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Öz: Çoğunlukla kargaşanın, bunalımlı zamanların ve mutsuzluğun bir ürünü olan hayali bir yaşam 

ve hayali topluluklar, antikçağdan bu yana insanın düşlediği ve düşleyeceği bir olgu olmuştur. 

İnsanoğlunun uçsuz bucaksız düşünme ve hayal kurma yetisi, ilkçağlardan bu yana sıklıkla dertsiz, 

tasasız, acının ve kederin bulunmadığı, hastalıkların ve yaşlılığın olmadığı, ölümün dahi tatlı bir 

uykuya dalar gibi gerçekleştiği mutlu bir yaşam üzerine odaklanmıştır. Mutlu bir yaşama özlem 

duyan insan, zihinde çeşitli niteliklere sahip kurgusal halklar inşa etmiş ve hayal ettiği yaşamı 

düşlerinde yaşatmıştır. Hyperboreliler, Etiyopyalılar, Lotosyiyenler ve Phaiaklar bu hayali 

halklardan bazılarıdır. Belirli bir zamanda ve mekânda yaşayan bu kurgusal halklar, çoğunlukla 

insanoğlunun sadece hayal gücü ile erişebildiği, çok uzak diyarlarda yaşayan (hayali coğrafi 

mekânlarda), tanrıların sevgisini kazanmış, çok uzun ömürlü ve zamanlarını neşe içinde geçiren 

hayali figürlerden oluşmaktadır. Bu çalışma; Klasik mit dizgesini (Hellen) dokuyan önemli 

unsurlardan biri olan hayali insan gruplarını ve coğrafi mekânları tanıtmaya ve betimlemeye 

çalışmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Antikçağ, Hyperboreliler, Etiyopyalılar, Lotosyiyenler, Phaiaklar, Elysion 

Bölgesi. 

Abstract: An imaginary life and imaginary communities, which are often a product of turmoil, 

depressed times and unhappiness, become a phenomenon that people have dreamed and dreamed of 

since antiquity. The ability of human beings to think and imagine immensely has focused on a happy 

life since the early ages, usually without suffering, carelessness, sorrow and sorrow, no illnesses and 

old age, A person who longs for a happy life has built fictional peoples with various qualities in their 

minds and has lived their dreams in their dreams. Hyperbores, Ethiopians, Lotoseater, and Phaiaks 

are some of these imaginary peoples. These fictional peoples, living in a certain time and place, are 

usually made up of fictitious figures who live in far away waters, gained the love of the gods, are very 

long-lived, and spend their time in joy, where only human beings can reach imagination. This study; 

attemps to introduce and describe imaginary peoples and geographıcal spaces one of the most 

important elements of classical (Hellen) mythology. 

Keywords: Antiquity, Hyperbolies, Ethiopians, Lotoseaters, Phaiaks, Elysion Region. 

 

Giriş 

Hesiodos’un altın, gümüş, tunç, demir, kahramanlık ve ak saçlılar çağı olarak tasnif ettiği 

ve bu çağların ilk devrini oluşturan Altın Çağ’da insanlar, acı, keder, dert nedir bilmiyorlardı
1
. 

İhtiyarlığın, hastalıkların ve kötülüklerin olmadığı bu çağda insanlar tanrılar gibi yaşarlar ve 

mutluluğun hiç eksilmediği şölenlerde gönüllerince eğlenirlerdi. Fakat bu çağın sona ermesi, 

yeni soyların yaratılması ve yeni düzenlerin kurulması ile düzensizlik ortaya çıkmış, acı, 

                                                           
 
1 Hesiodos, İşler ve Günler, Dize: 130-185. 



 

  

 Klasik Mit Dizgesinde Hayali İnsan Grupları ve Coğrafi Mekânlar 

 
Journal of History Studies 

 
128 

 

Volume 10 
Issue 7 

October  
2018 

 
 

 
 

mutsuzluk, eşitsizlik, kargaşa, sömürü ve açlıklar baş göstermeye başlamıştır. Bu yaşamın 

verdiği sıkıntılar, insanın altın çağını yani tanrılar gibi mutlu yaşadıkları bereketli zamanların 

özlemini duymalarına sebep olmuştur. Özgür bir ortam, hastalıkların ve yaşlılığın insanların 

kapısını çalmadığı bir yaşam, insanların binlerce yıl ömür sürdüğü sonsuz bir zaman, 

güzelliklerin ve nimetlerin bolca bulunduğu bir mekân ve dünyanın ve zamanın ötesinde bir 

yer ve buralarda yaşamayı düşleyen insanoğlunun hayal gücü ve özlemleri, antikçağlarda kimi 

hayali insan gruplarını ve coğrafi mekânları ortaya çıkarmış, bu insanların ve bölgelerin 

gerçekten var olduklarına inanmalarını sağlamıştır. Aslında inandıkları bu yaşamlar ve insanlar 

bir nevi kendi yaşamları idi. Çünkü insanlar, savaşın, açlığın, geçim derdinin bu kadar zor 

olmadığı bir yaşam istiyorlar ve bu yaşamın mümkün olmaması halinde de mitsel yaşamlar 

üretiyorlardı. Mesela bu zihinsel kurgunun bir ürünü olan Hyperboreliler, Etiyopyalılar, 

Lotosyiyenler, Phaiaklar’ın yaşamlarına baktığımızda hepsinde; zamanlarını müzikle, dansla, 

çalışmanın, savaşın, hastalığın ve yaşlılığın söz konusu olmadığı bir dünyada, insanların 

mutluluk içinde yaşadıkları, hastalık, yaşlılık ve ölümü bilmedikleri, zamanın ve mekânın 

ötesinde bir yaşam tasviri, ortak özellikler olarak görülmektedir.  

