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TROYA SAVAŞI ÖYKÜLERİ 
HAKKINDA

T roya Savaşı Öyküleri, bir dizi öykünün mo-
dern bir dille tekrar anlatılmış halidir. Bu 
öykülerden bazıları yaklaşık dört bin yaşın-

da olabilir. Elinizdeki kitap, MÖ 13. yüzyılda, Yuna-
nistan’ın hâkimi olan Mikenliler ile Troya şehrin-
de yaşayan Troyalılar arasında geçen uzun savaşı 
anlatır. Savaş, Menelaus isimli Mikenli bir kralın 
karısı olan Helen’in, Paris isimli bir Troya pren-
siyle birlikte kaçmasıyla başlar. Menelaus, Helen’i 
geri almak için Troya’ya savaş açar. Bu kitap, uzun 
yıllar süren ve yıkıcı etkileri olan savaşta yaşanan 
olayları anlatır.

Bu çeşit bir öykü mitos olarak bilinir. Eski bir 
Yunan kelimesi olan mitos, “konuşulan söz” ya da 
“konuşma” anlamına gelir. En başlarda, mitoslar 
kaleme alınmazdı. Fakat hikâye olarak anlatılıp dil-
den dile dolaşır ya da uzun şiirler formunda ezber-
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lenirdi. MÖ 700’lü yıllarda, Homeros ve Hesiod gibi 
Yunan yazarlar, mitosları kaleme almaya başladı. 
Fakat mitosların bu tarihten çok daha önce insanlar 
tarafından anlatıldığı şüphe götürmez bir gerçektir. 
Homeros’un en bilinen eserlerinden biri olan İlyada, 
Troya Savaşı’nın son yılını anlatan bir destandır. 
Bir diğer destan Odessa, savaşın ardından kahra-
man Ulysses’e neler olduğunu anlatır. Bu hikayenin 
bölümleri; Aeschylus (Eshilos), Pindar, Sophocles 
(Sofokles) ve Euripides gibi Yunan yazarların birçok 
şiirine, tiyatro oyununa ve kitabına konu olmuştur.

Günümüzde, bu mitoslar fantastik edebiyat 
ürünleri gibi görünür, ama birçoğunun gerçek kişi-
ler, olaylar ve yerlerle bağlantısı vardır. Troya şehri 
bugün mevcut değildir, ama kalıntıları 1870’lerde 
Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 
Türkiye’deki Hisarlık’ta bulunmuştur. Bu bölgenin 
o vakitlerde önemli bir ticaret güzergâhında bulun-
duğunu biliyoruz ve savaşın gerçek sebebi bu ola-
bilir. Hikâyelerde bahsi geçen diğer yerler, örneğin 
Skyros, modern Yunanistan’da kolaylıkla tanım-
lanabilir. Yani Paris’in ya da Miken donanmasının 
kullandığı güzergâhları belirlemek zor değildir. Ar-
keolojik kanıtlar, Yunanlıların olağanüstü denizci-
ler, gemi inşaatçıları ve seyir bilimciler olduğunu 
söyler. 

Fakat mitoslar ile tarih arasında son derece ka-
rışık bir ilişki vardır. Mitosların çok eski olması, 
gerçek olaylarla ne kadar bağdaştıklarını bilme-
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mizi imkânsız kılar. Bu hikâyeleri anlatanlar, bu-
gün bizim yaptığımızın aksine, gerçek ile kurgu 
arasında kesin ayırımlarda bulunmazlar. Mitoslar 
bir taraflarıyla tarihi hikâyelerdir, fakat aynı za-
manda dinleyiciyi eğlendirme kaygısı da taşırlar. 
Bu sebeple, hikâyeciler anlatılarını süslemiş, hatta 
yeteneklerini sergilemek için anlatılarına fazladan 
bölümler eklemişlerdir. Hikâyelerin yazardan yaza-
ra farklılık göstermesinin sebebi budur. Mitosların 
dinsel gayeleri de vardır, Yunan tanrılarının ve tan-
rıçalarının ilişkilerini tarif eder ve dini inançların 
yayılmasını sağlarlar. Antik Yunanlılar, tanrıların, 
ölümlülerin hayatına doğrudan müdahale ettiğine 
inanırlar. Troya Savaşı Öyküleri’nde, insanların 
hayatında gerçekleşen birçok yıkıcı olayın sebebi, 
tanrıların ruh halidir. İşin gerçeği, savaş, insanla-
rın hareketlerinden kaynaklandığı kadar tanrıların 
hareketlerinden de kaynaklanmıştır.

Belki de mitosların en önemli özelliği, her dönem 
okurlar için tekrar tekrar süslenip modern bir anla-
tıma kavuşmaları ve bu şekilde hâlâ anlatılabiliyor 
olmalarıdır. Bu hikâyeler, insanın duygularına ve 
duyguların sonuçlarına dair fikirlerle doludur ve bu 
fikirler hepimiz tarafından kolaylıkla anlaşılabilir. 
Troya Savaşı Öyküleri’nde anlatılan hikâye çok eski 
olabilir, fakat ihanet ve intikam arzusu her zaman 
gençtir.
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GÜZELLİK YARIŞMASI

“Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba,” dedi 
Deniz Tanrısı Nereus zarif bir şekilde. Kızının 
düğününe gelen son konukları karşılıyordu.

Büyük ziyafet salonundaki kutlamalar çoktan baş-
lamıştı ve herkes çok iyi vakit geçiriyordu. Thetis, 
Kral Peleus’la evleniyordu, bu önemli bir olaydı. 
Yüzlerce tanınmış sima düğüne davet edilmişti, bü-
tün önemli tanrı ve tanrıçalar da öyle. Sadece bir 
tanrıçaya davetiye gönderilmemişti.

Fitne ve Fesat Tanrıçası Eris’in sorun çıkaraca-
ğını ve düğünü mahvedeceğini düşünen mutlu çift, 
tanrıçanın adını davetli listesine yazmamıştı. Ama 
Eris buna rağmen çıkagelmiş ve korkunç bir öfkeyle 
konukların arasına dalmıştı.

Kemikli işaretparmağını gelin ve damada salla-
yarak hiddetle bağırdı:

 “Beni bu şekilde aşağılamaya nasıl cüret edersi-
niz? Bunu size ödeteceğim. Beni hafife almak ney-
miş göstereceğim, sizi aptallar! Bekleyin ve görün!”

Eris konuşurken siyah uzun pelerininin altından 


