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ÖNSÖZ 

 
 Prehistorik Çağ’dan beri insanın gelişim aşamaları için yeryüzündeki en önemli 

coğrafyalardan biri olan Anadolu; insanın üretmeye başlamasından itibaren izlerini 

görmeye başladığımız inanç ve din gibi olguların evrimini, içeriğini gözlemleyebilmek 

için önemli bilgileri barındırmaktadır.  

İnsanoğlunun gelişim süreci içerisindeki önemli aşamalardan biri olan Klasik 

Çağ’lar için bir beşik, kaynaştırıcı bir pota olan Anadolu’da yaşayan ve hoşgörüye dayalı 

hümanist gelenekleri ile uygarlık tarihinin bu önemli dilimine ev sahipliği yapan Anadolu 

halkları; sadece bilim ve sanatta değil, inanç gelenekleriyle de doğu ve batının bir 

sentezini oluşturabilme becerisini gösterebilmişlerdir. Bu sentezin Klasik Çağ’lar için 

önemli göstergelerinden birini ve örneğini, Homeros'tan itibaren izlerini görmeye 

başladığımız,  M.Ö. 4.yy. ile M.S. 4.yy.  arasında ise yoğun bir biçimde karşımıza çıkan 

tanrı Apollon ve kültü oluşturur. 

Apollon’un Anadolu karakterini, bu karakterin somut arkeolojik veriler üzerindeki 

yansıması olarak biçimi ve içerdiği anlamı ortaya koymayı amaçlayan çalışma, 

Anadolu’nun Klasik Çağlar’daki kült geleneğine ışık tutabilme niteliğini de içermektedir. 

Anadolu inanç sistemi, ana tanrıça figüründen tanrı düşüncesine, ana-oğul geleneğinin  

varlığının yardımı ile kolayca geçişe olanak tanımıştır. Tanrı ve baş tanrı  düşüncelerinin 

kilit kilometre taşlarını Anadolu Apollon kült geleneği içerisinde görmek mümkündür.  

Anadolu inanç sisteminde Apollon, dişil ve eril gücün, toprak ve suyun, ödül ile 

cezanın birleşiminin bir sembolü gibidir. İkiz kardeşi Artemis ve annesi Leto’nun ana 

tanrıça düşüncesi çerçevesinde şekillenen karakterleri, zamanla onun da karakteristiği 

olmuş, cinsiyetlerin ortadan kalktığı bir bütünlüğe geçişe olanak sağlamıştır. 
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Anadolu’nun ekonomik ve kültürel açılardan en gelişkin kentlerinde özel bir 

konuma sahip olduğunu daha ilk bakışta gözlemleyebileceğimiz Apollon kültü,  kehanet 

özelliğinin ve ayrıcalığının verdiği güç ile siyasi otoritenin de vazgeçilmesi olmuş, köklü 

inanç sistemi ve uygulamalarının desteğindeki güçlü bir rahip sınıfının ortaya çıkmasına 

olanak tanımıştır. Çok tanrılı dinler tanımlanırken sıklıkla vurgulanan; bir yönetici 

dolayısıyla rahip sınıfına sahip olmamaları, dogmaların bulunmaması, 

sistemleştirilmemiş olmaları, tanrı ile birey arasındaki ilişkinin bir alışverişten ibaret 

olduğu gibi özellikler Anadolu Apollon kültünün niteliği ile örtüşmezler. Kült 

merceğinde Anadolu inanç geleneği bu özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Klasik 

Çağlar’daki inanç geleneğinin gücünü ve içeriğini yüzeysel bir bakış ile ortaya koymaya 

çalışan bu yaklaşımın gözden kaçırdığı nokta; inanmaya ihtiyaç duyan günümüz insanı 

ile Klasik Çağlar’da yaşayan insanların bu anlamda bir farklılık göstermediği gerçeğidir.  

Klasik Çağlar’da yaşayan insanların inançlarının gerçekliği, biçimi ve şiddeti birden fazla 

tanrının varlığı ile küçümsenmeye çalışılsa da, unutulmamalıdır ki coğrafi anlamdaki en 

güzel yerler, en özenli kusursuz yapılar bu insanlar tarafından tanrılarına armağan 

edilmiştir.  Tanrı düşüncesi ve onu algılayışta, dolayısıyla tapınımda biçim farklılıkları 

olsa da öz aynıdır.  

Apollon kültü merceği ile Anadolu’nun Klasik Çağlar’daki inanç geleneğini ve  

somut biçimini ortaya koymaya çalıştığımız bu araştırmaya beni yönlendirerek daha 

derin, çift yönlü düşünmeye ve ikiliklerin bütünlüğüne ulaşmama olanak sağlayan tez 

danışmanım  Prof Dr. Coşkun Özgünel’e ve koşulsuz, içten desteklerinden dolayı eşim ve 

aileme teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

 

 Totemcilikten çok tanrılılığa oradan da tek tanrı düşüncesine evrimleşen dinler;  

psikolojik, felsefi ve sosyolojik deneyimlerin ve birikimlerin bir ürünü olarak, uygarlık 

tarihi boyunca hep varolmuş en eski somut gerçeklik olarak karşımıza çıkar. 

Soyut bir kavram olan tanrı düşüncesi çerçevesinde somutlaşan bu gerçekliği; edebi 

ve bilimsel antik metinler, tanrılara adanmış olan yazılı belgeler ve kutsal alanlar aracılığı 

ile, Klasik Çağ’lar için de belirleyebiliriz. 

Klasik Çağ tanrı ve tanrıçalarını, onların özelliklerini, yetkinliklerini ve birbirleri 

ile ilişkilerini, ilk olarak; M.Ö. 8.yy.’da yaşadıkları varsayılan iki büyük ozan Homeros 

ve Hesiodos’un aktardıkları aracılığı ile öğreniriz. Homeros ve Hesiodos’un aktardığı; 

evren ve insanın yaradılış öyküleri, tanrı ve tanrıçaların biçimleri, yetkinlikleri, hiyerarşik 

yapılanmaları, ölümsüz olmalarına rağmen insani duygularla donanmış olarak 

betimlenmeleri, Mezopotamya ve Mısır inanışları ile benzerlikler gösterir. Mezopotamya 

ve Mısır’dan, Anadolu’ya ve adalar aracılığı ile Kıta Yunanistan’a yayılan; yerleşik 

düzende, üreten insanın izlediği yolda, tanrı ve tanrıçaları da onlara eşlik etmiş olmalıdır. 

Uygarlık tarihi boyunca süregelen iklim değişiklikleri, doğal felaketler ve 

savaşların neden olduğu göçler sırasında önemli bir kavşak konumunda olan Anadolu; 

coğrafi konumunun sağladığı birikimi, barışcıl ve insancıl bir yaklaşımla birleştirmiş ve 

insanoğlunun en büyük gelişim aşamalarından biri olarak görülen İonia aydınlanmasına 

beşik olmuştur. 
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İonia inanç geleneğinde, ana tanrıça olarak algılanan Artemis ile Apollon’un özel 

bir yere sahip olduklarını, Anadolu’nun en görkemli iki tapınağı olan Ephesos Artemis ve 

Didyma Apollon tapınaklarının varlığı ile söyleyebilmekteyiz.    

    Hesiodos geleneğine göre; evrenin varoluş söylencesinde, başlangıçta sonsuz bir 

boşluk Kaos vardır. Bu sonsuz boşluktan önce Gaia (Toprak Ana) doğar; daha sonra 

toprak ana, karşıtı aynı zamanda tastamam ikizi olarak Uranos’u yaratır ve farklı 

niteliklerdeki tanrı ve tanrıçalar bu çiftin birleşmesinden doğarlar. Başlangıçta, 

karşımızda erkek ve dişi olarak bir ikiz çift vardır. Bu gelenek Apollon ve onun ikiz kız 

kardeşi Artemis  ile de karşımıza çıkar. Annesi Leto ile birlikte ana tanrıça figürü 

çerçevesinde dişil güçleri temsil eden Artemis ve eril güçlerin simgesi Apollon, özellikle 

Batı Anadolu’da özel bir konuma sahiplerdir. Bölgelere ve etnik kökene göre isimleri 

ve/veya biçimleri değişse de özde birbirinin aynı, dişi güçten doğan ancak eril güçle ikiz 

bir tanrı algısı ön plana çıkar. 

 Klasik Çağ’lardaki Anadolu kült geleneğinin bu iki ana unsurundan biri olan tanrı 

Apollon ve kültü, çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma; Apollon’un 

Anadolu’daki algılanış biçimini, yoğunluğunu, bölgelere göre gösterdiği farklılıkları 

belirleyebilmenin yanında, Klasik Çağ Anadolu kült geleneğine ışık tutabilmeyi de 

amaçlamaktadır. 

Anadolu’da, Apollon’a hangi sıfatlarla (epitheton) tapınılmış olduğunun ve bu 

sıfatlar altında kültün içeriğinin belirlenebilmesi için temel referans kaynakları, 

yazıtlardır. Antik kaynaklar ve sikkeler de diğer önemli bilgi kaynakları olarak öne 

çıkarlar. 
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Yazıtlar, yoğunluk belirlemede içerik bakımından en güvenilir ve  detaylı bilgileri 

sunmaktadırlar. Sikkelerin, siyasi propaganda araçları olarak da kullanıldıkları için,  

kültlerde yaşanan inanç yoğunluğunu göstermede, tek başlarına güvenilir olmadıkları 

düşünülmektedir. Sikkeler, yaşayan dini uygulamaları yansıtmaktan çok, siyasi otoritenin 

dini tercihlerini ve özellikle Roma Çağ’ında, dönemin modasını yansıtırlar. Antik 

kaynakların güvenilirliği ve tarafsızlığı da başka bir tartışma konusudur. Kült 

incelemelerinin temel kaynaklarının bu özellikleri bir arada değerlendirildiğinde, en 

doğru bilgilerin; epigrafik kaynaklar aracılığıyla, kutsal alanı ile birlikte belgelenebilen, 

nümizmatik ve antik kaynaklar aracılığıyla da desteklenen ören yerlerinden 

edinilebileceği sonucu ortaya çıkar. Bu belirlemelerin ışığında, çalışmada detaylı 

incelemeler; yanıltıcı olmayacağı düşünüldüğü için, yazıtlar ve/veya maddi kültür 

kalıntıları ile kutsal alanları belgelenebilen ören yerleri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 

Apollon kültünün, Anadolu’daki yayılışını ve içeriğini ortaya koymayı amaçlayan 

çalışmanın birinci bölümünde, Anadolu’nun antik bölgeleri ana başlıkları altında; bu 

bölgelerde Apollon kültünün görüldüğü kentler, kentlerde Apollon’un yazıtlar ve antik 

kaynaklar aracılığı ile belirlenebilen sıfatları (epitheton), bu sıfatlar altında sikkeler ve 

plastik eserler aracılığı ile belgelenebilen görsel algılanışı ve varsa kutsal alan özellikleri 

irdelenmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümü, Apollon’un Anadolu’daki sıfatlarının (epitheton) 

değerlendirilmesine ayrılmıştır. Bölge başlıkları altında yapılandırılan bu bölümde; 

Apollon’un hangi sıfatlarla tapınım gördüğü, bu sıfatların içerdikleri anlam, bölgesel 

özellikler, Anadolu ve Kıta Yunanistan’daki kullanım yoğunluğu ele alınmıştır. 
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I) ANADOLU’DA APOLLON KÜLTÜNÜN YAYILIŞI 

 

1) KARİA’DA APOLLON 

Genel bir tanımlama ile; Güneybatı Anadolu kentleri Kaunos ve Miletos 

arasındaki kıyı şeridi ile Büyük Menderes ovasının iç kısımlarına kadar uzanan bir alana 

yayılan Karia; kuzeyinde yer alan İonia ve Lydia, güneyinde yer alan Lykia ve 

doğusunda yer alan Phrygia ile komşudur.  