Tanrıların ziyaret ettiği bu halklar dindar insanlardı ve tanrının sevgisini kazanmışlardı. 

Tanrılar bu halkların şölenlerine katılır, onlarla günlerce eğlenir ve düzenli olarak bunu 

yaparlardı. Hesiodos’un gümüş soylu insanları tasvir ederken yakındığı, ölümsüzleri saymıyor, 

tapınaklara gitmiyorlardı dizeleri, içinde bulunulan yaşamın ibadetten ve tanrılardan uzak 

olduğu, dolayısıyla da hayal edilen bu halkların tanrılara yakın insanlar olarak tasvir edildiği 

dikkat çekici bir detaydır. Bu halklardan farklı bir şekilde betimlenen Amazonlar ise, sadece 

kadınlardan oluşması bakımından dikkat çekmektedir. Savaşmayı ve şiddeti seven, erkekleri 

sevmeyen bu topluluk, kız çocuklarını kendi kabilelerinde birer savaşçı olarak yetiştirirken, 

erkek çocukları ya öldürürler ya da bilerek sakat bırakırlardı. Sakat bıraktıkları erkekleri ise 

uşak olarak kullanırlardı. Amazonlar Yunanların dünyası üzerinde çok güçlü bir iz bırakmıştır. 

Bu sebeple de kahramanlık efsaneleri başta olmak üzere birçok efsanede ve Yunan sanatında 

yer almışlardır.  

Hayali İnsan Gruplarının Ortaya Çıkışı 

Klasik Yunan mit dizgesinde, kimi zararlı kimi zararsız, saldırgan ya da dost canlısı bir 

dizi yabancı ve efsanevi halk bulunmaktadır
2
. Antik Yunanların hayali insan grupları ve bu 

insan gruplarının yaşadığı coğrafi mekânlar; insan-doğa çelişkisini içermeyen barışçıl ve 

harmonik bir zeminde paydaşlığını ifşa eden ve çoğunlukla Hellas’ın (Yunanistan) uzağında 

örneğin varoluşlarının kolaylıkla onaylanması ya da onaylanmamasının söz konusu olmadığı 

Okeanos Nehri boyunca uzanan dünyanın sonundadır
3
. Hayali halkların ve coğrafi mekânların 

betimine neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak için Hesiodos’un Soylar Efsanesi’ne değinmek 

gerekmektedir.  

Olympos’ta oturan ölümsüzler yarattı 

Ölümlü insanların ilk soyunu, altından. 

O zamanlar Kronos’un gökleri tuttuğu zamanlardı, 

Tanrılar gibi yaşıyorlardı insanlar 

Kaygısız, rahat, acısız, dertsiz.  

                                                           
2 Colette Estin-Helene Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, (Çev: Musa Eran), Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 

Ankara, 2003, s. 116.  
3 William Hansen,  Yunan ve Roma Mitolojisi, (Çev: Ümit Hüsrev Yolsal), Say Yayınları, İstanbul, 2017, s. 258.  
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Belalı ihtiyarlık çökmüyordu üstlerine, 

Sevinip, coşuyorlardı gamsız şölenlerde, 

Tatlı uykulara dalar gibi ölüyorlardı.  

Dünyanın varı yoğu onlarındı, 

Toprak kendiliğinden bereket saçıyordu. 

Sayısız nimetler ortasında rahat, memnun. 

Bu insanlar ölüp toprağa kavuşunca… 

Gümüşten ikinci bir soy yarattı  

Olympos’ da oturan ölümsüzler. 

Bunların boyları posları da, akılları da  

Çok başka türlüydü altın soylulardan… 

Ölçü nedir bilmiyordu coşkunlukları. 

Ölümsüzleri saymıyor, tapınaklara gitmiyorlardı. 

Kronosoğlu Zeus kızdı onlara, 

Gömdü toprağa bu sayısız yaratıkları. 

Bir üçüncü soy yarattı tanrılar babası Zeus. 

Bu tunç soylular gümüş soylulara hiç benzemiyordu… 

İşleri güçleri azıtmak, saldırmak, öldürmekti. 

Bunlar ekmek yemiyordu, taş gibiydi yürekleri. 

Toprak yeniden örtünce bu soyu da, 

Bir kuşak daha yarattı Zeus, Kronos’un oğlu. 

Daha bereketli, daha doğru, daha yürekli olan bu soy 

Yarı tanrı kahramanlar getirdi dünyaya. 

İnsanoğullarının beşinci soyuna gelince, 

Keşke o soydakilerden biri olmasaydım ben 

Keşke daha önce ölsem, ya da daha doğmasaydım. 

Çünkü bu beşinci soy demir soyudur.  

Onlar gündüzler didinir, ezilirler. 

Geceleri kıvranır dururlar.  

Tanrıların yolladığı türlü dertlerle 

Belalarla karışık, birkaç sevinçtir bulabildikleri 
4
. 

