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ÖNSÖZ

“Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü Tanrılar” 

isimli bu tez çalışmasında, Yunan ve Roma mitolojilerinde, çocuk 

görünümünde tasvir edilmiş ve bir tanrı olarak tapım görmüş tanrılar mitosları 

ışığında değerlendirilmiştir.

Çocuk görünümünde bir varlığa tanrısallık yüklenişinin, tarihsel ve 

dinsel arka planını ve bu tanrılar arasındaki düşünsel, kavramsal benzerlikleri 

ortaya çıkarmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Bu tez çalışmamda, gerek fikirleriyle gerek anlayışıyla, maddi manevi 

yardımlarını esirgemeyerek, bana yol gösteren ve böylesine zevkli ve güzel 

bir konuyu yüksek lisans tezi olarak çalışmama izin veren tez danışmanım 

Doç. Dr. S. Yücel ŞENYURT’’a teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, tez çalışmam boyunca bilimsel ve teknik konularda 

yardımlarını esirgemeyen Bilecik Müzesi’nde görev yapmakta olan değerli 

meslektaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                  TUBA KONUK

                          2008
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GİRİŞ

“Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü Tanrılar” 

adlı bu tez çalışmasının kapsamını, adı geçen uygarlıkların inanışlarında, 

çocuk formunda ya da çocukluk dönemleri tasvir edilmiş üç tanrı, 

Triptolemos, Eros ve Dionysos oluşturmaktadır. Yine çocuk görünümünde 

olan fakat tanrı Eros’a benzer üslupta tasvir edilen ve mitolojide çok da fazla 

yer bulmayan tanrı Harpokrates’e de çalışmamızda kısaca yer verilmiştir.

Antik dönemde, yalnız Yunan ve Roma uygarlıklarının hüküm sürdüğü 

coğrafyada değil çağdaşı olan tüm medeniyetlerde çok tanrılı dinler hâkimdi. 

Ancak en zengin mitosların ve öykülerin filizlendiği kültür özellikle Yunan 

kültürü olmuştur. Roma mitolojisi de ağırlıklı olarak Yunan mitolojisinden 

etkilenmiş, onların tanrılarını aynen kabul ederek Latince isimler vermek 

suretiyle inançlarına katmışlardır. Bu tanrılar çoğu zaman dinsel bir inançla 

ya da ritüellerle ortaya konan, toplumda yerleşmiş bir düşünce biçimini ve bir 

kavramı simgelemekteydiler. Denilebilir ki, tanrılar gerçek değildiler fakat 

mutlak surette bir gerçekliği yansıtmaktaydılar. Bu tezin konusunu oluşturan 

tanrılardan Eros ve Dionysos hem Yunan hem de Roma mitolojilerinde, 

Triptolemos ise sadece Yunan mitolojisinde tapım görmüştür. Harpokrates 

ise Mısır kaynaklı bir tanrı olup Yunan ve Roma dünyasınca benimsenmiş 

başlı başına bir tanrı olmaktan çok oldukça silik bir karakter olarak kalmıştır.

Bu tezin amacı çocuk görünümündeki bir varlığa tanrısallık yüklemenin 

ya da bir tanrıyı çocuk olarak tasavvur etmenin hangi dinsel, toplumsal ya da 

düşünsel etkileşimden hareketle, nasıl ve ilk ne şekilde ortaya çıktığını tespit 

etmektir. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, mitos kavramının genel tanımı 

yapılmakla beraber, onu nasıl değerlendirmemiz gerektiği üzerinde durulmuş 

ve mitos ile tarih arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Mitosun, günümüzde nasıl 



algılandığının yanı sıra, mitosların hüküm sürdüğü çağda inananlar için ne 

ifade ettiği daha mühimdir. Bu sebeple mitosun ne olduğu tarihsel gelişimi 

içerisinde ve farklı görüşler ışığında tekrar değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölüm, antik Yunan ve Roma uygarlıklarına genel bir bakıştır. Bu 

uygarlıkların düşünce biçimine ve ilk inanç modellerine genel tarihsel çerçeve 

içerisinde değinilmeye çalışılmıştır. Antik dönemde toplumsal örgütlenme, 

ekonomik ve siyasi yapı her zaman inançları etkilemiştir. Çünkü din, insan 

gereksinimlerini karşılayabildiği ölçüde değer kazanmış ve sahiplenilmiştir. 

Bu gereksinimleri de değişen sosyo-ekonomik yapı belirlemiştir. Bu yüzden, 

inançlardaki farklılaşmaları daha iyi gözleyebilmek için yüzeysel olarak dinsel 

gelişme ve tarih iç içe incelenmiştir.

Üçüncü bölüm tezimizin asıl konusunu oluşturmaktadır. Bu bölümde ilk 

olarak ‘çocuk tanrı’ imgesinin kökenine inmeye çalışılmıştır. Bunu tespit 

ederken, öncelikle ‘çocuk’ imgesinin ilk kez ne zaman ortaya çıktığı ve bu 

motife tanrısallığın ya da kutsallığın yüklenmesinde payı olan etmenlerin 

neler olabileceği incelenmiştir. Bu nedenle incelemenin başlangıç noktasını 

insanlığın avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik yaşama geçtiği Neolitik Çağ 

oluşturmuştur. Bu çağda, ana tanrıça inanışıyla beraber onun kucağında 

tasvir edilen çocuk figürleri görülmeye başlanmıştır. Tez konumuzu oluşturan 

tanrılar, ortaya çıkışlarından itibaren, geçirdiği tipolojik ve düşünsel 

değişimlerini yansıtan örnek mitoslarıyla birlikte değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölümde, üzerinde çalıştığımız çocuk görünümlü tanrıların, 

düşünsel anlamda simgeledikleri ortak yönler üzerinde durulmuştur. Bu ortak 

yönlerin tümüyle bir çocuk tanrı düşüncesinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı irdelenmiştir. 

Bu tez çalışması ile çocuk görünümlü tanrılarda birbirine benzer 

düşünce ve inanç kalıplarına bağlı olarak üç tanrının da doğayla ilgili ya da 

evrendeki döngüsel bir gücü simgeleyip simgelemediği üzerinde 
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yoğunlaşılmıştır. Triptolemos ve Dionysos’da bu döngüsel güç, toprakla yani 

tarımla ilişkilendirilmişti. Daha doğru bir ifadeyle toprağı işleme ve ürün alma 

döngüsü bu iki tanrıda simgeleşmişti. Eros ise başlı başına evrensel bir güç 

olan ve insanlığın soyunun devamını sağlayan üreme gücünü 

simgelemekteydi. Üreme düşüncesi ‘sonsuz’du ve bu döngüsellik doğum ve 

ölümün kendisiydi. Eros betimleri bu sebeple mezar lahitlerinde de yer 

almaktadır. Diğer taraftan bu üç tanrının da ikinci kez doğduğu inancı 

mevcuttur. 

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen ve çocuk formunda tasvir edilmiş 

üç tanrı arkeolojik ve filolojik veriler ışığında yeniden değerlendirilmiştir. 

Özellikle bu şekildeki betimlemenin ne tür dini inançlarla bağlantılı olduğu 

araştırılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL VE ANLAMSAL AÇIDAN MİTOS

1.1. Mitosun Tanımı 

Mitos, köken itibariyle Yunanca bir sözcüktür. “Mythos, söylenen veya 

duyulan sözdür; masal, öykü, efsane anlamına gelir.”1 D. Rosenberg, mitosun 

daha kapsamlı tanımını şöyle yapar: “Söylenceler, bir toplumun manevi 

değerlerini yansıtan ciddi öykülerdir. Bu öyküler bir toplumun dünya görüşünü 

ve önemli inançlarını temsil ettikleri için, o toplumun kültürü tarafından değer 

verilen ve korunan insani deneyimlerin birer simgesidir. Söylenceler, 

kökenleri, doğal olayları ve ölümü konu edinebilir; ilahların özellik ve 

işlevlerini betimleyebilir ya da kahramanlık öyküleri anlatarak, kahramanca ve 

erdemli davranışlara birer model oluşturabilirler.”2

Eski Yunan dilinde söz kavramını ifade eden üç sözcükten biri olan 

mitosu,3 S. H. Hooke, belli bir durumun yarattığı insan düşgücünün 

(imgeleminin) ürünü olarak kabul eder.4

Mitosu oldukça keskin bir çizgiyle yerel söylencelerden ayıran P. 

Grimal, bir söylencenin mitos değeri taşıması için mutlak surette onda kozmik 

bir yan olması gerektiği görüşündedir. Bunu şöyle izah etmektedir:  “‘Mitos’ 

nedir? Dünyanın mevcut düzeninden önceki bir düzenini konu alan ve yerel 

ya da sınırlı bir özelliği değil de, eşyanın doğasına ait organik bir yasayı 

açıklamayı amaçlayan bir anlatı’ya, teamülen, ‘Mitos’-dar anlamda- diyoruz. 

                                                
1 Erhat, 1993: 5
2 Rosenberg, 2000: 17
3 Erhat, (1993) Mitoloji Sözlüğü’nün Önsöz’ünde, “söz” kavramını veren diğer iki kelimenin “epos” 
ve “logos” olduğunu ancak kullanımda her birinin farklı anlamlara geldiğini belirtir. Epos, belli bir 
düzen ve ölçüye göre söylenen okunan sözdür. Ozanın sözünü tanımlayan epos böylece şiir, destan, 
ezgi anlamına gelmiş ve o gün bugün epik ve epope diye Batılı dillerinin hepsinde yerini almıştır. 
Logos ise Antikçağ düşünürlerinin tanımıyla, gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos, bir yasal 
düzeni yansıtır; insanda düşünce, doğada kanundur.
4Hooke, 2002: 13 



Bu anlamda, herhangi bir maceradan sonra, belli bir yere bir ad veren 

(örneğin, Cebelitarık Boğazı dediğimiz yere, “Herkül Sütunları” adını veren) 

bir Herakles hikâyesi, bir mitos değildir. Çünkü burada topyekûn dünya 

düzenini ilgilendiren bir husus yoktur… Herakles, hiçbir şekilde bir “mitos” 

değildir… Herakles’in maceralarının, dünyanın düzeniyle ilgili bir yanı 

yoktur.”5 Bu durumda pek çok inanışta rastlayabileceğimiz tufan söylenceleri 

veya Pandora ile Epimetheus’un6 hikâyesi ve çeşitli yaratılış hikâyeleri tipik 

mitoslardır. 

Mitosu her ne şeklide olursa olsun bir ‘yaratılış’ın öyküsü olarak kabul 

eden M. Eliade şu tanımı yapar: “Mit, kutsal bir öyküyü anlatır; en eski 

zamanda, ‘başlangıçtaki’ masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı 

anlatır. Bir başka deyişle mit, Doğaüstü Varlıklar’ın başarıları sayesinde, ister 

eksiksiz olarak bütün gerçeklik, yani Kozmos olsun, isterse onun yalnızca bir 

parçası (sözgelimi bir ada, bir tür bitki türü, bir insan davranışı, bir kurum) 

olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini dile getirir. Demek ki mit, her 

zaman bir ‘yaratılış’ın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl varolmaya 

başladığı anlatılır. Mit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya 

çıkmış olan şeyden söz eder.”7

Bilimsel literatürde mitos teriminin çeşitli tanımları mevcuttur. Bu 

tanımlar da özellikle mitosun kendisine yakın kavramlarla olan farklılığına, 

onun nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ve kapsamının ne olması gerektiğine 

vurgu yapmaktadır. Çoğunlukla mitos ile efsane ve destan arasında bir ayrım 

yapılmakta ve bu üçü arasında bir kavram kargaşası var gibi görünmektedir.

Yukarıda değindiğimiz gibi A. Erhat, mitosun tarifini yaparken onu, 

masal, öykü ve efsaneyle birlikte değerlendirmektedir. Aynı şekilde S. H. 

Hooke, “Mitos (myth), efsane (legend), destan (saga) ve halk öyküsü 

                                                
5 Grimal, 1997: XIV-XV
6 Kadının yaratılışıyla ilgili, Adem ile Havva inanışının Yunan mitolojisindeki karşılığı.
7 Eliade,  2001: 15-16
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(folkstory) ile masal (marchen) arasında genellikle yapıldığı görülen ayrım, 

edebi ölçüte dayanır” demektedir.8 S. H. Hook bu ifadesinde mitos, efsane ve 

destanı bir tutup bunların masalla olan ayrımı üzerinde durmuştur. Bunun 

yanı sıra bu üç kavramı –mitos, efsane, destan-  birbirinden bağımsız ele 

alıp, özellikle destan ile mitosu kesin çizgilerle ayıran bir değerlendirme biçimi 

de vardır. B. Ögel bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Tarihte yaşadıklarını 

bildiğimiz kişilere ait efsaneler ise destan, yani Legende’dır. Bu açık tarife 

göre Oğuz destanı bir destan (legende) değil; bir mitoloji (mythos)’dir.9 İlk 

bakışta karmaşık gibi görünen bu tarif, aslında mitosun sınırlarının ne olması 

gerektiğini en kestirme yoldan izah etmeye çalışmıştır. Fakat efsaneye genel 

bir anlam yüklenmiş, destan ya da mitos onun alt kollarından biriymiş gibi 

düşünülmüştür. Aslında bu kavramları terminolojik açıdan değerlendirmek 

daha doğru bir yaklaşım olurdu. Ş. Elçin’e göre, sözlü gelenekte yaşayan bu 

anonim masallara dilimizde Arapça: ‘Ustûre’ (esâtir); Farsça: ‘Fesâne, 

efsane’; Yunanca: ‘mitos, mit’ kelimeleri ad olarak verilmiştir.10 Bu durumda, 

destanı ayrı tutarsak, efsane ve mitos terimleri aynı anlama gelmektedir. 

Mitosların özelliklerini M. Eliade genel çerçevede şu maddeler altında 

toplamaktadır:

1. Mitos, Doğaüstü Varlıkların eylemlerinin öyküsünü oluşturur;

2. Bu Öykü, kesinlikle gerçek (çünkü gerçeklerle ilgilidir), kutsal 

(çünkü Doğaüstü Varlıklar tarafından yaratılmıştır) olarak kabul edilir;

                                                
8 Hooke’un (2002: 13) sözünü ettiği bu ayrımda mitos, efsane, destan ve halk öyküsünü masaldan 
ayıran edebi ölçüt, olasılıkla sadece masalların manzum olmayışına dayanmaktadır. Çünkü destanlar 
ve mitolojik hikâyeler uzun manzumeler şeklindedirler. Aynı şekilde J. P. Vernant (2003: 13) da bu 
ayrımı şu şekilde özetler: “Edebî anlatı ise sadece bir uydurmadır; bu anlatı uydurma olduğunu açıkça 
kabullenirken, niteliği de her şeyden önce onu yaratan kişinin yeteneğine, becerisine bağlıdır… Mitik 
anlatı, aktarımla hafızayla oluşur. Aktarımla hafıza arasında, ezberlemeye dayalı bu sıkı ilişki 
sayesinde mit şiire yaklaşır. Homeros destanları buna örnektir… Destan, kahramanların maceralarıyla 
anlatıyı dokumadan önce sözlü şiir gibidir.” 
9 Ögel’in (1993: V) açık tarif diye kastettiği, Brockhaus ansiklopedisinde geçen “Tarihte adı 
geçmeyen, artık unutulmuş, büyük kahramanlara ait efsaneler, mitolojinin kadrosuna girer.” 
ifadesidir.
10 Elçin, 1981: 312-313
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3. Mit, her zaman için bir ‘yaratılış’la ilgilidir; bir şeyin yaşama nasıl 

geçtiğini, ya da bir davranışın, bir kurumun, bir çalışma biçiminin nasıl 

yaratılmış olduğunu anlatır; işte bu nedenle de, mitler, insana özgü her 

anlamlı eylemin örnek tiplerini oluştururlar;

4. İnsan, miti bilmekle nesnelerin ‘köken’ini de bilir, bu nedenle de 

nesnelere egemen olmayı ve onları istediği gibi yönlendirip kullanmayı 

başarabilir;

5. Şu ya da bu biçimde, insan, miti yeniden anımsatılan ve 

yeniden gerçekleşme aşamasına getirilen olayların kutsal, coşku verici 

gücünün etkisine girmek anlamında ‘yaşar’.11

İnsanoğlunun doğaya ve yaşadığı sınırlı dünyaya olan hâkimiyetinin 

asgari düzeyde olduğu çağlarda, evreni ve yaşamı anlamak ve 

anlamlandırmak için içgüdüsel olarak mitosa başvurduğunu söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda E. Hamilton mitosla ilgili olarak şunları söyler: 

“Gerçek bir mythos’un dinle doğrudan doğruya hiç ilgisi olamaz; asıl ilgisi 

doğayla kurulmuştur. İnsanların, hayvanların, ağaçların, çiçeklerin, güneşin, 

ayın, yıldızların, fırtınaların, depremlerin nasıl olduğunu anlatır o öyküler. 

Zeus öfkelenince elindekini yeryüzüne şöyle bir fırlatır, yıldırım olur. Dağın 

içine kapatılmış bir canavar kurtulmak için çırpınır, deprem olur.”12 E. 

Hamilton’ın bu fikirleri, Doğalcı Mitoloji olarak anılan ve asıl olarak 

Almanya’da başarılı olan ekole13 yakındır. 

B. Malinowski, E. Hamilton’ın tam aksine mitlerin dinle sıkı bir bağı 

olduğunu vurgulamaktadır: “Mitin ilkel kültürlerde vazgeçilmez bir işlevi 

vardır; o, inancın ifadesidir, onu derinleştirir ve şifreler; ahlakı korur ve ona 

                                                
11 Eliade, 2001: 28 
12 Hamilton, 2004: 8-9 
13 Malinowski, 2000: 93 Doğalcı Ekol’e ileriki bölümde ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. 
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güç verir; ayinin üretkenliğine kefil olur ve insan için örnek olacak pratik 

kuralları içerir. Böylece mit, insan uygarlığının temel bir parçası olur; o, 

değersiz bir anlatı değil, zor elde edilen aktif bir güçtür; entelektüel bir 

açıklama ya da sanatsal bir canlandırma değil, ilkel inancın ve ahlaki 

bilgeliğin bildirgesidir.”14 M. Eliade de mitleri dinden bağımsız düşünmez ve 

şöyle der: “Mitleri yaşamak, gerçek anlamda ‘dinsel’ bir yaşantıyı kapsar;

çünkü sıradan yaşantıdan, gündelik yaşamdan farklılık gösterir. Bu 

yaşantının ‘dinselliği’ mitolojiye özgü, coşturucu, anlamlı olayların yeniden 

gerçekleşme aşamasına getirilmesi, doğaüstü varlıkların yaratıcı eylemlerini 

yeniden tanıması olgusundan ileri gelir.”15 K. Armstrong mitleri, yalnızca 

geleneksel anlamda dinden ayrı tutmaz ve günümüzdeki anlamıyla 

değerlendirildiğinde onların teolojiyle değil insan yaşamıyla ilişkilendirilmesi 

gerektiğini söyler.16 Aslında mitosu tümüyle inançtan ya da doğadan 

soyutlamak, onu tek yönlü değerlendirmek, kanımızca eksik ve tutarsızlığa 

neden olabilecek bir yaklaşımdır. Mitos, insan imgelemindeki oluşum 

evresinde belki doğayla daha fazla ilişkilendirilebilir. Fakat şu da göz ardı 

edilmemelidir ki ilkel insanın algılayış düzeyinde doğa da bir nevi tanrıydı; 

çünkü bilinmezdi ve hâkimiyet kurulamaz nitelikteydi. Güneşi, ayı ya da 

tabiatın döngüsünü izleyen insan, buradaki düzeni ve olağanüstülüğü 

gördüğünde, doğa kaynaklı bir inanç modeli geliştirmiş; zamanla da bu 

inançlar bütünü, sistemli ve kendine özgü tapımları ve ayinleri olan bir din 

halini almıştır. Bu bağlamda antikçağ dini ya da ilkel dinler, mitostan 

beslenmekteydi diyebiliriz.

Mitleri antropolojik anlamda dinle ilişkilendiren yaklaşımlarda ritüel17

faktörü yatıyor olmalıdır. Çünkü bir mitin geçerliliği, ancak onun ritüeller 

                                                
14 A.g.e: 99 
15 Eliade, 2001: 28-29
16 Armstrong, 2005: 8-9 
17 Ritüel, uygun zamanlarda yerine getirilen ve sembollerin de kullanılabildiği, sık sık tekrarlanan 
davranış modeli olup, etkili olduğu başlıca toplumsal alanlardan biri de dindir (G. Marshall, 1999: 
623). O. Hançerlioğlu (1993: 433) kelimenin esas kullanımının ‘rit’ olduğunu ve Fransızca (Rite) 
kökeninden geldiğini, dinsel tören ve kurallar anlamına geldiğini ve rit deyiminin ‘tapım biçimlerini’ 
dile getirdiğini belirtmektedir.
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aracılığıyla hayata geçirilip canlı tutulmasıyla mümkün olur. Ritüeller de 

dinsel törenler olmakla beraber zaman içerisinde geleneksel yönü ağır basan 

eylemlere dönüşürler. K. Armstrong ve M. Eliade mit ile din arasındaki ilişkiyi 

şu şekilde açıklamaktadırlar: “Mitlerin çoğu onlara can veren tapınma 

ortamından çıkarıldıklarında anlamsızlaşır; dindışı alanlarda anlaşılmaz 

olur.”18 “Arkaik dünya ‘dindışı’ eylem diye bir şey bilmez; belirli bir anlamı olan 

her eylem – avlanma, balıkçılık, tarım; oyunlar, çatışmalar, cinsellik-, şu veya 

bu şekilde kutsal olana katılmaktadır. Dindışı olan tek eylem mitsel anlamı 

olmayan, yani, örnek modellerden yoksun eylemlerdir. O halde diyebiliriz ki 

belirli bir amaca yönelik her sorumlu eylem arkaik dünya için bir ritüeldir.”19 M. 