 Karia; Leleg, Pelasg, Dor ve İon kavimlerinin karıştığı bir etnik yapı sergiler1. 

Bununla birlikte, din, dil ve kültür kalıntıları ışığında, yerli Leleg, Pelasg ve göçler 

sonrasında Dor etkilerinin, daha baskın hale geldiği söylenebilir. Karia halkları, 

Anadolu’nun yerli kavimlerinin devamı olarak yorumlanan Lykia ve Lydia bölgelerinde 

de olduğu gibi kendi dillerini, Karca’yı konuşurlardı2. 

Knidos 

 Karia’da özgün nitelikleri ve kutsal alanları ile Apollon kültünün yoğun bir 

biçimde izlenebildiği Knidos antik kenti, eski Knidos ve yeni Knidos olmak üzere iki 

farklı yerleşimle birlikte anılır. Yeni Knidos, Datça yarımadasının batı ucundaki Tekir 

yarımadasına lokalize edilir3. Yeni Knidos, yaklaşık 30 km. doğuda yarımadanın 

içlerinde, günümüzdeki Burgaz köyünde, yer alır. Yeni Knidos’un 12 km. doğusundaki 

Emecik dağı eteğinde ise, başlı başına bir Apollon kutsal alanı  bulunmaktadır4.   

                                                 
1 Strabon XIV, 661. 

2 Tekoğlu 1999, 232-233. 

3 Bean 2000, 137; Love 1967, 140; Özgan 1989, 169.  

4 Berges 2000, 171. 
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 Dor Heksapolisi’nin en önemli kentlerinden biri olan Knidos’da, Apollon’un iki 

farklı sıfat altındaki tapınımını izleyebilmek mümkündür. 

 Bunlardan ilki, Herodotos’un tapınak ve kültünden bahsettiği Apollon 

Triopios’dur. Tanrının bu sıfatı ile ilgili olarak iki farklı görüş ileri sürülür. Dor göçleri 

sırasında kenti, tapınağı kuran efsanevi bir kahramanın adı olabileceği öyküsü genellikle 

kabul görmemiştir. Sıfatın kelime anlamı olan “üç yüzlü”5 ise,  Knidos’un dolayısıyla 

Apollon Triopios kutsal alanının sırtını dağlara dayamış bulunan üç yöne açık coğrafi 

konumu ile uyuşumlu görülmektedir; tanrının her yönden gelebilecek tehlikelere karşı 

koruyucu özelliğine vurgu yapılıyor gibidir.             

Apollon’un Knidos’ta ele geçen yazıtlar6 aracılığı ile saptayabildiğimiz bir diğer 

sıfatı Karneios ( Кαρνείώ ) ise, bölge için olduğu kadar özellikle Knidos için de oldukça 

önemlidir. Yazıtlar, açıkça kutsal alan veya tapınaktan bahsederler. Peloponnessos ve 

tüm Dor dünyasında rastladığımız7 sıfatın içerdiği anlam tartışmalıdır. Karnos isimli bir 

kahinden bahsedildiği gibi, Zeus ve Europe’nin oğlu olan ve Apollon ile aşk yaşayan 

Karneios ile ilgili anlatılan mitolojik öyküler8, inandırıcılıktan uzaktır. En akla yakın 

açıklama, sıfatın koç anlamına gelen Karnos sözcüğü ile ilişkili olduğu yönündedir. Koç, 

nasıl bir sürünün başını çekiyorsa Karneios da, Dorlar’ın başını çeken tanrısal güç olarak 

                                                 
5 Taşlıklıoğlu 1963, 64. 

6 IK 41-1, n. 164-165; Chaviaras 1910, 425, n.1; SEG 39, n. 1118; Waddington 1972, 368-369, n. 

1572; Love 1973, 100; Taşlıklıoğlu 1963, 63; Blümel 1996, 188. 

7 Taşlıklıoğlu 1963, 76. 

8 Pausanias, III, 13. 3; Farnell 1907, 134; Grimal 1997, 364. 
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görülmüştür9. Knidos ve belki de tüm Dor halklarının en büyük ve coşkulu bayramları, 

yaz mevsiminin son ayına ismini de veren Karneia şenlikleridir. Hatta Perslerle yaşanan 

Marathon mağlubiyetinin sebebi olarak, Sparta’lıların Karneia şenlikleri nedeniyle, 

savaşa geç katılmaları gösterilmiştir10. Şenliklerde geleneksel koşu yarışmalarının yanı 

sıra diğer sporlar, müzik, şiir ve tiyatro ile ilgili yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir,  

kazananlara çeşitli ödüller verilirdi. Başlangıçta ödül, üç ayaklı kazan olmuştur. Ancak 

kazananın, ödülünü tapınağa bağışlaması ve kutsal alan dışına çıkarmaması bir 

gelenektir. Bu geleneği bozan bir Halikarnassos’lu yarışmacı yüzünden kent,  

Heksapolis’in diğer kentlerinin de onayı ile, kutsal alanını Halikarnassos halkına 

kapatmıştır11.  

Apollon’un iki güçlü sıfatı ile birlikte, iki farklı kutsal alanın varlıkları birbirleri 

ile uyumlu gibi görünmektedir. Yeni Knidos’daki Apollon kutsal alanı; tapınağı, alana 

girişi sağlayan propylonu, sunağı, su kaynağı ve mağaradan oluşan özellikleri ile 

saptanabilmektedir12. Kutsal alanla ilgili bu özellikler, Anadolu geleneğinde karakteristik 

bir biçimde uygulanmaktadır. Sunak frizlerinden bir tanesinde Apollon ve Artemis’in 

doğum sahnesi betimlenmiştir. Ayrıca ele geçen bir yazıt da  kutsal alanın Apollon 

Karneios’a ait olduğunu belgeler13. 

                                                 
9 Herodotos, VII, 206; Farnell 1907, 131-132. 

10 Herodotos, VII, 206. 

11 Herodotos, I, 144; Bean 1987, 169. 

12 Love 1972, 398-399; Love 1973, 100-101; KST XXI, 2, 121. 

13 IK 41,1, n.164-165. 
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Emecik Apollon Kutsal alanı ise, hem yeni hem de eski Knidos’a hizmet vermiş 

olmalıdır.  Kutsal alanda ele geçen ve Geç Geometrik Çağ’dan M.S. 12.yy.’a kadar 

kesintisiz kullanıma işaret eden buluntuların varlıkları14, bu yöndeki görüşümüzü 

destekler. Ancak Yeni Knidos’un kurulduğu M.Ö. 5. ve 4.yy.’larda kutsal alanın 

kullanılmadığı görülür. Ele geçen buluntu grubu içerisinde birçok ithal malzeme 

bulunması, kutsal alanın deniz aşırı bir ilgi gördüğünün kanıtları olarak sunulur15.   

M.Ö. 7 ve 6. yy.’larda en parlak dönemi yaşayan Emecik kutsal alanında, Apollon 

tapınağı Dor düzeninde inşa edilmiştir ve ilk evresi Arkaik Çağ’a tarihlendirilmektedir. 

Ancak üzerine inşa edilen kilise nedeni ile oldukça tahrip olan mevcut yapı, Helenistik 

Çağ’a aittir. Temenos alanı içerisinde, blok taşlarla düzenlenmiş kült mağarası ve kutsal 

bir su kaynağı bulunmaktadır16. 

 

Kaunos 

Karia’nın güneydoğu ucunda, Dalyan Çayı deltasının sağ kıyısında yer alan 

Kaunos, günümüzde çayın taşıdığı alüvyonlar ile denizden uzak kalmış gibi görünse de 

döneminin en önemli liman kentlerinden bir tanesidir17. Kaunos bağımsız bir yapıda 

görülmek istenir. Kaunos, bağımsız olduğu gibi, etrafında ona bağlı şehirleri, köyleri 

içine alan ve adını taşıyan bölgenin de merkezi konumundadır18. 

                                                 
14 Berges 2000, 211. 

15 a.g.e., 171. 

16 Berges 2001, 94. 

17 Öğün 2001, 1; Bean 2000, 173; Sevin 2001, 128. 

18 Öğün 2001, 11. 



 14 

Herodotos, kendilerini Girit’li olarak görmelerine rağmen, Kaunos’luları, yerli bir 

halk olarak kabul eder ve dillerinin, geleneklerinin farklılığına değinir. Bu farklılık ve 

geleneklere olan bağlılık; yabancı tanrıları redderek, sadece atalarından kalma tanrılara 

ibadet edip, yabancı tanrıları kovmaları ile de kendini göstermektedir19.  

Kaunos tanrılarının başında hiç kuşku yoktur ki Basileus Kaunios gelmektedir20. 

Teras tapınağı ve çevresini kapsayan temenos alanı, kutsal taş ile simgelenen21 Basileus 

Kaunios’a ait olmalıdır22. Söz konusu temenos alanı, Hellenistik Çağ ile birlikte 

Apollon’un kutsal alanı olarak işlev görmüştür. Alanda ele geçen iki adet stel ve Apollon 

başı23, bu yöndeki görüşlerin arkeolojik kanıtlarıdırlar. Stellerin ilkinde, “Apollon 

tapınağında” ifadesi ve bir başka stelde de diğer tanrılarla birlikte Apollon’un adının 

geçtiği görülmektedir24. 

Apollon temenosu, açık bir kutsal alandır; kuzey yönünde beş odalı bir yapı 

kompleksi olan ziyafet binası ile sınırlanmaktadır25. Alandaki ziyafet binasının varlığı, 

kült uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olan kurban ritüeli sonrasında 

gerçekleştirilen şölenlerin kanıtı olarak yorumlanmalıdır. Ayrıca kültlerin, yoksulları ve 

yardıma muhtaç insanları belli bir ölçüde koruyabilmek için bir çeşit aşevi işlevi 

gördüklerini de söylemek mümkündür. Karia kıyılarında yardıma muhtaç insanlar, atadan 
                                                 
19 Herodotos I, 172. 

20 Öğün 2001, 12; Bean 1954a, 95. 

