d et sonra ö lü r ve 
b ir p ınara  dönüşür.

Eskiden o lduğu  gibi, gü
nüm üzde de m utsuz ve çaresi ol
mayan aşklara “Kaunos Aşkı“ adı 
verilm ektedir.

Kaunos ve Byblis
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\1 ILKIMN KURULUŞU

Antik çağın en  önem li lim an ken tlerinden , bilim  ve kültür 
m erkezi M ilet’in b ir başka kuruluş öyküsü de şöylcdir; A tina Kralı 
K odros’un  oğlu Neleus, yeni b ir kenti nasıl ve n ered e  kuracağı ko
nu su n d a  tan rıla ra  danıştı. T anrıla r ona yeni kentin i bir kızın suyu 
toprakla karıştırdığı yerde kurm asını öğütlediler.

Neleus, yollara düştü. Yeni kenti kurm ak için diyar, diyar gez
meye başladı. A nado lu’ya geldi. Batı A nado lu’da M enderes N ehiri 
ken arın d a  genç bir kızın suyu, toprakla karıştırdığını gördü. Heye
canla ona  ne yaptığını ve kim o lduğunu  sordu. Kız, ism inin Kaeira 
o lduğunu  ve babasıyla birlikte çöm lek im al ederek  geçindiklerini söy
ledi. T an rıla rın  buyruğunu hatırlayan Neleus, aradığı yeri bulm uştu  
artık. Yeni kenti olan M ilet’i b u rad a  kurdu.

M ile t  k e n t in in  üç b o y u t lu  re sm i
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MİLETOS ve MİLET’İN KURULUŞU

K ra l M in o s  M .Ö .V .y y . Vazosu. 
A tin a  M il l i  M ü z e s i

G irit Kralı M inos’un Kızı 
Akakallis (D cionc ), T anrı Apol- 
lo n ’a gönül verdi. O n d an  Amplıi- 
memis, Garam as ve Miletos ad ın 
da üç oğlu oldu. Akakallis Bahası 
Kral M inos’un korkusundan  oğlu 
M iletos’u o rm ana bıraktı. Taıırı 
A pollon oğlunu  kurtlara  em anet 
etti. M iletos’u kurtlar beslediler. 
Bir m ü d d et sonra çobanlar O nu 
bularak yanlarına aldılar ve evlat 
ed indiler. Yıllar sonra Miletos, 
çok yakışıklı, güçlü kuvvetli bir 
delikanlı oldu. O n u n  zekiliği, 
yakışıklılığı ve davranışları de
desi M inos’un  dikkatini çekti. 
Daha önce O n u  öldürem em işti 
am a şimdi öldürm eliydi. Bunu 
sezen Miletos, A nad o lu ’ya kaçtı. 
M enderes n ch irin in  yakınında 
deniz kıyısında Milet ken tin i kur
du. M enderes n eh ir tanrısın ın  
kızı ile evlendi.

Esasında bu öykü, Girit adası 
ile A nado lu ’n un  ilişkilerini anlat
m aktadır. Yapılan bilimsel kazılar 
sonucu A nado lu ’n un  Girit Adası 
ile b ir takım sıkı ilişkilerin o lduğu 
kanıtlanm ıştır. Ayrıca, günüm üz
de G irit Adası’n d a  da Miletos adlı 
b ir ken t bu lunm aktadır.
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PANDAREOS

Milet’li Merops’un oğlu olan Pandareos, Girit’te Zeus Tapı- 
nağı’nda saklanan altın köpeği çalarak, Anadolu’ya getirdi ve Sipylus 
(M anisa)Dağı’nda Tantalos’a em anet olarak teslim etti. Bir müddet 
sonra em anetini almaya gittiğinde, Tantalos inkar ederek emaneti 
geri vermedi.

Zeus, altın köpeğini çalan bu Miletli adamı ve emaneti verme
yen Tantalos’u Manisa Dağı’nda birer kayaya çevirdi. Pandareos’un 
Aedon, Kleothera ve Meropa adlı üç kızı vardı, sahipsiz kalan bu üç 
kıza Afrodit, Artemis, Athena ve Hera acıyarak sahip çıktılar ama, 
kendileri güzel olmalarına karşın, şansları yaver gitmedi, bunlardan 
A edon’un başına gelenler Aedon öyküsünde anlatılmıştır.

Vazo Resmi. M .Ö . V.yy.
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PEGASOS ve BELLEROPHON

B ellerophon, bir gün gökyüzünde kanadı bir a tın  uçtuğunu  
gördü. O n u  yakalayabilmek için uzun bir zaman koşturup  durdu . Biı 
gün yorgunluktan  perişan bir halde Mykale (Sam sun) Dağı etekle
rinde bir ağacın a ltında uyuyup kalmıştı. U ykusunda tanrıça A thena 
elindeki gemi uzatarak 
“Ey B ellerophon çok is
tediğin Pegasos’u ancak, 
bu  gem le yakalayabilirsin.
Bunu al ve istediğine sa
hip  ol.“ dedi. Heyecanla 
uyanan B ellerophon bir 
rüya gördüğünü  anladı.
Ama elinde gerçek bir 
gem  vardı. İşin şaşılacak 
yanı Pegasos da  az ö te
sinde su içiyordu. Yavaşça 
ona  yaklaştı. Kalbi küt, 
kü t atıyordu. Korkuyor
du. Ya kanatlan ıp  kaçarsa.
Ama at uysalca başını ona 
uzattı. İstediğine kavuş
m uştu. O nun la  b ir çok 
kahram anlık lar gösterdi.

Bugün Samsun 
D ağları’n d a  yabani at sü
rüleri dolaşm aktadır. Kim 
bilir belki Pegasos’un to
runlarıd ır.

Pegasos. A fro d is ıa s  M .S . 2 .yy, (F o to : 5 T u la y )

Bu öyküye benzer bir öykü Yunanistan'da da geçmiştir.



PSYKHE ve EROS (Can ve Sevgi)

Antik çağ’ın en güzel öykülerinden birisi olan bu  öykü, gerek 
Antik Ç ağ’da, gerekse O rta  çağ’da bir çok sanatçıya konu  olm uştur.