Eliade, bu eylemlerin çoğunluğunun uzun bir kutsallıktan arınma sürecinden 

geçtiğini ve modern toplumlarda dindışı nitelik kazandığını da söyler.20

A. R. Özkan da, Din-Mitoloji İlişkisi başlıklı makalesinde mitosun dinle 

ilişkili olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: “İnsan düşgücünün bir ürünü 

olduğu kanaatinden hareketle gerek geçmişte, gerekse günümüzde 

insanlığın büyük dinleri tarafından mitolojiler, hayal ürünü, uydurma, yalan ve 

yanlış şeyler olarak düşünülmüş ve bu düşünceden hareketle onlara 

saldırılmış, eleştirilmiş ve bastırılmaya çalışılmıştır. Mitolojileri deli saçması, 

uydurma masallar olarak reddetmek yerine onları, ortaya çıktıkları düşünce 

ve kültür evreni içinde anlamaya çalışmak daha insaflı bir tutum olacaktır. 

Çünkü bütün dinlerde mitolojik unsurların varlığı bir realitedir. Her mitolojinin 

de şu veya bu şekilde dini uzantısı bulunmaktadır.(…) Mitolojiler de 

kaynağını dinden almakla beraber, insani unsurlarla zenginleştirilmiştir. 

Böylece mitoloji, dînî kültür alanında yerini almıştır. Yani mitolojiyi insan 

üretmiştir.”21 A. Timuçin de, tanrılar ve kahramanlarla ilgili bu masallarda 

inanç öğesinin ağır bastığını vurgulayarak mitosların, simgeselliklerinin 

yanında bir inanışı da duyurduklarını dile getirir.22

                                                
18 Armstrong, 2005: 8
19 Eliade, 1994: 41 
20 A.g.e: 41
21 Özkan, 2002: 10-11.
22 Timuçin, 2004: 158
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Mitleri dinselliğe yaklaştıran, şüphesiz ritüellerin varlığıdır ve bu ikisi 

ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Öyle ki soyut olarak nitelendirebileceğimiz 

mitosları canlı tutan ve somutlaştıran bu ritüellerdir. Lord Raglan, belki de 

mitler yalnızca ritüellerle ilgili birer anlatı olarak ifadelendirilmeli diyerek bunu 

Eski Ahit’ten (Tevrat) verdiği şu örnekle açıklar: “Leviticus X’da bize 

Harun'un kurban törenini nasıl gerçekleştirdiği iki ayrı yerde şu biçimde 

anlatılır: İlkinde, "oğulları ona, minberin üzerine çepeçevre serptiği kanı 

teslim ettiler... ve minberin üzerinde yaktığı yağları." Daha sonra XVII. 

bölümde de, "kâhin kanı minberin üzerine serpecek... yağı rabbe hoş koku 

olarak yakacaktır." Yukarıdaki ifadeler aynı ritüelin türleri olduğu halde, ilk 

ifadede bir mitken daha sonra basit bir tarife dönüştüğü görülüyor. Bu 

durumda, ritüelin tanımını, bir kimsenin daha önce yaptığı bir şeyin anlatısı 

olarak yapmak da mümkün. Mitlerde sıkça görüldüğü gibi ilk ifade, kutsal bir 

kişiye atfedilerek ritüelin hâlâ geçerli kılınması gerektiği düşünülen oldukça 

erken bir dönemde yazılmış olmalı. Daha sonraki pasaj ise, büyük bir 

ihtimalle ritüelin kesinkes benimsenip, yalnızca basit bir tanıma ihtiyaç 

duyduğu bir döneme tarihlendirilebilir.”23 Bu durumda denilebilir ki ritüelin 

varlığı, mitosun da varlığının garantisidir. Çünkü “Mit, ritin nedenidir.”24

1.2. Tarih - Mitos İlişkisi

Mitos ile tarih arasındaki yakın ilişkiyi ya da belki de derin uçurumu 

irdelerken, katı ve tek taraflı bir tutum sergilemek yerine, mitosa doğru 

soruları sormak gerekmektedir. S. H. Hooke, mitos hakkında sorulması 

gereken doğru sorunun ‘onun gerçek olup olmadığı’ değil, ‘onunla ne yapmak 

niyetinde olunduğu’ sorusu olduğunu söyler.25 Yazar bu yaklaşımıyla, ileride 

sözünü edeceğimiz ekollerden herhangi birine dâhil edilmeyecek bir duruş 

sergilemektedir.

                                                
23 Raglan, 2004:187
24 Veyne, 2003: 30
25 Hooke, 2002: 13-14
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P. Munz tarih-mitos ilişkisini aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir: 

“Genel kullanımda ‘mit’ ve ‘tarih’ kelimeleri birbirleriyle çelişkili kelimelermiş 

gibi gösterilirler. Biz, hep bu yüzden bir hikâyenin ya doğru ya da yanlış 

olduğunun söylenmesi taraftarıyızdır. Eğer doğruysa, tarihtir; yanlışsa mittir. 

Tarihçiler, yanlış addettikleri olayların versiyonlarını ‘mit’ diye ifade etmemize 

sebep olurlar. Şüphesiz, tarih ve mit arasında basit bir farkın olduğuna ilişkin 

bazı fikirler de vardır. Fakat bunun çoğu kez göz ardı edilen çok önemli bir 

gerçek olduğu da pek bilinmez. Mit ve tarih birbirlerine bağlıdırlar. Onlar 

birbirlerini beslerler ve şüphesiz biri var olmadan diğeri de var olamaz. Mit, 

somut kişileri gerektiren, somut olayların hikâyesidir. Fakat o, olayın olduğu 

yer ve zamana ilişkin herhangi bir kesin kanıttan yoksundur. Mit her ne kadar 

somut bir olayın hikayesi de olsa, o, spesifik bir tarihî olayın hikayesi değildir. 

Bu yüzden ‘gerçek mit’ten söz edebiliriz. ‘Gerçek mit’ bizim dikkatimizi, az 

çok evrensel, genel geçer bir hikâyeye yöneltir.”26 Bu fikirlerinden hareketle 

diyebiliriz ki yazar, mitik öykülerde geçmişe ilişkin gerçek bir tarihsel bilgi 

gören kuramcıların benimsediği Tarihçi Ekol’e27 yakın durur.

Tarihçi Ekol’ün tam karşısında yer alan ekol ise Doğalcı Mitoloji olarak 

adlandırılan ekoldür. B. Malinowski Doğalcı Mitoloji ekolünü detaylı bir 

şekilde irdelemiştir: “Bu ekolün yazarları, ilkel insanın doğa görüngüleriyle 

çok yakından ilgilendiğini ve ilgisinin kuramsal, inceleyici ve poetik olduğunu 

ileri sürüyor. Ayın evrelerini ya da güneşin gökyüzündeki düzenli hareketini

açıklama ve yorumlama denemelerinde ilkel insan, simgesel, somut 

rapsodiler yaratıyor. Bu ekolün yazarlarına göre, her mitte, çekirdek ya da 

son gerçeklik olarak herhangi bir doğal görüngü vardır; bu, bir öykü içine öyle 

özenle yedirilmiştir ki, bazen neredeyse tümüyle gizlenmiş ve örtülmüştür.”28

B. Malinowski esasen bu ekolü, mitin kültürel işlevini görmezlikten geldiği için 

eleştirir. Ayrıca ilkel insana bir dizi hayalî ilgiler atfeden bu kuramın masal, 

efsane, söylence ve kutsal öykü gibi açıkça ayırt edilebilen bazı anlatı 

                                                
26 Munz, 1956: 1-2
27 Malinowski, 2000 
28 Malinowski, 2000: 93-94 
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tiplerinde karışıklığa neden olduğunu ve miti, simgesel ve kurmaca bir şey 

olarak ele aldığını söyler.29

Bu ekollerin her ikisinin de, mitlerin kökenini açıklamada tek başlarına 

yetersiz kalacaklarını savunan B. Malinowski şu eleştiriyi getirir: “Tarihçi Ekol 

diye adlandırılan bu görüş, gerçeğin yalnızca bir parçasını barındırıyor. 

Tarihin bütün kültürel faaliyetlere, dolayısıyla mite de doğal çevre kadar 

sürekli bir etkisi olduğu yadsınamaz. Ama bütün mitolojiyi salt bilgi olarak 

görmek, ona ilkel doğalcının sayıklamaları olarak bakmak kadar yanlıştır. Mit,  

ilkel insanı bir tür bilimsel dürtü ve bilgi açlığıyla da donatır. İlkel, kendi 

mizacına göre gerek geçmişe gerekse doğaya ilgi duymasına karşın, her 

şeyden önce bir dizi pratik faaliyetle meşguldür ve çeşitli zorluklarla 

savaşmak zorundadır; onun asıl ilgisi bu genel, faydacı görüş açısına 

yönelmiştir.”30

Mitler, tarihsel bir gerçeklikten pay almış olabilirler fakat ‘zaman’ 

kavramı (günümüz anlamında) taşımadıkları için, tümüyle bir tarihsellikten

söz etmemiz mümkün değildir. Çünkü mitlerin kendilerine özgü bir ‘zaman’ 

ölçüsü vardır. Bu ‘zaman’,  M. Eliade’nin söylediği gibi  ‘başlangıçtaki’ 

masallara özgü bir zamandır.31

Mitosun, insan için tarihi zamanlar tesis ettiğini söyleyen F. Schwarz, 

bunun açılımını şöyle yapar: “Daha olaylar gerçekleşmeden önce mitos, 

varlığı canlandıracak prensipleri koyduğundan, tarih, mitosun önceden 

belirlediği bu prensipler çerçevesinde kontrollü biçimde gerçekleşmiş 

olacaktır. Burada söz konusu olan, tarihin yeniden tekrarlanması değil, örnek 

modelleri üreten mitosun yeniden ortaya çıkışıdır.”32 F. Shwarz’ın iddia ettiği 

ve kanımızca, özellikle yerel söylenceler için geçerli olabilecek bu varsayımı, 

Yunan mitolojisinden vereceğimiz şu örnekle açıklayabiliriz. Mitosa göre, 

                                                
29 A.g.e: 95
30 Malinowski, 2000:  95, Ayrıca bkz. Bronislaw Malinowski, İlkellerde Din, 1999, s. 97-100
31 Eliade, 2001: 16
32 Schwarz, 1997: 292
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Atina kralı Aigeus, Giritli bir atleti öldürttüğü için Girit kralı Minos’un korkunç 

isteklerine uymak zorunda kalır ve her yıl Atina gençliğinden yedi erkek ve 

yedi kızı Minotauros’un33 yemesi için göndermektedir. Kral Aigeus’un oğlu-

geleceğin Atina kralı- kahraman Theseus bu duruma son vermek için 

canavarı öldürmeye gider. Yola çıkmadan önce babasına söz verir ki zaferle 

dönerse, gemisine bir beyaz yelken çekecektir. Dönüşte bu sözünü unutur ve 

gemisi kara yelkenleriyle girer limana. Theseus’un yolunu gözleyen Aigeus 

kara yelkenleri görünce oğlunun öldüğünü zannederek kendini denize atar. 

İçinde boğulduğu denize adı verilerek Aigaios Pontos (Ege Denizi) 

denmiştir.34 Bu mitosta öncelikli olarak dikkati çeken, mitsel olarak kabul 

ettiğimiz kral Aigeus’un adının, Ege Denizi’ne ismini vermesidir. Muhtemeldir 

ki Aigios Pontos adı bilinmekte iken, buna ithafen bir söylence uydurulmuş ve 

F. Shwarz’ın dediği gibi tarih, mitosun koyduğu prensipler çerçevesinde 

kontrollü bir şekilde gerçekleşmiştir. İkinci hadise ise Theseus’un, babasının 

ölümü ve de kahramanlığı dolayısıyla Atina kralı olmasıdır. Mitos, bunun da 

tarihsel zeminini çoktan oluşturmuştur. Şunu da belirtmek gerekir ki Atinalılar 

Theseus’u efsanelik değil de tarihsel bir kişi sayarlardı. “Theseus’suz hiçbir 

şey yoktur” Atina’da özdeyiş olmuştu.35 Bu öyküden hareketle, mitosla tarihin 

iç içe olduğunu söylemek elbette mümkün. Kaldı ki bizim mit ya da efsane 

kategorisine soktuğumuz birçok hikâye belki de bir dönemin tarih anlayışıydı. 

Mitlerle örülü bir yaşamda, toplumlar kendi geçmişlerini mitolojik öğelerle 

süsleyip, yaşanmış olaylara mitsel bir arka plan hazırlayarak aktarıyor 

olabilirlerdi. Bu da zaten, yaşanılan çağ için tuhaf olmazdı. W. Mc. Neill de 

mitos için kısaca “Yunanlıların geçmişin tarihi olarak gördükleri öyküler” 

ifadesini kullanmıştır. 36

P. Veyne antik dönemde mitosa olan yaklaşımın nasıl olduğunu şöyle 

ifade etmektedir: “Bu efsane evrenlerinin hakiki olduğuna inanılıyordu; bu 

anlamda hiç şüphe duyulmuyordu; ancak bu evrenlere bizi çevreleyen 

                                                
33 Adı Minos’un boğası anlamına gelen, insan bedenli, boğa başlı bir canavar.( Erhat,1993: 207)
34 Erhat, 1993: 19
35 A.g.e: 284
36 Mc Neill, 2004:  216
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gerçekliklere inanıldığı gibi inanılmıyordu. İnanan insan için mucizelerle dolu 

şehitlerin yaşamı yalnızca şimdiki zamandan önce, ayrı ve bu zamanın 

dışında olduğu bilinen ve çağı olmayan bir geçmişte yer alıyordu; bu dönem, 

‘paganlar dönemi’ydi.”37

Mitosların, bir dönemin tarihi olarak görüldüğü bir dünyada ve düşünce 

yapısında asıl önemli olan, mitosun toplumdaki işleviydi. Gerçek olsun ya da 

olmasın mitosun varlığı toplumu önemli bir ortak paydada bir araya 

getiriyordu. S. H. Hook da özellikle mitosun toplumsal işlevine değinir ve 

şöyle der: “İnsanlık geçmişte, tarih bilgisine gereksinim duymadan uzun 

dönemler yaşadı; ama tarihsel kayıtların ilk biçimlerinin görülmesinden çok 

önceleri mitosun topluluğun yaşamında yaşamsal bir işlevi vardı; ritüelin asal 

bir öğesi olarak mitos, topluluğun varlığının bağımlı olduğu koşulların 

yaratılmasına yardımcı oldu.”38 Yazarın sözünü ettiği ‘topluluğun varlığının

bağımlı olduğu koşullar’ dan biri de kuşkusuz ‘geçmiş’ bilincidir. Mitlerle 

anlatılan ‘geçmiş’in, hayal ürünü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilişi, 

mitin ‘kutsallığına’ sorgulanmadan inanılmasından kaynaklanıyordu. Yani 

mitlerde belirleyici unsur ‘kutsallık’ olduğu için toplum tarafından ‘gerçek’ 

olarak kabul görüyordu. Diğer bir yaklaşım da vardır ki mitlere inanılmasının 

nedenini, evrenin bilinmezliği karşısında iç huzuru sağlıyor olmalarında 

görür.39 K. Armstrong bunu, “Öyleyse mit, gerçeklere dayalı bilgi verdiği için 

değil, etkili olduğu için gerçektir.” şeklinde ifade etmektedir.40

Düşünce tarihinde, filozof Euhemeros (M.Ö.330–260), ilk kez mitosla 

tarihi gerçeklik arasında doğrudan bir bağlantı olabileceğini dile getirmiştir. 

Yaşadığı dönem itibariyle mitosların fazlasıyla rağbet gördüğü bir çağda 

Euhemeros, mitoslar hakkında radikal yorumlar yapmıştır. Her ne kadar 

felsefi düşünceler mitosları şekillendirme gayretinde olsalar da yine mitos bir 

kenara itilememiş ve filozoflar mitostan beslenmişlerdir. Bu düşünce 

                                                
37 Veyne,  2003: 31
38 Hooke, 2002: 15
39 Estin-Laporte, 2003: 1
40 Armstrong, 2005: 12
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ortamında mitoslara hikâye gözüyle bakıldığından dolayı Euhemeros kadar 

tarih perspektifli yaklaşım sergilenmemiştir. Euhemeros’un mitos üzerine 

fikirlerini W. Harris şu şekilde aktarmaktadır: “Ona göre tanrıların mitosları;

uzun, tarihi bir geleneğin parçası olan ve gerçekte kökeni insan olan 

tanrıların, bazı büyük tarihi başarı ya da bazı önemli sosyal ve kültürel 

ilerleme sonucunda tanrı katına yükseltilmesidir.”41 Görüldüğü üzere 

Euhemeros mitos-tarih ayırımı yapma gereği dahi hissetmeyerek, tanrıları 

tarihsel birer kişilik olarak kabul ediyor. “Euhemeros’a göre insanların 

tapındıkları ve bir tanrı olarak hakkında hikâyeler söyledikleri Zeus, bir 

zamanlar büyük bir kahramandı sadece. Euhemeros’a birçok yazar 

tarafından ateist gözüyle bakıldı çünkü o tanrıları ussallaştırıyordu. Buna 

rağmen onun fikirleri özellikle Cicero42 ve başka birçok modern tarihçi 

tarafından kullanılıyordu. Erken Hıristiyanlar Euhemerist argümanları 

paganistlere karşı kullandılar.”43

Antik dönemde, Euhemeros’un fikirlerini tasdik edercesine, mitosu 

neredeyse tarihle eşit tutan bir anlayışın somut bir örneğini de görmek 

mümkündür. Bu istisnai örnek M.Ö. yaklaşık 225/205 yıllarına ait bir alçak 

kabartmadır. British Museum’da bulunan ve Prieneli Arkhelaos’a ait bu 

mermer kabartma (Resim 1, 2), Homeros’un Tanrılaştırılması (Apotheosis of 

Homer) ismiyle anılır. Kabartma, bir dağı andırmakta ve zirvede tanrı Zeus 

oturmaktadır. Birçok figürün yer aldığı kabartmanın en alt bölümünde 

Homeros bir tahtta oturmuş ve önünde de bir sunak ve kurban alayı 

bulunmaktadır. Homeros’un bu şekilde tasvir edilişi ona tanrısallık 

yüklendiğinin de açıkça bir ifadesi gibidir. Homeros’un az ilerisindeki sunağın 

yanında bir delikanlı (Resim 3), saçı yapmak üzere, elinde bir oinokhoe 

(şarap testisi) tutar vaziyette durmaktadır. Bu genç figürün diğer yanında da 

bir kadın (Resim 4), ateşin üzerine sunu serpmektedir. Bu figürlerin altında 

                                                
41 William Haris, “Euhemerism” The Greek Myths, (Erişim) 
http://community.middlebury.edu/~harris/GreekMyth/Preface.html, 22.04.2007
42 M.Ö. 106-43 yılları arasında yaşamış Romalı devlet adamı, hatip, bilgin, yazar.
43 Colleen Sphar, “Euhemerus” (Erişim) 
http://faculty.deanza.edu/lesliewallis/stories/storyReader$158, 03.05.2007
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iki isim yazılıdır: delikanlı Mitos’tur; kadın ise Tarih’i temsil etmektedir. Mitos 

ve Tarih’in Antik Çağ’da açık bir şekilde vurgulanışı karşısında P. Grimal’ın 

Mitoloji Sözlüğünde şu ifadeler kullanılmaktadır: “Varlığı ve düşünceyi daima 

tanrısallaştırmak istidadında olan Yunan sanatında, sanırım, ilk kez, yaklaşık 

İ.Ö. 205 yılına ait bu alçak kabartmada, mitos insan şeklini almış bulunuyor. 