21 Diler 2002, 5. 

22 Öğün 2001, 99. 

23 a.g.e., 100. 

24 Taşlıklıoğlu 1963, 60. 

25 Işık 1999, 105. 
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kalma bir gelenekle ekonomik bakımdan güçlü vatandaşlar tarafından desteklenir ve bu 

desteğin organizasyonu, dinsel birlikler tarafından yapılırdı26. Bu geleneğin varlığı; 

bölgedeki kutsal alanların, dolayısıyla Apollon kutsal alanlarının da, yardım işleri ile bir 

çeşit sivil toplum örgütü işlevini de yerine getirdiğini düşündürmektedir. 

 Apollon temenosu tabanı, ana kayanın tamamen düzleştirilmesi ile 

oluşturulmuştur. Ancak alanda, ana kayanın doğal yapısı ile bırakıldığı bir başka temenos 

ile karşılaşılır. Bu alan, Anadolu’da kayalıklarla özdeşleştirilen Artemis’e adanmıştır. 

Kutsal oda içerisinde ele geçen bir kireç taşı Artemis heykelciği de bu yöndeki görüşü 

desteklemektedir27. Dolayısıyla Kaunos’ta Apollon ve Artemis’in, yine yan yana, dişil ve 

eril gücün birleşimi olarak bir bütünlük içerisinde tapınım gördüklerini söyleyebiliriz. 

Kaunos stoasında ele geçen bir başka yazıt, kentteki Apollon tapınımı ile ilgili bir 

başka ipucunu bizlere sunmaktadır. Kutsal bir su kaynağı kenarında kurulmuş olan ve 

tanrıça Leto’ya ait bir kutsal alanın rahibini konu alan bu yazıtın sözünü ettiği kutsal alan 

için Kaunos kenti içerisinde uygun bir yer bulunmamaktadır. Ancak Ölemez dağı 

eteklerinde yer alan ve şifalı suları ile dikkat çeken Sultaniye kaplıcasının yer aldığı alan, 

yazıtta geçen Leto kutsal alanı için en uygun yer olarak görülmektedir28.  

Ana kente olan uzaklık, şifalı su kaynağı ve yazıtın işaret ettiği Leto kutsal alanı 

bilgileri, bizleri Lykia bölgesindeki Letoon’a götürmektedir. Letoon’un ana kenti 

Ksanthos ile ilişkisi, Kaunos’un yerel ismi olan Kbid’in geçtiği bir üç dilli yazıt ile de 

                                                 
26 Strabon XIV, 653. 

27 Öğün 2001, 109, res.78. 

28 Öğün 2001, 178. 
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belgelenir29. Kaunos Letoon’unda da Apollon’un Artemis ile birlikte kutsanmış 

olabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Kaunos’ta Apollon kültünü işaret eden arkeolojik veriler, en erken Geç Klasik 

Çağ ile birlikte başlamaktadır30.  Bu tarihten itibaren Apollon,  geleneklerine ve ata 

tanrılarına sıkı sıkıya bağlı olan Kaunos’luların yerel tanrısı, Basileus Kaunios’un yerini 

alır. Kaunos kutsal alanında ele geçen, baitylos formunda, bir tanesinin üzerinde defne 

çelengi bulunan iki omphalosun ışığında Basileus Kaunios’un (Kaunos’un Kralı) Apollon 

olduğu düşünülür31. 

 

Halikarnassos 

M.Ö. 395 yılında Perslerin, Mylasa kentinin önde gelen ailelerinden Hekatomnos 

sülalesini Karia’ya satrap tayin etmesi ile birlikte, kaderi bütünüyle değişen  

Halikarnassos antik kenti, Bodrum yarımadasına lokalize edilmektedir.  

Hellen kültürüne olan hayranlığı ile bilinen Mausolos, yönetime geldiğinde, bölge 

ve Halikarnassos tarihini kökten değiştirmeye yönelik uygulamalarına, satraplık 

merkezini Mylasa’dan Halikarnassos’a taşıyarak ve bölgedeki yerli halkı, özellikle de 

Leleg yerleşimlerinde yaşayan halkı, bu yeni başkentte toplayarak başlamıştır32.  

Yazıt ve sikkelerin ışığında, Halikarnassos’da kutsal alanın yeri belirlenememiş 

olsa da,  Apollon’un baş tanrı konumunda olduğunu söyleyebilmek mümkündür. En 

                                                 
29 a.g.e., 12. 

30 Işık 1999, 105. 

31 Diler 2005, 5. 

32 Strabon XIII, I, 58; Sevin 2001, 122. 
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erken tarihli arkeolojik veriler, M.Ö. 5.yy. içerisine tarihlendirilen yazıtlardır. İlk 

örneğimiz, bir mezar stelidir. Stel üzerinde yer alan ifadelerden, mezar sahibinin, Apollon 

sunağını güzelleştirerek mücevherlerle süslü bir heykel adadığını öğreniyoruz33. M.Ö. 

455 yılına tarihlendirilen bir diğer stel örneği ise, kentteki Apollon tapınağının varlığını 

kanıtlaması bakımından önemlidir. Stel, sürgün edilmişlerin, sürgüne gittikleri yerde 

hiçbir şekilde gayrimenkul edinemeyeceğini, edinenlerin mallarının ise Halikarnassos 

Apollon tapınağına katılacağını bildirirken, kentteki Apollon kutsal alanının varlığını da 

belgelemektedir34. Buna göre, Halikarnassos’da, en azından M.Ö. 455 yılından itibaren 

Apollon’un kutsal alanı ile birlikte tapınım görmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

Halikarnassos’da Apollon iki farklı sıfat ile karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki 

Agyieus(άγυιέύς)35, sokakları, yolları, kapıları, evin içini ve dışını koruyan koruyucu 

tanrı anlamlarını içermektedir. Agyieus sıfatı ile Apollon, daha çok Kıta Yunanistan’da 

mil taşı formunda, fallik, loutrophoros kap formunu anımsatan bir simge ile temsil 

edilmiştir36. Ayrıca evlerde, kapı önlerinde yer alan konik formlu taş bloklar da, tanrının 

Agyieus sıfatını simgelerler37. Erken Hellenistik Çağ’a tarihlendirilen bu yazıt, 

Halikarnassos’daki bir Apollon Agyieus rahibinin, Artemis heykeli adağını konu 

edinmektedir. 

                                                 
33 Merkelbach 1998, 47. 

34 Taşlıklıoğlu 1967, 57. 

35 Merkelbach 1998, 49; CIG, 2661. 

36 LIMC, 327-332, n.1-27. 

37 Hirst 1902, 255, dipnot:43. 
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Apollon’un Halikarnassos’daki sıfatlarından ikincisi Arkhegetes (αρχηγετης) ise, 

başlangıçta rehberlik eden, kurucu anlamlarını içermektedir38. Apollon’un Anadolu için  

yaygın sıfatlarından biri olan Arkhegetes, içerdiği anlam ve yaygınlık bir arada 

değerlendirildiğinde, bu sıfat altında yerel özelliklerin daha baskın olduğu söylenebilir. 

Apollon; Pamphylia bölgesinde Side, Attaleia39 ve Perge’de40, Phrygia bölgesinde 

Hierapolis’de41 ve yine Karia’da Myndos’da42 bu sıfatı ile anılır.  Halikarnassos ve 

Myndos’da kurucu baş tanrı olarak tapınım görmesi, bölgede gördüğü saygı ve değerin 

onayı gibidir. Özellikle bölgenin başkenti durumundaki Halikarnassos’un varlık nedeni, 

başlangıçta rehberi ve kurucusu olan tanrı Apollon’dur. Apollon’un Arkhegetes sıfatı ile 

anıldığı yazıt, Roma İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilmektedir ve Augustus ile Parth 

kralı arasındaki anlaşmayı konu edinirken, Apollon ve Poseidon’a heykel adağı 

yapıldığından da bahseder. 

Apollon tapınağından bahseden bir başka yazıt43 ise kent takviminde yer alan ay 

adları ile ilgili bilgiler içermesi bakımından da önemlidir. Yazıt içeriğinden Apollonion 

ayının, kent takvimindeki önemli aylardan biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Halikarnassos’da Apollon kültünün önemini vurgulayan diğer arkeolojik bilgi 

kaynağımız ise kent sikkeleridir. M.Ö. 5.yy. ile 1.yy. arasına tarihlendirilebilecek 

                                                 
38 Taşlıklıoğlu 1963, 58. 

39 SEG 6, n.651; IGRR III, n.781; IGRR IV, 780. 

40 Taşlıklıoğlu 1963, 137. 

41 IGRR IV, n. 808; Taşlıklıoğlu 1963, 158. 

42 Paton 1888, 281, n.5; Taşlıklıoğlu 1963, 67.  

43 Şahin 1976, 19. 
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örneklerin ön yüzlerinde defne çelenkli Apollon başı, arka yüzlerinde ise tanrının simgesi 

lyra-kithara yer almaktadır44. Roma İmparatorluk Çağı sikkelerinde45 ise, ön yüz 

imparator büstlerine ayrılmıştır. Apollon, arka yüzde ayakta, giyinik, bir elinde lyra-

kitharası ve diğer elinde mızrapı ile klasik bir ikonografide görülmektedir. 

 

Telmisssos 

Mausolos’un Halikarnassos’a dahil ettiği Leleg kentlerinden biri olan Telmissos, 

Halikarnassos’a 10 km. uzaklıktaki Müsgebi, Pelen köyüne lokalize edilir ve çok 

bereketli topraklara sahiptir46.  

Kentin tek ve baş tanrısı, kahin rahiplerin atası olduğu düşünülen Apollon 

Telmissos’dur (Тελεµεσσού). Elimizdeki verilere dayanarak, bölgedeki en güçlü ve 

bilinen kehanet ocağının Telmissos’da olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki kent halkının 

Halikarnassos’a yerleşmeye zorlanmasından sonra bile kehanet ocağı ve kutsal alan, 

varlığını sürdürmüştür47. 

