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ÖNSÖZ

Yunanlar her şeyi bizden daha mı iyi biliyordu? 
Görünen o ki antik çağlarda, yani birkaç üç dört bin 
yıl önce böyleymiş. Zira hikâyeleri farklı olsa da bü-
tün dünya uluslarının kullandığı “Mitoloji” kelime-
sinin kökeni evvela Yunancadır: “Hikâye” anlamına 
gelen mythos kelimesi ile “sözcük veya konuşma” an-
lamına gelen logos kelimesinden türemiş olan, “hak-
kında toplanmış bilgi” anlamındaki logia son ekinin 
birleşmesi sonucu oluşmuştur. Mythos kelimesi daha 
sonra Latinceye myth olarak geçip, anlamı biraz deği-
şerek, gerçekte var olmayan hikâyeler, gerçeküstülük 
barındıran efsaneler için kullanılmaya başlanmıştır.

Antik Yunan mitolojisinin tanrıları malum insan 
elinden çıkma. Tasavvur edilemez süper güçlere ve 
aynı zamanda insani zaaflara sahip, çeşitli epik mace-
raları hem tetikleyen hem de bizzat kahramanları olan 
bu coşkun karakterlere biz takipçileri hem saygı duya-
rız hem korku, hem acırız hem de nefret ederiz. Çün-
kü bu tanrılar bugüne kadar umut, aşk, çaresizlik, düş 
kırıklığı, kıskançlık, açgözlülük gibi insani erdemler ve 
zaaflarla dolu sayısız hikâyeye ilham kaynağı oldular.
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Yunan mitolojisi, diğer birçok mitolojiler gibi kao-
tiktir, doğrusal bir zaman akışı takip etmez, çok versi-
yonlu ve paralel evrenlidir. Antik ve modern çağların 
ozanları, tarihçileri, araştırmacıları ve bilim adamla-
rı, kendi zamanlarına kadar yazılı ve sözlü anlatıla-
gelen bu başlangıç hikâyelerini, olayları, maceraları 
kendi “güvenilir” versiyonları ile bizlere aktarırlar. 
Antik çağlardan günümüze sağ kalarak varlığını sür-
düren tek mitolojik kaynak kitap Apollodorus’un 
Biblioteka’sıdır. Bu kılavuz kitap, dönem ozanlarının 
çelişkili hikâyelerini bir kapta harmanlayıp çok dağıl-
mamış, nispeten düzenli bir Antik Yunan mitolojisi 
versiyonu sunmaktadır. Üç kitapta toplanmış olan 
bu eserin MS 1. veya 2. yüzyılda yazıldığı tahmin 
edilmektedir. Uzun yıllar boyunca araştırmacılar bu 
eserin yazarının Atinalı Apollodorus (MÖ 180-110) 
olduğuna inanırlar. Asklepiades’in oğlu Atinalı Apol-
lodorus, Semadirekli Aristarchus ve Rodoslu Panae-
tius’la birlikte eğitim görmüş olan bir âlim, dilbilgisi 
uzmanı ve tarihçidir. Uzun yıllar İskenderiye’de yaşar. 
Fakat birçok başka âlimle birlikte Kral Ptolemy, VII. 
Physcon tarafından Mısır’dan sürülür ve bir sonraki 
aşamada Bergama’da görülür. Daha sonra Atina’ya 
geçer ve hayatının sonuna kadar orada yaşar. Fakat 
günümüzde artık, yazarın kimliği ile ilgili bu mevcut 
inanış şaibeli bulunup pek kabul görmemektedir. Bu 



-11-

sebeple de Apollodorus’un ismine Pseudo yani “söz-
de” öneki eklenerek böyle anılmaya başlanır: Biblio-
theca of Pseudo-Apollodorus (Sözde Apollodorus’un 
Kütüphanesi).

Biblioteka’nın, elyazması müsveddelerde parça-
sız, yekpare olduğu düşünülmektedir fakat kitaplaştı-
ğında üç cilt olarak bölünmüştür. Üçüncü cildin son 
bölümü, hikâye birden kesilerek son bulur, yani bir 
kısmı kayıptır. Theseus’un hikâyesinde olay tamam-
lanmadan aniden kitap biter. Biz de yine bu kitabı 
Theseus’un hikâyesiyle bitirmek istedik. Fakat mace-
ranın en heyecanlı yerinde kesmek yerine, diğer kay-
naklardan destek alarak macerayı tamamına erdirip, 
kitabımıza Truva Savaşı’ndan önce son vermiş olduk.

Biblioteka’nın ilk bilinen basılı kopyası 1555 yı-
lında Roma’da Benedetto Egio (Benedictus Aegius) 
of Spoleto tarafından yayımlanmıştır. Eseri üç cilt 
olarak basan Benedetto, tahrip olmuş elyazmaların-
da resmi olmayan ve yasaya aykırı bir şekilde birçok 
düzeltme yapmıştır. Basımından sonraki yıllarda bu 
eserin ilk kez gündeme gelişi de 9. yüzyılda Konstan-
tinopolis (İstanbul) Ekümenik Patriği Fotios tarafın-
dan olmuştur.