Antik çağdan günümüze kadar sürüp gelen hayali insan grupları ya da toplum anlatıları 

birbirine benzer tarihsel zeminlerde doğarlar ve çoğunlukla kargaşanın, bunalımlı zamanların 

                                                           
4 Hesiodos, İşler ve Günler, Dize: 110-180.  
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ve mutsuzluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadırlar. İnsanoğlu, kavimlerin kahramanlık 

çağının bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan eşitsizlik, sömürü ve baskı düzenine karşı eşit, 

kardeşçe ve özgürce yaşadıkları eski “mükemmel” toplumu yeniden hayal etmiştir. Yeni düzen 

acı, sefalet ve eşitsizlik getirdikçe ahlak bozulmakta, güven yok olmaktadır. Doğal olarak 

birlik ve dirlik düzeni de ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla insanlar, mutluluk vaat eden farklı 

bir yaşam tahayyül etmektedirler
5
. Hastalığın ve yaşlılığın olmadığı, doğanın her şeyi insana 

cömertçe sunduğu, ölümün bile hafif bir uykuya dalarak acısız bir biçimde olduğu ve dertsiz 

şölenlerin sonsuza kadar devam edeceği hayalini ve özlemini ilk duyanlardan biri olan 

Hesiodos gibi, insanlar da böyle bir yaşamı arzu etmişler ve bu arzularının neticesi olarak, 

yaşamın niteliklerini ve hayali insan gruplarını tasarlamışlardır. Klasik mit dizgesinde 

tasarlanan hayali halklar ya da hayal edilen insan grupları ve coğrafi mekânlar; Hyperboreliler, 

Lotosyiyenler, Etiyopyalılar, Phaiaklar ve Amazonlar, Elysion Bölgesi, Mutlular Adası ve 

Syria-Nysa şeklinde ifade edilmektedir. Kimi hayali halkların nitelikleri, coğrafi mekânın 

nitelikleriyle de ifade edildiğinden bu konuda farklı tasnifler yapılabileceği unutulmamalıdır. 

Hayali İnsan Grupları 

a-Hyperboreliler (Hyperboreioi) 

Etimolojik olarak ‘’Hyperboreas’’ sözcüğü ‘’öte’’ anlamına gelen “Hyper” ile ‘’kuzey 

rüzgârı’’nın adı olan “Boreas” sözcüklerinin birleşimi ile oluşmuştur
6
. Uzak Kuzey’de, 

“Kuzey Rüzgârının ötesinde” (Boreas’ın nefesini saldığı noktanın ötesinde), yaşayan efsanevi 

bir halktır
7
. Binlerce yıl yaşadığı düşünülen bu halk Hyperborea denilen bir ülkede ikamet 

etmektedir
8
. Şair Pindaros tarafından dindar ve mutlu insanlar olarak bilinen ve Apollon’un 

ziyaret etmeye düşkün olduğu “kutsal bir halk” diye tasvir edilen Hyperboreliler, zamanını 

müzikle, dansla, çalışmanın, savaşın, hastalığın ve yaşlılığın söz konusu olmadığı yaşamlarının 

tadını, mutlu bir biçimde çıkararak geçirirlerdi
9
. Kızıl saçlı ve mavi gözlü olan bu insanlar, 

gözü pek şeflerinin kumandası ve görücü kadınların rehberliği altında ve de köpekleriyle ve 

ren geyikleriyle birlikte kuzeyden, kutba özgü ölgün ışıkla aydınlanmış ormanları kat ederek 

gelmişlerdir. Altın saçlar, gök mavisi gözlerle çekici bir görünüme sahiptiler. Güneşe ve ateşe 

tapmayı bu hayali halk icat etmiş; göğe dönme hasretini gönüllerde yine bu halk 

filizlendirmiştir. Bazen işi, ona tırmanma arzusunu ifade ederek başkaldırmaya kadar 

vardırmış, bazen de onun ihtişamı karşısında mutlak bir hayranlığa kapılarak saygıyla 

eğilmiştir
10

.  

Dünyanın kuzey ucundaki bu ülkede güneş hiç batmaz, yıl boyunca ılık ve yumuşak bir 

hava eser, insanlar mutluluk içinde yaşar, ölüm ve hastalık nedir bilmezlerdi. Yemyeşil 

ormanlarda, çimenli ovalarda ömürlerini türkü söylemek, hora tepmekle geçirirlerdi. Bu 

yüzdendir ki, tanrı Apollon bu cennet ülkesini kendine yurt edinmiş ve her fırsatta huzur 

bulmak için oraya gitmiştir. Güzün soğuklar başlayınca beyaz kuğuların çektiği bir arabaya 

binen Apollon Hyperboreliler ülkesine uçar ve kışı orada geçirirdi
11

.  

Hyperboreliler, Apollon'a tapmaktadır ve Hyperborelilere ilişkin efsaneler bu nedenle 

                                                           
5 Sadık Usta, İlkçağ Ütopyaları: Mükemmel Toplum ve İlk Devlet Teorileri, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015, s.17.  
6 Mike Dixon-Kennedy, Encyclopedia of Greco-Roman Mythology, ABC-CLIO, Inc.Press, London, 1998, s. 168.  
7 Pierre Grimal (a), A Concise Dictionary Of Classical Mythology, Basil Blackwell Press, England, 1990, s. 209.  
8 J. A. Coleman, The Dictionary of Mythology: An A-Z of Themes, Lengends and Heroes, Arcturus Press, London, 