Apollon Telmissos’un önemi ve tanınmışlığını; kehanet becerisini babası 

Apollon’dan alarak kurduğu kehanet ocağının gücünü ve kehanetlerin, kuşların 

uçuşlarının yorumlanması ile gerçekleştirildiğini, antik kaynakların aktarımları ile 

saptayabilmek mümkündür. Herodotos, Pers savaşları sırasında Lydia kralı Kroisos’un, 

                                                 
44 SNG v. Aulock, n.338, 343, 346-348; Head 1897, n. 3, 4, 18,19, 62-65. 

45 SNG v. Aulock, n.2538, 8121. 

46 Herodotos I, 78; Hicks 1894, 373; Boysal 1964, 81; Boysal 1965, 123. 

47 Bean 2000, 118. 
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Telmissos kahinlerine danıştığını aktarır48. Cicero’nun aktardığı öykü ise, Telmissos 

kehanet ocağının kuruluşu ile ilgilidir. Söz konusu öyküye göre, kuzey rüzgarının 

ötesinde Hyperboreoi ülkesinde yaşayan Apollon’un oğulları Telmissos ve Galeotos, 

Apollon rahibinin yönlendirmesi ile, tanrıya sundukları kurban etinin bir kartal tarafından 

kaçırılmasına kadar, biri doğuya diğeri ise batıya olmak üzere yürüyecekler ve kehanetin 

gerçekleştiği yerde Apollon’a sunak inşa edeceklerdi. Kehanet gerçekleştiğinde, 

Telmissos Karia’ya, Galeotos ise Sicilya’ya ulaşmışlardı49. 

Arrianos ise; Phrygia kralı Midas’ın doğum hikayesini anlatırken, Apollon 

Telmissos’dan bahsetmektedir. Öyküye göre; Phrygia’lı fakir bir köylü olan Gordios, 

tarlasında çalışırken bir kartal gelir ve gün boyunca onunla birlikte kalır. Gordios, bunu 

kutsal bir işaret sayarak, bu işaretleri yorumlamayı çok iyi bilen Telmissos kahinlerine 

danışmaya gider. Çünkü Telmissos’lular; erkek, kadın, çocuk ayrımı olmaksızın kuşaktan 

kuşağa aktarılan bir kehanet becerisine sahiptirler. Gordios, Telmissos’un köylerinden 

birinde bir kıza rastlar ve olayı anlatır. Kız ona, kartalı gördüğü yere geri dönmesini ve 

Zeus’a bir kurban adamasını önerir. Gordios, kızdan onunla birlikte gelmesini ve sunuda 

yol göstermesini ister. Kız, Gordios’la birlikte gider, kurban ritüeli gerçekleştirilir; 

Gordios ile kız evlenirler ve bu evlilikten Midas doğar50.   

Antik kaynaklardan edindiğimiz bilgiler, kente ait yazıtlarla da doğrulanmaktadır. 

M.Ö. 2.yy.’ın başına tarihlendirilen ilk yazıtımız, stephanephoros görevini hakkı ile 

                                                 
48 Herodotos I, 175,183. 

49 Cicero 1998, I, 20. 

50 Arrianos, 2, III, 3-4. 
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yerine getiren bir Apollon Telmissos rahibinin onurlandırılması ile ilgilidir51. Aynı 

yazıtın içeriğinden Apollon rahibinin, Telmissos ve Halikarnassos arasındaki Apollon’a 

ait kutsal arazilerin paylaşımı konusunda çıkan bir anlaşmazlığı çözmüş olduğunu da 

öğrenmekteyiz. Kültlerin gelir kaynakları ve kutsal arazilerin önemi gibi bilgiler dışında, 

Apollon Telmissos rahip sınıfı ve yöneticilerinin, bölge içerisindeki etkinliği de, bu 

yazıttan edindiğimiz bilgiler ışığında aydınlanmaktadır. Diğer bir yazılı belge ise, M.Ö. 

3.yy. sonuna tarihlendirilmektedir52. Bu yazıtın içeriğinden, Apollon Telmissos kahin ve 

rahibinin bir “thiasos”, bir çeşit tarikat kurduklarını, bu tarikat için ailelerinin tüm üyeleri 

ile birlikte canla başla çalıştıklarını ve bu yönde kurban sunuları ve tanrıya arazi alımları 

için, ceplerinden para harcadıklarını öğrenmekteyiz. Delphi, Didyma ve Klaros’da da 

gördüğümüz gibi, kehanet ocaklarının zaman içerisinde bir ticarethaneye dönüşmeleri 

kaçınılmazdır. Bu yazıtta da Apollon rahibi, kendini överken ve kült için cebinden paralar 

harcadığını söylerken, aslında maddi destek istiyor gibi görünmektedir. Geleneksel ve en 

ünlü kehanet ocaklarında izlenen değişimin, Telmissos için de geçerli olduğunu 

gördüğümüz bu yazıtın ışığında, geleneksel bir kehanet ocağı ile karşı karşıya 

olduğumuzu söyleyebilmek mümkündür. 

Telmissos, sikke basmamıştır. Bu durum, kentten öte bir kutsal alanla karşı 

karşıya olduğumuzu düşündürür. Herodotos’un aktardıkları ve Pers savaşları sırasında 

oynadığı rol göz önünde tutulduğunda, Apollon Telmissos’un, en azından M.Ö. 7- 6. 

yy.’lardan itibaren varolduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak inanıyoruz ki, 

araştırmalar ilerledikçe, çok daha köklü bir kült uygulaması ile karşılaşılacaktır. Bu 

                                                 
51 Hicks 1894, 378. 

52 Paton 1896, 234, n.36. 
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yöndeki araştırmaların derinleştirilmesi ile bölge tarihi ve kült uygulamalarıyla ilgili çok 

önemli sonuçlara ulaşılacaktır. 

  

Myndos 

Mausolos’un, halkını Halikarnassos’a taşımadığı nadir Leleg yerleşimlerinden biri 

olan Myndos, Bodrum yarımadasının batı kıyısında yer alan Gümüşlük’e lokalize 

edilmektedir53.  

Myndos’ta ele geçen yazıtlarda Apollon’un “Arkhegetes”54  ve “vatanın tanrıları 

ve kurucu Apollon”55 olarak onurlandırılması, kentte kültün önemini gözler önüne 

sermektedir. Tıpkı Halikarnassos’ta olduğu gibi burada da Apollon, kentin varlık nedeni 

ve kurucu tanrısı işlevindedir. 

 İmparatorluk Çağı içerisine tarihlendirilen bir mezar steli üzerindeki yazıtta ise, 

Apollon’un Myndos dışında görülmeyen bir başka epitheti, Kymnisseus (Кυµνισσεί) ile 

karşılaşırız56. Kent yakınındaki bir yer veya mevki adını temsil ettiği düşünülen57 bu sıfat 

altında tanrı, “kentin tanrısı Apollon Kymnisseus” olarak tanımlanmaktadır. Yazıtların 

ışığında, elimizde herhangi bir mimari ipucu olmasa da, Myndos kenti içerisinde ve kent 

dışında iki farklı Apollon kutsal alanının olabileceğini düşünebiliriz. Kymnisseus 

                                                 
53 Sevin 2001. 124. 

54 Paton 1888, 280, n. 5. 

55 a.g.e., 281, n. 6. 

56 Paton 1888, 280, n.3 

57 Taşlıklıoğlu 1963, 66-67. 
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sıfatının bir yer veya mevkiiyi belirtiyor olması, Myndos kenti dışında Arkhegetes’ten 

ayrı olmak üzere, bir Apollon Kymnisseus kutsal alanının varlığına işaret etmektedir.   

Kos adasında ele geçen bir başka yazıt örneği ise, Myndos’da Apollonia 

şenliklerinin düzenlendiğini bildirmesi ile önemlidir. Apollon şenliklerinin 

vazgeçilmezleri; kurban ritüeli, şiir, müzik ve spor yarışmaları Myndos Apollonia 

şenliklerinin de özünü oluşturmaktadır 58. 

Apollon, Myndos sikkeleri üzerinde, giyimli Kitharoidos ikonografisinde 

görülmektedir. İki sikke örneğimiz de Septimus Severus’un hükümranlığında 

basılmışlardır. İlk örnekte Apollon arka yüzde giyimli, cepheden, sol elinde lyra-kithara, 

sağ elinde ise mızrap ile betimlenmiştir59 (Res.1). İkinci örnekte ise Apollon, ilk örnekle 

benzer bir ikonografide, kardeşi Artemis ile birlikte görülmektedir. Tanrı ve tanrıçanın 

arasında yılan sarılı üç ayaklı bir kazan, Artemis’in yanı başında ise bir ateş altarı takip 

edilebilir60.     

 

 

 

Bargylia 

Bargylia, İasos körfezine açılan Varvil koyunun oluşturduğu yarımada üzerindeki, 

günümüzdeki adıyla, Gökasar’a lokalize edilmektedir61. M.Ö. 3.yy.’da birleştiği Kindya 

                                                 
58 Nilsson 1906, 179. 

59 SNG v. Aulock, n.8121 

60 Head 1897, 139, n. 48. 

61 Bean 2000, 77; Sevin 2001, 121. 
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kenti kaynaklı, Anadolu ana tanrıçası biçim ve içeriğindeki  Artemis Kindyas, kentin baş 

tanrısı görünümündedir. Ancak özellikle Roma İmparatorluk Çağı’nda Apollon’nun da 

kent için önemli bir yeri olduğu ele geçen yazıtlar62 yardımı ile saptanabilmektedir. 

Yazıtlar üzerinde tanrı herhangi bir sıfatı ile anılmamaktadır. Ancak bir yazıtta tanrı, 

“kentin koruyucusu, vatanın en tanınmışı” olarak nitelendirilmektedir63. Bu tanımlama, 

kentte Apollon’a verilen önemi vurgularken, benzer tanımlamalarla kentin koruyucu 

tanrıçası olarak saygı gören Artemis Kindyas ile ortak tapınım olabileceği yönünde 

ipuçları da vermektedir. 

Artemis Kindyas ve Apollon’un ortak tapınıma yönelik diğer önemli arkeolojik 

verilere ise kent sikkeleri üzerinde rastlarız. İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilebilecek ilk 

örneğin ön yüzünde defne çelengi ile süslü başı ve omuzunda sadağı ile Apollon 

görülürken, arka yüz Artemis Kindyas kült heykeline ayrılmıştır64. Bir diğer sikke 

örneğinde ise; Apollon ön yüzde ilk örneğimizle aynı ikonografide yer alırken, arka 

yüzde simgeleri ok ve yay betimlenmiştir65.   

Artemis tapınağının yeri belirlenebilmiştir. Apollon’un ayrı bir kutsal alanda mı, 

yoksa Artemis ile birlikte aynı kutsal alanda mı onurlandırıldığı soruları ise bugün için 

yanıtsız kalmaktadır. Bununla birlikte sikke ve yazıtların ışığında, bölge genelinde 

olduğu gibi Bargylia’da da, Apollon ve Artemis kült ortaklığından söz etmek yanlış 

olmayacaktır. 

                                                 
62 Taşlıklıoğlu 1963, 55; Blümel 1985, n. 612. 

63 Cousin 1889, 40. 

64 Imhoof-Blümer 1991, 127. 

65 Head 1911, 612. 



 25 

 

İasos 

Mandayla körfezi, Güllük koyunun kuzeydoğu ucunda, günümüzdeki adıyla, 

Kıyıkışlacık’a lokalize edilen İasos, Strabon’un tanımlamasıyla karaya yakın bir ada 

yerleşimidir66. Günümüzde dar bir kıstak ile karaya bağlıdır. 