Geçmiş zam anlarda M ilet Kenti Kralı’n ın  üç tane güzel kızı 
varmış. Hepsi güzelm iş am a, en  küçükleri Psykhe (can) çok daha  gü
zelmiş. O  kadar güzel ve iyi bir kızmış ki, b ir m ü d d e t sonra insanlar 
o n u n  bir tanrıça o lduğuna inanm aya başlamışlar. O n u  kutsamaya 
başlam ışlar. Öyle ki; güzellik ve aşk tanrıçası A frodit’e tapınılm az 
olmuş. B una m üth iş kızan tanrıça h em en  oğlu aşk m eleği E ros’u ça
ğırmış. Bu h add in i bilm ez genç kızı aşk oklarıyla, b ir canavara aşık 
etm esini söylemiş. İnsanlar o n u n  oklarıyla aşık oluyorlarm ış çünkü.

Bu arada ablaları evlendiği halde Psykhe evde kalmış. Ç ünkü
bu  kadar güzel bir 
kızla evlenmeyi hiç 
kimse göze alam ı
yor, on u n  b ir tanrı 
ile evleneceğine 

|  inanıyorlarm ış. Bu
y  •§! I neden le  kız evlene-

I memiş. O n u n  bu 
■ -T " d u ru m u n a  çok üzü-
'i ■ • *c n  h a b a s ı ,  b i l ic iv e

il  danışm ak için Di-

Eros Kabartması. M.S. 2.yy. Milet Tiyatrosu'ndan. (Foto: S. Tulay) Apollon Tapı
nağ ı’na  gitmiş. Aldığı

yanıtta kıza d ü ğ ü n  giysilerini giydirerek, Mykale (Sam sun)D ağı’nda 
bir kaya üstüne o tu rtm aları ve kocası olacak yaratığın gece gelerek, 
on u  alıp götüreceği bildirilm iş. Babası ve ken t halkı büyük b ir üzüntü  
içinde yola koyulm uşlar. Alay sanki gelin alayı değil de, cenaze alayı 
gibiymiş. E llerinden  b ir şey gelm iyorm uş. A pollon’a karşı koymak ki
m in hadd ine . G üzeller güzeli kızı kayanını üstüne koymuşlar. Karan
lık basmış, gecenin  b ir saatinde hafif b ir yel esmiş, b ir bu lu t gelip kızı 
sarmalayıp kaybolmuş.

» M



Sabah gözünü açan kız, b ir sarayda o lduğunu yolm uş I lı ı 
taraf cen n e t gibiymiş. H er istediği an m d a  yerine gctiı iliyoı ıııııy ku
cası ortalık ta yokmuş. Gece karanlık  bastığ ında yatağına ıı/.ıı..... .
Biraz sonra kocası gelmiş. O rtalık  zifiri karanlık  olduğu için n<>ı< 
memiş, am a on u n  norm al b ir insan gibi o lduğunu  anlam ış. Koc .ısı 
n ın  yüzünü asla görem ese de biri b irlerin i çok sevmişler. Eşi sadc< e 
geceleri yanına geliyor, ortalık  aydınlanm aya yakın kaybolııyormuş. 
A radan gün ler geçmiş. Kent halkı, güzel kızın canavar tarafından 
parçalandığ ına inandıkları için yas tutuyorlarm ış. A rada kız kardeşle
ri ve sevenleri bırakıldığı kayanın yanına gidip ağlıyorlarmış.

Bir zam an sonra kız, kocasına yaşadığını insanlara gösterm ek 
istediğini ve ailesini çok özlediğini söyleyip, evine gitm ek için izin 
istemiş. Kocası kabul etmiş. K arşılarında kızı sapasağlam  gören  ailesi 
ve ken t halkı bayram etm işler. Kız ablalarını sarayına getirerek konuk 
etmiş. O nlara  değerli hediyeler vermiş. Küçük kardeşlerin in  yaşan
tılarını gören  iki abla, kıskançlıktan çatlayacak hale gelmişler. H er 
geliş gidişlerinde kıza m utlaka kocasının yüzünü görm esi gerektiğini 
söylemeye başlamışlar. H atta  ham ile olan küçük kıza çocuğunun 
bir canavar olacağını söylemişler. Eğer kocası canavar ise, m utlaka 
öldürm esi gerektiğini de söylemeye başlamışlar. Bütün bunların  
etkisinde kalan kız, gündüzden  b ir kam a ile b ir kandil tem in edip, 
geceyi beklemiş. Gece kocası gelip yatağa yatmış. Kız kamayı eline 
alıp, kandili yakmış. O an d a  şaşırmış. Yatakta dünyanın  en  güzel e r
keği Eros uyuyormuş. Seyre koyulmuş. Nasıl olm uşsa kandilden  bir 
dam la zeytinyağı E ros’un  om uzuna dam lam ış. H em en uyanan Eros 
çok kızmış, “ A nnem  oklarım la seni b ir canavara aşık etm em i söyle
mişti. Ben ise seni görünce oklarım ı kendim e sapladım . Seni sevdim. 
Karım yaptım, am a sen b ü tü n  bun lara  layık değilm işsin “ dem iş ve 
kanat çarparak  o radan  uzaklaşmış. Bir anda  h e r şey yok olm uş ve kız 
kendini kuru  b ir toprak  üzerinde bulm uş.