2007, s. 505.  
9 Hansen,  age, s. 260.  
10 Edouard Schure, İnsanlığı Aydınlatan Büyük İnisiyeler: Dinlerin Gizli Tarihi: Rama-Krişna-Hermes-Musa-Orfe-

Fisagor-Eflatun-İsa-Muhammed-Zerdüşt, (Çev: Yavuz Keskin), Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1989, s. 41.  
11 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 148.  
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Apollon ve onun ikiz kız kardeşi Artemis'le ilgili mitlerle birbirine girmiş haldedir
12

. Şair 

Pindaros’un şiirlerinde adı geçen bu halk, Olympiyat oyunlarının kurucusu sayılan Heracles’in 

Olympia’ya dikmek için zeytin ağaçlarından bazılarını kendisine vermeleri için ikna 

etmişlerdir
13

. Hyperboreliler, çok uzaklarda yaşamalarına rağmen bu olayda olduğu gibi farklı 

zamanlarda Yunan dünyasıyla iletişime geçerlerdi. Apollon efsanesi ile birlikte anılan bu halk, 

iklimi son derece yumuşak, çok hoş derecede ılımlı ideal bir ülkede yaşarlardı. Orada, toprak 

yılda iki kez ürün veriyordu. Ülke sakinlerinin çok güzel örf ve adetleri vardı. Bunlar, açık 

havada, kırlarda ve kutsal ormanlarda yaşıyorlardı. Ömürleri de çok uzundu. Yaşlılar hayattan 

beklentilerini yeterince aldıkları zaman neşe içinde, başlarında çiçekten taçlar takarak, 

kayalıklar üzerine çıkar, kendilerini denize atar ve yaşamlarını sonlandırıp dalgalar arasında 

mutlu bir yaşama kavuştuklarına inanırlardı
14

.  

Herodotos’a göre “Bunlar hakkındaki bilgi bize asıl Deloslulardan gelmektedir. 

Skythia'ya buğday saplarıyla bağlanmış kutsal sungular Hyperborelilerin oralardan gelir derler; 

oradan da uzak Adriyatik bölgelerine kadar, bir ülkeden öbürüne elden ele verilerek gider
15

,” 

Herodotos bu halktan bahsetmiş fakat varlığına asla inanmamıştır. Gerçekten de “soğuk” ve 

“kar” ile ilişkilendirilen kuzey rüzgârlarının ötesinde yaşama fikri, özellikle denizci bir halk 

olan Yunanlılar göz önüne alındığında, hayali de olsa tuhaf bir düşüncedir. Muhtemelen bu 

güney rüzgârlarının ötesinde bir ulus olarak hayal edilmiştir
16

. 

b-Lotosyiyenler (Lotophagio) 

Homeros’un verdiği bilgilere göre Lotos; halkın yediği ve çiçekten yetişen gıdanın adı 

olup Lotosyiyen de bu bitki ile beslenen halkın adıdır. Odysseus’un eve dönme maceralarında 

adı geçen ve Lotosyiyenlerin kıyılarına atılan Odysseus bu halkı şöyle tanımlamaktadır:  

“Burada karaya çıkıp su çektik ve arkadaşlar, çabucak, tez 

Yürüyüşlü gemilerin yanında öğünlerini yiyebildiler. Yiyip içip 

Karnımızı doyurduktan sonra, bir keşif yapmak üzere yarenler yolladım, 

Bu iş için iki kişi seçmiş, onlara bir de çavuş katmıştım. Bunlar 

Çabucak lotos yiyen erlerle buluştular; bu halk arkadaşların mahvını 

Akıllarına getirmek şöyle dursun, onlara lotos sunup yedirdiler. Tatlı 

Bir yemiş olan lotostan yiyince bizimkiler, artık dönmeyi ve salık 

Ulaştırmayı hatırlarından çıkardılar
17

” 

Lotosyiyenler Homeros’un bu dizelerinde de anlaşılacağı üzere, konuksever bir halktı ve 

onların beslendikleri ve lotos adı verilen besin, bir bitki olup su zambağı gibi sadece sularda 

yetişirdi
18

. Efsaneye göre; geçmişi, geleceği ve hafızada ki her şeyi silen
19

, bu meyveden yiyen 

Odysseus’un arkadaşları memleketleri İthake’ye dönme isteğini dahi artık duymaz olmuşlar ve 

                                                           
12 Zecharia Sitchin, Zaman Başlarken, (Çev: Yasemin Tokatlı), Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2006, s. 46.  
13 Pindaros, Eπινίκια Πινδάρου: Bütün Zafer Şarkıları, III: 1-20.  
14 Pierre Grimal (b), Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma, (Çev: Sevgi Tamgüç-Cenap Karakaya), Sosyal Yayınları, 

İstanbul, 1997, s. 305. 
15 Herodotos, Tarih,  IV: 33. 
16 Adrian Room, Who’s Who İn Classical Mythology, Gramercy Books, New York, 1997, s. 165.  
17 Homeros, Odysseia, IX: 85-100. 
18 Kathleen N. Daly, Greek and Roman Mythology A to Z, An imprint of Infobase Publishing, New York, 1992, s. 

80.  
19 Apollodoros, (a), Biblotheka: Yunan Mitolojisi, (Çev: Nur Zirven), Pinhan Yayınları, İstanbul, 2017, s. 425.  
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Odysseus onları ikna etmek için zor kullanmak zorunda kalmıştır
20

. Bu halk lotostan başka bir 

şey yemez ve ballı lotosun kokusu ve lezzeti insanda derin uykular getirirdi. Lotosyiyenler bu 

çiçeği yer yemez uykuya dalarlar, uyandıklarında tekrar yerler ve hemen sonra tekrar güzel 

rüyalar gördükleri derin uykulara dalarlardı
21

.  