Mitos ve onun karşısında Tarih: hem de tam, Atina, İskenderiye ve 

Bergama’da entelektüel hayatın gelişmesi, efsanelerin her tarafta çözülüp 

dağılmaya yüz tuttuğunu gösterdiği bir zamanda; efsanelerin, artık felsefeye 

ve tarihe dönüşmeye başladıkları bir zamanda..”44

                                                
44 Grimal, 1997: V (Kitabın Charles Picard tarafından kaleme alınmış Önsözü.)
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İKİNCİ BÖLÜM

ANTİK YUNAN VE ROMA’DA MİTOSLARIN YERİ VE ÖNEMİ

2.1. Antik Yunan’da Din ve Mitos

Antik Yunan tarih geleneğinde mitosların önemi yadsınamaz. Öyle ki 

siyasi örgütlenme, yaşam biçimi ve coğrafya insanların inanç biçimini 

doğrudan etkilemiştir. Bunun içindir ki antik Yunan tarihinde tanrıların ve 

kahramanların mitolojik öyküleri önemli bir yer tutmaktadır. Ve kentlerin 

mitolojik kuruluş efsanelerinden de tahmin edebileceğimiz üzere mitosa, bir 

dönemin tarihi gözüyle bakılmıştır. Bu sebeple, mitolojik düşünüş modelini 

daha iyi anlayabilmek ve tanrıların ortaya çıktığı dünyayı değerlendirebilmek 

için genel de olsa antik Yunan tarihini bilmek gerekmektedir.

Yunan Uygarlığı, sadece Kıta Yunanistan’da değil, zaman içerisinde 

tüm Ege Havzasında hüküm sürmüş; sanatta, mimaride, inançta ve birçok 

kültürel öğede müşterekleri olan bir medeniyetler bütünüdür. Ege Havzası, 

Ege Denizi’ni çevreleyen kara parçaları ile Ege Denizi içerisinde bulunan 

adaların oluşturduğu coğrafyadır. Bölgeyi çevreleyen kara parçaları ise 

doğuda Anadolu’nun batı kıyıları, batıda kıta Yunanistan, kuzeyde 

Makedonya ve Trakya, güneyde Rodos ve Girit adalarıdır. Antik Yunan tarihi 

ve kültürü bu coğrafi eksende -daha çok bugünkü Yunanistan’da- ortaya 

çıkmış, gelişmiş, fetih ve göçlerle birlikte uzak bölgelere yayılmıştır.

Yunanistan’da M.Ö. 5. ve 4. bine kadar çıkabilen Sesklo (Teselya A) 

ve Dimini (Teselya B) kültürleri olarak adlandırılan Neolitik kültür katmanları 

mevcuttur. Megaron45 ev tipinin ilk örneklerinin ortaya konduğu bu kültürde 

evlerin içerisinde, oturan ya da ayakta duran kadınlar şeklinde taş ve toprak 

                                                
45 Dikdörtgen ya da kare olabilen bir iç mekân ile ön dehlize sahip, ikisi arasında bir kapının yer 
aldığı, içinde bir ocak bulunan, tavanı bir ahşap çatıyla örtülü bir yapı tipi. Megaron antik Yunan 
tapınağının prototipini teşkil eder. (Saltuk, 1993: 117)



idoller görülmüştür. Yunanistan’da bu dönemde bolca rastlanan bu kadın 

yontuları, dönemin Ana Tanrıça inancına işaret etmektedir.46

En eski Yunan inanışlarının nasıl oldukları üzerine bilgilerimiz az 

olmakla beraber ilk örneklerini Girit adasının etkisinde verdikleri kabul edilen 

bir gerçektir. Ege coğrafyasındaki uygarlığın asıl beşiği Girit adasıdır. Tarih 

öncesi devirleri Neolitik Devir’e kadar uzanan Girit adası Yunan uygarlığının 

ilk kaynağı olarak kabul edilmektedir.47 A. M. Mansel, Girit adasının Yunan 

mitosları üzerindeki etkisini şöyle anlatır: “Bu ada, Yunan mitolojisinde derin 

yankılar bırakmış olan canlı ve hareketli bir kültür hayatı yaşamıştır. Yunan 

mitosları bu adada hüküm sürmüş olan kral Minos’tan, bu kralın büyük 

donanması sayesinde Ege denizi egemenliğinden, hatta Yunanistan 

şehirlerini bile haraca bağlayışından, Minos’un başkenti Knossos’tan, bu 

şehirdeki labirantos adlı yapıdan ve orada yaşayan Minotauros ejderinden 

bahsetmekteydiler.”48

M.Ö. 3. binin başlarında Yunanistan’a, Anadolu’dan gelen istilacılar 

yerleşirler.49 Yunan pantheonunun şekillenmesinde önemli bir paya sahip 

olan ve beraberinde tuncu getiren bu topluluğa Yunanlılar ‘Pelasglar’ 

demekteydiler. Pelasglar’ın Yunanistan’da oldukça geniş bir alana yayılması 

sebebiyle Yunan tarih geleneğine göre bir zamanlar tüm Yunan ülkesi 

‘Pelasgiye’ olarak anılmıştır.50 Pelasglar’ın inandığı bazı tanrıları Yunanlılar 

da benimsemişlerdir. Bu tanrılar arasında sonraları Yunan pantheonunun baş 

tanrısı olacak olan Zeus’un da bulunduğu söylenebilir.51 Pelasg 

                                                
46 Mansel, 1999: 12, 15, Thomson, 1995: 267 
47 Williams, 1993: 10, Özçelik, 2004: 142, Timuçin, 2004: 126. S. Alexiou (1991: 11,15) Girit’in 
Neolitik devri hakkında şöyle der: “Bugüne dek Girit’te, Neolitik Çağ öncesinde insan yaşadığına 
dair hiçbir iz bulunamamıştır. Bu nedenle Girit arkeolojisi, M.Ö. 3. binin başlarında veya  -diğer bazı 
araştırıcılara göre-  ortalarında son bulan Neolitik Çağ ile başlar. Neolitik Çağ M.Ö. ? - 2600 ”
48 Mansel, 1999: 7
49 Üçüncü bin yılda Anadolu’dan Yunanistan’a yapılan göçler için ayrıca bakınız Ord.Prof.Dr. Arif 
Müfit Mansel-Ege ve Yunan Tarihi, TTK Basımevi, 1999, s. 18-20
50 Mansel, 1999: 19-20
51 Zeus’un Dorlar’a ait bir tanrı olduğuna dair genel bir kanı vardır. Ancak bazı antik kaynaklarda 
Zeus’un bir Pelasg tanrısı olabileceğine dair  ipuçları bulmak mümkündür. Bunlar arasında bizde en 
az kuşkuya yer bırakacak olanı Homeros’un İlyada’da (16.233), “Dodona’lı Zeus, Pelasg soyunun 
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inanışlarından klasik Yunan dinine ateş-tanrı Hephaistos ve bir ata tanrı 

olarak tapınılan Hermes kalmıştır.52 A. Schimmel, tanrı Hermes inancının 

kökeninin en eski Yunan dini üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olan 

demonistik din olduğunu söyler.53 R. W. Mackay de aynı doğrultuda Pelasg 

inançlarının genel karakteristiğinin kitonik güçlere olan tapım olduğunu 

belirtir.54

Pelasglardan sonra M.Ö 2. binin başlarında Yunanistan’a yeni bir 

kavimler göçü gerçekleşmiş, bu göç Yunanistan’a Homeros destanlarında 

Akhaios’lar olarak geçen Akhalar’ı getirmiştir.55 G. Child Akhalar’ın olasılıkla 

Yunanca konuşan, Hint-Avrupa kökenli, daha savaşçı çiftçiler olduklarını ve 

yerli halkı kendi egemenlikleri altına aldıklarını söyleyerek şöyle devam eder: 

“Kendilerinden önceki halkın tarım, endüstri ve ticaret geleneklerini 

yıkmaksızın, bu kültüre kendi geleneklerini katmışlardı. Eski kasabalar 

yeniden yapıldı, maden işleme ve diğer zanaatlar varlıklarını sürdürdüler. “56

                                                                                                                                         
tanrısı..” şeklindeki ifadesidir. İlyada’nın İngilizce çevirilerinde (T. A. Buckley, 1854: 295, W. 
Sotheby, 1831: 125) ‘Pelasg soyu’ yerine doğrudan Pelasgian yani Pelasglı ifadesi kullanılmıştır. İki 
ifadede küçük nüanslar olsa dahi eserin Türkçe ve İngilizce çevirileri  Yunanca aslından yapılmıştır ve 
temelde aynı şeyi ifade etmektedirler. Bunun yanı sıra Zeus’un adı bazen Dodonalı Zeus olarak 
zikredilmektedir. Dodona ismi de bizi doğrudan Pelasg’a götürmektedir. Çünkü Dodona’da 
Pelasgların bir tapınakları olduğu antik kaynaklarda geçmektedir. Dodona’daki  bu Zeus tapınağının 
varlığından, kuruluş mitosuyla birlikte, Herodotos (Historiai, II.Kitap Euterpe, LV) bahsetmektedir. 
Herodotos’un (Historiai, II.Kitap Euterpe,  LII ) Dodona’da dinleyip aktardığına göre Pelasglar başta 
tanrı isimlerini zikretmeden dua etmekteydiler. Daha sonraları Mısırlılar’dan tanrı isimleri öğrendiler 
ve bu isimleri kullanıp kullanamayacaklarını sormak için Dodona’daki kehanet merkezine 
danıştılar.Tanrılar onlara izin verince bu isimleri kullandılar.Herodotos tüm bu tanrı isimleri bize 
Pelasglardan miras kalmıştır der. Pelasgların bir kehanet merkezi olarak da danıştığı bu yer bahsi 
geçen Zeus tapınağıdır. Şöyle ki, Zeus tapınağının rahibesinin Hellence öğrendikten sonra 
kehanetlerini  Hellence vermiş olduğunu bize yine Herodotos aktarmaktadır.( Historiai, II.Kitap 
Euterpe,  LVI)
52 Thomson,  1995: 191,192 ( Cook, A, B, Zeus, Cambridge, 1914-1940: 3)
53Schimmel, 1999: 59. Demonistik kelimesi, Yunanca ‘daimon’dan gelmektedir. Dilimize demon 
olarak geçmiştir. Daimon, insanların kendilerini yönettiklerine inandıkları, görünmez ve kavranamaz 
nitelikte varlıklar, ruhlardır. Tanrısal özellikleri olduğuna inanılan, iyi ve ya kötü ruhlar şeklinde 
düşünülürler.  
54 Mackay, 1850: 112
55 Mansel, 1999: 59
56 Childe, 1995: 146. A. M. Mansel (1999: 59) Akhalar’ın menşei üzerine G. Child’dan farklı olarak 
şunları söyler: “Akalar Avrupalı tarihçiler tarafından genellikle orta Avrupa tunç kültür çevrelerinden 
güneye inen İndogermenler olarak kabul olunmaktadır. Akalar’ın esas itibariyle orta Avrupa’dan 
gelmiş olduklarını muhtemel görmekle beraber bunların 3. binyıl batı Anadolu kavimleri gibi 
Anadolu’dan adalar üzerinden Yunanistan’a geçen kafilelerle karışmış oldukları, böylece Akalar’ın 
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Sonunda, Homeros’un Akhalar dediği bu istilacılara bağlanan, Yunan 

yarımadasının Mykenai Uygarlığı, Girit’teki Minos Uygarlığı’nın tüm Ege 

dünyası üzerindeki egemenliğini ele geçirdi.57 Myken uygarlığının yaratıcısı 

Akhalarla birlikte, çoktanrılı Yunan dininin çerçevesi de çizilmeye başlanmıştı. 

Yunanistan’da özellikle Mykenai, Argos, Tiryns ve Pylos çevresine yerleşen 

Akhalar, M.Ö. 1400 civarında, Lineer B (Çizgisel B) olarak bilinen, hece 

yazısına benzer bir yazı kullanmaktaydılar.58 Pylos’taki Mykenai sarayından 

çıkarılan çok sayıdaki Lineer B ile yazılmış tabletler yorumlandığında Yunan 

diniyle ilgili yeni deliller ortaya çıkmıştır.59 Pelasglar tarafından da bilinen ve 

kök salmış Zeus tapımının dışında, “adından ilk kez söz edilen başka Yunan 

tanrı ve tanrıçaları vardı: Aphrodite, Athena, savaş tanrısı Ares, Apollon ve 

Poseidon.60 Akhalar’ın bu basit dinleri, çok tanrılı ve insanbiçimci Yunan 

dininin ilk örneği gibidir.61

M. L. C. Septchenes’in: “Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi 

Yunanistan’da da şüphesiz yönetim şekli, inanç üzerinde belirleyici bir etkiye 

sahip olmuştu ve aynı şekilde belli koşullar onun görünümünün değişime 

uğramasına katkıda bulunmuştu.” 62 şeklinde ifade ettiği durum, bir Tunç Çağı 

uygarlığı olan Akhalar’ın siyasal merkezli inanç modeli için geçerlidir. A. 

Şenel Akhalar’ın yönetim anlayışı üzerine şunları söyler: “Kahramanlık Çağı 

olarak da adlandırılan Myken Uygarlığı döneminde aristokratik bir siyasal 

düşünüş egemen olup; feodal beylikler şeklinde örgütlenilmişti. Myken kralı 

Agamemnon, soyunu tanrı Zeus’a dayandırmakta, diğer feodal beyler de 

soylarını diğer tanrılara dayandırmak suretiyle yönetme hakkına ve yetkisine 

sahip olduklarını ileri sürmekteydiler.63 Bunun bir yansıması olarak da G. 

Child’ın dediği gibi “nasıl ki savaş beyleri Mykene kralının feodal egemenliğini 

                                                                                                                                         
arı İndogermenler olmayıp Anadolu ve Avrupa kavimlerinin karışıp kaynaşmasıyla meydana gelen bir 
ırkı temsil ettiği kanısında bulunuyoruz.” 
57 Estin –Laporte, 2003: 7, Childe, 1995: 146
58 Estin-Laporte,  2003:  23, Freeman, 2005: 99
59 Freeman, 2005: 99-100
60 A.g.e: 100
61 Timuçin, 2000: 127
62 Septchenes, 1788: 16
63 Şenel, 1996: 112
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kabul etmişlerse, tanrılar da öylece Zeus’un egemenliğini kabul ediyorlardı.”64

G. Thomson, mitosların Akha toplumundaki önemini şu cümlelerle anlatır: 

“Akhalar’ın ahlak değerleri, kişisel ülküleri ve halka karşı tutumları, 

ozanlarının onlara anlattıkları tanrı öykülerinde yansır. Zeus, Olympos 

dağının bulutlarla kaplı dağında oturur. İlk başlarda, Bulutları Devşiren ve 

Şimşek savuran niteliklerini taşıyan Zeus yalnız başına yaşamaktadır; öteki 

tanrılar başka yerlerde oturmaktadırlar. Ama sonradan tanrıların hepsi 

gökyüzünde tek bir korunaklı yerde bir araya gelirler. Zeus merkezdeki 

sarayda, öteki tanrılar da Hephaistos’un (ateş-tanrı, demirci tanrı) yaptığı ve 

Zeus’un sarayını çevreleyen konaklarda oturmaktadırlar artık. Zeus’un 

egemenliği ve üstünlüğü hepsince kabullenilmiştir. Akhalar’ın Olympos’u, 

toplumsal gerçekliğin aynasıdır.”65

Akhalar’ın bölgedeki siyasi hâkimiyeti neticesinde anaerkil kültürün de 

önemini yitirmeye başladığı görülmektedir. J. Campbell bu geçiş dönemi için 

şunları söyler: “Myken Kahramanlık Çağı, tanrıçanın uzun, verimli dünyasının 

son günlerini ve tanrıların savaşçı oğullarının dönemine girişi gösterir. Öte 

yandan Girit-Myken dünyasında tanrıça kültü hala üstün tutulmaktadır.”66

Myken’de az da olsa devam etmekte olan bu tanrıça kültü, Girit ile (Minos 

Uygarlığı) M.Ö. 1600 yıllarında başlayan yoğun ticaretin ve son olarak M.Ö. 

1400’den sonra Girit’in, Myken eyaleti haline gelmesinin bir sonucudur.67

M.Ö 1200’den az sonra yeni bir istila dalgasıyla Yunanca konuşan 

Dorlar, kuzeyden gelerek Myken gücünün merkezlerini çiğnediler.68 Yunan 

toplumunun üçüncü tabakası olarak kabul edilen bu yeni hareketlilikle, dalga 

dalga Yunanistan’a giren Dorlar, güneye inip Yunan ülkesinin büyük bir 

bölümünü ve Ege adalarından bazılarını istila ettiler. Akhalar onların önünde 

duramadılar; çünkü Dorlar’ın silahları çok güçlüydü. Bir çoban toplumu olan 

                                                
64 Childe, 1995: 181
65 Thomson, 1991: 151
66 Campbell, 2003:  70
67 Childe, 1995: 144, 146
68 Mc.Neill, 2004: 147
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Dorlar, demir ve at kullandıkları için Tunç Çağı’ndaki yerli halk üzerinde 

askerî üstünlüğü kolay sağladılar. Akha başkentlerini ve hemen hemen tüm 

tarımı tahrip edip yönetimi bir yana iterler. Yazı ortadan kaybolur.69 Dorlar’ın 

demir silahlar kullanıyor olmaları, farklı siyasal neticeleri de beraberinde 

getirmiştir.”70

Dorlar’ın Yunanistan’ı işgaliyle beraber Akhalar, Anadolu’ya ayak 

basmışlar ve yoğun bir şekilde batı kıyılarını iskân etmişlerdir. Bu istila, ileride 

Yunanlılar’ın, İonia önderliğinde büyük bir atılım yapmasını da tetiklemiştir. 

Dor hâkimiyetinin yaşandığı dönem, taş bina yapımı, altın gümüş işçiliği ve 

özellikle yazının unutulması sebebiyle ‘Karanlık Çağ ‘ olarak

adlandırılmıştır.71 Bu durum yaklaşık olarak 800 yılı sonlarına kadar 

sürmüştür. Muhtemeldir ki Dor hâkimiyetinin sürdüğü Karanlık Çağlar 

boyunca, ozanlar, mitosları insanlara anlatmaya devam etmişler ve şafak 

söktüğünde de Yunan dininin ilk kaynağı olan Homeros’un72 İlyada ve 

Odysseia destanları yazılmıştır. Ki İlyada,73 antik Yunan inancının niteliği 

hakkında bilgi edinebileceğimiz, günümüze gelen en eski belge olma özelliği 

taşır. Bunun içindir ki E. Hamilton, Yunan mitologyasının Homeros’la 

başladığını söyler. 74

                                                
69 Timuçin, 2004: 128, Mansel, 1999:  93, Estin-Laporte,  2002: 27 
70 Demir daha yaygın ve kolay elde edilebilen bir maden iken tunç silahların elde edilmesi maddi güce 
dayalı olup aristokratik bir yapının da teminatıydı. Bu siyasal netice ile kastedilen de demir silah 
kullanımının daha eşitlikçi bir siyasal yapının oluşmasına zemin hazırladığı düşüncesidir.  
71 Freeman, 2005: 101. Bazı bilim adamları bu dönem için Yunan Orta Çağı ifadesini de 
kullanmaktadır.
72 Homeros iki büyük destan İlyada ve Odyssea’nın yaratıcısı olarak genelde kabul görmüştür. Ekrem 
Akurgal, Homeros’un yaşadığı tarihleri M.Ö. 750–700 yılları olarak verir. Bilim dünyasında 
Homeros’un kesin olarak hangi yıllarda yaşadığı, bu iki destanı da onun yazıp yazmadığı konusunda 
görüş ayrılıkları vardır. C. Freeman’ın (1996: 107) aktardığı bir görüşe göre, Homeros, kendisinden 
önceki ozanların anlattığı ve topluma mâl olmuş bu destanları, tutarlı bir şekilde belirgin hale 
getirerek toplamıştır.
73 İlyada’da, Akhalarla Troialılar arasında geçen, yaklaşık 10 yıl süren savaşın son 51 günü 
anlatılmaktadır. İlyada, savaşı konu edinmiş bir destan olmasına rağmen orada Tunç Çağı Yunan 
toplumunun inançlarını ve tanrılarını yakından tanıma fırsatı buluruz. Homeros’un yaşadığı düşünülen 
çağ Demir çağıydı ve Dorlar üstünlüğü ele geçirmişti. Buna rağmen İlyada’da demirden pek 
bahsedilmez ve Tunç Çağı idealleştirilmiş bir biçimde anlatılır.
74 Hamilton, 2004: 6
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Yunan dini hakkında daha derin bilgiler bulabileceğimiz diğer bir 

önemli kaynak da şair Hesiedos’un (M.Ö. 700’lü yıllar) günümüze ulaşmış ilk 

eseri olan Theogonia (Tanrıların Doğuşu)’dır. Hesiedos bu yapıtında Yunan 

tanrı soylarını sistemli bir şekilde ortaya koymuştur. M. Eliade, Hesiedos için 

şunları söyler: “Hesiedos mitleri kaydetmekle yetinmemiştir. Bunları sistemli 

kılmış ve böyle yaparken de, mitsel düşüncenin söz konusu yaratılarına daha 

o zaman akılcı bir ilkeyi getirmiştir. Hesiedos’un Tanrıların jenealojisinden 

yani soy sopundan anladığı, birbirini izleyen bir dizi dünyaya getirme 

olgusudur. Dünyaya getirme olgusu ona göre varolmanın ideal biçimidir.”75

Heredotos da (M.Ö 484–426), “Sanırım Homeros ve Hesiodos benden dört 

yüz yıl kadar önce yaşadılar. Tanrı isimlerini Hellenlere tanıtan, onlar 

arasındaki akrabalık ilişkilerini de ilk olarak açıklayan onlardır.” der.76

Dor egemenliğinin sürdüğü çağlarda Homeros ve Hesiedosla beraber 

Yunan pantheonu tümüyle şekillenmiştir. Yunanlıların pek çok tanrısı 

olmasının yanı sıra artık 12 tanrıdan oluşan ‘Olymposlu’77 denilen temel 

tanrıları vardır. Birbirlerinden atribüleri ve fonksiyonları ile ayırt edilen tanrılar 

arasında tutarlı bir sistem mevcuttur.78 Bu dönemde ana tanrıça inanışı da 

önemini yitirmeye devam etmiştir. 