Eşini ve h e r şeyini kaybeden kız çok pişm an olmuş. Kaynanası 
A frodit’e kendisini affetm esi ve kocasıyla barıştırm ası için yalvarmış. 
Afrodit onu  sınavdan geçireceğini, kazanırsa affedeceğini söylemiş. 
Ç ünkü hala kin duyuyorm uş. Sınav başlamış. Kızı b ir odaya koymuş
lar. Birer çuval içinde buğday, arpa, susam ve haşhaş getirip  hepsini 
karıştırm ışlar ve sabaha değin  bun ları ayrı, ayrı çuvala koymasını söy
leyerek, kapıyı kilitleyip gitmişler. H er şeyin so n u n u n  geldiğini dü 



şünen  kız, ağlam aya başlamış. O an d a  incecik bir ses “Ağlama güzel 
kız, biz sana yardım ederiz.“ demiş. K onuşan bir karınca imiş. Sabaha 
kadar b in lerce karınca tüm  hububatı ayırmışlar. Sabahleyin odan ın  
kapısını açan T anrıça  şaşkına dönm üş. Bir şey söyleyememiş. O na 
yeni b ir görev vermiş. B irer canavar olan karşıdaki koyunların altın 
yün lerinden  getirm esini istemiş. Kız tam  karşıya geçecek iken b ir ka
mış dile gelip, karşıya geçm em esini, koyunların  akşama bu  tarafa ge
leceklerini, o zam an çalılara takılan yünlerini toplam asını söylemiş. 
Kız den ilen i yapmış ve altın yünleri A frodit’e vermiş. A frodit bu  işe 
çok kızmış, fakat b ir şey söylememiş. Kız h e r işin içinden çıkıyormuş. 
Tanrıça, bu  sefer yeni b ir iş olarak dağdaki kaynaktan testiyi do ldu r
m asını istemiş. Kaynakta b ir canavar varmış. Bu sefer O n a  Zeus’un  
kartalı yardım  etmiş. Testiyi o doldurm uş. A frodit son olarak ona  yer 
altına inerek  P ersep h o n e’n in  makyaj ku tusunu  getirm esini söylemiş. 
O na b ir kartal H ierapolis (Pam ukkale) ’deki H ades’in girişini göster
miş. Kız gidip kutuyu almış. Yolda kutuyu açınca derin  b ir uykuya dal
mış. Artık dayanam ayan Eros on u n  yardım ına koşmuş. O n u  kucakla
yıp sarayına getirm iş ve A nnesine isyan etmiş. Bu kadar sınam a yeter 
demiş. A frodit’in de yüreği yumuşamış. Ne de olsa o aşk tanrıçasıydı. 
Böyle b ir sevgiye dayanam azdı. G elinini a f etmiş. Sevgi ve can sonsuz
luğa değin b ir d ah a  ayrılm am ak üzere biri b irlerine kavuşmuşlar.

Eros ve Psykhe. Antakya Müzesi (M ozayik)



DİĞER ÖYKÜLER

ANTHEUS

Halikarnassos (Bodrum ) ’lubir 
genç olan Antheus, Kral soyundan idi. 
Milet T iran 'ı Phobios’un sarayında ko
nuk  olarak b u lunurken , T iran ’ın karı
şırım hoşuna gider. Kadın delikanlıyı 
yoldan çıkarm aya çalışır am a karşılık 
görm ez. Delikanlı böyle bir şeyi ya ko
nukluğa yakıştıram adığı ya da korku
sundan  karşılıksız bırakır.

Geri çevrilmeyi hazm edem e
yen kadın, delikanlıya b ir oyun düzen
ler. D erin bir kuyuya altın bir tas atıp, 
d ü şü rd ü ğ ü n ü  söyleyerek çıkarm asını 
ister. Delikanlı kuyunun d ibine indi
ğinde de büyükçe b ir taş atıp, onu  öl
d ü rü r. Sonra büyük bir pişm anlık ve 
vicdan azabı duyar ve dayanam ayarak 
kendin i asarak hayatına son verir.

Vazo Resmi



HERMİAS

H erm ias, B ugün Akbük B eldesi’n in  hem en  yakınlarında yer 
alan ve kuru lm asında M iletliler’in yardım  ettiği Iasos (Kıyıkışlacık) 
Antik K enti’nde yasamış b ir delikanlıdır. O radaki b ü tü n  gençler gibi, 
O  da gim nazyum da spor yapıyor ve gelenek üzerine denizde yıkanı
yordu.

İşte böyle bir günde b ir yunus balığı ortaya çıktı. H erm ias 
ona  tu tundu . Yunus H erm ias’ı çok uzaklara gö tü rüp  sonra geri getir
di. Bu günlerce sürdü. Bir balıkla bir insan dost olm uşlardı. Bu olay 
h e r tarafa yayıldı. Büyük İskender de b u n u  duydu. Sonra bu genci 
Babil’e getirtip , Poseidon T ap ınağ ı’na  rah ip  yaptı. M. O. üçüncü  
yüzyıl sikkelerinde H erm ias ve yunus balığı m otifi yer almıştır.

Bir başka öyküye göre ise; denizde gençler yıkanıp eğ len irler
ken bir yunus balığı H erm ias’ı sırtına alarak o rtadan  kaybolur. G ün
lerce H erm ias’ı bulam azlar. Kent halkı yasa bü rü n ü r. Derken birgün 
bir denizci H erm ias’ı yunusun üzerinde g ö rdüğünü  söyler. D aha 
sonra bir çok kişi ayııı şeyi söylerler. A radan epeyce zam an geçer. Bir 
sabah uyanan Iasoshılar G im nazyum da H erm isas’ın ve yanında yatan 
yunusun cesediyle karşılaşırlar. N eden nasıl ö ldükleri belli değildir 
am a iki can dostu ö lüm lerinde bile birib irlerin i terketm em işlerdir.

Yunus balığı üzerinde çocuk /E ros motifi Antik çağda çok 
sevilen bir m otiftir. G enellikle çeşme olarak kullanılm ıştır.

G ü m ü ş H e lle n is tik  Sikke. M u h a r re m  K a y h a n  K o lleks iyonu . M .Ö . 3 .yy.
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HYPSIKREON

M ilet’te yaşayan Hypsikreon adlı b ir adam ın, Naksos Ada- 
sı’nda P rom edon ad ında bir dostu  vardı. Bu adam  bir gün, konuk 
olarak M ilet’e geldi. K onuk olduğu evin hanım ı N eere, adadan  ge
len bu  adam a aşık oldu. Adamı yoldan çıkarm ak için h e r yolu denedi, 
am a konuk adam  ekm eğini yediği dostuna ih an e t etm edi ve kadını 
re t etti.

Bir m ü d d et sonra P rom edon , adasına döndü . Kadın da  ar
kasından gitti. D erler ki; sonunda  M ilet ile Naksos bu yüzden savaşa 
tutuştular.