Arkeolojik veriler, kentin en önemli tanrılarının Apollon ve Artemis olduğunu 

göstermektedir. Kentin tanrıçası anlamına gelen Astias sıfatını alan Artemis’e ait kutsal 

alanın yeri belirlenebilmişken67, Apollon kutsal alanının yeri saptanamamıştır. İasos’daki 

Apollon kültü için ışık tutacak kaynaklarımız yine yazıtlar ve sikkelerdir. 

Kentte Apollon kültünü işaret eden yazıtlar68, kült ile ilgili detaylı bilgileri 

vermekten uzaktırlar. Ancak bu yazıtlar içinde bir tanesi, tanrıyı Stephanephoros 

(Στεφανηφόρωι) epitheti ile anıyor olması bakımından önemlidir. Panamara69 ve 

Stratonikeia’da70  ele geçen yazıtlarla da tanımladığımız bu sıfatı ile Apollon, yalnızca 

Karia’da karşımıza çıkar. Özellikle İasos yazıtının ışığında tanrının bu kentte Apollon 

Stephanephoros olarak, en azından M.Ö. 2.yy.’dan itibaren bir tapınağının olduğunu 

söyleyebiliriz. Karia’ya, özellikle de İasos’a özgü bu sıfatı ile, tanrının kült heykelinin 

başında her sene yenilenen bir çelengin bulunduğu ve sıfatın verilme nedeninin de bu 

ritüelden kaynaklandığı düşünülür. Ancak yasaları uygulamakla görevli baş kamu 

                                                 
66 Sevin 2001, 120. 

67 Berti 1993, 183. 

68 Taşlıklıoğlu 1963, 59. 

69 a.g.e, 69 ( BCH XXVIII, 236, n. 2 ) 

70  a.g.e., 70. 
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görevlileri için de Stephanephoros sıfatının kullanılması, tanrıya bu sıfat altında yasa 

koruyucu bir işlev yüklenmiş olabileceği ihtimalini öne çıkarır. 

İasos kent sikkelerinde Apollon’u M.Ö. 4. yy.’ın sonundan itibaren görmeye 

başlarız. Bu döneme ait az sayıdaki sikke üzerinde tanrı, lyra- kitharası ile birlikte 

görülmektedir71. M.Ö. 3-1. yy.’lar arasına tarihlendirilebilecek sikkelerde ise, tanrı, 

kardeşi Artemis ile birlikte görülmektedir. Ön yüz Apollon’a ayrılmıştır ve tanrı ayakta, 

bir elinde ok diğer elinde ise yay ile birlikte betimlenir72.  

    

Kedreai 

Keramos körfezinin doğu kıyıları yakınlarında yer alan Sedir adasına lokalize 

edilen Kedreai antik yerleşimi hakkında, M.Ö. 5. yy.’da Attika-Delos deniz birliğine üye 

olmasının dışında  çok fazla bilgiye sahip değiliz73. 

Kentte ele geçen yazıtlar74 aracılığıyla,  Apollon’a  Kedrieus ( Кεδρίευς ) 

 epitheti ile kült icra edildiğini saptayabilmekteyiz. Kedrieus sıfatı Kedreai’ye özgüdür ve 

Kedreai’li Apollon vurgusunu yapmaktadır. Tanrıyı sahiplenme amacıyla kentin ismi ile 

anılmasına ilişkin benzer örneklerin çoğaltılması mümkündür. Şehrin baş tanrısı Apollon 

Pythios sıfatı ile de anılmakta ve bu iki kült aynı rahip idaresinde sürdürülmektedir75. Bu 

ve benzeri kent isimlerinden türeyen sıfatlara anlamlar yüklenmeye çalışılmış, tıpkı 

                                                 
71 Head 1897, n. 1-6; Bean 1987, 80.  

72 Mionnet 1813, 505; Babelon 1897, 239. 

73 Sevin 2001, 125. 

74 Cousin 1886, 425-428, n. 2; Maiuri 1921, 478-479; Bean 1954, 45, n. 42.  

75 Maiuri 1921, 478-479; Bean 1954, 45, n. 42. 
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Kedreai’de olduğu gibi sanki iki farklı karakter, iki farklı tip varmış gibi görülmek 

istenerek gereksiz zorlamalara gidilmiştir. Ancak bu nitelikteki sıfatlar, tanrının kent 

halkı tarafından sahiplenilmesinin ürünü olarak yorumlanmalıdır. Bir başka deyişle 

Kedreai’de Apollon Pythios’dan daha farklı bir karakterde ikinci bir Apollon yoktur. 

Aynı karakterdeki, olasılıkla aynı ikonografideki tanrı aynı zamanda Kedreai’lidir de. 

 Kedreai’de korunagelen en önemli yapı kalıntısı; Dor düzeninde, M.Ö. 2. yy.’ın 

sonuna tarihlendirilen tapınaktır76.  Yazıtların da bulunduğu bu tapınak ve çevresi, 

Apollon kutsal alanı olarak yorumlanmaktadır. Ancak tapınak mimarisi ve kutsal alan 

tasarımı ile ilgili herhangi bir veri şimdilik ele geçmemiştir. 

 

Alabanda 

Çine’ye 7 kilometre uzaklıktaki günümüz yerleşimi Araphisar’a lokalize edilen 

Alabanda antik kenti; Apollon tapınımının kutsal alanı ile birlikte belgelenebiliyor olması 

ile önemlidir. İsminde yer alan –nd  bileşimi nedeniyle yerli ve köklü Karia şehirlerinden 

biri olması gerektiği düşünülen77  kentte Apollon üç farklı sıfat ile anılmaktadır. 

 İlk kez ve sadece Karia Alabanda’da ele geçen yazıtlar78 aracılığı ile 

saptayabildiğimiz İsotimos, İsoteimos ( Іσοτείµώ, Іσοτίµου ) sıfatı ile tanrı Alabanda’ya 

özgü bir anlayışı sergilemektedir. Kelime anlamıyla saygınlıkta eşit veya şeref 

bakımından denk anlamlarına gelen bu sıfatıyla Alabanda halkı tarafından Zeus ile bir 

tutulduğunu söylemek mümkündür. Apollon’un yerel bir tanrı ile birleştirilmiş 

                                                 
76 Anabolu 1965, 250. 

77 Bean 1987, 46. 

78 Laumonier 1934, 298; Couve 1894, 247. 
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olabileceği görüşü ileri sürülmüş olsa da, bunun gerçekliğini ortaya koyabilmek ve 

İsotimos sıfatının bu anlamdaki içeriğini kanıtlayabilmek güçtür79. Bununla beraber M.Ö. 

3.yy.’a tarihlendirilen, Delphi’de ele geçen bir yazıtta Apollon İsotimos ve Zeus 

Khrysaoreus’un, kentin koruyucu tanrıları olarak anılması, saygınlıkta eşit anlamını 

destekleyici bir kanıt olarak karşımıza çıkar80. Ayrıca yazıtın içeriğinden her iki tanrının 

da kutsal alanları ve sahip oldukları kutsal topraklarına, ‘asylia hakkı’ verildiğini 

öğrenmekteyiz.  

 Augustus’a ait olan bir heykel kaidesi81 üzerinde geçen tanrının Eleutherios 

Sebastos (Ελευθερίου Σεβαστού) sıfatı da sadece bu örnekle temsil edilmektedir. Kıta 

Yunanistan’da oldukça yaygın biçimde görülen bu sıfat, kentin özgürlüğünü veren 

tanrıya ve büyük bir çoğunlukla da Zeus’a verilmektedir82. Eleutherios Sebastos sıfatı; 

Alabanda’da Augustus’la ilişkili gibi görünse de, imparatorun tanrı ile bir tutulmasını, 

onun soyundan geldiğinin vurgulanmasını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu 

yazıtın ışığında, kent için imparator kültünden bahsetmek de yanlış olmayacaktır. 

İmparatorluk kültü, Augustus’un tanrılaştırılması ile Apollon’la birlikte tapınım 

görmüştür83.  

 Apollon’un kentteki diğer sıfatı olan Kissios (Кισσιου) ise, bir sikke üzerinde bu 

sıfatının yazıtı ile belgelenebilmektedir. Antonius Pius dönemine tarihlendirilen sikkenin 

                                                 
79 Taşlıklıoğlu 1963, 50-51. 

80 OGİS, n. 234; Cousin 1886, 300. 

81 CIG, n.2903; Taşlıklıoğlu 1963, 51. 

82 Şahin 2001, 47. 

83 Bağdatlı 2006, 227. 
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arka yüzünde tanrı; başında sarmaşık çelengi, sırtında sadağı, aşağı sarkıttığı sol elinde 

bir yay öne uzattığı sağ elinde ise bir karga  tutan ikonografisi ile karşımıza çıkar. Çıplak, 

hafif kaykılmış feminen bir duruş sergiler  ve ayaklarının dibinde de bir koç yer 

almaktadır84. Sarmaşık anlamını veren Kissios sıfatı ile sadece Alabanda’da karşılaşırız. 

Ancak kelimenin anlamı konusunda farklı görüşler de ileri sürülmüştür; alakarga veya 

saksağan85 olabileceği gibi, çakıl ve kaya anlamına gelen Karia dili kökenli bir sözcük de 

olabilir. Anadolu’da aynı kökten türemiş yer, ırmak, liman vb. adlarına rastlamak 

mümkündür86. Apollon, Alabanda’ya özgü bir sıfat ve ikonografiye sahiptir. Dolayısıyla 

yerel özellikler taşır ve simgelerinden yola çıkarak bir doğa tanrısı işlevinde olabileceği 

düşünülür.87 Sarmaşık Dionysos’u hatırlatsa da, ayakları dibindeki koç figürü, çobanlık 

ve hayvancılıkla ilgili çağrışımlar yapar.  

Tanrı, kent sikkeleri üzerinde sağ elinde karga veya kuzgun, sol elinde ise 

Alabanda için karakteristik olan ve bazı sikke betimlerinde de başlı başına gördüğümüz88, 

bir kökten çıkan üç dallı bir defne dalı tutmaktadır89. Tanrı uzun bir khiton giymiştir ve 

sol ayağının dibinde bir sütuncuk üzerinde lyra-kithara yer almaktadır (Res. 2).  Artemis 

ile birlikte betimlendiği bir başka sikkenin arka yüzünde de aynı ikonografide görülen 

tanrının ve kardeşi Artemis’in kült heykelleri bu biçimde olmalıdır90 (Res. 3).  
                                                 
84 Friedlaender 1881, lev. 2.5, 2.4; Mionnet 1813, 436; SNG v. Aulock, 2389. 

85 Pausanias, VIII, 12.14. 

86 Herodotos, V, 49,50; Plinius, V, 33. 

87 Cook 1925, 244. 

88 SNG v. Aulock, n. 2397, 2401. 

89 SNG v. Aulock, n. 2394. 

90 SNG v. Aulock, n. 2400. 
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Apollon kutsal alanında bulunan bir ionik sütun tamburu üzerindeki yazıt, 

tapınağın, Apollon İsotimos, tanrılaştırılmış Augustus’lar ve halka adandığının 

kanıtıdır91. Vitruvius’un92 pseudo-dipteral planlı olarak tanımladığı tapınak, kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda inşa edilmiştir ve girişi kuzeydoğu yönündendir93. 2000 yılında 

Aydın Müzesi tarafından temizlik çalışmalarında bulunmuştur; tapınağın, üzerine inşa 

edilen kilise tarafından tahrip olduğu ve planda değişiklikler olduğu tespit edilmiştir94. 