Yunan Orta Çağı, büyük seyahatler ve yeni kontinanların keşfiyle sona 

ermiş, Yunan Orta Çağının sonuna doğru ise Yunanlılar uzak ülkelere 

göçmeğe ve oralarda koloniler kurmağa başlamışlardır.79 Bu göç hareketinin 

temel nedeni Yunanistan’ın tarıma pek elverişli olmayan toprakları nedeniyle 

yaşadıkları maddi sıkıntılar ve ticaret yapma kaygılarıdır. Yunanlılar, 

İtalya’dan Fransa’ya, İspanya’dan Ege denizi, Boğazlar ve Marmara’ya, 

                                                
75 Eliade, 2001: 191
76 Historiai, II. Kitap Euterpe, LIII, 2–3
77 Olympos dağı, Yunan dininde, tanrıların oturduklarına inandıkları dağın ismidir. “Olympos, 
Yunanca bir kelime değildir. Eski Anadolu dillerinden geldiği ve genellikle yüksek dağ anlamına 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dorukları gökte bulutlara karışan ulu dağların tanrılara konut olduğu 
Yunan’a Sümer’den gelmiş olabilir. Ayrıca Anadolu’da sayısı yirmiye varan Olympos adlı dağlar 
olduğu gibi, Girit’te, Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da bu adı taşıyan dağlar çoktur.” (Erhat, 1993: 228)
78 Lloyd-Jones, 2001: 457
79 Mansel, 1999: 97 
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Karadeniz’den Doğu Akdeniz ve Mısır’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada 

çok sayıda koloniler kurmuşlardır. Yunanlılar, koloniler kurdukları dönemde 

Doğu ile ciddi anlamda yüz yüze gelmişlerdir.

Bu toplumsal hareketlilik bir yana, Arkeoloji bilimi, Yunan tarihini 

sanatıyla paralel bir değerlendirme ışığında belli dönemlere ayırmıştır. T. 

Carpenter bu dönemleri şu şekilde özetler: ”Burada Geometrik, Arkaik, Klasik 

ve Helenistik olarak belirtilen geleneksel terimler, hem tarihsel dönemleri, 

hem de Yunan sanatının gelişim evrelerini adlandırmakta kullanılmıştır. 

Geometrik terimi, Myken dünyasının yıkılmasının ardından gelen ‘Karanlık 

Çağlar’daki durgunluk döneminin ardından Yunan dünyasında bir yeniden 

canlanmanın yaşandığı M.Ö 900–700 yılları arasında geçen dönemi ifade 

eder. Doğuyla olan ticaretin 8. yüzyılın sonlarına doğru gelişmesi, 7. yüzyılın 

Yunan sanatında form ve üslup açısından kendisini hissettirmiştir. 

‘Orientalizan’ terimi, geometrik formların yerini daha doğal olanlara 

bırakmasını ve fantastik figürlerin çoğalmasını ifade eder. 6. yüzyılda Yunan 

dünyası bir bütünlük sağlayıp zenginleşir. Arkaik terimi de bu dönem sanatını 

ifade etmekte kullanılmıştır. Hiç şüphe yok ki sanatta, mitoslara dair betimler 

için en yaratıcı dönem, Arkaik dönem olmuştur ve bu evrede oluşturulan 

geleneklerin çoğu daha sonraları da sürdürülmüştür. M.Ö 480’de Perslerin 

Atina Akropolisi’ni yağmalaması ve onu takiben Pers donanmasının Atinalılar 

tarafından yok edilmesi ile Arkaik Dönem sona ermiş, Yunan sanatının en 

güçlü ve olgun dönemi olan Klasik Çağ başlamıştır. Daha sonrasında ise, 

Hellenistik tabiri, M.Ö.323’teki Büyük İskender’in ölümünden M.Ö 1. yüzyılın 

sonlarına dek Yunan dünyasında yaşanan tarihi ve sanatsal olayları 

anlatmak için kullanılmıştır.”80

Yunanlıların mitos ve din üzerine fikirleri M.Ö 6. yüzyılda baş gösteren 

felsefe hareketlerinin etkisiyle değişime uğramaya başlamıştır. Mitos, insan 

nedir, evren nedir, insanın evrendeki yeri nedir gibi sorulara hikâyeler yoluyla 

                                                
80 Carpenter, 2002: 8
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akıldışı cevaplar vermiş olsa dahi bu cevaplar felsefi düşünceyi harekete 

geçirmiştir.  Yunan dünyasında felsefi düşünce, ilk filozof olarak kabul edilen 

Thales ile ilk meyvelerini vermiştir. Örneğin, Homeros, tanrıların babası ve 

anası Okeanos’tur der ki bu, Thales felsefesinin özüdür. Thales, evrenin 

kökeninin, arkhe (ilk, başlangıç)’sinin su olduğunu ve düz bir tepsi biçiminde 

olan yer’in Okeanos’ta yüzdüğünü savunur.81  A. Şenel, felsefî düşüncenin 

ortaya çıkışının siyasal açılımını şu şekilde yapar: “Düşünce alanındaki bu 

devrim, ilk olarak İonia kent devletlerinde görüldü. İ.Ö. 6. yüzyılda, deniz 

ticareti ile zenginleşen İonia kentlerinde ortaya çıkan güçlü bir orta sınıf, 

siyasal iktidar yolunda aristokratlarla kavgaya tutuşmuştu. Miletos kentinde 

halk, aristokratları yenip yönetime geçmişti. Bir karşı devrimle yönetimi 

yeniden ele geçiren aristokratlar, demokratları canlı meşaleler gibi yakarak, 

kentin alanlarını onlarla aydınlatmışlardı. Bu olaylar, mitoslara açıkça ters 

düşen olaylar; bu gelişmeler, mitoslarla, mitolojik düşünüş ile 

açıklanamayacak gelişmelerdi. İonialılarda mitolojik açıklamalara, mitolojik 

dünya görüşüne karşı bir kuşku doğdu. İonia düşünürleri aynı zamanda 

dinsel tabular sayıldıkları için olacak, mitosların gerçeğe uygun olup 

olmadıklarını tartışmaya kalkmadılar. Onları bir yana bırakıp olayları, özellikle 

doğa olaylarını farklı bir biçimde açıklamaya çalıştılar. Böylece Thales ile 

doğan İonia ‘doğa felsefesi’ ile yeni bir düşünüş, felsefî düşünüş başlamış 

oldu.”82  

Yukarıda bahsettiğimiz M. L. C. Septchenes’in, yönetim şekli ve 

siyasal yapının inançlar üzerinde belirleyici oluşuna dair düşünceleri Yunan 

dünyasında bu dönem için de geçerlidir. Bu dönemde özellikle misterler yani 

tanrısal güçlerle ilişkiye girme ayinleri toplumun alt kesiminde yayılmaya 

başlamıştır. Bunlar, Eleusis’deki tanrıça Demeter, şarap tanrısı Dionysos ve 

Trakya’nın efsanevi şarkıcısı Orpheus misterleriydi. Oldukça dogmatik bir 

takım kurallara sahip Orpheus dini diğer iki mister kadar kabul görmemiştir. 

                                                
81Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, (Erişim) http://www.toplumdusmani.net, 09.10.2006, Timuçin, 2000: 
187 
82 Şenel, 1996: 124
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Cinsiyet ya da sınıf farkı gözetmeksizin herkese hatta kölelere bile bu 

dünyada yeni bir doğuş, diğer dünyada mutlu bir hayat vaat eden Demeter 

kültü ile kadınların da katıldığı, geceleyin yüksek yerlerde sınırsız 

eğlencelerin yapıldığı Dionysos kültü bu dönemde çok daha fazla taraftar 

bulmuştur.83 Tezimizde incelediğimiz tanrı Dionysos’un Yunan inancında yer 

edinişi de bu dönemlerdedir. 

M.Ö 5. yüzyılda yaşanan Pers muharebeleri, Yunan dünyasında 

dindarlığın artmasına neden olmuştur. Bunda, Yunanlıların ancak Olympos 

tanrılarının yardımıyla Persler’i yendikleri inancı yatmaktadır. Yunanlılar bu 

dönemde eski dinsel geleneklerine bağlı kalmakla beraber, monoteist 

görüşleri de iyi karşılamışlardır. Aynı zamanda İonia’da doğa felsefesi,  

Yunanistan’da Orfeus dini ve misterler etkin olmaya devam etmiştir.84

Yunan Uygarlığı M.Ö. 4. yüzyıl sonları itibariyle Hellenistik Dönem diye 

adlandırılan yepyeni bir süreç yaşamıştır. Bu süreç Makedonyalı Büyük 

İskender’in M.Ö. 330’daki hükümdarlığından M.Ö. 30 yılında Mısır’ın 

Romalılarca alınmasına kadar geçen 300 yıllık bir zaman dilimini 

kapsamaktadır. Krallıklar çağı olan bu dönemde Yunanistan’ın pek çok eski 

kenti önemli hatta etkili politik ve kültürel merkezler olarak yaşamayı 

sürdürmüş fakat artık siyasi güç İskender’in fetihlerinden kendi krallıklarını 

inşa eden kudretli adamların elinde olmuştur.85

Helenistik Çağ, Yunan dünyası için tam bir kaynaşma, karışma ve 

farklı kültürlerle tanışma çağı olmuştur. Ancak zaman içerisinde kültürler 

arası farklılıklar esnemiş ve kısmen türdeş bir Yunan kültürü ortaya çıkmıştır. 

Bu kaynaşma, “beşinci dördüncü yüzyıllardaki ‘saf’ Yunan dünyasının 

                                                
83 Mansel, 1999: 218
84 Mansel, 1999: 339-340
85 Freeman, 2005: 319
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yabancı unsurlarla kirlendiği dolayısıyla ve her nasılsa aynı saygıya layık 

olmadığı”86 şeklinde de yorumlanmıştır.

C. Freeman Helenistik dönemin inanç dünyasının genel çerçevesini 

öncülleriyle birlikte şöyle çizer: “Olympos tanrılarına duyulan eski bağlılıklar, 

dayanıksız ve köksüz bir çağda zayıflamıştı. Tanrıların yerini, yarı tanrısal bir 

varlık olarak tapınılan Tykhe (Şans ya da Talih) almıştı. Bunun makul bir 

nedeni, aklın geleceği tahmin edememesiydi ve Yunan dünyasının dışından 

ithal edilen mistik dinlere duyulan ilgi anlaşılabilir bir biçimde artıyordu. 

Mısır’dan tanrıça İsis, Anadolu’dan büyük ana tanrıça Kybele kültü, Yunan 

(ardından Roma) dünyasınca benimsendi ve buralarda inceden inceye 

işlenmiş kültlerin başlangıcı olarak gelişti. Geleneksel Yunan tanrılarından 

Dionysos ve Eleusis’teki gizli Demeter tapımının, en esnek inançlar oldukları 

ortaya çıktı.”87 Helenistik dönemde ayrıca bazı kral ve komutanlara tanrısallık 

yüklenmiştir. A. M. Mansel buna dönemin karışık siyasi olaylarının zemin 

hazırladığını ve bu sebeple Yunanlıların kendilerine iyilikte bulunan önemli 

kişileri tanrı aşamasına yükselttiğini belirtir. Ayrıca A. M. Mansel ne Thyke ne 

de bu kral kültünün o çağın insanlarını tam olarak tatmin etmediğini, buna 

karşın yüksek ve aydın çevrelerde derin bir monoteizme yönelen Stoa 

felsefesinin Yunan dininin yerini almağa başladığını da ekler. 88

M.Ö. 146 yılında tüm Yunanistan, Roma’ya bağlanarak, Roma eyaleti 

haline gelir.89 Yunanistan, Roma’nın boyunduruğu altına girdikten sonra ikisi 

arasında sıkı bağlar oluşur ve daha ileri olan Yunan kültürü, Roma 

uygarlığının kaynaklarından biri olur.90 Roma’nın hükmü altındaki Yunanlıların 

tanrıları ve inançları herhangi bir eksilmeye ve değişime maruz kalmaksızın 

devam etmiş ve bu noktada çoğunlukla Roma’yı etkisi altında bırakmıştır.

                                                
86 A.g.e: 341
87 Freeman, 2005:  338
88 Mansel, 1999: 512-513
89 Thirwall, 1855: 499, William, 1855: 655
90 Korkmaz, 2002: 154-197
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Tarihsel süreç içerisinde incelediğimiz Yunan dininin en karakteristik 

özelliklerinden biri insanbiçimci bir anlayışa sahip olmasıdır. Mısır ve 

Mezopotamya tanrıları da insanbiçimli olmalarına rağmen bu özelliğin en 

yetkin örnekleri yine Yunan dininde bulunmaktadır. Çünkü Mısır ve 

Mezopotamyalı tanrılarda hayal gücü daha baskındır ve neticede kedi başlı 

kadınlar ya da kuş başlı adamlar karşımıza çıkar. Bu sebeple bazı yazarlar 

sadece Yunan dinini insanbiçimci olarak kabul ederler.

Tüm bunların ışığında antik Yunan dininin kendine has özelliklerini şu 

şekilde sıralamak mümkündür:

Bu dinde, din adamları sınıfı yoktur. Tanrıların eşyalarına ve 

heykellerine bakan rahipler birer devlet memuru olup doğu toplumlarındaki 

gibi ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmuyorlardı.

Bu dinde bireyin giderek kişiler karşısında da alçalma duygusunu 

geliştiren (etek öpme, el bağlama gibi) tanrılar karşısında alçalma anlayışı 

yoktur.

Bu dinde soru sormaksızın, tartışmaksızın, akıl yoluyla değil iman 

yoluyla inanılan dogmalar yoktur. Doğmaya karşı çıkılamadığı için düşünce 

bu noktada sınırlanmaktadır. Dolayısıyla bilim ve felsefe ile din çatışır. İşte 

dogmatik din anlayışının olmaması eski Yunan da bilim ve felsefenin daha 

kolay gelişmesine yardımcı olmuştur.

Dini yayma çabası, dinî propaganda ve din uğruna fedakârlık yoktur.

Kutsal kitabı yoktur. Bu da temel bir çerçevenin olmamasına, 

dolayısıyla da dinsel yapıya ilişkin tüm düşüncelere açık olmasına ve 

onlardan etkilenmesine yol açmıştır.
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Bugünkü anlamda günah kavramı yoktur. Sadece kusur işlemek söz 

konusudur.91

Çok tanrılı bir inanç sistemine sahip Yunan dinine, H. Lloyd-Jones 

farklı bir yorum getirmiştir: “Yunan dini, monoteist (tektanrıcı) unsunlar içerir; 

kaldı ki sıklıkla birbirleriyle çekişseler ve münakaşa etseler de sonuç itibariyle 

Zeus’un iradesi egemendir. Zeus’un yasası, ahlakî öğelere sahipti ve bu 

yüzden insanları suçları sebebiyle cezalandırdığına inanılırdı.”92 Yazar bu 

değerlendirmesinde, Yunanlıların çok tanrılı inanç yapısını göz ardı 

etmeksizin, Zeus’u, pantheonun baş tanrısı olarak kabul etmelerine 

dayanarak monoteist düşüncenin ağır bastığını ifade etmektedir. Birçok 

Yunan mitoslarında da bunu desteklercesine diğer tanrı ya da tanrıçaların 

çoğu zaman baş tanrı Zeus’un hükümlerine boyun eğdikleri ve şikâyetlerini 

ona söyledikleri görülmektedir.

Bilim adamları antik dünya dinlerini ve dolayısıyla Yunan dinini de, 

özetle, mit ve ritüelin toplamı olarak ifade ederler. Mit, kişinin görünmeyen 

hakkında ‘söyledikleri’ , teoloji, diğer bir ifadeyle mitolojidir. Ritüel ise kişinin 

görünmeyen ile ilişki kurabilmek için ‘yaptıkları’dır. Kısaca din eşittir, 

söylenen ve yapılan şeyler.93

2.2. Antik Roma’da Din ve Mitos

Geleneksel olarak M.Ö. 753 yılında kurulduğu kabul edilen Roma’nın 

tarihi üç dönemde incelenmektedir:

- Krallık Dönemi (M.Ö 753-509)

- Cumhuriyet Dönemi (M.Ö. 509-27)

- İmparatorluk Dönemi (M.Ö. 27- M.S.476)

                                                
91 (Erişim) http://www.dunyadinleri.com/helen.html, 26.04.2007
92 Lloyd-Jones, 2001: 459-460
93 Harrison, 2004: 7-8, Carl Seaquis, “Greeks and Roman Religions”, Religious Studies 002, (Erişim) 
http://ccat.sas.upenn.edu/rs/002/lectures/lecture7, 17.04.2007
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Roma’nın kuruluşuna ait bilinen iki önemli efsanesi vardır. Biri, Romalı 

ozan Vergilius’un Aeneas destanı, diğeri de Remus ve Romulus kardeşlerin 

destanıdır.94 Ünlü Romalı tarihçi Titus Livius, şehrin kuruluşundan önceki 

zamana ait olan bu şekildeki efsanelerin, şimdi kurulmuş olmasından çok 

güvenilir tarihi delillere dayanmayan şiirsel hikâyelerle süslendiğini söyler. 

Hatta kendi amacının da ne bunları tasdik etmek ne de delilleri çürütmek 

olduğunu ve insanlarla tanrısal şeyleri karıştırıp şehirlerine bir değer 

katmanın eski insanların imtiyazlarından olduğunu belirtir.95

Romalıların kendi köklerinden getirdikleri belli başlı inançlarının yanı 

sıra Hellenistik dönemle birlikte Yunanlılarla tanışmalarının sonucu olarak 

benimsedikleri tanrıları ve söylenceleri vardır. Bu sebeple gerçek anlamda 

kendilerine özgü mitoloji yaratmamışlardır. P. Grimal bu her iki mitolojinin 

birbirleriyle temasa girmeden önce, ayrı ayrı ve farklı uzunlukta yollar takip 

ettiklerini, Yunan mitsel düşüncesinin, diğerine oranla çok daha zengin olup, 

sonunda, kendi formlarını ona empoze ettiğini söyler.96 Bununla birlikte A. 

Schimmel, Roma ve Yunan dinleri arasında birçok müşterek tanrılar 

sayesinde görüntüde bir benzerlik bulunsa da bu iki dinin esas itibariyle 

birbirinden çok farklı olduğunu belirtir. Bunu da Yunan tanrılarının çeşitli 

mitoslarda çok canlı birer şahsiyet olarak temsil edilmelerine karşın yerli 

Roma tanrılarının tam olgunlaşmamış ve gölgeler kadar zayıf şahsiyetler 

halinde kalmalarına bağlar.97

                                                
94 Aeneas, Homeros’un İlyada’sının bittiği yerden kısa süre sonra başlayıp Troyalı kahraman 
Aeneas’ın maceralarını anlatır. Romanın efsanevi kurucusu Romulus olmasına rağmen Romalılar 
öteki Latin halklarını yendikten sonra Aeneas’ı başkentlerinin kurucusu olarak kabul etmektedirler 
(Rosenberg, 2000: 30,191). Diğer efsane de Tiber Nehri’nin kenarına terk edilen ve bir kurt tarafından 
emzirilerek hayatta kalan, ardından çobanlar tarafından yetiştirilen Remus ve Romulus adlı ikizlerin 
anlatıldığı efsanedir. Romulus bir kavgadan sonra erkek kardeşini öldürür ve Roma’yı aramaya 
koyulur (Freeman, 1996: 357). C. Freeman konuyla ilgili olarak şu şekilde devam eder: “Kentin 
tarihine ilişkin başka eski hikâyeler de vardı, fakat bunlar neredeyse tamamıyla kaybolmuştur. Kente 
bir Yunan kuruluş mitosu atfetmeye çalışanlar da olmuştur; kuşkusuz bu çaba Yunan kültürünün hâlâ 
üstün olduğu bir çağda ona bir değer kazandırma gayretiydi.”
95 Titus Livius, Ab Urbe Condita Liber I, Kitap I, Praefatio (Önsöz)
96 Grimal, 1997: XII
97 Schimmel, 1999: 71
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İlk Romalıların inanç modeli her nesnede, her canlıda tanrısal bir güç

görme isteği ve bu belirsiz güçlerin doğa olaylarını ve insanların eylemlerini

yönlendirdiklerine inanmalarıydı.98 R. H. Barrow’un ifade ettiği şekliyle ilkel 

Romalı için numen ya da tanrısal kudret veya irade, her yerde her şeyde 

vardı; daha doğrusu her yerde ve her şeyde kendini belli ediyordu.99 R. H. 