Vazo Resmi



IASOSLU İHTİYAR

K uruluşunda M ilet’in yardım  ettiği bu  n ed en le  İyon özel
likleri taşıyan Iasos K enti’ne (bugünkü  Kıyıkışlacık) b ir gün b ir m ü
zisyen gelmişti. T iyatroda konser veriyordu. Tam  bu sırada b ir çan 
çalmaya başladı. O  zam an Iasos’da b ir gelenek vardı. Balık pazarına 
balık geldiği zam an böyle çan çalardı. Herkes konseri b ırakıp  balık 
pazarına koştu. Bir tek kişi kalmıştı. Yaşlı b ir adam . Sanatçı bu  işe çok 
bozulm uştı, am a yine de b ir kişi var diyerek ona yanaştı. “Sizi tebrik 
ederim. Sanattan anlayan bir tek siz varmışsınız Herkes balık pazarına koş
tu, ama siz gitmediniz çok teşekkür ederim. “ dedi. Yaşlı adam  “Ne balık mı 
gelmiş? kulaklarım ağır işitir de duymamışım, hemen koşayım. “ diyerek o 
da ayrılmış.

Balıkçı. M.Ö. 4.yy. Vazo Resmi. İtalya



KHIOSLULARIN SONU

Lade Deniz Savaşı’nda M iletliler’in yanında kah
ramanca savaşan Khioslular (Sakız Adası) savaşın yenilgiy
le bitmesi üzerine, Persler tarafından kovalanmaya başladı
lar. Kaçan Khioslular, Mykale (Samsun) Dağı eteklerinde 
gemilerini karaya oturtup, uzun ve zorlu bir kara yolculuğuna başla
dılar.

Efes topraklarına vardıklarında gece olmuştu. Efes’li kadınlar 
ise, sadece kadınların katıldığı ve Dem eter adına yapılan “Thesmop- 
horia” adlı töreni yapıyorlardı. Uzaktaki Efesli erkekler bir anda ka
labalık, eli silahlı Khiosluları görünce, onları kadınlarını kaçırmaya 
gelen hayduüar sandılar. Üzerlerine atılıp hepsini kılıçtan geçirdiler. 
Kurtulan olmadı.

Deniz savaşında kahramanca döğüşenlerin sonu işte böyle 
kötü oldu.

Savaş Cemisi. Vazo resmi. M .Ö . VI.yy.



KOERANOS ve YUNUS BALIĞI

M ilet’te K oeranos ad ında bir adam  yaşardı. Çok iyi kalpli bu 
adam  bir gün lim anda dolaşırken, balıkçıların bir yavru yunus balığı 
yakaladıklarını gördü. Yeni yakalanan yavru henüz canlı idi. Ö lm esi
ne razı olam azdı. H em en  pazarlık bile etm eden  on u  satın aldı. Sonra 
öperek  suya bıraktı. Yunuscuk suda kayboldu gitti.

Bir zam an sonra Koeranos, b ir iş için deniz yolculuğuna çık
tı. Yolda gem i fırtınaya tu tu ldu . Azgın dalgalara dayanam ayan gem i 
battı. İnsanların  çoğu öldü. Azgın dalgalarla b ir m ü d d e t boğuşan 
Koeranos, kendisini deniz tanrısı P oseidon’un  bile kurtaram ayacağı
nı düşü n erek  kendin i bıraktı. K endine geldiğinde kıyıda o lduğunu, 
ilerideki yunus balık larından  da kurtarıc ıla rın ın  yunuslar o lduğunu  
anladı. Evet o n u  yunus balıkları kıyıya çıkarıp, kurtarm ışlardı.

Aradan yıllar geçti. H er ö lüm lü gibi Koeranos da b ir gün 
hayata gözlerini yum du. G erekli tö ren le rd en  sonra cenaze alayı Mi- 
le t’in güneyinde b u lu n an  m ezarlığa doğru  yola koyuldu. O zam anlar 
tiyatronun ö n ü  deniz idi ve lim an vardı. Cenaze alayı yavaş, yavaş de
niz kıyısında ilerlerken bü tün  insanlar d o n u p  kaldılar. Kalabalık bir 
yunus balığı sürüsü sessizce, kıyıdan onları takip ediyordu.

Minik yunus, kend ine yapılan iyiliği unutm am ıştı. “İyilik yap, 
denize at. Balık bilmese, Halik bilir. “ diye güzel b ir atasözüm üz vardır. 
Bu hikayeye göre dem ek  ki bazen balıklarda iyiliği biliyorlarmış.

Y unus B a lık la n  Knossos Sarayı. M .Ö .2 0 0 0 « a



KYMELİLER

Kyme, İzmir, Aliağa, Nemrut Kale yakınında yer alan antik 
bir kenttir. Bir gün onlara Pers’lerden kaçan Paktyas isimli bir Lid- 
ya’lı sığmdı. Pers’ler Onu istediler. Kymeliler sığınmacıyı Pers’lere 
verip vermeme konusunda Didyma Apollon Tapınağı'na danıştılar. 
Yanıt “Teslim edin. “idi. Bir yanlışlık var deyip, aralarından Aristodikos 
adlı birini seçerek yeniden Didim ’e gönderdiler.

Aristodikos, tapmağa giderek yeniden sordu. Aldığı yanıt 
aynı idi. Bunun üzerine; tapınağın etrafını dolaşarak bütün kuşları 
kaçırttı. Hatta küçük kuş yavrularını dahi korkuttu. Bunun üzerine 
tapınağın derinliklerinden bir ses işitti. “Hey, sen, ey, insanların en 
dinsizi, ne yapıyorsun? Tapm ağına sığınanları neden kaçırtıyorsun?“ Bu
nun üzerine Aristodikos “Ey efendim, sen kendine sığınanları bak nasıl 
koruyorsun. Bize sığınanı ise teslim etmemizi söylüyorsun. “ dedi. Ses, “Evet 
öyle diyorum. Günaha girip yok olasınız ve bir daha kendinize sığınanları 
teslim edelim mi diye sormayasınız diye söylüyorum. “ dedi.