Lotosyiyenler halkının Kyrene’nin yukarısındaki topraklara kadar uzandıklarını, göçmen 

olduklarını, susuz bir ülkeyi iskân ettiklerini, köklerinin okyanus suları derinliğine kadar 

ulaşan bitki kökü ile beslendiklerini, bundan ötürü de hiçbir şekilde içeceğe ihtiyaç 

duymadıkları bilinmektedir
22

. Platon’a göre; bir insan, yalan dolan, kibirli, tepeden bakan 

kanaatler ve düşüncelerden arınmak için Lotosyiyenlerin ülkesine gitmesi gerekirdi
23

. O halde 

bu ülke, insanların kirlettikleri dünyanın dışında, özlenen ve düşlenen yaşamın hayal edildiği 

bir yerdir denilebilir.  

c-Etiyopyalılar (Aithiops) 

Güneşin doğduğu ve güneşin battığı yer olmak üzere iki farklı topluluk halinde yaşayan 

en uzaktaki insanlardır
24

. Etiyopyalılar tanrıların sık sık ziyaret ettiği özel ve gözde bir hayali 

halktır. Bu nedenle de birçok mitolojik öyküde yer almaktadırlar. Etiyopyalı (Aithiops, 

Yunanca “yüzü yanık kişi”) yani siyah derili insanlar
25

, Mısır’ın güneyinde, Okeanos nehrinin 

bittiği yerlerde yaşarlardı. Güneşin doğduğu ve battığı yerlerde ikamet etmelerinden dolayı bu 

insanların siyah derili olduğu düşünülürdü
26

. 

Homeros’un İlyada’sında Zeus’un ve diğer tanrıların “Kusursuz Etiyopyalılar” ile birlikte 

on iki günlük şenlik için Okeanos nehrine gittikleri
27

, Poseidon’un bunların yüz boğa ve toklu 

ikram ettikleri kurban törenine katıldığı, neşe içinde, oturup şölenlerine eşlik ettiği 

anlatılmaktadır
28

. Etiyopyalılar ile ilgili bir diğer öyküye göre; Kahraman Perseus, Etiyopya 

prensesi Andromeda’ya âşık olur ve karşısına çıkarılan bütün engelleri aşarak prensesi 

kendisiyle evlenmeye ikna eder
29

. Etiyopyalılar, çok sayıda ve farklı antikçağ yazarları 

tarafından; ezelden bu yana dostluk, özgürlük ve birlik içinde yaşadıkları, hiçbir saldırının 

onların düzenini bozamadığı, güneyde yaşayan mutlu insanlar, erdem ve masumiyetin timsali, 

uzun ömürlü, misafirperver ve yeryüzünde görülmüş en güzel, en uzun ve endamlı insanlar 

olarak tanımlanmaktadırlar
30

. 

d-Phaiaklar (Phaiakes) 

Poseidon’un soyundan geldiğine inanılan Phaiaklar, Odysseus’un Troya’dan İthake’ye 

dönüşü sırasında ziyaret ettiği mitsel bir halktır
31

. Phaiakların ülkesi Scherie denen fantastik 

bir ada idi ve bu halk önceleri, Cyclops’ların yakınında yaşardı. Fakat bu vahşi ırkın zulmüne 

                                                           
20 Marianthe Colakis-Mary Joan Masello, Classıcal Mythology&More A Reader Workbook, Bolchazy-Carducci 

Publishers, Inc, USA, 2007, s. 315.  
21 Bernard Evslin, Gods, Demigods and Demons: A Handbook of Greek Mythology, I.B. Tauris by Puplished, 

London, 2006, s. 118.  
22 Strabon, Geographika, XVII:8, (Translated Horace Leonard Jones), Vol: 8, Harvard University Press, Great 

Britain, 1967. 
23 Platon, Devlet,  VIII:13 
24 Homeros, Odysseia, I: 22-25.  
25 Hansen, age, s. 258.  
26 March, age, s. 302.  
27 Homeros, İlyada, I:423-425. 
28 Homeros, Odysseia, I:25.  
29 Apollodoros (b), The Library, Vol I, (James George Frazer- F.B.A- F.R.S.), W. Heinemann; G.P. Putnam's Sons 

Puplishers, New York, 1921, s. 4. 
30 Usta, age, s. 16-17.  
31 Grimal (b), age,  s. 638.  
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uğrayan bu halk, kralları Nausithous’un yönetiminde Scherie adasına göç etmişlerdir
32

. 

Odysseus Phaiakları ve onların ülkelerini şöyle tanımlamaktadır: 

“Yüksek burçlarla çevrilmiş olan şehre 

Gelince iki yanındaki güzel limanlar görünecek: Boğazları dar; iki 

küpeşteli gemiler, her biri kunt bir siper altında olmak üzere sahilin 

Kenarına çekilmiş; burada taş ocağından çıkarılıp biçilen kaldırımlarla 

Döşeli dernek meydanının ortasında güzel Poseidon tapınağı vardır; 

Gene burada, kara gemiler için avadanlıklar: Halatlar, yelkenler yaparlar, 

Kürekler yontup parlatırlar; çünkü bizim Phaiakları yaylar oklar ilgilendirmez, 

Onların düşündüğü ancak direkler, kürekler ve neşe 

İçinde, köpüklü deniz üzerinde gezdiren denk yapılı gemilerdir
33

.” 