Barrow, bir Romalının tanrısal güçler karşısındaki psikolojik duruşunu şu 

şekilde anlatmaktadır: “Romalılar tarihleri boyunca, bireyin ya da insan 

topluluğunun dışında, insanın gözden kaçırmaması gereken bir ‘kudret’in 

varlığını derinden duymuşlardır. İnsanın bir şeye boyun eğmesi gerekti. 

Bundan kaçınmak felaketi buyur etmekti; buna istemeyerek boyun eğmek, 

üstün kuvvetin kurbanı olmaktı; gönülden razı olundu mu da, o kuvvetle 

işbirliği yapacak seviyeye yükselebilmek demekti; işbirliğiyle o üstün kudretin 

eğilimini, hatta amacını sezebilmek imkânı vardı. Roma’nın ta başından beri, 

Romalıda, kendini tanrısal bir amaca adama duygusu görülür. Bu ilkin belli 

belirsiz, olgunlaşmamış, korkuyla karışık bir duygudur; sonraları iyice belirir 

ve çoğu zaman onları harekete geçiren baş saik olur.”100

Roma dini bir aile diniydi, Romalılar evi ve aileyi koruyan tanrıları 

kutsarlardı, Genius, ailenin babasını ve evlilik yatağını korurdu.101 Tarihsel 

süreç içerisinde sıkı sıkıya takip edilemeyen ve başlarda bir aile dini olan 

Roma dini sonradan genişleyerek bir devlet dini haline gelmiştir. R. H. Barrow 

bu genişlemeyi anlatırken aile gibi devletin de kutsal bir kuruluş olduğunu, 

ailenin son derece basit dinsel törenlerinin yavaş yavaş yeni ihtiyaçlara 

kendilerini uydurduklarını söylemektedir.102 Şöyle ki Romalılar için Roma’nın 

kapladığı alan, şehir kutsaldır. Her evin kendi ocağının bulunması gibi şehir 

de Vesta Tapınağı’nda103 kendi ocağına sahiptir.104

                                                
98 Estin-Laporte, 2002: 206
99 Barrow, 2002: 17
100 Barrow, 2002: 9, 10
101 Barrow, 2002: 15, Estin-Laporte, 2002: 210
102 Barrow, 2002: 15
103 Vesta evlerde ocağı koruyan Roma tanrıçasıdır. Sonradan Yunan pantheonundaki Hestia ile bir 
tutulmuş ama Roma’da her zaman ayrı bir saygı görmüştür. (Erhat, 1993: 290)
104 Estin-Laporte, 2002:  212
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Roma’da pek çok inanış, tapınım bir arada var olmuştur. M.Ö 2. 

yüzyılda, vatanı Anadolu olan ana tanrıça Kybele Roma’ya getirilmiştir. Aynı 

şekilde Mısır’dan da İsis ile Serapis tapımı Roma’ya gelmiştir. Serapis

burada, Mısır’da İsis’in kocası olan Osiris’in yerini almıştır.105 Bunların yanı 

sıra Yunan dünyasında yoğun bir şekilde rağbet gören mister’ler, Roma’da 

da varlığını devam ettirmiştir. Bu kültler ölümden sonra dirilmeyi vaat 

etmekte; eşitliği esas aldığı için de köleler, kadınlar ve askerler tarafından 

benimsenmekteydi. M.Ö 1. yüzyıl itibariyle askerler ve işadamları arasında 

Mitras dini, Mitracılık, tutulan bir kült olmuştu. Mitracılığın kökeninin, Pers 

tanrısı Mitra’ya dayandığı bilinmektedir.106

Roma’da devleti ve dini birbirinden bağımsız düşünmek imkânsızdır. 

Din neredeyse devletin devamını sağlayan bir olgudur. R. H. Barrow 

Roma’daki bu yapıyı şöyle anlatır: “Hükümdar, devlet tarafından alınan 

kararların, dünyayı yöneten tanrıların iradesine uygun olup olmadığından 

emin olmak için, dinsel törenlerle açığa çıkan belirtileri gözlemliyor ve 

kuşların davranışlarının geleceği tayin edeceği fala başvuruyordu. Devletin 

dayanması gereken bütün ilkelerin başında Cicero, ‘Din ve Kuş Falı’nın 

geldiğini söylemektedir. Cicero, Roma’nın gelişmesini ve gücünü muhafaza 

etmesini, inançlara bağlamaktan çekinmez; Horatius da (Romalı şair. M.Ö 

65-8) Romalıların geniş imparatorluklar kurmuş olmasını tanrılara boyun 

eğmesine yorar.”107 Romalı tarihçi Polybios da (M.Ö 204-120) Roma devletini 

                                                
105 Schimmel, 1999: 76
106 Freeman, 2005: 568. “İlk kez İ.Ö 1400 tarihli Veda metinlerinde adı geçen ve Zerdüşt dini 
öncesinde İran’ın güneş, adalet, antlaşma ve savaş tanrısı. Mitra dostluğu, dürüstlüğü, uyumu ve 
insan varoluşunda düzeni sağlamak için gerekli her şeyi simgeliyordu. Mitra kültü önce 
Hindistan’dan İran’a sıçradı, Perslerin Büyük İskender’e yenilmesinden sonra da bütün Yunan 
dünyasına yayıldı. 2.yüzyıldan sonra Romalı askerlerin benimsediği Mitra kültü Hıristiyanlığın 
başlıca rakibiydi.(Freeman, 2005: 568, ç.n.) A. Schimmel (1999: 77) Mitra ile ilgili olarak şunları 
aktarmıştır: “Mitra, esatire göre insanlara yardım etmek maksadıyla mitik boğayı öldürdüğü, 
mütemadiyen mücadelelerde bulunduğu gibi insan da nefsanî heveslerini bastırıp kalbini temizlemeye 
çalışmalıdır. Bu dinde en çok istenilen faziletlerin, cesaret, itaat, açıkgözlülük olmasından ve 
kendisine mensup olanların ahlakını kuvvetlendirmesi dolayısıyla askerlere uygun gelmiştir. Mitra 
dini, güneş ibadetine de bağlanmıştır; Mitra esas itibariyle bir güneş ilahıdır.” Konuyla ilgili daha 
detaylı bilgi için bakınız David Ulansey, Mitras Gizlerinin Kökeni, Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 
107 Barrow, 2002: 13
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bir arada tutan başlıca öğenin tanrılara karşı duyulan korku olduğunu 

söyleyerek, siyasal açıdan dinin işlevini açıklamıştır.108

Roma’da bu inanç kalabalığı dolayısıyla, ibadet ve ritüellerin kusursuz 

bir şekilde yapılmasını sağlayacak, Büyük Pontif’in yönetimi altında yüksek 

dereceli ve etkin bir rahipler sınıfı vardır. Yaşam boyu atanmış olan Büyük 

Pontif, uğurlu ve uğursuz günleri saptar, bayramları takvime bağlar. Vesta 

rahibelerini ve Flamenleri tayin eder.109

Pontifler: Bunlar on beş kişilik bir rahipler kurulu oluşturur. 

Söylenmesi gerekli dinsel formülleri görevli memurlara yazdırır, yılın politik ve 

dinsel olayların kroniklerini derleyen Yıllık’ları kaleme alırlar.

Vesta Rahibeleri: Roma’nın en iyi aile kızları arasından seçilir, ömür 

boyu kız kalmaya ant içer ve devletin başrahibi Pontifex Maximus 

yönetiminde devlet ocağının ateşini yanar tutmakla görevlidirler.

Flamenler: Sayıları on beştir; her rahip bir tanrının hizmetine 

verilmiştir.

Augurlar: Sayıları on altı rahip ile sınırlıdır. Tanrısal kehaneti 

yorumlarlar; her kararda kendilerinden bilgi alınır.

Arunpiciler: Bu rahipler tanrıların iyilikçiliğini ya da öfkesini dile 

getiren hayvan iç organlarını incelerler.

Decemvirler: Haberi verilmiş afetleri savmaya uygun ayinleri 

belirleyen rahipler.110

                                                
108 Şenel, 1996: 195
109 Estin-Laporte, 2002: 208
110 Erhat, 1993: 290, Estin -Laporte,  2002: 208-209
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Roma’da, ilk imparator Augustus (M.Ö 27-M.S 14/önceki ismi 

Octavianus) ile resmen imparatorluk kültü ortaya çıkmıştır. C. Estin ve H. 

Laporte, bu sonucu ağır ağır Roma geleneğinin hazırladığını söyleyerek M.Ö 

I. yüzyılın politik çalkantıları içinde bir takım diktatörlerin, kendilerini sanki

tanrısal kılan imparator ünvanıyla birlikte rahiplik görevlerini de ellerinde 

topladıklarını ayrıca İskender’den beri Helenistik monarşiler örneğinin de 

akılları, tanrılaştırma düşüncesinde hazırladığını belirtirler. Sonraki 

dönemlerde artık imparatorlar yaşıyorken kendilerini tanrılaştırmaya 

çalışmışlardır. Örneğin, Neron, Apollon şekline; Commodus ise Herkül 

şekline girer. Vespasianus, Hadrianus, ya da Marcus Aurelius örneğinde 

olduğu gibi diğerlerine de şaşılası güçler tanınır. Çağın çeşit çeşit dinleri 

arasında koca bir imparatorluğun politik birliğini tek başına bu kült sağlar. 

Ayrıca İmparatorluk döneminde (I. Yüzyıl ortalarından itibaren) Roma 

tanrılaştırılmış ve kendisine Fortuna, yani Roma’nın Kaderi gibi tapınaklar 

vakfedilmiştir.111

M.S. 30 yılından itibaren Roma İmparatorluğuna giren Hıristiyanlık 

özellikle alt tabakadaki insanlar arasında yayılmıştır. G. Childe, Roma’da 

Hıristiyanlığın konumunu şu cümlelerle anlatır: “Hıristiyanlık, üyeleri İsa’nın 

kişiliğinde Kutsal Kitap’ta sözü geçen Mesih’i gören ve onun yeryüzünde 

krallığını kurmak üzere çok yakın bir zamanda geri döneceğini uman kimseler 

olan küçük bir Yahudi mezhebi olarak ortaya çıkmıştı. Fakat İsa’nın sevgi 

öğretisi ve onun hem böyle bir sevginin örneği, hem de amacı olan yaşamı, 

kurtuluş ve yeniden diriliş vaatleri ile birlikte bu inanca sınırsız genişlikte bir 

çekicilik verdi. Paulus’un112 gezilerinden sonra, bu din ilkin başlıca köleler ve 

proleterler arasında benimsenmiş olsa da hızla yayıldı. Hıristiyanların tek 

tanrıları, Yehova gibi, kendisine borçlu olunan tapınmaya başka hiçbir 

tanrının, hele tanrısal imparatorluğun ortak edilmesini hiç hoş görmeyince, 

Hıristiyanlar da Yahudiler gibi Roma devletinin kovuşturmasına uğradılar. 

Roma hala her çeşit kültü hoşgörüyle karşılıyordu ama bir tek şartla, o dinin 

                                                
111 Estin -Laporte,  2002: 212, 218-219
112 Hıristiyanlığın ünlü büyüklerinden, Hz. İsa’nın on iki havarisinden biri olan Tarsuslu Aziz Paulus.
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töresi imparatorluğun tanrısal başına sadakat gösterilmesinin doğru olduğunu 

resmen açıklamalıydı.”113 M.S. 305’ten sonra doruğa çıkan Hıristiyanlıkla eski 

Roma dini taraftarları arasında 305-306 yılları arasında şiddetli çatışmalar 

meydana gelmiştir. 306 yılında çatışmalar sonucunda iktidarı ele geçiren I. 

Constantinus tek başına imparator olup 313 yılında yayımladığı Milano 

Fermanı ile Hıristiyanlığı serbest bırakıp yayılmasını teşvik etmeye 

başlamıştır. Özellikle I. Theodosius döneminde Hıristiyanlık Roma 

İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul edilmiş; Roma’daki Vesta 

Tapınağı’nda Roma’nın kuruluşundan bu yana yanan kutsal ateşin 

söndürülmesiyle birlikte paganist inanç sindirilmeye başlanarak yavaş yavaş 

tarih sahnesinden silinmiştir.114

                                                
113 Childe, 1995: 225-226
114 Özçelik, 2004: 227-228, (Erişim) http://www.dunyadinleri.com/romalilar.html, 26.04.2007
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOCUK GÖRÜNÜMLÜ TANRILAR

3.1. Tanrısal Çocuğun İlk Ortaya Çıkışı

Antik mitolojide belirgin bir çocuk tanrı inanışı ve tapımı aramak yerine, 

çocuk görünümlü ve tanrısal nitelikli bir varlığın arka planında kavramsal 

olarak nasıl bir düşünüşün yattığını belirlemek gerekir. Olayı en başından ve 

en basit şekliyle irdelememiz gerekirse, çocuk bir tanrı olabilmesi için (tüm 

örneklerde olmasa da) bir annenin olması gerekir. Dolayısıyla doğan çocuk 

tanrısal nitelikler taşıyor olabilir ama tanrı olmak zorunda değildir. Bunun en 

tipik örneği Neolitik Çağ Ana Tanrıça inancında görülebilmektedir. Bu 

sebeple başlangıç noktası olarak ana tanrıça inanışına inmekte yarar vardır. 

Neolitik Çağ, insanlığın avcılık ve besin toplayıcılığından, üretime ve 

tarıma geçtiği, aynı zamanda ilk yerleşik yaşamın temellerini attığı dönemdir. 

A. Şenel geniş anlamıyla neolitiğin ‘besin üretici’ toplulukları nitelediğini, 

besin üreticiliğinin de, insanlığın geçim biçiminde bir devrim olarak 

görüldüğünü belirtir.115 Bu çağın inanç şekli üzerindeki belirleyici unsur, 

toplulukların örgütlenme ve yaşam biçimidir. O. Belli bunu şu sözlerle anlatır:

“Besin ekonomisinin gelişmesiyle birlikte, yaptığı önemli işlerle ilgili olarak 

kadının toplumdaki etkinliği ve saygınlığı artmaya başlamıştır. Çanak çömlek 

yapılmasında ve pişirilmesinde en önemli rolü üstlenen kadın, besinlerin 

toplanması, depolanması, günlük yaşamın sürdürülmesi, giysilerin dikilmesi, 

ekilen tarım ürünlerinin hasadı işlerinde de temel çalışmayı yürütüyordu. 

Bunlardan da önemlisi kadın ana olarak doğuran besleyen ve büyüten 

olağanüstü bir güç olarak yaşamın çok zor olan koşullarını da devam 

ettiriyordu. Kadının bu olağanüstü özellikleri, ona kutsal bir nitelik 

kazandırmaya başlamıştı. Kadının kutsal olan doğurganlığı ve üretkenliği 

hem insanlar üzerinde, hem de hayvanlar ve bitkiler üzerinde geçerli 

                                                
115 Şenel, 1995: 163



sayılıyordu. Öyle ki kadın, doğanın en büyük yaratıcı gücü olarak 

görülüyordu. Bu yüzden doğuran ve yeni bir hayat üreten kadın, toplumda 

haklı olarak Ana Tanrıça olarak saygınlık kazanmıştı.”116 Anadolu’nun birçok 

Neolitik yerleşiminde (Hacılar, Çayönü, Çatalhöyük…) yüzlerce ana tanrıça 

figürini bulunmuştur.     Bu figürinlerde ana tanrıça bazen yatmış ya da 

uzanmış şekillerde tasvir edilmekle beraber özellikle doğum yapma sırasında 

da tasvir edilmiştir. E. Akurgal tanrı ananın doğum yapma haliyle çok sık 

tasvir edilmiş olmasının, ona, insanlığın devamlılığını sağlayan, bereket ve 

çoğalımın sembolü olarak tapıldığının göstergesi olduğunu söylemektedir.117

Yine bu dönemde ana tanrıça figürinleri arasında, kucağında çocuğuyla tasvir 

edilen örnekler bulunmaktadır. Bunlardan biri Hacılar (Burdur)’da, M.Ö 

5500’lere tarihlenen pişmiş toprak ana tanrıça (Resim 5)  figürinleridir.118 Bu 

stildeki ana tanrıça figürinlerine Kalkolitik ve Bronz (Tunç) Çağı boyunca 

rastlanmaktadır. J.Campbell bu ana tanrıçanın genel görüntüsünü ve 

dağılımını şu sözlerle açıklar: “Tüm antik dünya, Küçük Asya’dan Nil’e, 

Yunanistan’dan İndüs vadisine kadar çıplak dişi formun türlü biçimlerini 

barındırır: Hepsi, her şeyi besleyen göğüslerini sunan; sol eliyle cinsel 

organını tutup, sağ eliyle sol memesini, kollarını uzatmış bir erkek çocuğa 

veren, onu emziren, şefkat gösteren şekillerdir. Çocuk yabanıllar arasındadır, 

sap, çiçek, yılan, kuş vb. işaretler tutar. Bu tür şekiller iyi bilinen Tunç 

Çağı’nın birçok adla bilinen ulu tanrıçasına ve kültlerine aittir.”119

Yunan anakarasında yer alan Miken Çağı Pylos yerleşiminde ele 

geçen, iki kadını bir çocukla otururken gösteren fildişi üçlü figürin (Resim 6), 

doğrudan tanrısal çocuğa işaret etmektedir. J. Campbell da bu üçlünün iki 

kraliçe ve kral veya iki kraliçe- genç tanrı olarak yorumlandığını belirtir.120  

                                                
116 Belli, 2001: 6-7
117 Akurgal, 1999: 5
118 A.g.e: 7 
119 Campbell, 2003: 47
120 A.g.e: 50, 51
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Hitit dönemine ait (1660–1190)121, altından dövme tekniğiyle yapılmış,  

kucağında çocuk oturan bir Hitit Tanrıçası (Arinna’nın Güneş Tanrıçası) 

(Resim 7) için O. Belli, Neolitik ve Kalkolitik Çağlar’a ait kucağında çocuğunu 

tutan Ana Tanrıça figürinleriyle içerik yönünden büyük bir benzerlik 

gösterdiğini belirtmektedir.122 Hitit’te, üçlü olarak betimlenen, anne, baba ve 

oğuldan oluşan bir tanrı ailesi inancı da söz konusudur. Başkent Hattuşa 

(Boğazköy)’nın kuzeydoğusunda yer alan Yazılıkaya açık hava tapınağının 

ana sahnesinde (Resim 8), bu tanrı ailesi betimlenmiştir. Sahnenin sol 

başında Hattuşa kentinin Gök Tanrısı, onun önünde iki dağ tanrısının 

üzerinde duran Hitit Ülkesi’nin Gök Tanrısı, onun karşısında bir panter 

üzerinde baş tanrı kadın Arinna’nın Güneş Tanrıçası ve onun arkasında da 

oğul Tanrı Şarruma yer almaktadır.123 Burada anne babasının tanrılığından 

dolayı, çocuğa da tanrılık payesi verilmiştir ancak bu kanımızca kutsal aileyi 

vurgulama maksatlıdır. Yine de tam anlamıyla kendine özgü bir çocuk 

tanrıdan söz edilemez.

Yukarıda sözünü ettiğimiz erken, özellikle Neolitik örnekler bize kutsal 

bir çocuğun varlığını kanıtlamaktadır. Sonraki dönemlerde ise yavaş yavaş 

çocuğa daha fazla ve tek başına bir tanrısallık yüklendiğini görmekteyiz. 

3.2. Mitoslarda Çocuk Tanrılar

3.2.1. Triptolemos

Yunan mitolojisinde Eleusis’te yoğun tapım gören tanrıça Demeter 

mitosunun en belirgin motifi olan Triptolemos, yeryüzünün ilk çocuk tanrı 

misyonunu taşıyan tanrısıdır. 

                                                
121 Akurgal, 1999: 110
122 Belli, 2001: 29
123 Akurgal (1999: 161) anne, baba ve oğuldan oluşan bu tanrı ailesi tasvirini, tarihin en eski “teslis” 
inancı, yani Hıristiyanlıktaki tanrı, İsa ve Meryem üçlüsünü anımsatan bir tablo olduğunu 
söylemektedir. 
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Demeter, Olympos tanrıları arasında yeryüzünün ana tanrıçasıdır.        

Demeter ekili toprağın tanrıçasıdır. Özellikle buğday tanrıçası olarak kabul 

gören Demeterle ilgili efsaneler Yunan dünyasının buğday ekilen her 

bölgesinde görülmüştür.124 Triptolemosla alakalı Demeter mitosu şöyledir:

Zeus’un tanrıça Demeter ile olan birlikteliğinden kimi zaman Kore yani 

genç kız olarak anılan Persephone doğmuştur. Persephone, bir gün çiçek 

toplarken yeraltı dünyasının kralı tanrı Hades tarafından kaçırılır. O an yer 

yarılır ve genç kız açılan yarıkta kaybolup gider. Kızının çığlıklarını işiten 

annesi Demeter ona yetişemez ve dokuz gün boyunca kızını arar. Onuncu 

günün şafağında karanlık tanrıçası Hekate’yle karşılaşır. Hekate, güneş 

tanrısı Helios’a gidip sormasını söyler. Helios ise suçlunun Zeus olduğunu 

çünkü onu Hades’e karı olarak verdiğini söyler. Üzgün ve kızgın Demeter, 

ölümlü bir kocakarı kılığına girerek bütün kentleri dolaşmağa başlar. Atina 

yakınlarında Eleusis adında bir kasabaya varır. Bakireler çeşmesinin yanında 

üzgün üzgün otururken, Kral Keleos’un dört kızı çeşmeye su almağa gelirler. 