Gerçekten de yayınlardaki detaylı bilgilere rağmen, tapınağın günümüzdeki durumu 

kendini anlatamaz bir haldedir. Üzerine inşa edilmiş, olasılıkla kilise olarak yorumlanan 

yapı, tapınağı bütünüyle tahrip etmiştir ve çevrede çok az sayıda mimari blok 

korunabilmiştir. Yapıyı yayınlardan tanıyanlar için, mevcut durum yerinde görüldüğünde 

oldukça şaşırtıcıdır. Bu nedenlerle yayınlarda yer alan ve yerinde gözlemle tespit 

edebildiğimiz yönlenme dışındaki bilgiler, tartışmaya açıktır.  

Müze çalışmaları sırasında naos içerisinde tespit edilen, özgün tapınağa ait 

olabileceği düşünülen, ancak vaftiz havuzu olarak yorumlanan mermer havuz dikkat 

çekicidir. Tapınağın en kutsal yerindeki havuzun, dolayısıyla suyun varlığı, Apollon 

kutsal alanlarının karakteristiği ile uyuşumludur.     

Apollon, Alabanda kentinin dinsel yaşamı için başat bir rol üstlenmektedir. Ancak 

kültle ilgili tüm kaynaklar, Seleukoslar hakimiyeti ile birlikte M.Ö. 197 yılından itibaren 

                                                 
91 Bağdatlı 2006, 227, dipnot: 25, 26. 

92 Vitruvius, III, 2,6. 

93 Akurgal 1978, 31. 

94 Yener 2001, 180, 181. 
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görülmeye başlarlar95. Külte işaret edebilecek daha erken tarihli herhangi bir arkeolojik 

veriye günümüze değin ulaşılamamıştır. Bu durum kültün, siyasi egemenliğin baskısı ile 

kabul görmüş ve yerel tanrı ile birleştirilmiş olabileceği yönündeki görüşlere kanıt olarak 

gösterilmektedir96.      

 

Amos 

Marmaris koyunun deniz yolu ile güneyinde yer alan  Hisarburnu, Asarcık 

mevkine lokalize edilen97 Amos antik yerleşimi, mevcut kalıntıları, sikke basmamış 

olması ve antik kaynaklarca anılmamış olması ile ana yerleşime, olasılıkla Loryma’ya 

bağlı bir demos karakterindedir.   

Yüzey araştırmaları sırasında ele geçen ve M.Ö. 1. yy. - M.S. 1. yy. arasına 

tarihlendirilen iki yazıt98 aracılığı ile, Amos’ta Apollon’un,  Samnaios (Σαµναίου) sıfatı 

ile baş tanrı olarak onurlandırıldığını söyleyebilmek mümkündür. Amos dışında başka 

hiçbir yerleşimde görülmeyen bu eşsiz sıfatı ile yerli, sınırlı bir tapınım olarak 

sınıflandırılmak istenir ve bir yer veya mevki adı olduğu düşünülür 99. Ancak sıfatın  

-enos takısı ile sonlanmaması düşündürücüdür. Şimdiye kadar gördüğümüz gibi, tanrının 

yer veya mevki bildiren sıfatlarının hemen hepsi –enos eki ile sonlanmaktadır. Anadolu 

                                                 
95 Bağdatlı 2006, 228. 

96 a.g.e, 228-230. 

97 Bean 200, 164 

98 SEG 14, n. 688, 690. 

99 Taşlıklıoğlu 1963, 76. 
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dillerine özgü bir yapıda olduğu belirtilen Samnaios100, yerel ancak tanrıyı, karakter 

özelliği ile tanımlayan bir sıfat veya yerel bir tanrı adı olmalıdır. Ancak anlam ve işlev 

belirsizdir. Yazıtlardan bir tanesinin ele geçmiş olduğu terasta, kutsal eşyalar listesinin 

yazılı olduğu başka bir yazıtın da ele geçmiş olması, burada bir tapınağın var olması 

gerektiğini düşündürür.    

Akropolisin batı ucunda yer alan, oldukça tahrip olmuş, olasılıkla in antis planlı 

tapınak, Apollon Samnaios101 tapınağı olarak yorumlanmaktadır. Tapınak, Rodos ve 

Kıbrıs mimarisinden tanıdığımız kireç taşı üzerine sıva tekniğiyle inşa edilmiş 

olduğundan, tahribat büyük boyutlarda olmuştur102. 

Amos Apollon Samnaios kutsal alanında ele geçen bir başka yazıt ise, kutsal 

alanın bağcılık ve dolayısıyla da şarap üreticiliği ile yakından ilgilendiğini 

göstermektedir. Yazıt, üzüm ve şarap üretimi hasılatları ile ilgili bilgileri içerir103. 

 

 

 

Loryma 

 Karia’nın en korunaklı limanlarından bir tanesi olan Loryma antik kenti, 

günümüzde Bozuk köyü sınırları içerisinde yer almaktadır104. Bölgedeki antik 

                                                 
100 age., 52.  

101 Salviat 1993, 151. 

102 Held 2001, 194. 

103 Salviat 1993, 151 vd. 

104 Bean 2000, 166,167; Held 1996, 171. 
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yerleşimlerin önemli özelliklerinden biri, koinon olarak adlandırılan ve birkaç kentin bir 

kutsal alan ile politik bir merkezde birleşmesinden oluşan birlikler kurmuş olmalarıdır. 

Stratonikeia, Halikarnassos ve Mylasa, bu birleşik yapıyı en iyi yansıtabilecek örnekler 

olarak öne çıkarlar105. Karia’nın güney sınırındaki106 Loryma yarımadası da böyle bir 

koinon yapısı göstermektedir ve Roma İmparatorluk Çağı’na kadar bu konumunu 

sürdürmüştür.  

Kentte iki kutsal alanın varlığından söz etmek mümkündür. Artemis Soteira kutsal 

alanı, çok güçlü kanıtlar olmasa da kentin batısındaki ovada yer almaktadır107. Yazıtlar108 

aracılığıyla Apollon kutsal alanı olduğu saptanabilen bölge ise, daha güneydeki ova 

üzerindedir. Topografya, yükseltilerden oluşmaktadır ve kentin yayılım alanında 

yerleşimin bulunduğu düzlük dışında yer alan iki düzlük iki kardeşe adanmıştır. 

Birbirlerine olan uzaklık yaklaşık 750 metredir. 

 Apollon kutsal alanı, kentin en alçak yerinde dolayısıyla suyun toplandığı çanak 

üzerine inşa edilmiştir; kente kutsal bir yol ile bağlanmaktadır ve yol boyunca takip 

edilebilen mezar yapıları bu alanın nekropol olarak kullanıldığını gösterir109. Buluntular 

M.Ö. 6. yy. ile 3.yy. arasında yoğunluk göstermektedir. Temel kalıntıları ve çok az sayıda 

detay vermeyen mimari blok dışında, mimari izine rastlanmaz. Bu nedenle kazı 

yapılmadan mimari tasarım ve düzen ile ilgili bilgiye ulaşmak güçtür. Ayrıca tıpkı bölge 

                                                 
105 Held 1996, 171, 172. 

106 Strabon XIV, 656. 

107 a.g.e., 173. 

108 Blümel 1991, 8, no: 8-9. 

109 Held 1996, 174. 
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yerleşimlerinden Amos’daki Apollon Samnaios110 tapınağında da olduğu gibi, Rodos ve 

Kıbrıs mimarisinden tanıdığımız kireç taşı üzerine sıva tekniğiyle inşa edilmiş 

olduğundan tahribat daha da büyük boyutlarda olmuştur111. Ancak adak eşyası oldukları 

düşünülen çok sayıda mermer kap parçası yüzeyde takip edilebilmektedir112. Alanın 

kutsallığını koruduğu, Anadolu’daki diğer Apollon kutsal alanlarında da gördüğümüz 

gibi, üzerine inşa edilmiş olan üç adet kilise ile belgelenebilmektedir. Kent ve kutsal alan, 

M.S. 7.yy.’dan itibaren tamamen terk edilmiştir113.  

 Amos Apollon Samnaios kutsal alanında ele geçen bir yazıt, kutsal alanın bağcılık 

ve dolayısıyla da şarap üreticiliği ile yakından ilgilendiğini göstermektedir. Yazıt, üzüm 

ve şarap üretimi hasılatları ile ilgili bilgileri içermektedir114. Bölge kentlerinden 

Loryma’da da temel geçim kaynağının bağcılık olması, buradaki kutsal alanın da benzer 

bir gelire sahip olabileceğini düşündürür. 

Ayrıca, günümüzde yeri henüz tespit edilmemiş olan Glaukos körfezinde bir 

Artemision ve Leto kutsal alanının, yine Loryma yakınlarındaki Physkos kentinde de bir 

Leto kutsal alanının varlıkları115, bu kutsal alanlar içerisinde Apollon’un da 

onurlandırılmış olabileceğini düşündürür.     

 

                                                 
110 Salviat 1993, 151. 

111 Held 2001, 194. 

112 Held  1996, 175. 

113 a.g.e. 176. 

114 Salviat 1993, 151 vd. 

115 Strabon XIV, 651,652. 
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 Amyzon 

Günümüzde Mazın Kalesi’ne lokalize edilen Amyzon antik yerleşiminin adı, ilk 

kez M.Ö. 4.yy. ortalarında Attik-Delos deniz birliği vergi listelerinde geçmektedir116. 

Ödediği vergi miktarından küçük bir yerleşim olduğu anlaşılan kentten, antik yazarların 

da söz etmediği görülür. Sadece Strabon, bölgedeki büyük kentlere bağlı küçük 

yerleşimler olan Herakleia, Euromos ve Khalketor ile birlikte Amyzon’un da adını 

sayar117. 