Sonuçta Kymeliler sığınmacıyı teslim etmediler. Onu bir 
başka şehre gönderdiler.

Didim Apollon Tapınağı (Foto: S. Tulay)
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KYROS’UN ÖYKÜSÜ

Persler Lidyalıları yenince, içlerinde M ilet’in de bulunduğu  
bazı İyon ve Aiol kentleri Pers Kralı Kyros’a gidip, anlaşma yapmak 
istediler. Kral onlara, daha önce haber göndererek Lidyahlardan vaz
geçm elerini istediğini, ama onların bu isteğini kabul etmediklerini 
söyledi ve Onlara şu öyküyü anlattı.

Bir zamanlar bir adam deniz kıyısında dolaşırken, denizde 
bir sürü balık gördü. H em en flütünü çıkarıp çalmaya başladı. Balık
lardan flütün nağm elerine uyarak karaya gelmelerini istiyordu. Balık
lar ise hiç oralı olmadılar. Bunun üzerine adam bir balık ağı getirip 
hepsini yakaladı. Kumsalın üstünde balıklar can havliyle zıplamaya 
başladılar. Adam “Oynaya, oynaya gelin diye o kadar flü t çaldım, hiç oralı 
olmadınız. Şimdi oynamanız boşuna . “dedi.

Kral bu öyküyü anlattıktan sonra, “Sizler de bu öyküdeki balıklar 
gibisiniz. “ demiş ve sadece Müet Kenti ile anlaşma yapmış.

Vazo Resmi 4  2



MAİANDROS’UN DAVA EDİLMESİ

M aiandros, Büyük M enderes N eh iri’nin  antik  ismi ve bu  Ne- 
h ir’in T an n s ı’na  verilen isimdir. O keanos ile Tethys’in oğlu sayılır. 
Antik Ç ağ’da n eh irle r şahıslandırılıyor, tanrı olarak kabul ediliyor ve 
genellikle yan yatan erkek şeklinde tanım lanıyorlardı. N ehir büyük 
ise uzun saçlı ve sakallı o larak gösteriliyordu. N ehir tanrıları, için
de çeşitli meyvelerin dolup  taştığı bereket boynuzu ve am fora tu tar 
şekilde tanım lanıyorlardı. A m foranın duruş şeklinden ise neh irin  
suların ın  nasıl aktığı hakk ında bilgi ed inm ek  m üm kündür. (Amfora 
eğik ise hızlı, yatık ise norm al, am fora dik ise suların  yavaş aktığı an 
laşılır.)

Büyük M enderes, bugün o lduğu  gibi eskiden de çevresine 
bolluk ve bereket getiriyordu. Ama bazen de taşıp tarlaları su a ltında 
bırakarak zarara yol açabiliyordu. Böyle bir zam anda zarara uğrayan 
Milet K enti’nde  yaşayanlar, M enderes N ehir Tanrısı M aiand ıos’u 
dava ettiler. Sonuçta M aiandros davayı kaybetti ve tazm inat ödem eye 
m ahkum  oldu. R ahipler tapm aktaki paradan  halkın zararını karşıla
dılar.

M a ia n d ro s  heyke li. M .S . 2 .yy. M ile t  F a u s tin a  H a m a m ı'n d a n  M ile t  M üze s i. 
O r jin a li M ü z e d e , ko p yas ı h a m a m d a d ır .  (F o to : S. T u lay )



MARSYAS

Bu öyküyü M enderes Nehiri ile ve yakın çevredeki Marsyas 
(Çine) Çayı ile ilintili olması nedeniyle aldım. Bu konuda iki görüş var
dır. Birisi kastedilen Marsyas çayının Çine Çay’ı olduğu, diğerinin ise, 
M enderes nehirine katılan Kataraktes olduğudur. Ama sonuçta bu öykü 
M enderes ve Batı Anadolu ile ilgilidir.

Marsyas, M enderes nehirinin doğduğu yörede olan Kelainai 
Kenti’nde doğmuştur. Kamıştan yapmış olduğu fliide/kavalla öylesine 
güzel ezgiler çıkarıyordu ki onu dinleyenler kendinden geçiyorlardı. 
Marsyas, A nadolu’da kent, kent kasaba, kasaba dolaşıp sanatını icra et
meye başladı. Birgün, yolu Nysa K ent’i yakınlarına düştü. O rada karşı
laştığı Müzik tanrısı Apollon, “Hele çal bakalım şu kavalım da dinleyelim. 
Nasıl çalıyormuşsun? İstersen bir de yarışalım. “ demiş. Marsyas kabul etmiş. 
Frigya Kralı Midas ve Apollon’un ilham perileri Müzler hakem olmuş
lar. Apollon lirini bir iki tıngırdatmış. Sonra sıra Marsyas’a gelmiş. O ise 
kavalını üflemeye bir başlamış ki... Esen yel bile durmuş. Tüm canlılar 
neredeyse nefes alm adan dinliyorlarmış. Apollon şaşalamış, bozulmuş. 
Olacak iş değilmiş bu. Lirini geçmiş, bu hiçbir şeye benzemeyen kamış
tan yapılan kaval. Yarışmanın sonunda Müzler Apollon’u birinci ilan et
mişler. Midas ise Marsyas’ın kazandığını söylemiş. Doğrusu da oymuş. 
Esasında. Apollon da biliyormuş kaybettiğini. Ama hazmediyormuş.

Marsyas’ın cezası canlı, canlı derinin yüzülmesi olmuş. Midas’ın 
kulakları da eşek kulaklarına çevrilmiş. Derler ki; esasında bir Anadolu 
Tanrısı olan A pollon’un, Yunan Tanrısı olduktan sonra böyle huyu de
ğişti, gaddarlaştı.

Bence de bu yarışı Apollon kaybetmiştir. Binlerce yıldır Anado
lu ’nun her köşesinde kaval çalınır durur. Ben hiç lir çalan çoban görme
dim. Siz gördünüz mü?