Demeter, korsanların elinden kaçtığını söyleyerek acıklı bir öykü uydurur. 

Duygulanan kızlar, ihtiyar kadına acırlar ve ona bir iş verirler. Anneleri 

Metaneira, yeni bir oğlan çocuğu doğurmuştur. Küçük Triptolemos’u (diğer bir 

adı Demophon) bakıp beslemesi için Demeter’e verirler. Demeter çocuğu 

Olympos usullerine göre yalnızca nektar ve ambrosia125 ile besler. Ne var ki 

analık sevgisinde çok aşırı giden tanrıça, çocuğa,  sürekli gençliği de 

armağan etmek ister; bunun için de geceleri onu ateşin içinde saklar.

Çocuğun annesi bir keresinde gizlice olanları gözler. Alevleri görünce bir 

çığlık atar. Büyü bozulur; kızgın tanrıça çocuğu yere bırakır ve bütün kutsal 

parlaklığı içinde görünür.  Olanlara çok üzülen ve korkan Metaneira ile kızları, 

bütün gece öfkeli tanrıçayı yatıştırmaya çalışırlar. Demeter, kendisi için 

sunaklı bir tapınak kurulmasını ister. En kısa zamanda isteği yerine getirilir. 

Burada mysteria denilen bir tapınç merkezi doğar. Demeter, Triptolemos’a

                                                
124 Grimal, 1997: 146
125 Mitolojiye göre baldan tatlı ve güzel kokulu olan bu yiyecek Olympos tanrılarına özgüdür ve 
bundan yiyenler ölümsüzlük kazanırlar.
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hayvan kullanma ve tarla sürme sanatını öğretmiştir. Demeter, Eleusis’te 

Triptolemos’un ailesinden gördüğü yakın ilgiye karşılık olarak, kahramana 

kanatlı ejderhalar tarafından çekilen bir araba verir ve bununla yeryüzünü 

baştanbaşa dolaşarak, her yere buğday tohumları ekmesini emreder.        

Triptolemos, Demeter’den öğrendiği saban kullanmayı ve tarla bakımını 

bütün dünyayı dolaşarak insanlara öğretmiştir.126 Bu mitos sembolik olarak 

Yunan vazolarında, stel ve kabartmalarda işlenmiştir. (Resim 9, 10, 11, 12)

Bu mitosta Demeter, sıradan bir ölümlüye, bir çocuğa ölümsüzlük 

bahşederek onu tanrılaştırmıştır. Daha ilginç olanı, insanlara tarımı öğretmek 

için bir erkek çocuğunu seçmiştir. Thomson bunu, “söylencede erkeğin 

belirmesi, erkeğin tarımla uğraşmaya başlamasına denk düşmektedir” 

şeklinde yorumlamıştır.127

Eleusis’teki Demeter kutsal alanında bir Triptolemos Tapınağı (Resim 

13, 14) bulunmaktadır. Tapınağın yaklaşık tarihi M.Ö. 5. yüzyıldır. Pausanias 

da bu tapınağın varlığından söz etmiştir.128 Triptolemos’a adanmış bir 

tapınağın varlığı da, bizi, onun bir tanrı olarak kabul görmüş olmasına 

götürmektedir.    

  

3.2.2. Eros

Eros, Yunan ve Roma mitolojilerinde, tam anlamıyla çocuk 

görünümünde tasvir edilen, en belirgin tanrıdır. Antik kaynaklardan 

Homeros’ta bir tanrı olarak bahsi geçmeyen Eros’un adı ilk defa Hesiodos’un 

Thegonia’sında geçer. Tanrıların doğuşunu anlatan bu yapıtta Hesiodos, 

Eros’u şöyle anlatır:

                                                
126 Cömert, 1999: 39-40, Grimal, 1997: 808, Thomson, 1995: 285,Cilt I. Bu mitosun bazı 
versiyonlarında Demophon ve Triptolemos kardeştir ve Demeter aslında Demophon’a annelik 
etmiştir. Fakat annenin oğlunu ateşte görmesinden sonra Demophon ateşe düşerek yanmış ya da bir 
tanrıça tarafından bakılmanın onuru ile yalnızca bir ölümlü olarak kalmıştır. Ancak mitosun genelde 
kabul edilen şeklinde tanrıçanın bakımını üstlendiği ve ambrosia ile ölümsüzlük bahşettiği çocuk, 
Triptolemos’tur.
127 Thomson,  1995: 285
128 Pausanias, I.XXXVIII.6, I.XIV.1 (M.S. 2. yüzyılın sonlarında yaşamış ünlü Yunan gezgin ve 
coğrafyacı.)
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Khaos’tu hepsinden önce var olan,

Sonra geniş göğüslü Gaia, Ana Toprak…

Ve sonra Eros, en güzeli ölümsüz tanrıların,

O Eros ki elini ayağını çözer canlıların,

Ve insanların da tanrıların da ellerinden alır,

Yüreklerini, akıl ve istem güçlerini 129

Hesiodos’un anlatımında Eros, ilk var olan tanrılar arasında sayılır ve 

“parthenogesis” yani kendi kendine doğurma ilkesiyle var olduğuna inanılır. 

Yunan Aşk Tanrısı Eros’un kelime karşılığı aşktır ve bu kelime asıl olarak 

üreme dürtüsü anlamına gelmektedir. A. Erhat, Eros’un ilkçağın en eski 

metinlerinden beri evrende birleşme ve üremeyi sağlayan doğal bir güç 

olarak karşımıza çıktığını belirtir.130 Dolayısıyla Eros, bütün varlıkları, her şeyi 

birbirine çeken, birleştiren, hayatı kuran, çoğalmanın sembolüydü.131

Eros, Platon’un Şölen (Symposion) diyalogunun da ana konusudur. 

Platon’a göre bir tanrıdan ziyade iyiye ve güzele götüren itici gücün, felsefi 

dürtünün adıdır Eros.132 Şölen’de Phaidros, Eros için şunları söyler: “Eros’un 

–özellikle kökeni düşünülecek olursa ve daha başka birçok nedenden ötürü-

insanlar ve tanrılar arasında ulaşılması güç, görkemli bir yeri vardır. Bütün 

tanrılardan daha eski olması ise başka bir onurdur. Biliriz ki, ne anası ne 

babası vardır. Hesiodos, ilk olarak Kaos’un, sonra da her şeyin ebedi temeli

olan Toprak Ana ve Eros’un var olduğunu söylerken, Kaos’tan sonra Toprak 

Ana ve Eros’un birlikte doğduğunu kastetmiş. Böylece birçok kimse Eros’un 

en eski tanrı olduğu konusunda birleşir. Eros, eski bir tanrı olmasının dışında, 

aynı zamanda bizim için en büyük nimetlerin de kaynağıdır. Uzun sözün 

kısası bence Eros, tanrıların en eskisi, en saygı değeri, en güçlüsüdür ve 

                                                
129 Hesiodos, Thegonia: 115-123
130 Erhat, 1993: 106
131 Can, t.y: 6
132 Platon, Symposion.
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insanlara hem hayatlarında hem de ölümlerinde erdem ve mutluluk 

kazandırır diyorum.”133

Şölen diyaloglarında Eros üzerine çok farklı bir görüş de vardır.  

Sokrates, bir kadın bilici olan Diotima’nın, Eros’u, tanrı olarak görmediğinden, 

onu ölümlüyle ölümsüz arası bir varlık, daimon yani cin olarak gördüğünden 

bahseder.  Sonrasında Diotima, Eros’un doğuşuyla ilgili bir hikâye anlatır:       

“Aphrodite dünyaya geldiği gün bütün tanrılar bir şölendeymiş. Zekâ’nın oğlu 

Bolluk (Poros) da aralarındaymış. Yemekten sonra Yoksulluk (Penia), 

şölenden payını istemeye gelmiş, kapının önünde durmuş beklemiş. Tanrı 

şerbetiyle sarhoş olan Bolluk Zeus’un bahçelerine çıkmış ve bir yerde sızmış. 

Çaresizlik içinde yaşayan Yoksulluk, Bolluk’tan bir çocuğu olmasını istemiş; 

gitmiş, yanına yatmış ve Eros’a gebe kalmış. Aphrodite’nin doğduğu gün ana 

karnına düştüğü için, Eros bu tanrının kulu, yoldaşı olmuş. Aphrodite 

güzelmiş, o da doğuştan güzele düşkünmüş. Bolluk ve Yoksulluk’tan doğan 

Eros’un da talihi ona göre olmuş. Sevgi, her zaman yoksuldur; çoklarının 

sandığı gibi, hiç de öyle ince ve zarif değildir; tersine kabadır, pistir, evsiz 

barksız, yalınayaktır, açıkta, dağda bayırda, kapı önlerinde, yol köşelerinde 

yatar kalkar. Ne yapsın anasına çekmiş yoksulluktan kurtulamaz. Babasına 

çeken tarafı ile de hep güzelin, iyinin peşindedir; yürekli, atılgan, dayanıklıdır, 

yaman avcıdır, hep tuzaklar kurar, fikirlere buluşlara düşkündür, ömrü kafa 

yormakla geçer, bilicilikte, büyücülükte eşsizdir. Aslında ne ölümlü ne 

ölümsüzdür. Bakarsın aynı günde bolluk içinde yaşar, birdenbire de ölür; 

sonra yine babasının tabiatı gereği bir çaresini bulup dirilir. Bir şeyin eline 

geçmesiyle, elinden kaçması bir olur. Bu yüzden Eros, hiçbir zaman ne 

yokluk ne de varlık içindedir. “134

Aslında mitolojide, süregelen bir Eros’un doğumu ve kökeni sorunu 

vardır. Evrenin ilk tanrılarından biri olarak kabul edilmesinin yanında, Eros’a 

bir anne baba bulma gayesi de göze çarpar. Bu sebeple Eros’a farklı 

                                                
133 Platon, Symposion 
134 Platon, Symposion
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kökenler atfeden mitoslar da uydurulmuştur.  Eros bazen Eileithyia’nın, bazen 

İris’in, bazen de -ve bu en genel olarak kabul edilen tradisyonudur- Hermes’le 

Aphrodite’nin oğlu yapılır.135

Eileithyia, Zeus ile Hera’nın kızı, doğumlara bakan ebe tanrıçadır.136

Eileithyia’nın Eros ‘un annesi olduğuna dair bir inanç, Pausanias’ta dile 

getirilmiştir. Pausanias, en eski Yunan hymnos (ilahi) yazarı Olen’in bir 

ilahisinde, “Eileithyia, Eros’un annesidir.” dediğini aktarır. 137  Bir ebe 

tanrıçaya, Eros’un anneliği atfedilmesi mitolojide çok da tutarsız 

durmamaktadır. Çünkü Eros, üreme dürtüsünü harekete geçirirken, Eileithyia 

da doğum yaptırıyordu ve belki de bu sayede üreme işlemi tamamlanmış 

oluyordu.

İris, gökkuşağı tanrıçası ve tanrıların habercisidir. A. Erhat tanrıça İris’i 

şu şekilde anlatır: “Gökkuşağını simgeler, gökkuşağı da denizden çıkarak 

gökle yeryüzü arasındaki ilişkiyi kurar göründüğü için, Olympos tanrıları İris’i 

de Hermes gibi ulak ve özellikle insanlara haber salmak için kullanırlar. 

Kanatlıdır, güneşte gökkuşağının renklerini yansıtan ince bir tülle örtülüdür. 

İris, tanrı Zeus ve özellikle Hera’nın hizmetindedir.”138 İris, kimi zaman annesi 

olarak gösterildiği Eros’u, Zephyros (Batı Rüzgârı, Karayel) ile 

birleşmesinden dünyaya getirmiştir.

Hesiodos, Theogonia’nın ilerleyen dizelerinde, ikiz tanrılardan 

bahseder. Bunlar Eros ve Himeros (Arzu)’tur. Aşk tanrıçası Aphrodite’nin 

doğumunu anlattıktan sonra şöyle der Hesiodos:

“Doğup da yürüyünce tanrılara doğru

Eros’la Himeros takıldılar peşine.”139

                                                
135 Grimal, 1997: 183
136 Erhat, 1993: 99 
137 Pausanias: IX.XXVII.2
138 Erhat, 1993: 162
139 Hesiodos, Thegonia: 201-202
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Muhtemeldir ki Eros’u Aphrodite’nin oğlu yapan efsaneler, bu 

dizelerden kaynaklanmaktadır.  Eros, Aphrodite’nin aşklarından Hermes, 

bazen de Ares’in oğlu olarak düşünülmüştür. Ailesinin Aphrodite ve Ares 

olduğu versiyona göre Anteros (karşılıklı aşk ya da aşka cevap veren) 

Eros’un kardeşidir.

M. A.  Dwight antik dönem şairlerinin ışığında Eros’un kökenine dair 

şunları aktarır: “Sappho’ya göre Eros, Gökyüzü ve Yeryüzünün oğludur. 

Simonides ise Eros’un ailesi olarak Aphrodite ve Ares’i kabul eder.”140

A. Erhat hiçbir tanrının Eros kadar efsanelere, şiirlere konu olmadığını, 

hiçbir tanrının onun kadar zaman ve mekâna göre değişik biçimlerde 

yansıtılmadığını söylerken bunların, Eros’un özündeki çok yönlülüğü dile

getirmek için sonradan uydurulmuş olduğunu belirtir.141 Eros’un bu değişken 

ve çok yönlü kişiliği Arkaik çağdan İskenderiye ve Roma dönemine kadar 

büyük bir evrim göstermiştir.142 P. Grimal Tanrı Eros’un, şairlerin etkisiyle 

yavaş yavaş tradisyonel fizyonomisini kazandığını ve çoğunlukla kanatlı, 

bazen kanatsız, yüreklere endişe ve heyecan vermekten hoşlanan, bazen de 

yürekleri meşalesiyle yakan ya da oklarıyla yaralayan bir çocuk olarak tasvir 

edildiğini söyler.143 A. Erhat da böylelikle Eros’un, tanrı evrensel bir ilkeden, 

insanları oklarıyla kovalayan ve yaralayan kanatlı, alaycı ve yaramaz, giderek 

tehlikeli bir çocuk biçimine girdiğini, bu biçimle de günümüze kadar geldiğini 

belirtir. Özellikle İskenderiye sanatıyla başlayan bu Eros simgesi ise Roma’da 

Amor-Amores diye epey tutunmuş, şiirde olduğu kadar resimde de iz 

bırakmıştır.144

Yunanistan’da Boiotia bölgesindeki Thespiai, Eros’un en fazla tapım 

gördüğü yerdi. Thespiailılar buradaki Helikon Dağında Eros’un şerefine 
                                                
140 Dwight, 1849: 242.Sappho (M.Ö. 630–560) antik Yunan lirik şairi. Simonides (M.Ö. 7. yy. 
ortaları) antik Yunan şairi. Hiciv üzerine eserler vermiş ve müzikle de uğraşmıştır.
141 Erhat, 1993: 107
142 Grimal, 1997: 182
143 A.g.e: 183
144 Erhat, 1993: 107
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oyunlar düzenlerlerdi. Eros’un bu şehirdeki en erken imajı -heykeli- düz ve 

sade bir taştı. Eros’un Atina kentinde ve başka yerlerde de sunakları 

mevcuttu.145 Eros’un vazo resimleri üzerindeki en erken betimi ise M.Ö 

560’lara tarihlenen, Atina Akropolisi’nde bulunmuş siyah figürlü bir Attika 

çömlek parçası (Resim 15) üzerindedir. Bu betimde Aphrodite, Himeros ve 

Eros adında iki tane kanatsız ve çıplak çocuk tutmaktadır. Bu sahne, Eros’u, 

Aphrodite’nin çocuğu olarak kabul eden mitolojiye bağlanabilmektedir.146 T. 

Carpanter Eros’un form gelişimini örneklerle şu şekilde açıklamaktadır: “5. 

yüzyılın ortalarından önce çocuklar, genellikle küçük boyda yetişkinler olarak 

betimlenirdi. Parthenon’un doğu firizinde Eros, açıkça onun oğlu 

görünümünde, Aphrodite’nin dizine yaslanmış olarak (Resim 16) 

görülmektedir. Kanatlı erişkin Eros motifine (Resim 17, 18) ilk olarak 6. 

yüzyılın sonlarında, kırmızı figürlü Attika vazolarında rastlanır ve Aphrodite 

bağlantısı ancak ara sıra gözlemlenir.”147 Aphrodite-Eros bağlantısını 

heykeltıraşlık eserlerinde görmek mümkündür. 1990 yılında gerçekleştirilen 

Arykanda kazısında bulunan heykel grubu (Resim 19) güzel bir örnek teşkil 

etmektedir.148 T. Carpenter Eros’un form gelişimiyle ilgili olarak şöyle devam 

eder: “Neredeyse tüm aşk hikâyelerinde ve bazen de bir sahnede birden çok 

Eros olarak ortaya çıkar. Bazen bunlardan biri Himeros veya Pothos (Özlem) 

olarak adlandırılır ama 4. yüzyılda adları artık yalnızca Erotes (Eroslar)’dir. 

Eros ve Erotes (Resim 20), Güney İtalya vazolarında da sıklıkla 

kullanılmışlardır. 4. yüzyılda Eros, artık hep yayıyla betimlenmeye 

başlamıştır; Romalılar tarafından benimsenen tombul bebek formu (Resim 

21, 22) ise ancak bu dönemin sonuna rastlar.”149 Eros, Roma mitolojisinde 

Cupido, bazen de Amor isimleriyle karşılık bulmuştur.

Eros betimlerine sıkça taş eserlerde de rastlamak mümkündür. 

Özellikle Roma dönemi lahitlerinde Eros motifi çok kullanılmaktadır. Bir süs 

                                                
145 Dwight, 1849: 242
146 Carpenter, 2002: 69
147 A.g.e: 69–70
148 Bayburtluoğlu, 1992: 231
149 Carpenter, 2002: 70

45



elemanı olmanın yanı sıra, Symposion’da söz alan Paidros’un dediği gibi, 

Eros’un, ölümde de insana mutluluk ve erdem veren bir tanrı olduğuna 

inanılması sebebiyle lahitlerde betimlenmiş olabilir. Eros ayrıca aile 

lahitlerinde de sıklıkla kullanılan bir figürdür. Bunda Eros’un, temelde aileyi 

oluşturan üreme dürtüsü’nü temsil ediyor olması yatabilir. Eros bu lahitlerde, 

Roma’da genelde kabul görmüş formu olan tombul çocuk haliyle (Resim 23, 

24, 25, 26) tasvir edilmiştir. Roma dönemi kabartmalı lahitlerinde yaprak ve 

meyvelerden oluşan girland demetleri ile Nike ve Eros figürleri tamamen 

kalıplaşmışlardır. C. Şimşek bu stildeki lahitlerin tümüyle dönemin sanat 

anlayışını yansıttığını belirtir. Köşelerde Nike’ler, genellikle uzun yüzlerin 

ortalarında da Eroslar girland çelenklerini taşırlar.150 Bu girlandlı lahitlere 

güzel bir örnek oluşturabilecek iki adet lahit, 1991 ve 1997 yıllarında 

C.Şimşek tarafından yürütülen Laodikya antik kenti kazılarında kentin 

nekropolünden çıkarılmıştır. Bunlar Laodikya A ve Laodikya B (Resim 27, 28, 

29, 30, 31, 32) isimli lahitlerdir.151 1990 yılında gerçekleştirilen Aizonai Roma 

Devri Nekropolü Kurtarma Kazısında çıkarılan bir lahdin esas yüzü olan dar 

yüzünde ise yine tipik Eros figürü (Resim 33) mevcuttur.152 Buradaki Eros, 

gözleri kapalı, uyur vaziyette tasvir edilmiştir. Ölümün bir uyku olduğu ya da 

ölümde bir huzur olabileceği düşüncesiyle bu şekilde tasvir edilmiş olabilir. 

Eros bazen sunaklarda da (Resim 34) tasvir edilmiştir. 

Antikitede çok tercih edilen ve sevilerek kullanılan Eros betimleri 

seramik, taş eser ve mozaiklerin dışında süs eşyalarında da (Resim 35, 36) 

kullanılmıştır. 