Büyülü gemilere sahip olan bu denizci halkın işi adam kaçırmaktı. Phaiakların gemileri 

bir başlarına hareket ederler, kuşlar kadar hızlı yol alabilirler, rüzgâr ve kürekçiler olsun ya da 

olmasın istedikleri yöne gidebilir, her limanı bulabilirlerdi. “İnsan kaçıranlar” olarak bilinen 

bu halkın adasına korkudan hiçbir ölümlü uğrayamazdı. Yalnızca tanrılar bu adaya gelebilir ve 

kılık değiştirmesine gerek kalmadan adada dolaştıkları olurdu
34

. Tanrılara yakın olan bu halk, 

kurban sunduklarında tanrılar ortaya çıkar, ziyafetlerine ortak olurlardı. Yeterince servete 

sahiplerdi ve servet avcılarından uzakta yaşadıkları sahillerine hiçbir düşman yaklaşmadığı 

için savaş korkusuyla rahatsız edilmeden varlıklarının tadını çıkarırlar, okluk ve yay 

kullanmaya dahi ihtiyaç duymazlardı
35

. Yaşamlarını kaygısız şölenlere, dansa, spora, düşünce 

kadar hızlı seyahat eden, sihirli, zeki gemilere adamışlardır
36

. Her türlü mutluluk verici 

zenginliğe sahip olan, lüks içinde, görkemli bir yaşam süren
37

 Phaiaklılar kendilerini yumruk 

dövüşünde, güreşte, atlamada ve koşuda bütün ölümlülerden üstün bir halk olarak 

tanımlamaktadırlar
38

. Etiyopyalıların ve Hyperborelilerinkine çok benzer şekilde, Phaiaklar da 

insanlığın kaybettiği ilk altın çağ koşullarının tadını çıkarmayı düşleyen ve bunu sürdürmeyi 

arzulayan halklar arasına girmektedir
39

. 

e-Amazonlar (Amazones) 

Hellas’ın doğusunda ya da kuzey doğusunda yaşadığı varsayılan Amazonlar, savaşmayı, 

avlanmayı ve şiddeti seven yalnızca kadınlardan oluşan mitsel bir halktır
40

. Ok kullanan, 

mızrak atan, ava çıkan ve kadın işlerini küçük gören bu kadınlar topluluğu, İskitler tarafından, 

“Oiorpata” yani “erkek öldürenler” olarak adlandırılmışlardır
41

. Amazon adı bu insanların 

yay kullanımını kolaylaştırmak için göğüslerinden birini kesmeleri veya yakmaları 

geleneğinden kaynaklanmakta olup ve “a- mazon” terimi “göğüssüz” anlamına gelmektedir. 

                                                           
32 Thomas Bulfinch, Mitoloji: Efsaneler Çağı- Şövalyeler Çağı-Charlemagne Efsaneleri, (Çev: Esin Özer-Berk 

Özcangiller), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 257.  
33 Homeros, Odysseia, VI:270.  
34 Jean Pierre Vernant, Evren, Tanrılar, İnsanlar, (Çev: Mehmet Emin Özcan), Dost Kitabevi, Ankara, 2001, s. 108.  
35 Bulfinch, age, s. 257.  
36 Hansen,  age, s. 261.  
37 Coleman,  age, s. 823.  
38 Gustav Schwab, Klasik Yunan Mitolojisinin En Güzel Efsaneleri, (Çev: Devrim Doğan Yüzer), İlya Yayınları, 

İzmir, 2004, s. 689.  
39 Hansen, age, s. 261.  
40 March, age,  s. 81.  
41 Herotodos, Tarih, IV: 110.  
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Sadece kadınlardan oluşan bu halk istese de katı bir biçimde anaerkil bir yapıya sahip 

olamıyordu. Çünkü üreme fonksiyonunun yerine getirilmesi için biyolojik olarak erkeklere 

ihtiyaç vardı
42

. Üreme amaçlı ara sıra komşu kabilelerin erkekleri ile eşleştikleri tahmin edilen 

bu halk erkekleri asla aralarına kabul etmezlerdi
43

. Ovidius’un “Bir Amazon'un savaş 

baltasıyla ölümün acısını duyman daha iyidir
44

.” Dizelerinden ve Homeros’un destanlarında 

geçen “Amazonlar gelmişti hani, yiğit gibi…” sözlerinden Amazonların ne kadar güçlü ve 

savaşmayı seven bir halk oldukları kolaylıkla anlaşılabilmektedir
45

.  

Bu savaşçı kadınlar, soylarının savaş tanrısı Ares’ten geldiklerine inanırlar ve Ares ile 

birlikte avcılığın tanrıçası Artemis’e taparlardı
46

. Amazonların, Ares ile Artemis’in kızları 

olduğu ya da annelerinin Aphrodite ve ya Otrere olduğu şeklinde iki efsane bulunmaktadır. 