Marsyas, Apollon, Midas
m n



MİLET’İN BAŞINA GELECEKLER

Argoslıılar, K entlerinin kuruluşu için Delfi A pollon Tapına- 
ğ ı’na  danıştılar. O nlara verilen yanıtın b ir bö lüm ü Milet ile ilgiliydi. 
Bilici şöyle diyordu:

“O zaman, Miletos, Ey belalar işçisi, o zaman 
Birçoklan için zengin bir şölen, parlak bir ganimet 
Olacaksın, kadınların ele geçecek, uzun saçlıların 
Ayaklarım yıkayacaklar ve Didyma, bizim 
Tapmağımız, yabana efendilerin malı olacak. “

Bir m ü d d e t sonra k eh an et doğru  çıktı. Persler M ilet’i işgal 
ettiler. G erçekten P ersler’in saçları uzundu. Erkekleri ö ldürüp , ka
dınları esir ettiler. Didim A pollon T ap m ağ ı’nı yağm aladılar.

Delfi Tapınağında kehanet. Vazo Resmi

m n



MILET’IN ZAPTI

M. Ö. 495 yılında İyon Birliği ile Persler arasında yapılan 
Lade Deniz Savaşı sonunda, Persler M ilet’in başını çektiği İyon Bir
liği donanm asın ı perişan ederek , galip geldiler ve birliğe m ensup 
kentleri yakıp yıktılar, yağm aladılar. En çok zarara uğrayan kentlerin  
başında şüphesiz M ilet vardı. M ilet’in zapt edilm esi ve yağmaya uğ
ram ası, m üttefik ler ve d iğer ken tler arasında büyük üzüntüye n eden  
oldu.

Atinalı d ram a yazarı Phrynikhos’un  yazmış olduğu, “Mi- 
le tos’un  D areios T arafından  Zaptı“ adlı oyun, A tina’da  oynandığı 
zam an, büyük bir üzüntüye n ed en  oldu. İnsanlar gözyaşlarına bo
ğuldular. H alkın ayaklanm asından korkan yöneticiler çareyi oyunu 
yasaklam akta buldular. O yunun yazarını da bin D rahm i gibi büyük 
bir para  cezasına çarp tırd ılar.



MİLETLİ ADAM’IN EMANETİ

S parta’da Glaukos ad ında b ir adam  vardı. Çok doğru  bir 
adam dı. Bir gün S parta’ya O n u n  yanına M ilet’ten  b ir adam  geldi. 
“Ben Milet’liyim. Senin doğruluğun Iyonya’ya değin geldi. Iyonya tehlikeler
le dolu. Servetimin yansını gümüşe çevirip, tamamını sana getirdim. Şimdi 
sana vereceğim şu madalyonun yansını getirene bu gümüşleri teslim el “dedi 
ve ayrıldı. A radan yıllar geçti. A dam ın çocukları güm üşleri alm ak için 
G laukos’un  yanına gidip, em aneti istediler. Glaukos, niyeti bozup, 
güm üşleri verm ek istem edi. A radan çok zam an geçtiğini, böyle bir 
şeyi hatırlam adığ ın ı söyledi. M iletliler çaresiz evlerine döndü ler.

Glaukos, bu  em anet güm üşlerin  sahibi o lup  olmayacağı ko
n usunda biliciye danıştı. Bilici doğru  olması gerektiğini, doğru  ada
m ın ulusuna o n u r kazandıracağını söyledi. Çok pişm an olan adam  
tanrılara  yalvararak, bağışlanm asını istedi.

M iletliler’i çağırarak güm üşlerini teslim etti. Fakat, cezadan 
kurtulam adı. Em anete hıyanetlik etmişti. Soyu devam etm edi. U nu
tu ldu  gitti.

m n



MİLETLİ KADINLAR

H ero d o t’a göre M ilet’te göçlerden  önce, yerli halk olan Kar- 
yalılar yaşıyorlardı. Göç için M ilet’e gelenler, erkekleri ö ldürüp , ka
dın  ve kızlarla evlendiler. Bu olaydan sonra Miletli K adınlar ise ko
caları ile asla sofraya oturm adılar, isim lerini ağızlarına alm adılar. Bu 
gelenek kuşaktan kuşağa geçti.

A nad o lu ’n u n  D oğu yörelerinde bazı yerlerde kadınlar, ko
caları ile sofraya oturm azlar. Kocalarına isimleri ile h itap  etm ezler. 
Ç ünkü ayıp kabul edilir. Acaba bu geleneğin Milet ile bir ilgisi olabi
lir mi? Yoksa bu  eski bir A nadolu geleneği midir?.

Çeşmede Kadınlar. Vazo resmi
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PRIENELİ BALIKÇILAR

Priene Antik k en ti’ni gezerken agoran ın  bitişiğinde et \ r  
balık pazarını görürsünüz. Antik çağda b u rada taze balık ve et satılı
yordu. O çağda pazardaki düzeni sağlayan “A goranom os“ adlı pazar 
yöneticileri vardı. B unlardan birisi, pazardaki balık satıcılarının 
balıkları sık, sık sulam alarını yasak etmişti. H erhalde balıkların taze 
o lup olm adığını herkes anlasın diye.

Balıkçılar bu işten rahatsız idiler. Ama kısa zam anda işin ko
layını buldular. Gerektiği zam anlarda, sırayla sıcaktan bayılma num a
rası yapıyorlar, arkadaşları ise bayılana h em en  su kovası ile m üdahale 
ediyorlardı. Tabii suyıın çok az kısmı yalandan bayılana, geriye kalanı 
balıkların üstüne!

Priene a n t ik  k e n tin d e n  g e n e l g ö rü n ü ş . (Fo to : S. T u la y )



Bias. V a tik a n  M ü z e s i

PRIENE’LI BIAS

Bias M. Ö. 620- 550 yılları 
arasında yaşamış P rien e’li bir filo
zof olııp, T eu lam es’in oğludur. An
tik çağın vedi bilgesinden birisidir. 
Çok kuyvedi bir hukukçudur. Hip- 
ponaks “davaların savunulm asın
da P rien e’li Bias’taıı daha kuvvetli 
o lm alı.“ diyerek O nun  kuvvetli bir 
hukukçu o lduğunu vurgulam ıştır. 
Bias’ın ü nü  bü tün  Düııya’ya yayıl
mıştı. “Ç oğunluk k ö tü d ü r.“ Sözü 
m eşhurdur.