Yunan mitolojisi günümüze Antik Yunan edebi-
yatı eserleri ile aktarılmıştır. Ayrıca yazılı kaynakla-
rın dışında, MÖ 900’lü yıllardan beri efsanevi form-
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lar ve figürler çeşitli yöntemlerle tasvir de edilmiştir. 
Önemli, güvenilir kaynaklar arasında ilk başta, kro-
nolojik olarak, Homeros’un iki epik şiir kitabı İlyada 
ve Odisseia ve Hesiodos’un yine epik şiir formatında-
ki kitapları Theogonia (Tanrıların Doğuşu) ve (İşler 
ve Günler) sayılır. İşler ve Günler, kırsal hayatla ilgili 
bir şiirdir ve üç adet mitten bahseder: Prometheus, 
Pandora ve dört mevsim mitleri. Lirik ozanlar da 
mitlerin yayılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, 
çoğunlukla bu hikâyelerden ilham almışlardır, her ne 
kadar bu ilham, eserlerinin hikâye anlatan bir form-
dan çıkıp, daha çok ima eden bir forma dönüşmesine 
sebep olmuştur. Örneğin, Üç Büyükler diye de anılan 
tragedya yazarları Euripides, Sophokles ve Aeschylus 
için efsanevi kahramanların dönemi ve Truva Sava-
şı’nın teşvik edici etkisi tartışılmaz. Birçok önemli 
mitolojik hikâye bu üçlünün tragedyaları ile klasik 
bir sanat formuna dönüşmüş olur. Aynı mevzu, Eski 
Yunan komedyalarının yazarı olan ünlü komedya ya-
zarı Aristophanes için de geçerlidir. Çok sayıda yerel 
hikâyenin olabilecek en uygun şekilde belgelenme-
sinde önemli rol oynayan diğer âlimler arasında ünlü 
tarihçiler Herodot ile Diodorus ve coğrafyacılar Pau-
sanias ile Strabon gelir.

Mitoloji kaynaklarında, epik şiirin katkısıyla za-
manla tarih katmanları oluşmaya başlamış ve böy-
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lelikle nispeten bir mitolojik kronoloji de geliştiri-
lebilmiştir. Bu mitolojik tarih, sayısız tutarsızlığa ve 
çelişkiye rağmen, genelde üç genişletilmiş döneme 
ayrılabilir:

1. Tanrıların Dönemi
2. Tanrılar ve İnsanların Dönemi
3. Kahramanların Dönemi
Biz de bu kitapta, “Sözde” Apollodorus’un anla-

tımını esas alarak, bu dönem akışına bağlı kalmaya 
çalıştık. Biblioteka’nın, olay örgüsünün ve karakter 
isimlerinin kaotik ve sıkıcı bir şekilde aktarıldığı 
bir kitaptan çok, bir grafik ansiklopedi tadında ol-
masını sağlayan epik, şiirsel ve sağlam anlatımını 
ve zaman çizgisini takip ettik. Yazar olmanın verdi-
ği özgürlük hakkımızı kullanarak bazı aşırı detaylı 
veya az ünlü karakterlerin olduğu bölümleri atlayıp, 
bazı hikâyelerin çok çeşitli versiyonlarına rastladığı-
mız durumlarda bir kısmını eleyip, bazı noktalarda 
olayları başka kaynaklarla zenginleştirdik. Tanrı-
ların, yarı tanrıların ve sayısız ölümlü kahramanın 
yaratılış hikâyelerine yer vererek, anlaşılır bir dille 
derlemeye çalıştığımız bu kitapla sıkıcı bir mitoloji 
rehberi olmanın ötesinde Antik Yunan’ın mitolojik 
evrenine keyifli bir dalış gerçekleştirmeyi amaçla-
dık. Umuyoruz ki bu ilahi kahramanların dünyasını 
size eğlenceli ve renkli bir şekilde aktarabilmişizdir. 
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Bu çalışmanın, gerçekten iyi hikâyelerin nasıl yapıl-
dığının bir retrospektifi olması dileğiyle…
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YARATILIŞ HİKÂYESİ

Her şey sonsuz bir karanlık ve boşluktan ibaretti. 
Zaten her zaman bu şekilde başlamaz mı?

Sonra “hiçlik” olarak da adlandırabileceğimiz bu 
yerde, yeryüzü tanrıçası Gaia (Toprak Ana) ve dünya-
lar hâkimi Uranos (Gökyüzü) birlikte yoktan var olur-
lar ve kudretli Uranos, Gaia’yı kendine eş olarak alır.

Bu birleşmeden ilk çocukları olan Titanları do-
ğururlar. Altı oğuldan ve altı kız çocuktan oluşan ilk 
Titanların isimleri ve temsil ettikleri kavramları şöy-
le sıralanır: Kronos (Zaman), Okeanos (Okyanus), 
Tethys (Denizler, nehirler, yeraltı suları), Hyperion 
(Işık), Theia (Aydınlık ve değerli taşlar), Koios (Akıl 
ve zekâ), Phoebe (Ay ve kehanet), Rhea (Tanrıların 
anası, dağlık bölgeler), Mnemosyne (Hafıza), Themis 
(İlahi adalet ve düzen), Kriyus (Takımyıldız), Iapetos 
(Dikkat). Daha sonra üç oğul daha doğururlar: He-
katonkheirler (Yüz kollu devler). Her biri elli başlı ve 
yüz kollu olan bu üç dev, Briareus (Güç), Gyes (Deh-
şet) ve Kottos (Öfke) kimseye boyun eğmezler ve 
bu devlerle başa çıkabilecek güçte başka hiçbir canlı 
yoktur. Ve sonra Kykloplar (Tepegözler) doğar. İsim-