Küçük Asya veya Scythia’dan geldikleri tahmin edilen bu halk, yalnızca kız çocuklarının 

yaşamasına izin verir, erkeklerden nefret eder, erkek çocuklarının daha doğar doğmaz kollarını 

ve bacaklarını kırıp onları itaat eden hizmetçiler olarak kullanırlardı
47

. Birçok savaşta adı 

geçen Amazonların, Thermodon (Terme) çayının kıyısında yenildiği ve İskit ülkesine çekilerek 

buradaki yerlilerle birleşip Sauromatlar halkını oluşturduğu söylenir
48

. Herakles’in on iki 

görevlerinden biri olan, Amazonların kraliçesi Hippolyte’nin taktığı Ares’in kemerini ele 

geçirme vazifesi gereği yoldaşları ile birlikte Amazonların ülkesine gider ve kraliçeyi 

öldürerek kemeri alır. Herakles’in yoldaşlarından biri olan Theseus’un Amazon Antiope’yi 

kaçırması üzerine Atinalılar ile Amazonlar arasında büyük bir savaş başlar
49

. En önemli 

savaşlardan biri olan Amazonomachy, Amazonlarla Hellenler arasında geçen savaşların genel 

adıdır. Öyle ki bu savaş sanat eserlerinde çok sık tasvir edilecek kadar Hellenleri etkilemiştir
50

.  

Hayali Coğrafi Mekânlar 

a-Elysion Bölgesi  

Homeros’un yeraltı dünyasında bulunan Elysion bölgesi yer altı dünyasının en önemli 

kısımlarından biridir
51

. Elysion bölgesi yerin öbür ucunda bulunan ve ölmeden hemen önce ya 

da sonra kahramanların tanrılar tarafından gönderildiği özel bir cennet olarak tasvir 

edilmektedir
52

. Homeros, Elysion bölgesini ya da diğer adıyla Elysion ovasını; şiddetli karın ve 

yağmurların yağmadığı, uzun soğuk kışların asla yaşanmadığı, Zephros’un tatlı esintilerinin 

hiç bitmediği ve bu esintilerin insanlara huzur verdiğini söyler. Bu esintileri Okeanos insanlara 

serinlik versin diye yollar. Burası dünyanın sonunda ki muhteşem yerlerden biridir ve yaşam 

burada hiçbir yerde olmadığı kadar güzeldir
53

. Özel bir güneşle aydınlanan, gül ve mersin 

ağaçları ile güzel kokulu bir yer olan Elysion, hak nedir bilerek yaşamış, hiç kötülük etmemiş 

kimselerin yaşadığı bir yerdir
54

. Burada insanlar, eğlenceler düzenler, müzik dinler, hoşça 

vakit geçirir ve dolayısıyla rahat bir yaşam sürerler. Elsysion’un tarlaları her zaman yemyeşildi 

                                                           
42 Don Nardo, Greek and Roman Mythology, Greenhaven Press, London, 2002, s. 17.  
43 Jenny March, Cassell's Dıctıonary Of Classıcal Mythology, Cassell&Co Press, USA, 1998, s. 81. 
44 Ovidius, Dönüşümler, XII: 605-610.  
45 Homeros, İlyada, III: 185.  
46 Nardo, age,  s. 17.  
47 Coleman, age, s. 56.  
48 Herodotos, Tarih, IV: 110-117.  
49 Hansen,  age,  s. 261.  
50 Ahmet Karacalar, Amazonlar ve Anaerkinin Çığlığı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 66. 
51 Mark P.O. Morford- Robert J. Lenardon, Classical Mythology, Oxford University Press, New York, 2003, s. 333.  
52 Hansen, age, s. 269. 
53 Homeros, Odysseia, IV:561-569. 
54 Ernest Granger, Mitoloji, (Çev: Nurullah Ataç), Cem Yayınevi, İstanbul, 1983, s. 73.  
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ve güneşin ışıkları her zaman kendini gösterirdi
55

.  

b-Mutlular Adası 

Hesiodos’un bahsettiği Mutlular Adası, Elysion bölgesine benzer nitelikler taşımaktadır. 

Okeanos Irmağı’nın yakınında, insanlardan çok uzaklarda ki bu verimli toprak yılda üç kez 

ürün verir ve toprak ana rengârenk çiçekler, tatlı meyveler ve tohumlar saçar. Bu sınırsız 

topraklar Zeus tarafından, çetin savaşlarda, yürekler acısı kargaşalıklarda kaybolup giden 

kahramanlara bahşedilmiştir. Zeus bu yarı tanrı kahramanların kimilerini denizlerin ötelerine, 

kimilerini toprağın altına yerleştirdi ve şanslı olanlara ise mutlu bir adayı yurt olarak verdi. 

İnsanlar bu adada kedersiz, ölümün olmadığı ve huzur içinde bir yaşamışlardır
56

.  

Bu uzak cennetlerin hem erkek hem de kadın sakinleri ahlaki mükemmellikte yoldaşları 

ölümlülerden üstün oldukları için değil ama ya Zeus’un yakını oldukları ya kahramanlar 

çağına damgasını vuran büyük savaşlardan sağ çıktıkları ya da bir şekilde tanrıların lütfunu 

kazandıkları için seçilmişlerin arasındadırlar ve bu insanlar her şeyin en güzeline layık 

görülmüşlerdir. Elysion Bölgesi ve Mutlular Adası tanrıların ve sıradan insanların 

yerleşimlerinin uzağında, Okeanos Nehri’nin kenarında ki dünyanın sonunda bulunan cennetin 

farklı isimleridir. Burada kahramanlar çağı boyunca etkin olan ve buraya tanrılar ya da 