Bir gün, Mısır Kralı O na . cezaya
çarptırılm ış suçlu b ir adam ı gönderip , en kötü yerini kestirerek, ce
zalandırm asını ve som a geri gönderm esini istedi. Bias, suçlunun dili
ni kestirip, geri gönderd i.



PRIENE’Lİ BİAS VE KROISOS

Kroisos (Kaıun) I.idva Kralı olunca; A nadolu 'daki bülün 
kentleri kendine bağladı. Tüm  Ege Adalarını da kendini' bağlam ak 
iizeıe gemi yapım ına karar verdi. Tam  bu sıralarda P ıieneli Bias Saı- 
d es’e (Salihli) gilLİ. Kral O na bazı şeyler sordu. Bias, A dalıların on 
bin aL yetiştirmeye başladıklarını bun larla  l.idya’ya saldıracaklarını 
sövledi. Bu söz üzerine Kral hem  şaşırdı, hem  de güldü. Bias, ''Kınlını, 

siz Adalıların on bin at yetiştirip size saldıracaklarına şaşırıyor ve gülüyor
sunuz. Am a onlar da sizin grini yapmanıza gülüyorlar ve sizi bekliyorlar. " 

dedi.
Kalası karışan Kroisos gemi yapm aktan ve Adalara saldırm ak

tan vazgeçti.
Lidya’va g idenlerden  birisinin de Midillili Pitlakos olduğu 

söylenirse de zaman yönünden  Bı ias'ın gittiği kesin gibidir.

Kroisos'un yakılması. Vazo resmi m



PRIENELİLERİN DÜRÜSTLÜĞÜ

Kappadokya Kralı Orophernes, Priene’ye binlerce kilo gü
müş karşılığı olan servetini em anet olarak teslim etmişti. Rakibi V. 
Ariarathes, Pergamon Kralı II. Attalos’la birlikte olup Onu tahtan in
dirdi. Priene’den de gümüşleri is ted i.

Prieneliler, emaneti ancak sahibine verebileceklerini söyle
yerek teklifi ret etdler. Sonunda Priene işgal edilerek talan edildi. 
Bütün bunlara karşın, gümüşleri geri vermediler. İşgal üzerine Şehir 
halkı, Roma’dan yardım istedi. Roma, dürüst Priene’den yana oldu.

Bir m üddet sonra em anetini geri alan Orophernes, Prieneli- 
ler’in bu tutumlarına karşılık kentin imarı için büyük yardımda bu
lundu.

Priene kenti genel görünüm



SARPEDON

Zeus ile E u ro p e’n in  oğlu ve G irit’in efsanevi kralı M inos’un 
ve R hadam anthys’in kardeşi olan Sarpedon, m itologistler tarafından 
b ir kaç şekilde anlatılır. B unlardan birisi şöyledir; S arpedon, G irit’ten 
A nado lu’ya gelmiş, Likya bölgesine yerleşmiştir.

T ro ia  Savaşı’nda  büyük kahram anlık lar gösterm iştir. Likya’lı 
bu kahram an Savaşta ö ldükten  sonra tan rıla r tarafından layık olduğu 
şekilde değerlendirilm iştir.

İkinci görüş olarak; S arp ed o n ’un M ilet’in kuru luşunda adı 
geçer. G irit’te kardeşi Minos ile tah t yüzünden anlaşm azlığa düşer ve 
Miletos ile birlikte A nad o lu ’ya geçerek M ilet kentin i kurar.

Sarpedon'un taşınması. Vazo resmi



THALES ve KÖLE KIZ

Ü nlü filozof Thales M ilet’lidir. M. Ö. 625-545 yılları arasın
da yaşamıştır. Hexaınves ve K lcobouli’nin oğludur. Dünyada ilk kez 
güneş tutulm asını zam anından önce tespit eden kişidir. 28 Mayıs M.

O. 585 de m eydana gelen 
güneş tutulm asını çok ön 
ceden hesaplam ıştır. Mı
sır’daki p iram itlerin  yüksek
liklerini ölçen de odıır. Bir 
çok filozof'yetiştirmiş ve po
zitif bilim lerin tem ellerinin 
atıldığı, Milet O k u lu ’nun

o  7

k urucu luğunu  yapmıştır.
Thales, bir gece gözü 

yıldızlarda düşüne, düşü
ne giderken, bir çukuru  
görmez, ve içine düşer. O 
sırada o radan  bulunm akta 
olan Trakyalı köle bir kız, 
kahkahalarla güler. Sinirle
nen Thales, kıza niçin gül
düğü n ü  sorar. Kız, “Sana 
gülüyorum ey Thales, gökyü
zünde olacakları biliyorsun 
ama ayaklarının dibini göre
miyorsun. “der.

Thales. V a tik a n  M ü z e s i



THALES’İN ZENGİN OLMASI

Gökyüzünde olacakları çok iyi bilen Thales, O yıl zeytinlerin 
çok olacağını tahm in ederek, bü tün  zeytinyağı işliklerini kiraladı.

G erçekten o yıl zeytin çok bol oldu. Thales, işlikler sayesinde 
çok para kazandı. B unda am acının  para kazanm ak değil, filozofların 
da isterlerse zengin olabileceklerini gösterm ek olduğu söylenir.

m

Zeytin yağı çıkarılması. Vazo resmi



THRASYBULOS’UN KURNAZLIĞI

Lidyalılar’m  M ilct’i işgalleri sırasında, onikinci yılda askerler 
ekinleri ateşe verdiler. Genişleyen yangın bugün Ak-Yeniköy yakının
da b u lunan  Assesos A thena T ap ın ağ ı’na sıçradı ve tapınak yanarak 
kül oldu. O rd u  Sardes’e d ö n ü n ce  Alyattes hastalandı. Bir türlü  iyile
şem iyordu. S onunda biliciler, yanan tapınağın  yerine yenisini yaptır
ması gerektiğini, yoksa iyileşmeyeceğini bildirdiler.