Kentte sürdürülen kazı çalışmaları; İon düzeninde bir propylon ile girilen Dor 

düzeninde bir tapınağın bulunduğu bir kutsal alanın gün ışığına çıkmasına olanak 

sağlamıştır118. Kutsal alanın Apollon ve Artemis için hizmet verdiği, yazıtlar aracılığı ile 

belgelenebilmektedir. M.Ö. 2.yy.’ın başına tarihlenebilecek ilk yazıtta, III. Antiokhos’un 

kent halkını ve ileri gelenlerini selamlarken tanrı ve tanrıçanın tapınağından da söz 

edildiği görülmektedir119. M.Ö. 3.yy.’ın sonuna tarihlenebilecek bir diğer yazıt ise; 

Apollon ve Artemis’in ortak tapınımını belgelemesinin yanında, kutsal alana asylia 

hakkının verilmiş olduğunu da göstermektedir120.     

Tapınak anta bloğu üzerinde yer alan ve M.Ö. 3.yy.’ın son çeyreğine 

tarihlendirilen bir başka yazıt ise, Ptolemaios iktidarında da kutsal alan ile ilgilenildiğini 

                                                 
116 Bean 2000, 209; Sevin 2001, 113. 

117 Strabon, XIV, II, 22. 

118 Robert 1983, 7. 

119 Welles 1934, 169-170. 

120 a.g.e, 171.  
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gösterir. Yazıt, Apollon ve Artemis’e ortak kurban sunusundan bahseder. Ancak aynı 

yazıt, tapınağı, Artemis tapınağı olarak anar121. 

Apollon ve Artemis, Amyzon’da aynı kutsal alanda, ortak tapınım görmektedirler. 

Ancak son yazıt ışığında, Artemis’in daha baskın bir yapıda olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu durum, sikke betimleri ile de desteklenir. Amyzon sikkelerinin ön 

yüzleri, daima Artemis’e ayrılmıştır. Apollon, arka yüzde, kendi betimi ile değil de 

sadece simgeleri kithara-lyra veya üç ayak ile varlığını hissettirmektedir122.   

Amyzon’da Artemis ve Apollon ortak tapınımının, somut arkeolojik verilerle 

belgelenebilmesi önemlidir. Ancak bu küçük ve önemsizmiş gibi görünen kentte bile, 

İskender sonrası iktidar mücadelelerinin izlerinin takip edilebilmesi, daha da  önemli 

görülmektedir. Siyasi egemenlik yolunun, dini inanışlar kullanılarak açılmaya çalışıldığı 

gözlemlenmektedir.   

 

Hyllarima 

Marsyas (Çine) çayının küçük kollarından biri olan Meselve’nin sınırları 

içerisindeki, alçak ve yayvan bir tepe olan Maltepe’ye yerleştirilen Hylarima yerleşimini; 

Karca-Yunanca çift dilli bir yazıt sayesinde tanımlamak mümkün olabilmiştir123. Yazıtın 

içeriğinden, dinsel bir yönetmelik “lex sacra” olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 3.yy.’a 

tarihlendirilen yazıtta, kentte tapınım gören tanrıları takip edebilmek mümkündür. Buna 

göre kentin baş tanrısı, farklı sıfatlar altında gördüğümüz Zeus’dur. Apollon ise, 

                                                 
121 Robert 1983, 118. 

122 Robert 1983, 41. 

123 Laumonier 1934, 345, n. 39; Sevin 2001, 114. 
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Apotropaios (αποτρόραίου) sıfatı ile anılmaktadır. İonia’da Erythrai’da124 ve yine 

Karia’da Khalketor’da125 da Apollon’un bu sıfatı, ele geçen yazıtlar aracılığıyla 

tanımlanabilmektedir. Kötülüklerden arındırıcı, onları uzaklaştıran, kurtarıcı ve def edici 

anlamlarını içeren Apotropaios, sadece Apollon’a özgü bir sıfat değildir. Anadolu’da 

Athena ve Zeus’un da bu sıfatla anıldığı yazıtların ele geçmesi, tanrının bu sıfatla 

ilişkilendirilebilecek bir betiminin olmaması, tanrı veya tanrıçaları tanımlamada 

kullanılan, genel bir sıfatın olması gerektiğini düşündürür.                                                                           

                Dini yönetmelik niteliğindeki metinde, Apollon ve Artemis bir arada 

anılmaktadır ve onların kutsal topraklarından bahsedilir126. Aynı yazıt, Artemis ve 

Apollon’un tarım yapılan bereketli kutsal topraklarının üzerinde bir tapınaklarının 

olduğunu bildirmesi açısından da önemlidir. Apollon kutsal alanının varlığına işaret eden 

bir başka arkeolojik kanıt ise; bir tapınağa ait olduğu düşünülen arşitrav bloğu üzerinde 

yer alan ve yapının Apollon ve Hekate’ye adandığını bildiren yazıttır127. Hekate ile 

Apollon’un birlikteliğini bölgede ilk kez Hyllarima’da görmekteyiz. Elimizdeki 

arkeolojik verilerden yola çıkarak, dinsel bir merkez olduğu şüphesiz olan Hyllarima’da, 

Apollon ve Artemis ile Apollon ve Hekate’ye ait iki farklı tapınak olabileceği görüşü dile 

getirilir128. Tartışmaya açık bu düşüncenin ötesinde, şüphe yoktur ki Apollon, 

                                                 
124I.G.R.R. IV, n.1539; Taşlıklıoğlu 1963, 17-18; Merkelbach IK 2, n.207. 

125 Laumonier 1934, 351-352; Taşlıklıoğlu 1963, 61-62. 

126 Laumonier  1934, 371, n. 39. 

127 Laumonier  1934, 378, n. 41. 

128 Laumonier 1958, 457. 
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Hyllarima’da kutsal alanı ile birlikte tapınım görmektedir ve kardeşi Artemis ile kült 

birlikteliği içerisindedir. 

 

Apollonia Salbakos 

 Denizli iline bağlı Tavas kasabasının, Medet köyüne yerleştirilen Apollonia 

Salbakos, tıpkı Anadolu’daki diğer Apollonia ismindeki kentler gibi Seleukoslar 

tarafından kurulmuştur ve diğerlerinden ayıran Salbakos adını, yakınında bulunan 

Salbakos dağından almaktadır129. 

 Kentin adı, Apollon’un yurdu anlamına gelebileceği gibi Seleukos sülalesi 

krallarının eşleri, özellikle de III. Antiokhos’un eşi Apollonia şerefine kurulmuş 

olabileceği görüşü de göz ardı edilmemelidir. İsminden dolayı Apollon ile ilgili güçlü 

veriler beklenmesine rağmen, kentte ele geçen epigrafik kaynaklar kült ile ilgili detaylı 

bilgiler vermekten uzaktırlar. Sadece bir yurttaşın onur yazıtında Apollon ismine 

rastlarız. Epigrafik kaynakların bu suskunluğuna rağmen sikkeler, kült hakkında bizleri 

bilgilendirmektedir.  

 Augustus, Caligula ve Traian’ın dönemlerinde, Apollon’u sikkelerin arka 

yüzlerinde, giyimli, bir elinde karga veya kuzgun, diğer elinde ise defne dalı ile 

görmekteyiz130 (Res. 4). Apollon’un bu ikonografisini Alabanda sikkeleri131 üzerinde de 

takip etmek mümkündür. Daha geç tarihli Lucius Verus ve Gallienus dönemi 

örneklerinde ise, benzer ikonografideki Apollon, dört sütunlu ve Suriye tipi alınlıklı bir 

                                                 
129 Jones 1971, 43. 

130 SNG v. Aulock, n. 2486, 2487, 2489, 2490. 

131 SNG v. Aulock, n. 2394, 2400. 
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tapınağın içerisinde, iki yanında birer tanrıça ile birlikte betimlenmiştir132. Tanrıçalardan 

bir tanesi kentte güçlü bir külte sahip olduğu bilinen Meter Theon Oreia Epokoos, 

“duyduğuna yanıt veren dağ tanrılarının anası”   olmalıdır133. Diğer tanrıçanın ise 

Artemis olabileceği düşünülebilir (Res. 5).           

 

Khalketor 

 Mylasa’nın kuzeybatısında, günümüzdeki adı ile Karakuyu’ya lokalize edilen 

Khalketor; Kaunos gibi kendine özgü dil yapısı ile dikkat çeker ve Hellenistik Çağ ile 

birlikte Mylasa’ya bağlanmıştır134. Ancak kentte ele geçen Roma İmparatorluk Çağı 

yazıtları ışığında, kentte en azından dini hayatın sona ermediğini söylemek mümkündür.   

 Khalketor’da ele geçen üç epigrafik kaynak Apollon ile ilişkilidir. İlk örnek 

Hellenistik Çağ’a tarihlendirilir, kentin kanunları ile ilgili olan metinde, Apollon tapınağı 

ifadesi geçer. Kentte tapınağa ait olabilecek kalıntılar ne yazık ki birkaç mimari bloktan 

ibarettir. İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilebilecek ikinci örneğimizde ise Apollon, 

Apotropaios ( αποτρόραίου) sıfatı ile anılmaktadır135. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu 

sıfat ile tanrı kötülüklerden arındırıcı, onları uzaklaştıran, kurtarıcı ve def edici olarak 

algılanmaktadır. Son örneğimiz de İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilir ve Apollon’un, 

sıfatsız olarak Artemis’le birlikte anıldığı görülür. Khalketor vatandaşlarından bir 

                                                 
132 SNG v. Aulock, n. 2494, 2491. 

133 Robert 1954, 281. 

134 Bean 2000, 33; Sevin 2001, 119. 

135 Laumonier 1934, 351. 
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tanesinin tüm mallarını tanrı ve tanrıçanın hizmetine sunduğunu bildiren bu yazıt136 

sayesinde, tanrının bölgedeki bir çok küçük kent yerleşiminde olduğu gibi Artemis’le 

birlikte tapınım görmüş olduğunu öğrenmekteyiz.   

 

Koliorga 

           Apollon’un  ikiz kardeşi Artemis ile birlikte ortak tapınım gördüğü ve anıldığı bir 

başka Karia yerleşimi; Stratonikeia kentinin demoslarından bir tanesi olan Koliorga’dır. 

Tanrı ve tanrıçanın Koliorga’lı olarak anıldıkları yazıtlar137, birlikte tapınımın 

sürdürüldüğü bir kutsal alanın varlığını kanıtlarlar. Ancak kutsal alanın yeri ve özellikleri 

bilinmemektedir. Koliorga’da da Artemis ve Apollon birbirlerinden ayrılmaksızın daima 

birlikte anılmaktadırlar. Yazıtlarda rahiplerden bahsedilmesi138 ve gizem tapınımı ile 

ilgili ipuçlarının varlığı139; Erken İmparatorluk Çağ ile en azından M.S. 212 yılları 

arasında Koliorga’da süregelen etkili kült uygulamaları ve ritüellerinin kanıtlarıdırlar.     