Eros’a ait en bilinen mitos Psykhe153 ile yaşadığı aşkı anlatan ve 

sonradan Roma döneminde uydurulan mitostur. Bu öykü yalnız, M.S. 2. 

yüzyılda yaşamış olan Latin yazar Apuleius’un Metamorphoseis

                                                
150 Şimşek, 1998: 3
151 A.g.e: 3
152 Türktüzün, 1992: 84
153 Psykhe Yunanca’da ruh anlamına gelmektedir.  
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(Dönüşümler) isimli eserinde anlatılmıştır. Mitos, Ş. Can’ın anlatımıyla 

şöyledir:

“Psykhe, bir kralın üç kızının en güzeli idi. Gerçekten o kadar güzeldi, 

o kadar gönül alıcı idi ki, onu görenler, Aphrodite’yi görmüş sanırlar ve ona 

tapınırlardı. Gönüller sultanı Aphrodite, fani bir kıza gösterilen bu aşırı 

derecedeki sevgiyi kıskandı ve bir gün rakibinden öç almak istedi. Oğlunu 

çağırarak dedi ki: 

—Eros oğlum, yapılacak bazı şeylerim var, bana yardımdan 

kaçınmayacağına eminim, utanmak bilmeyen bazı erkekler benim ilahî 

güzelliğimle, fani bir kızın güzelliğini mukayese ediyorlar. Haydi, çocuğum, 

git; güzellikte bana eşit saydıkları o kızın kalbini yarala, dünyanın en çirkin bir 

erkeğine âşık et. 

Annesinin buyruğu üzerine Eros, Tanrılar dağından yere indi. 

Psykhe’yi buldu. İzzetinefsi yüksek olan ve güzelliği ile övünerek kimseye 

gönül vermeyen bu eşsiz güzelin kalbini oku ile yaralamak ve onu biçimsiz bir 

erkeğe âşık etmek arzusunda idi; fakat kızın kalbini nişan alarak okunu 

atmak üzere iken, onun güzelliğine hayran oldu. Onu başkasına âşık etmek 

isterken kendisi onun candan aşığı oldu. Psykhe’yi sihirli bir saraya götürdü. 

Bu saray, uyuyan bir ormanın içinde kurulmuş, muhteşem fakat ıssız bir 

saraydı. Kanatlı, güzel delikanlı, kendini göstermeden bu saraya giriyor ve 

sevgilisiyle buluşuyordu. Sihirli sarayda sevgilisinin arzu ettiği her şey 

bulunuyordu. Fakat Psykhe, bu esrarlı aşığın tatlı yüzünü aydınlıkta bir türlü 

göremiyordu. Çünkü o hep gece geliyordu. Bununla beraber bir gece yüzünü 

göstermesini rica etti. Güzel Eros, ona şu cevabı verdi:

—Psykhe, aşkımızın sırrını kalbinde sakladığın müddetçe mesut 

olacaksın; beni görmeyi aklından geçirme, benim kim olduğumu, kimin oğlu 

olduğumu öğrenme.
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Fakat Psykhe’nin saadetini kıskanan kız kardeşleri bir gün geldiler, 

onu buldular. İçi hazinelerle dolu olan bu esrarlı sarayda kendisini seven 

delikanlının, dünyanın en çirkin adamı olduğunu söylediler. Neden, geldiği 

zaman ona yüzünü göstermek istemiyordu? Güzel bir delikanlı olsaydı 

yüzünü saklar mıydı?

—Eğer dediklerimize inanmak istersen, diye ilave ettiler; bir vazo 

altında küçük bir lamba sakla, koca diye tapındığın adam saraya gelip de 

derin uykuya daldığı zaman yavaşça lambayı çıkar, onu tetkik et, o zaman 

yanında kimin olduğunu göreceksin.

Merak, üzüntü ve şaşkınlık içinde kalan Psykhe fazla sabredemedi; 

hemen o akşam kız kardeşlerinin dediklerini yaptı: Yanan lambayı, ters 

çevrilmiş bir vazo içinde sakladı. Yattıktan sonra uyumadı, kocasının 

dalmasını bekledi. Kocası uyuyunca gürültü yapmadan kalktı, lambayı eline 

aldı ve kocasına baktı. Fakat gördüğü manzaradan şaşırdı; çirkin bir erkek 

göreceğini sanan Psykhe, kokulu saçları olan kumral ve taze bir baş, nefes 

verdikçe etrafa ambrosia kokuları yayan güzel bir ağız, tombul kolların bağlı 

bulunduğu fildişi gibi omuzlarla karşılaştı. Yatan bu güzel ve taze delikanlının 

bir elinde yayı vardı. Çehresi, tarif edilemeyecek derecede güzel olan bu 

genci görünce Psykhe’nin aşkı daha çok alevlendi. Güzel sevgilisini alnından 

öpmek istedi. Fakat eğilirken elindeki lambayı düz tutmadı. İçinde fitil bulunan 

lambanın kızgın yağından bir damla Eros’un çıplak omzuna damladı. Eros, 

sıçrayarak uyandı. Sevgilisinin hatasını anlar anlamaz derhal kanatlarını açtı, 

uçtu, gitti. Onun gitmesi ile Psykhe için yaptığı büyülü saray da bozuldu, yok 

oldu. Zavallı kız gözyaşları dökmeye başladı, onun ıstırabı o kadar büyüktü ki 

dayanamadı. Kendisini kaldırdı bir nehre attı; fakat çekilen dalgalar onu 

kıyıya bıraktılar. Şaşkın bir halde ve kaybettiğini tekrar bulurum ümidiyle o 

günden itibaren Psykhe, bütün dünyayı dolaşmaya başladı. Sayısız yerler 

gezerek, ötede beride dolaşarak ve rast geldiği mabetlere girerek sevgilisini 

kendine geri vermeleri için tanrılara yalvarıyordu. Fakat onlardan hiçbiri 

Eros’un nereye gittiğini ona belli etmek istemediler. Nihayet dolaşmaktan 

48



usanarak bitkin bir halde Aphrodite’nin sarayının kapısını çaldı; kendi perişan 

ve acıklı halini görerek güzel Tanrıçanın kalbinde merhamet duygularının 

uyanacağını ve onu affedeceğini, belki de oğlu Eros’u, kendisine 

göstereceğini sanıyordu. Fakat Aphrodite, bahtsız Psykhe’yi görür görmez 

başını salladı ve alaylı bir gülüşle onun üzerine atıldı, elbiselerini paramparça 

etti, saçlarını yoldu,  solgun yüzünü yumruklarla, tokatlarla yara bere içinde 

bıraktı. Ona ‘Can Sıkıntısı’ ve ‘Hüzün’ü arkadaş olarak verdi. Sonra, onu en 

iğrenç ve kaba işleri yapmakla ödevli bir köle yaptı. Zavallı Psykhe, hiçbir 

kelime söylemeden, aşkına sadık kalarak bütün bu hakaretlere ve acılara 

katlandı. Nihayet Eros’un yanan omuzu iyi oldu. Kendisine bu kadar candan 

bağlı olan sevgilisinin talihini değiştirmek için Olympos’a gitti. Zeus’un 

ayaklarına kapandı. Psykhe’nin kurtarılması için yalvardı yakardı ve onun 

kendisine eş olarak verilmesini istedi. Zeus her şeyi kabul etti. Hermes’e, 

Psykhe’yi Olympos’a getirmesini ve onun Tanrılar sarayına kabul edilmesini 

emretti. 

Tanrılar Zeus’un sarayında toplantı halinde nektar içerlerken, Apollon 

tarafından idare edilen ilham perileri şarkı söylerken, Aphrodite bile neşe ve 

heyecan içinde ahenkli seslere ayak uydurarak dans ederken Eros, ebedî 

olarak izdivaç bağları ile Psykhe’ye bağlanıyordu.”154 Roma dönemi 

sanatında bu öykü mozaiklerde (Resim 37, 38, 39) işlenmiştir.

A. Erhat bu ünlü masalda sonraları bütün dünya folklorunda 

kullanılacak motif ve temaların görüldüğünü belirtir. Ayrıca ona göre masalın 

simgesel bir anlamı da vardır: Sevgi ile ruh birbirlerinden ayrılmaz, ama bu 

birlik ancak birçok engelleri yenmek, birçok düşman güçleri alt etmekle 

gerçekleşir.155

Eros’un Helenistik dönemde o çok bilindik çocuk görüntüsüne 

bürünmesinin yanı sıra Mısır’ın İskenderiye sanatıyla birlikte Harpokratik Eros 

                                                
154 Can, t.y: 103-106
155 Erhat, 1993: 258

49



adıyla da farklı tasvirleri mevcuttur. Literatürde Harpokratik Eros ismiyle 

geçen bu formun menşei tanrı Harpokrates’e dayanmaktadır. Harpokrates, 

kelime anlamı çocuk Horus olan Mısırlı tanrı Harpa-Khruti’nin Yunan 

versiyonudur.156 Harpokrates bir Mısır tanrısı olup çocuk Horus’un son dönem 

Mısır biçimidir.157

Harpokrates, sağ elinin işaret parmağı daima dudaklarında tasvir 

edilen çıplak bir oğlandır. (Resim 40, 41, 42) D. Meeks bu ‘duruş’un 4. bin 

yılın sonunda iyi bilinen bir ikonografiye işaret ettiğini söyler.158 Harpokrates 

önceleri yeni doğan güneşin tanrısıdır fakat Mısır’ın Yunan egemenliğine 

girmesinin ardından çocuk Horus, bir Helenistik tanrıya, Harpokrtes’e 

dönüşmüştür.159 Harpokrates, D. Meeks’in belirttiği şekilde tipik duruşuyla 4. 

binyıl sonunda bilinmekle beraber Helenistik dönemde Eros’a yakın bir 

tipolojiye bürünmüştür. Daha doğru bir ifadeyle Eros’un farklı bir betimi gibi 

görülmüştür. Harpokrates’i Yunanlılar sessizlik tanrısı olarak kabul 

etmişlerdir. Tanrının parmağının dudağındaki duruşu dolayısıyla sessizlik 

tanrısı olarak düşünülmüştür. 

3.2.3 Dionysos

Dionysos antik Yunan’da şarap tanrısıdır. Yunanlıların inancında 

toprak ve bereket tanrısı olarak tapınılan Dionysos, üzüm bağlarının ve 

dolayısıyla şarabın koruyucusudur.160 Roma mitolojisinde Bakkhus olarak 

                                                
156 (Erişim) http://www.theoi.com/Daimon/Harpokrates.html, 22.06.2007, (Erişim) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harpokrates, 20.07.2007   
157 Campbell, 2003: 252
158 Meeks, 2007: 1 Meeks bunu belirtirken R.O. Faulkner’ın 1969 tarihli “The Ancient Eygptian 
Pyrmid Text” isimli kitabında geçen ‘parmağı ağzında genç çocuk’ ibaresine atıf yapmaktadır. 
(Erişim) http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/prepublications/e_idd_harpocrates.pdf, 
18.07.2007
159 Meeks, 2007: 1(Erişim) 
http://www.religionswissenschaft.unizh.ch/prepublications/e_idd_harpocrates.pdf, 18.07.2007, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harpokrates, 20.07.2007   
160 Mansel, 1999: 137
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anılmaktadır.161  Dionysos inancı ve tapımına dair en detaylı bilgi, 

Euripides’in162 Bakkhai (Bakkhalar)163 isimli eserinde mevcuttur. 

Dionysos’un menşei hakkında farklı görüşler vardır. Bu görüşler 

çoğunlukla Anadolu ya da Trakya kökenli oluşu etrafında yoğunluk kazanır.

Bakkhalar tragedyasının164 açılışında Dionysos şöyle konuşur:

— İşte ben, Zeus’un oğlu Dionysos, Kadmos’un kızı Semele’nin 

yıldırım dolu şimşekler içinde doğurduğu tanrı, Thebai toprağına dönüyorum. 

Tanrılığımdan soyunup insan suretine girdim… Ben Lidya’nın, Frigya’nın altın 

ovalarından geliyorum. İran’ın güneşten kavrulan kırlarını, Baktria’nın uzun 

surlarını; Media’nın buzlarla örtülü topraklarını, saadet diyarı Arabistan’ı, 

tuzlu denizin kıyılarında uzanan bütün Asya ülkesini, Barbarlarla Hellenlerin 

karışık yaşadığı, güzel hisarlarla süslü şehirleri dolaştım. Dünya üzerinde bir 

tanrı gibi var olabilmek için oralarda korolarımı topladım; dinimi, ayinlerimi 

öğrettim; şimdi kendimi Hellen’lere tanıtmak istiyorum. Hellen toprağında

Bakkhaların keskin çığlıklarıyla çınlattığım, kadınlarının çıplak vücutlarını 

ceylan postlarıyla sarıp ellerine thyrso’u,165 sarmaşıklı asayı verdiğim ilk şehir 

Thebai oldu.166

                                                
161 Dionysos, bundan başka pek çok isimle daha anılmaktadır. Bromis, Euhios, İakkhos, İobakkhos, 
Dithyrambos gibi. (Erhat, 1993: 93)
162 Euripides (M.Ö. 480–406),  Atinalı en büyük oyun yazarı ve tragedya şairi.
163 Bakkhalar, tanrı Dionysos’un dinsel törenlerine katılan kadınlar topluluğuna verilen isimdir.
164 A. M. Mansel’in (1999: 215) tragedyanın kökenine dair detaylı açıklaması şöyledir: “Dionysos 
kültünde özel bir şekil alan ağıt ve danslar Attika’da dikkate değer bir gelişme geçirmek suretiyle 
tragedya’nın temellerinin atılmasına yol açmıştır. Yunanistan’ın birçok yerlerinde olduğu gibi 
Attika’da da ilkbaharda Dionysos onuruna yapılan törenlerde köylüler, tanrının maiyetini temsil 
etmek üzere, tarla ve orman cinleri olan Satyr ya da tanrının kutsal hayvanı olan teke kıyafetine girer, 
ağıtlar okur ve gürültülü alaylar tertiplerlerdi. Fakat ilk zamanlar bu Satyr ya da teke korolarının 
okudukları şarkılar ve oynadıkları danslar kaba ve ilkel nitelikte idiler.  M.Ö. 534 yılında tiran 
Peisistratos tarafından Atina’da resmen teşkilatlandırılan Dionysos şenliklerinde teke maskeleri 
taşıyan kişilerin okudukları şarkıları manzum olarak cevaplandıran ve tören anındaki duygularını 
açığa vuran bir ‘hipokrites’, yani cevap verici bir aktör ortaya çıkmış, bu suretle koro ile aktör 
arasında bir konuşma yapılması mümkün olmuştur. Bu konuşma geleneği Yunancada ‘tragos’(teke) ve 
‘oide’(manzum şarkı) adını taşıdığından bu temsil türü ‘tragoidia’ adını almıştır. Tragoidia ya da 
bugünkü deyimiyle tragedya, Dionysos törenlerinin en önemli bir kısmı haline gelmiştir.”
165 Tanrı Dionysos’un dinsel törenlerinde Bakkhaların ellerinde taşıdıkları, ucunda bir çam kozalağı 
bulunan sarmaşık ve asma yaprakları sarılı asa.
166 Euripides, Bakkhai
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A. Erhat Dionysos’un dışarıdan gelme, hem yabancı hem de Hellen 

pantheonuna aykırı düşen bir tanrı olduğunu söyleyerek bunu şöyle 

temellendirir: “Bu tanrıyı benimsemekte Yunanistan’ın güçlük çektiği, ona 

karşı direndiği, Dionysos’un üstüne anlatılan efsane ve masallarda dile gelir. 

Denilebilir ki, bütün efsaneleri bir tek motif üstüne kuruludur: Tepki ve 

direnç.”167 Bu tepkiyi doğuş efsanesinde görebiliriz. P. Grimal’ın aktarımıyla 

mitos şöyedir: “Dionysos, Zeus ile Semele’nin (Thebia kralı Kadmos ile 

Harmonia’nın kızı) oğludur. Zeus’un sevgilisi Semele, ondan kendisine tüm 

gücüyle görünmesini diledi. Semele’nin hatırını kırmak istemeyen tanrı bunu 

yerine getirdi. Ama Semele aşığının çevresini saran şimşeklerin görüntüsüne 

dayanamadı ve yıldırıma çarpılıp öldü. Zeus, Semele’nin karnında taşıdığı ve 

henüz altıncı ayında ayındaki çocuğu çekip çıkardı. Onu hemen kalçasına 

dikti ve süresi dolduğunda canlı ve tam şeklini almış olarak oradan çıkardı. 

Bu çocuk küçük Dionysos’tu, ‘iki kere doğan’ tanrıydı. Çocuk, Hermes’e 

(Haberci Tanrı) emanet edildi. Hermes de onu, büyütmeleri için Orkhomenos 

kralı Athamas’la karısı İno’ya verdi ve kocasının yasak aşkının meyvesi olan 

çocuğu yok etmek isteyen kıskanç Hera’nın hışmına uğramaması için küçük 

Dionysos’a kız giysileri giydirmesini söyledi.  Ne var ki Hera bu kez oyuna 

gelmedi ve Dionysos’un dadısı İno’yu, hatta bizzat Athamas’ı delirtti. Bunun 

üzerine Zeus, Dionysos’u, Yunanistan’dan uzakta, bazı yazarların Asya’da, 

bazılarınınsa Aithiopia’da veya Afrika’da olduğunu söyledikleri Nysa adlı 

ülkeye (ya da bir dağ) gönderdi ve büyütmeleri için onu bu ülkenin 

nymphalarına (Dionysos’un sütanneliğini yapacak olan orman perileri) verdi. 

Ama Hera’nın onu bu kez de tanımasını engellemek için Dionysos’u oğlağa 

dönüştürdü. Bu epizot, Dionysos’un ritüel sıfatı olan ‘oğlak’ sıfatını 

açıklamakta ve Nysa adıyla, Dionysos adının az çok yaklaşık bir 

etimolojisini168 vermektedir.”169

                                                
167 Erhat, 1993: 93-94
168 Dionysos adının etimolojsi bazı kaynaklarda Nysa’lı tanrı şeklinde yapılmaktadır. Dio(tanrı)-nysos 
(Nysa’lı).
169 Grimal, 1997: 157
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A. Erhat bu efsanenin aslında neyi anlatmak istediğini şöyle açıklar:

“Hellen’lerin baştanrısı Zeus’tur, dışarıdan gelme bir tanrısal varlığı ne yapıp 

edip onun buyruğuna sokmak, ondan çıkmış olarak göstermek gerekiyordu. 

Semele efsanesi işte bu amaçla uydurulmuş, böyle bir bağlantı kurma 

çabasının ürünüdür. Bu efsanenin merkezi olarak gösterilen bölge de önemli: 

Boiotia ve başkenti Thebai, Yunanistan’da en tutucu ve gerici bir yöre 

sayılırdı.”170

Dionysos’un bir diğer efsanesi olan Lykurgos efsanesinde de aynı 

tepkiyi görmek mümkündür. “Ergenlik çağına gelen Dionysos, üzümü ve 

ondan nasıl yararlanılacağını keşfetti. Ama Hera onu delirtti. Tanrı, delirmiş 

bir halde Mısır’la Suriye arasında dolaşmaya başladı. Böylece Asya kıyılarını 

aşarak Phrygia’ya ulaştı; orada tanrıça Kybele tarafından kabul edildi. Kybele 

onu arındırdı ve kendi kültünün ritleri hakkında bilgilendirdi. Deliliğinden 

kurtulan Dionysos, Trakya’ya gitti. Orada kral Lykurgos tarafından çok kötü 

karşılandı. Lykurgos, tanrıyı hapsetmeye kalkıştı ama başaramadı. Dionysos,

Trakya’dan Hindistan’a gitti ve oradan Yunanistan’a dönerek annesinin yurdu 

Boiotia’ya gitti. Pentheus’un hüküm sürdüğü Thebai’de kendi bayramı olan 

Bakkhanallar’ı, yani bütün halkın özellikle de kadınların, mistik bir cezbe 

içinde çığlıklar atarak kırlarda koşuşturdukları bayramları başlattı. Kral, bu 

derece tehlikeli ritlerin uygulanmasına karşı çıktı ama bundan dolayı 

cezalandırıldı.”171

A. Erhat bu mitos üzerine de şunları söylemiştir: “Sonradan ve bir 

amaçla uydurulduğu besbelli olan Semele ve Thebai hanedanından doğuş 

efsanesi, tanrının kaynaklarını açığa vuran anlatımlarda da tutarsız 

değişiklikler yapılmasına yol açmıştır. Dionysos Thebai’de Semele’den 

doğmuşsa, ta Hindistan ve Arabistan’dan gelişi ne oluyor? Çelişki şöyle 

çözümlenmiş: Yunanistan’da doğduğu halde tanrının Uzakdoğu’ya bir 

yolculuk yaptığı – turistik bir gezi gibi bir şey- sonra da asma kütüğü, şarap 

                                                
170 Erhat, 1993: 94
171 Grimal, 1997: 157-158
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ve kendisine tapınanların alayıyla birlikte yurda döndüğü ve dışarıdan 

getirdiği bu armağanları kendi yurttaşlarına bin zorla benimsettiği 

anlatılıyor.”172

Dionysos kültü, başlarda birtakım engellemelere maruz kalmış olsa 

da, sonrasında Yunanistan’da oldukça benimsenmiştir. “Dionysos, doğanın 

mevsim mevsim değişmelerini, kişiliğinde simgeler. O, her bakımdan doğaya 

çevriktir ama onun simgelediği asıl büyük kuvvet doğanın kendisi değil, 

insanla doğa arasında bir ilişki, insanı doğanın sırlarına erdiren büyülü bir 

güçtür.”173

Dionysos’u M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Attika vazolarının üzerinde 

görmek mümkündür. M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına dek de en çok ele alınan 

konulardan biri olmuştur. Atribüleri sarmaşık yapraklı bir taç ve bir 

kantharostur. M.Ö. 6. yüzyılda ve 5. yüzyılın büyük bir kısmında Attika 

vazolarında Dionysos (Resim 43) sakallı ve giyimli betimlenir. Derken, M.Ö 

430’larda birdenbire yeni, sakalsız bir Dionysos ortaya çıkar; 4. yüzyıl 

sanatında yer alan tanrı da yarı çıplak ve efemine (Resim 44) bir gençtir.174

Dionysos diğer Olymposlu tanrılar arasında bebekliği betimlenen tek tanrı 

olma özelliği taşır.175 Tanrının bebeklik halleri çoğunlukla mitolojisiyle 

bağlantılı olarak annesi Semele’den daha sonra da babası Zeus’un 

bacağından doğduğu şekliyle ve doğduktan sonra Silenos’a veriliş sahnesiyle 

vazo resimlerinde yer almaktadır. Bunun yanısıra yine mitosundan hareketle 

plastik eserlerde ya Hermes’in ya da Silenos’un kucağında betimlenmiştir. 