Lidya’dan  tap ınağın  yapım ının b itim ine kadar, barış için Mi- 
le t’e elçiler gönderildi. Bunu h ab e r alan Milet T iran ’ı Thrasybulos, 
b ir kurnazlığa başvurdu. Kentte kendisinin dahil ne  kadar buğday 
varsa, hepsini agoraya yığdırdı. Sonra büyük bir şenlik düzenledi. Lid- 
yah elçiler geld iklerinde, herkesin yiyip içerek eğlendiklerini, büyük 
bir bolluğun o ld u ğ u n u  gördüler. Lidya’da ise, dönüşlerinde herkes 
M ilet’ten kıtlık haberin i getireceklerini sanıyorlardı, Ama on lar tam  
aksini büyük b ir bo lluğun  o lduğunu  söylüyorlardı.

Sonuçta; savaş bitti, barış yapıldı. Yanan tap ınağın  yerine iki 
tapınak inşa edildi. Alyattes, tekrar eski sağlığına kavuştu.



III. S Ö Z L Ü K

APOLLON TAPINAĞI : Didim İlçesi, Hisar M ahallesi’nde yer alır. 
Efes Artemis Tapm ağı ve Sam os Adası'ndaki Hera Tapınağı’ndan sonra antik 
dünyanın üçüncü büyük tapınağıdır. Hiç bir zam an tam am lanam am ıştır. An
tik Ç ağ ’ın en önemli bilicilik m erkezlerinden birisidir. Kutsal bir yolla M ilet’e 
bağlı idi.

B İL İC İL İK  : Kehanet. Gelecekte olacaklan görme, bilme. Orakl ola
rak da adlandırılır.

BRANKHİD H E Y K E LLE R İ : D idym a’da kutsal yolun sağında ve 
solunda sıralanmış olarak duran, Brankhos’un soyundan gelen rahip ve ra
hibelere ait, oturur şekilde tanım lanan heykeller. Arkaik dönem e ait bu hey
keller, Milet, İstanbul Arkeoloji, British Museum , Berlin ve Louvre Müzelerine 
dağılmış durumdadır.

DİDİM : 1991 yılında ilçe olmuştur. Bir ara ismi Yenihisar olarak de
ğiştirilmişse de sonradan bu yanlıştan dönülmüştür. İsmi Didyma, Didyma- 
ion’dan gelir. Daha sonraki dönem lerde adı Hieronda, Rum ’ların yaşadığı 
dönem de Yeronda, Yoran olarak değişmiştir. Cum huriyet Dönem in’de Didim  
olmuştur.

İYONYA : Foça ile Didim arasında kalan bölgeye Antik Ç ağ ’da veri
len isim. Didim Tek Ağaç Burnu’ndaki Poseidon Sunağı bu bölgenin sınırı idi. 
Buradan itibaren Karya Bölgesi başlıyordu.

MEANDER : Geom etrik kıvnm lar yapan şerit biçim indeki bezem e. 
Şeklini M enderes Nehiri’nden almıştır. Antik Ç ağ ’da çok sevilen bir motiftir.

MEDUSA : Kötü yürekli üç kızkardeşten birisi. Saçları yılan şeklin
de idi. Yüzüne bakan insanlar taş oluyorlardı. Antik Ç ağ ’da çok kullanılan 
motiflerden birisidir. Tapınak alınlıklarından lahitlere değin hemen her yerde  
kullanılmıştır. Didim Apollon Tapınağı’ndaki M edusa en güzel tanım lananlar
dan birisidir.
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M EN DERES NEHİRİ : Öykülerde konu edilen nehir Büyük M ende
res Nehiri’dir. Antik ismi M aiandros olan bu nehir, Afyon- Dinar yakınlanndan  
doğar, Milet yakınında denize dökülür. Bugün “Söke Ovası “ olarak bilinen 
yer eskiden deniz idi. Zam anla nehir tarafından doldurularak ova haline gel
miştir. Liman kenti olan Milet, bugün denizden on kilometre uzakta kalmış
tır.

M İLET : Didim ilçesi, Balat Köyü yakınında yer alan Antik Ç ağ ’ın en 
ünlü liman kentlerinden birisi. Tarihte yetiştirdiği ünlü bilim adam ları nede
niyle “filozoflar kenti “ olarak ünlenmiştir. Pozitif bilimlerin temelinin atıldığı 
yerdir. Thales, Anaksim enes, Anaksimandros, H ippodam os, Isidoros bu ün
lülerden sadece bir kaçıdır. Milet, doksandan fazla kent kurmuştur. Bu ne
denle “kentler kuran kent“ da olarak adlandınlır. Anadolu’da ilk sikke basan 
kentlerin başında gelir.

PEG A SO S : Ünlü kahram an Perseus’un başını kestiği M edusa’nm 
kanından doğan, kanatlı uçan at.

P R IEN E : Söke İlçesi, G üllübahçe Kasabası içinde yer alan Helenis
tik Çağ kentlerinden en ünlülerinden birisi. “Anadolu’nun Pompeisi “ olarak 
adlandırılır. Ünlü Bilgin Bias ve M im ar Herm ogenes bu kentlidirler. İyon birli
ğinin merkezi Panionion’un yönetimi Priene’ye aitti.

THESM O PHO RİA TÖ RENİ : Tannça Dem eter’e adanm ış olan bu 
özel törene sadece evli kadınlar katılabiliyordu. Bolluk, bereket için yapılan  
bu törenlerde kadınlar toprağa et ve buğday taneleri saçarlar, nar yerler ve 
yeşil dallarla kendilerini kırbaçlarlardı.

TİRAN : Kent Yöneticisi. Genellikle bir kentte zorbalıkla yönetim e ge
çen kişilere bu ad verilir:

YED İ B İLG E  : Antik Ç ağ ’da bilim hayatına yön verdiği kabul edilen 
yedi filozofa verilen isim. Bunlar; M ilet’li Thales, Priene’li Bias, A tina’lı Solon, 
Midilli’li Pittakos, Sparta’lı Khilon, Rodos’lu Kleobulos ve Korinthos’lu Peri- 
andros’tur.
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