özellikle Zeus tarafından Altın Çağ insanlarınınkine çok benzeyen ya da tanrılar gibi kaygısız 

yaşam sürmeleri için canlı ve bozulmamış olarak aktarılan seçilmiş bir grup insan 

yaşamaktadır
57

.  

c-Syria-Nysa 

Elysion bölgesi ve Mutlular Adası dışında farklı özelliklere sahip mitolojik yerlerden biri 

olan Ortygia (Bıldırcın Adası) ve Syria adaları “Helios’un (Güneş) döngülerinin” olduğu 

kısımlardır. Syria açlığın ve hastalıkların bilinmediği küçük bir cennettir. Şafak tanrısı Eos’un 

âşık olduğu kahraman Orion kaçırması üzerine Artemis’in Orion’u Delos Adası’nda öldürdüğü 

bilinmektedir
58

. Denizlerin üzerinde bir şehir ya da dağ olarak bilinen Nysa hayal gücünün 

ürünü olan bir diğer coğrafyadır
59

. 

Dionysos’un doğduğu ve nymphalar tarafından büyütüldüğü yer olarak bilinen 

Nysia
60

ayrıca tanrıça Demeter’in acıklı öyküsünün geçtiği ovadır. Nysa ovasının aniden 

yarılması ile tanrı Hades’in ortaya çıktığı ve ölümsüz atlarıyla Persephone’yi kaçırdığı 

bilinmektedir
61

. 

Sonuç 

Somut arzularına bir şekilde ulaşabilen insanoğlunun ulaşamadığı ve kendi arzusu ile elde 

edemediği kimi soyut kavramlardan sağlık, mutluluk, huzur, iyilik ve güzellik insanın en eski 

dönemlerden bu yana hayalini kuruduğu ve sahip olmayı istediği yaşamın, en öncelikli 

kavramları olmuştur.  

Antik çağdan günümüze kadar varlığını ve önemini koruyan bu kavramlar muhtemelen 

                                                           
55 Kathleen Sears, Mitoloji 101, (Çev: Ekin Duru), Say Yayınları, İstanbul, 2017, s. 79.  
56 Hesiodos, İşler ve Günler, Dize: 166-171. 
57 Hansen,  age,  s. 263-269.  
58 Hansen, age,  s. 264. 
59 William Smith, A New Classical Dictionary of Greek and Roman Biography, Mythology and Geography, 

Harper&Brothers Puplishers, New York, 1871, s. 582. 
60 E. M. Berens, A hand-book of mythology: Myths and Legends of Ancient Grecee and Rome, Charles E. Merrillco 

Puplished, New York, 1894, s. 125. 
61 Homeros, Homeros İlahileri (Homerik Hymnos’lar), II:10-15. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22William+Smith%22
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karmaşa ve sıkıntıların insan yaşamı üzerinde ağır bir yük oluşturduğu dönemlerde daha da 

önem kazanmıştır. İnsanlar, bu bunalımlardan kaçmak için soyut mekânlar kurmuş, bu 

mekânlara insanlar yerleştirmiş, bu insanlara da çeşitli isimler ve çeşitli nitelikler 

bahşetmişlerdir. Muhtemelen sosyal ve toplumsal sorunların bir ürünü olan bu halklar, 

insanlığın mutsuz yaşamlarının bir yansımasıdır. 

Hesiodos’un altın çağ mitosundaki yaşama, özlem duyulması ile bağdaştırılan bu 

zamanda; tanrılar insanlara yakın davranır, bereketli topraklar insanların yüzünü güldürürdü. 

İnsana hastalık ve keder getiren yaşlılığın olmadığı bu Altın Çağ’da, hayatta kalmak için 

beslenme kaygısı yoktu, zamanın sonsuzluğu insanın ömrünü uzatırdı, bu çağdan sonraki 

nesillere acı ile gelen ölüm insanlara bu çağda tatlı gelirdi.  

İşte bu zamanlara ve yaşama duyulan özlem, antikçağ insanlarının zihninde olmayan fakat 

olmasını arzu ettiği insan gruplarını doğurmuştur. Kutsal, dindar, tanrıların hoşlandığı, neşeli, 

her türlü acıdan, kötü düşünceden arınmış olan bu hayali insanlar, gerçek insanın hiçbir zaman 

ulaşamayacağı bir yaşam tarzına sahiptirler. Çünkü Hesiodos’un da dediği gibi, insanlar temel 

ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri çalışır didinirler ve tanrı onlara sayısız dertler verir. Bu 

hayali yaşamda ise her şey güllük gülistanlıktır, çalışmak ve geçim derdi gibi şeyler yoktur.  

Ulaşılmaz ve imkânsız olan bu yaşam, insanların çeşitli fakat aynı tema etrafında mitoslar 

üretmelerinde ki ana unsurlar olagelmiştir. Yaşamın zorluğu, kötü insanların varlığı, 

güzelliklerin yok olması, ölümlülerin tanrıları kızdırdığı, insanların ibadetlerini yerine 

getirmediği, eşitliğin ve özgürlüğün bulunmadığı, savaşların ve istilaların boy gösterdiği bir 

zaman ve mekânda tasarlanan hayali insan grupları ve coğrafi mekânlar, insanların hayata 

tutunmaları için yaşattıkları umutların, bekledikleri güzel günlerin, düşledikleri mutlu 

yaşamların birer simgesi sayılabilirler.  
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