Tüm bu bebek Dionysoslar (Resim 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) M.Ö. 5-4. 

yüzyıllarda karşımıza çıkmaktadır. 

                                                
172 Erhat, 1993: 94
173 A.g.e: 95
174 Carpenter, 2002: 37,38
175 Olymposlu tanrılar arasında doğumu işlenen başka tanrılar da vardır ancak onlar doğarken dahi 
yetişkin olarak ve atribüleriyle doğarlar. Örneğin tanrıça Athena’nın, babası Zeus’un başından 
doğması… Athena’nın doğumu için bkz Erhat 1993
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Dionysos’un çocuk olarak betimlendiği Helenistik-Roma dönemine 

tarihlenen terrakotta figürinleri kayda değer örneklerdir.

Antik Kilikya bölgesi kentlerinden Tarsus’ta Helenistik-Roma 

döneminde faaliyet gösteren bir koroplastik okulunun varlığı bilinmektedir. 

Özellikle bu dönemde homojen bir üslup sergileyen Tarsus üretimi terrakotta 

figürinleri arasında çocuk Dionysos örneklerine sıkça rastlanılmaktadır.176 Bu 

örneklerin çoğunda Dionysos, kucağında sol eliyle üzüm salkımı tutan, 

başında yapraklardan yapılmış bir taç bulunan tombul bir çocuk (Resim 52)  

olarak betimlenmiştir. Çocuk Dionysos Tarsus örneklerinde aslan üzerinde de 

(Resim 53, 54) tasvir edilmiştir. Yüceören Nekropolü’nde177 çıkarılan K–15 

mezar buluntuları arasında, stil özellikleri açısından Tarsus üretimi aslan 

üzerindeki Dionysos terrakotta figürinlerinin üslubunu yansıtan, ata binmiş bir 

çocuk figürini (Resim 55) mevcuttur.178 Her iki bölgenin lokalizasyonunun 

yakınlığı göz önüne alındığında, Yüceören Nekropolü’nden ele geçen ata 

binmiş çocuk figürini Dionysos olarak değerlendirilebilmektedir.  

Tanrı Dionysos’un, Olymposlular arasına daha sonra katılmasının 

kültürel açılımı, üzüm yetiştiriciliğinin, bağcılığın Yunanistan’a sonradan 

girmiş olması şeklinde yapılmaktadır. Dionysos, Olymposlu tanrılar arasına 

sonradan ve biraz da zoraki girdiği için belki de, onun tanrısallığını azaltmak 

ve yahut daha fazla insani öğeler yükleme maksadıyla bebeklik betimleri 

yapılmış olabilir. Çünkü Dionysos, insanlara yakın bir tanrı olarak 

düşünülmüştür. Özellikle doğduktan sonra orman perilerine verilerek, bakıma 

muhtaçlığının mitosta işlenmesi, bu tanrının insani zaaflarının olabileceğini 

vurgulamaktadır. 

                                                
176 Goldman, Volume I-Text, 1950: 305
177 Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Beldesi, Yüceören Mahallesi’nde yer alan nekropol bir Doğu 
Kilikya Helenistik-Roma nekropolüdür. Yüceören Nekropolü’nde GÜ-ARÇED (Gazi Üniversitesi 
Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi) tarafından 15 Mart-20 Mayıs 2003 tarihleri arasında 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Arkeolojik Kurtarma Kazıları Projesi çerçevesinde bir 
kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.
178 Şenyurt, 2006: 117
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3.3 Çocuk Tanrılarda Saptanan Ortak Yönler

Tezimizin konusunu oluşturan üç tanrıda da belli başlı benzerlikler 

bulunmaktadır. Hatta benzerlik dediklerimiz, temel bir düşünce biçimi ve 

temel inanışlardır. Şöyle ki; bu tanrıların en büyük ortak paydası, üçünde de 

kavramsal açıdan bir döngüselliğin bulunmasıdır. 

Triptolemos ve Dionysos’ta bu döngüsellik doğanın döngüselliği ile

bağlantılıdır. Her iki tanrı da tarımla doğrudan ilişkilendirilmiştir. Tanrıça 

Demeter, Triptolemos’a insanlara öğretmesi için tarımı öğretmiş ve belli 

zamanlarda toprağa buğday serpmesini söylemiştir. Dolayısıyla belli 

zamanlarda yapılan bu ekim Triptolemos’un, doğadaki döngüselliği 

simgelediğinin işaretidir. 

Şarap tanrısı Dionysos kültünde de, şarap üretimi ve bağ bozumu 

temel bir olgudur. Bağ bozumu yılın belli zamanlarında şenlikler eşliğinde 

yapılmaktaydı. Her yıl tekrarlanan bu bağ bozumu döngüsü, tanrı Dionysos’la 

özdeşleşmiş, doğanın ekim ve ürün alma döngüsüdür.

Yunancada kelime anlamı ‘üreme dürtüsü’ olan çocuk tanrı Eros, 

evrensel bir gücü, insan soyunun devamını sağlayan üreme gücünü temsil 

etmektedir. Bu sebeple Eros, sonsuz bir üreme döngüsü ile özdeştir. 

Yaşamın döngüsü doğum ve ölümdür; Eros bu döngüde üremede büyük 

paya sahip olmakla birlikte, ölüm olgusunda da karşımıza çıkar. ‘Ölümde de 

erdem veren’ çocuk tanrı Eros, lahitler üzerinde kanımızca bu yüzden sıklıkla 

betimlenmiştir. 

Bu tanrıları, mitosları ışığında değerlendirdiğimizde, diğer bir 

benzerliğin ‘ikinci kez doğma’ inancı olduğunu görmekteyiz.

Dionysos’u, babası Zeus, tanrıça Hera’nın hışmından kurtarmak için, 

annesinden alarak kendi baldırında dünyaya getirmiştir. Bu, Dionysos’un 

ikinci kez doğumudur. Bu ikinci doğum inancı, Yunan vazo resimlerinde de 

işlenmiştir. 
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Çocuk Eros’ta da aynı inancı bulmak mümkündür. Antik yazarlar 

Eros’a, tanrılar arasında yer edindirme gayesiyle, ona farklı ebeveynler 

yakıştırmışlardır. Hesiodos’un Theogonia’sında kendi kendine var olduğu 

kabul edilen Eros, sonraki dönemlerde Aphrodite’nin oğlu olarak lanse 

edilmiştir. Dünya oluşurken ilk var olan tanrılar arasında yer alan Eros’un, 

sonrasında Aphrodite’nin oğlu olarak kabul edilişi bizi yine ‘ikinci kez doğum’ 

inancına götürmektedir. 

Tanrı Triptolemos’un da diğer iki tanrı gibi ikinci kez doğduğuna 

inanılmıştır. Hatta Triptolemos ölmüş ve dirilmiş bir tanrıdır.179

Triptolemos’taki bu ölüp dirilme inanışı onun, mitosunda da yer aldığı şekilde, 

bir ara Ölüler Dünyası’na inip geri dönmesine dayandırılmaktadır.180 Belki de 

Triptolemos’taki dirilme teması, tohum ekme olgusuyla birlikte doğanın 

canlanmasını simgeliyor ve buna dayandırılıyordu. 

Özellikle tarımla ilişkilendirilen Triptolemos ve Dionysos’taki ikinci kez 

doğum inancı, toprağın kış mevsiminde ölüp baharla birlikte yeniden doğması 

olgusuyla büyük bir paralellik arz etmektedir.   

Bu tanrılarda ortak olan ‘ikinci kez doğma’ ve ‘döngüsellik’ olgularının, 

temelde üçünün de doğa ve evren güçlerle bağlantılı oluşuna dayandığı 

düşünülmüştür. 

                                                
179 Campbell, 2003: 53
180 Grimall, 1997: 808

57



SONUÇ

Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü Tanrılar” 

isimli bu tez çalışmamızda Triptolemos, Eros ve Dionysos olmak üzere üç 

tanrı incelenmiştir. Bunun yanı sıra tanrı Eros’un işlendiği bölümde bu 

tanrıdan hareketle ona öykünerek aynı üslupla tasvir edilen Harpokrates adlı 

tanrı da bu sebeple tezimize dâhil edilmiştir. 

Söz konusu bu üç tanrı arasında birebir çocuk olarak kabul 

edebileceğimiz tek tanrı Eros’tur. Bu sonuca antik kaynaklar ışığında ve antik 

dönem sanatının tüm zaman diliminde, mimaride, heykeltıraşlıkta, 

mozaiklerde, vazo resimlerinde ve daha pek çok örnekte gözlemlediğimiz 

tüm Eros betimleri aracılığıyla ulaşılmıştır. Eros, antik mitolojide aşkın 

tanrısıdır; daha doğru bir açıklamayla o ‘üreme dürtüsü’nü temsil etmektedir.

Diğer iki tanrıdaki çocuk olma özellikleri daha farklıdır. Şarabın ve 

şarap üretiminin tanrısı Dionysos aslında yetişkin olmasına ve 12 Olympos 

tanrısı arasında gösterilmesine karşın çocukluk hatta bebeklik betimleri olan 

tek tanrıdır.  Tanrı Triptolemos ise başlangıçta sıradan bir çocuk ve 

ölümlüdür. Ona ölümsüzlük bahşeden, ona insanlığa öğretmesi için toprağı 

ekmesini öğreten tanrıça Demeter’dir ve böylelikle Triptolemos’a tanrılık 

payesi verilmiştir. Her iki tanrıda çok büyük bir ortak özellik bulunmaktadır. O 

da toprağı ekme ve ürün almayla ilgili özellikleridir. Kanımızca bu 

müştereklerinden dolayı yetişkin Dionysos çocuk olarak tasvir edilmiş; 

insanlığa tarımı öğreten de çocuk tanrı Triptolemos olmuştur. Çünkü çocukta 

büyüme olgusundan kaynaklanan bir devinim söz konusudur; aynı devinim 

ürün alınan, ekip biçilen toprakta da görülmektedir.

Eros, Dionysos ve Triptolemos’taki asıl ortak özellik ise bu üç çocuk 

tanrının kanımızca kavramsal bir döngüyü temsil ediyor olmalarıdır. Eros’taki 

üreme dürtüsü insanlığın devamını sağlayan, varoluşa ilişkin evrensel bir 



döngüdür. Dionysos ve Triptolemos’taki döngüsellik ise toprağı ekme ve ürün 

almayla temsil edilen doğaya ilişkin bir döngüselliktir.

Bu üç tanrıda saptayabildiğimiz bir diğer ortak özellik ise hepsinde 

ikinci kez doğma olgusunun varlığıdır. Dionysos önce annesinden, daha 

sonra ikinci kez ise babası Zeus’un bacağından dünyaya gelmiştir. 

Triptolemos’un mitosunda anlatıldığı şekilde yeraltındaki Ölüler Dünyası’na 

gidip geldiğine inanılmaktadır. Bu da bizi Triptolemos’a dair ikinci kez doğum 

inancının varlığına götürmektedir. Tanrı Eros’un da ikinci kez dünyaya 

geldiğine dair bir düşüncenin varlığına Thegonia’da rastlamak mümkündür. 

İlk başta kendi kendine var olduğu söylenen Eros, daha sonraki dizelerde 

Aphrodite’nin oğlu olarak kabul edilmiştir. Bu belki ölüp dirilme inancıydı belki 

de Eros’a bir aile bulma kaygısı taşımaktaydı. Fakat yine de mevcut bir 

varlığı ikinci kez dünyaya getirme düşüncesine daha yakın durmaktadır. 

Sonuç itibariyle,  bu tez çalışmasında saptayabildiğimiz benzerliklerin 

çocuk görünümlü tanrılar arasında büyük müşterekler oluşturduğu ve belli bir 

düşünce kalıbını yansıttığı düşünülmüştür.
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Resim 37. Eros ve Psykhe. Mozaik. Buluntu yeri Zeugma. Roma Dönemi. M.S. 1-2. yüzyıl. 
Gaziantep Müzesi
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Resim 38. Eros ve Psykhe. Mozaik. Eros detay.

Resim 
39. Roma dönemi mozaik. Psykhe, Eros’un okunu ve yayını çalıyor. M.S. 3. yüzyıl.  Antakya 
Müzesi 
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Resim 40. Harpokrates terrakotta figürin başları. Sağ el işaret parmağı dudağında. Başında 
yapraklı taç, tombul çocuk formunda. Tarsus üretimi. Helenistik-Roma Dönemi

      

Resim 41. Harpokrates terrkotta figürin. Ayakta durur vaziyette, ağırlığı sol ayağı üzerine 
binmiş, sağ elinin işaret parmağı dudaklarında, saçları kıvırcık ve omuzlarına değiyor. Tarsus 
üretimi. Helenistik-Roma Dönemi.
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Resim 42. Harpokratik Eros terrakotta figürin. Sağ elinin işaret parmağı dudaklarında, sol 
eliyle elbisesinin ucundan tutmuş. Myrina üretimi. M.Ö.100-50. Louvre Müzesi, Fransa

Resim 43. Kırmızı Figürlü Attika Amphorası.Dionysos’un başında sarmaşık dalından bir taç 
ve elinde kantharos, çubuk ve asma dalı tutmakta. Eukharides Ressamı. M.Ö 480 civarı. 
British Musum. Londra.
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Resim 44. Kırmızı Figürlü Attika Pelikesi. Dinysos elinde thyrsos’uyla, solda bir satyr ve 
sağda bir menad arasında oturmakta. M. Ö. 340 civarı. British Museum. Londra. 

Resim 45. Kırmızı figürlü bir Attika Hydriası. Dionysos’un Semele’den doğuşu. Semele’nin 
üzerine bir yıldırım düşmekte; Hermes ise çocuğu, bekleyen nympheye doğru götürmektedir. 
Semele’nin başucunda kanatlı başlıklı olan haberci tanrıça İris ve onun arkasında tanrıça 
Hera beklemektedir. M.Ö 400 civarı. California Üniversitesi, Berkeley, A.B.D
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Resim 46. Alkimakhos Ressamı’nın boyadığı kırmızı figürlü bir Attika Lekythosu. 
Dionysos’un doğumu. Bebek Dionysos, Zeus’un bacağından çıkmaktadır. Ayakta duran figür 
ise haber tanrı Hermes’tir. M.Ö. 460 civarı. Güzel Sanatlar Müzesi, Boston, A.B.
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Resim 47.  Beyaz zeminli bir Kalyks Krater. Çocuk Dionysos’un, Hermes tarafından 
Silenos’a verilişini anlatan sahne. Sahneni sağ ve sol köşelerinde esin perileri Musa’lar 
durmakta. M.Ö. 480–323 (Klasik Dönem). Vatikan Müzesi, Roma 

Resim 48. Kalyks Krater. Detay.
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Resim 49. Bebek Dionysos, haber tanrısı Hermes’in kucağında. Heykeltıraş Praksiteles’in 
eseri. Mermer. Eserin orijinal mi yoksa Roma kopyası mı olduğu hala tartışmalıdır. M.Ö. 
yaklaşık 4. yy. Arkeoloji Müzesi, Olympia, Yunanistan
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Resim 50.  Bebek Dionysos, Silenos’un kucağında. Lysippos’un M.Ö. yaklaşık 310–300 
tarihli eseri. Roma kopyası. Mermer. Vatikan Müzesi, Roma.
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Resim 51. Bebek Dionysos, Silenos’un kucağında. M.Ö 4. yüzyılda bronzdan yapılan Yunan 
orijinalinden Roma kopyası. M.S. 1–2. yüzyıllar. Mermer. State Hermitage Museum, St. 
Petersburg, Rusya.
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Resim 52. Çocuk Dionysos terrakotta figürinleri. Başında yapraklı taç, sağ elinde üzüm 
salkımı, vücudunun üst kısmı çıplak tombul bir çocuk şeklinde betimlenmiştir. Ortadaki 
örnekte figürün üzerinde sol omzundan dizlerine uzanan transparan bir giysi bulunmaktadır. 
Tarsus üretimi. Helenistik-Roma Dönemi.

Resim 53. Dionysos’u aslan üzerinde betimleyen muhtelif terrakotta figürin parçaları. Tarsus 
üretimi. Helenistik-Roma Dönemi.
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Resim 54. Terrakotta figürin parçalarından aynı figürine ait olması muhtemel iki adet parça. 
Soldaki figürinde çocuğun sağ bacağı, aslanın başı ve omuzları hariç alt kısmı korunmuştur. 
Sağda çocuk Dionysos başında yapraklı tacı ve peleriniyle tombul çocuk görüntüsünde 
betimlenmiştir. Tarsus üretimi. Hellenestik-Roma Dönemi. 

Resim 55. Dionysos’un at üzerinde betimlendiği terrakotta heykelcik. Çıplak. Başında 
sarmaşık yaprağı çelenk ve boyundan saran, sırtından atın üzerine dökülen bir pelerin 
taşımakta. M.S. 1.-2. yüzyıllar. Buluntu Yüceören Nekropolü, K-15 mezar odası.
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ÖZET

KONUK Tuba. Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü 

Tanrılar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.

“Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü Tanrılar” 

adlı bu tez çalışmasında, söz konusu uygarlıklarda çocuk tanrı olarak kabul 

edilmiş ve çocuk görünümünde betimlenmiş dört tanrı işlenmiştir. Bu tanrılar

arasında Eros, Triptolemos ve Harpokrates her zaman çocuk formunda tasvir 

edilmiş tanrılar olup Dionysos çocukluğu betimlenmiş yetişkin bir tanrıdır.

Çalışmamızda öncelikli olarak mitosun anlamı, bir kavram olarak antik 

dönem ve günümüzde nasıl algılandığı ve neyi ifade ettiği irdelenmiştir. 

Devamında değişen toplumsal ve siyasal yapı içerisindeki yerini ve önemini 

gözlemleyebilmek için mitos kavramı, tarihsel süreç içerisinde incelenmiştir. 

Sonraki aşamada tez konumuz olan dört tanrı belli başlı mitosları 

çerçevesinde münferit olarak ele alınmıştır. Tezimizin asıl amacı çocuk 

görünümlü bir varlığa tanrısallık yüklenişinin nedenlerini bulmak olduğundan, 

çocuk tanrı inanışı kavramsal açıdan ele alınmış ve bunun arka planında 

nasıl bir düşünce biçiminin yattığı araştırılmıştır. Bu araştırma esnasında 

çocuk görünümlü tanrılar arasında önemli müşterek düşünce ve inanç 

kalıplarının var olduğu belirlenmiştir. Konu üzerindeki tüm değerlendirme ve

yorumlar arkeolojik ve filolojik deliller ve antik kaynaklar ışığında yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: 

1. Antik Yunan

2. Antik Roma

3. Din

4. Mitos

5. Çocuk Görünümlü Tanrılar
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ABSTRACT

KONUK Tuba. The Religion, Myth and Gods That Have Child-like Looking in 

Ancient Greek and Roman , Thesis of Master, Ankara, 2008.

In this thesis named as “The Religion, Myth and Gods That Have Child-

Like Looking in Ancient Greek and Roman”, we worked on four gods who are 

accepted as God childs and depicted in child appearance. While Eros, 

Triptelamos and Harpocrates are considered as god childs, Dionysos is an adult 

god who also has his childhood depictions.

In this thesis, the meaning of myth, how it is perceived in Ancient era and 

today as a concept and what it means consist of the core of our study. So the 

concept of myth was studied from the historical point of view to observe its place 

and importance in the social and political situation. In the next step, these four 

gods were seperately examined with their main myths. The main aim of this 

thesis was to find out the reasons of worship a god child. That’s why the belief of 

god child was studied in a conceptual aspect and the fundamental idea in the 

background was searched. During this research, among these gods, the 

existence of common idea and belief forms were determined. All of our 

evaluations as well as our comments and discoveries were made in the light of 

archeological and philological evidences and ancient resources.  

Key Words: 

1. Ancient Grek

2. Ancient Roman

3. Religion

4. Myth

5. Gods That Have Child-like Looking
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