 

 Mylasa 

            İç Karia’nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Mylasa’nın egemenlik alanında, 

Apollon onurlandırılmıştır. Ancak Osogos ve Labraundos  sıfatları altında Zeus kültü o 

kadar güçlüdür ki, Apollon tapınımı geri planda kalır. Zeus Osagos’a ait olan toprakların 

                                                 
136 Laumonier 1934, 372-373. 

137 Deschamps 1888, no. 9, 10, 21, 38, 50. 

138 a.g.e., 83- 84, 265.  

139 Deschamps 1888, 256. 
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sayıldığı bir yazıt140 sayesinde, M.Ö. 2.yy.’ın sonunda Apollon ve Artemis’e ayrılmış 

olan kutsal toprakların varlığını bilmekteyiz. Kutsal toprakların varlığının yanında 

Bodrum Müzesi’nde bulunan Mylasa yazıtı141, bir Apollon rahibinin onurlandırılmasını 

içermesi ile önemlidir. Bu yazıtta Apollon, Pythios sıfatı ile anılmaktadır. Yazıtta geçen 

Apollon rahibinin varlığı, işlevsel olan Apollon kültünü belgelemektedir.  

   

 Olymos 

Mylasa’nın hemen kuzeyinde günümüzdeki adı ile Kafaca köyüne yerleştirilen142 

Olymos’da, Apollon, daima Artemis ile birlikte anılır. “Olymos halkının tanrıları” olarak 

onurlandırılan tanrı ve tanrıça; M.Ö. 2-1.yy’lara tarihlendirilen arazi kira ve satış 

yazıtlarından anlaşıldığına göre çok geniş ve verimli toprakların sahipleridirler143. Söz 

konusu yazıtlarda Apollon ve Artemis rahiplerinin kira sözleşmelerine kefil olmaları; 

hem dinsel otoritenin ekonomik gücünü hem de kutsal alanın varlığını belgeler. Toprak, 

tanrıların malıdır ve halka işlemeleri için kiralanır. Kira ödendiği sürece bir sorun yoktur, 

arazi babadan oğula aktarılabilir. Kutsal alanın tasarımı ve tapınak mimarisi hakkında 

yeterli arkeolojik veri yoktur; kentte ele geçen ve kutsal alana ait olduğu düşünülen 

mimari bloklar aracılığıyla Hellenistik Çağ’a tarihlendirilmek istenir144.   

 Hydai 

                                                 
140 Crampa 1972, 140, 141. 

141 Engelman 1974, 216, 217. 

142 Sevin 2001, 118. 

143 Waddington 1972, 104; Persson 1922, 414-426. 

144 Robert 1935, 338. 
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Olymos’un doğusunda, günümüzdeki adı ile, Damlıboğaz’a lokalize edilen Hydai 

yerleşiminde, Apollon ve Artemis’in birlikte onurlandırılıyor ve ortak bir kutsal alanda 

tapınım görüyor oldukları düşünülmektedir145. Bölgede oluşturulan politik ve dini 

birliklerden bahseden bir yazıt üzerinde tanrı ve tanrıça “ataların tanrıları” προγονικοι 

φεοι olarak anılırlar146. Kutsal alanın yeri belirsiz ve tartışmalıdır. Hydai-Damlıboğaz 

yerleşiminin en önemli mimari kalıntısı olan, Apollon ve Artemis’e adanmış kutsal alan, 

günümüz tahribatı ile tamamen yok olmuştur147. Orta ve Geç Tunç Çağı’ndan başlayarak 

neredeyse kesintisiz malzeme veren kentteki Apollon kültü de köklü ve geleneksel bir 

yapıda olmalıydı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Robert 1935, 338; Diler 2001, 225. 

146 Robert 1935, 338. 

147 Diler 2001, 225. 
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2) İONİA’DA APOLLON 

 Kültürlerin kaynaşma potası, bu kültürlerin çarpışmasından açığa çıkıp yayılan 

ışıkla uygarlık tarihinin en büyük aydınlanmalarından birinin beşiği olan, İonia; doğuda 

Lydia, güneyde Karia, kuzeyde Aeolia bölgeleri ile komşudur ve günümüzde İzmir ve 

Aydın illerini kapsamaktadır. 

 12 İon kentinin oluşturduğu siyasi birlik etrafında toplanan bölge kentlerinin, ana 

tanrıça olarak algılanan Artemis ve kardeşi Apollon’un kültleri çerçevesinde, dini bir 

birlik içerisinde de oldukları görülmektedir. 

  

 Didyma        

 İonia’nın kalbi Miletos’un kutsal alanı, bölgenin ve Anadolu’nun en görkemli 

tapınım ve kehanet merkezi olan Didyma, günümüzde Miletos’un yaklaşık 16 km. 

güneyindeki Akköy sınırları içerisinde yer almaktadır.  

Anadolu’da yer alan kutsal alanlar içinde antik kaynaklarca en fazla anılan kutsal 

alan Didyma’dır148. Didymeus sıfatının, Yunanca’da ikizler anlamına gelen  “didymos” 

kelimesi ile olan benzerliği nedeniyle; Apollon’un kardeşi Artemis ile birlikte tapınım 

görmüş olduğu, kelimenin tanrı ve tanrıçayı, iki tapınağı işaret ettiği düşünülür149. 

Didyma adı ile, kutsal alanda bulunan iki su kaynağı veya kurulu olduğu bölgedeki iki 

tepenin ifade edilmeye çalışıldığı biçimde aktarımlar da vardır150. Ancak kutsal alanda iki 

                                                 
148 Herodotos, I, 46, 92, 157-159; II, 178, 159; V, 36; VI, 19; Pausanias, I, 16, 3; VII, 5, 4; IX, 10, 

6; Strabon, VIII, 421, XI, 518, XIV, 634, 814. 

149 Pausanias, VII,2,6; Bean 1966, 231. 

150 Callimachus, 194, 28. 
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tapınak, iki kaynak veya iki tepe yoktur. Didymos’un Yunanca’da değil de yerli dillerde 

bir karşılığı olmalıdır. Karia’daki Idyma, Loryma, Sidyma gibi yerli kent isimlerinde 

olduğu gibi, Didyma’nın da Karia dilinde bir karşılığı olması gerektiği düşünülür151. 

Anadolu’da birçok dağın, ana tanrıça kültünden kaynaklanan Dindymon adıyla anılıyor 

olması, bu yöndeki görüşlere ilişkin güçlü kanıtları oluştururlar152.       

Antik kaynaklarda, Didyma Apollon kutsal alanının, İon göçleri öncesinden, M.Ö. 

11. yy.’dan beri varolabileceği bilgisine rastlamak mümkündür.153 Ancak kutsal alanda 

ele geçen en erken tarihli arkeolojik veriler, M.Ö. 800 yıllarına tarihlendirilen Geç 

Geometrik dönem seramikleridir154.   

Apollon’un Didymeus sıfatı ile onurlandırıldığı en erken tarihli yazılı belgeler, 

M.Ö. 6.yy.’a tarihlendirilir. Arkaik Çağ yazıtları içerisinde adak yazıtlarının, büyük bir 

çoğunluk oluşturduğu, bununla birlikte kehanet cevaplarının da yer aldığı 

görülmektedir155. Miletos ve Didyma’da ele geçen çok sayıda yazıt aracılığı ile, Arkaik 

Çağ’dan başlayarak Roma İmparatorluk Çağı sonuna kadar, Apollon’un, Didymeus sıfatı 

ile onurlandırılmış olduğunu söyleyebilmek mümkündür156. Adak yazıtlarının, Kıbrıs’tan 

                                                 
151 Fontenrose 1988, 5. 

152 Wilamowitz 1895, 181; Gruppe 1906, 1250; Strabon, XIV, 1,40. 

153 Pausanias, I, 16, 3; VII, 5, 4; IX, 10, 6. 

154 Fontenrose 1988, 7. 

155 Fonten rose 1988, 8. 

156 SEG 35, n.1130, 1098, 1099, 1102; SEG 30, n. 1285, 1341; SEG 2, n. 568, 569; SEG 4, 446, 

451, 452, 454, 455; IGRR III, n.98; Taşlıklıoğlu 1963, 32-39. 
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Kyzikos’a, Anadolu’nun hemen her yerinden ve Kıta Yunanistan’dan gelenlerce 

sunulmuş olması, kültün ne kadar geniş bir alanda yayılım gösterdiğini belgeler157. 

Yazılı belgelerden kült uygulamaları ile ilgili çok detaylı bilgiler ediniriz. 

Tapınmanın merkezinde kurban ritüeli bulunmaktadır. Kurban edilen hayvanlar boğa, 

koyun ve keçidir. Seleukos Nikator ve Antiokhos’un M.Ö. 288 yılında Didyma’ya adak 

olarak 1000 adet koyun ve 12 adet boğa göndermiş oldukları, yazıtlarla 

belgelenebilmektedir158. Kutsal alana sunulan adak eşyaları içinde ilk sırayı, “phiale” 

sunu tasları almaktadır. Farklı formlarda kaplar ve vazolar, yekpare fildişleri, içleri 

kimyon vb. baharat dolu kaplar, altın veya gümüş üç  ayaklar, diğer adak eşyaları olarak 

sıralanabilirler159.  

Apollon Didymeus’un onuruna kutlanan en önemli bayram, Didymeia 

şenlikleridir. Miletos’dan kurban ritüeli ile başlatılıp, kutsal alanda devam ettirilen 

şenliklerde, spor ve müzik yarışmalarının düzenlendiğini ve bu yarışmaların özellikle 

tiyatro ve müzik ile ilgili olanları için Miletos tiyatrosunun da kullanıldığını, yine yazıtlar 

aracılığıyla öğreniriz160. Şenliklerde zafer kazananların onuruna dikilen yazıtlar; değişik 

yaş gruplarında boks, güreş, atletizm ve meşaleli bayrak yarışları ile kithara ile şarkı 

söyleme, koro şarkıları söyleme gibi sanatsal etkinlikleri kapsayan yarışmaların 

düzenlenmiş olduğunu gösterir. Şenliklerin ilk günü sabahında, 12 Miletos’lu genç kızın 

                                                 
157 Rehm 1958, 424-480.   

158 Rehm 1958, 424. 

159 Rehm 1958, 424-478. 

160 Rehm 1958, 161-180. 
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oluşturduğu koronun Phoibos için şarkılar söylemesinden sonra boğa kurban ritüeli 

gerçekleştirilir ve tüm kent ve kült personeli kutsal alana doğru yürümeye başlardı161.  

Herodotos’un aktardıkları162, kutsal alanın başlangıçta “Brankhidai” olarak 

adlandırıldığını gösterir. Kuruluş öyküsü de, Apollon’un Miletos’lu bir kadından doğma 

oğlu Brankhos ile ilgilidir. Hamileliği sırasında rüyasında güneşi göğsüne-kalbine girmiş 

olarak görür. Bu korkudan dolayı da doğan erkek çocuğuna Brankhos adını verir. 

Brankhos büyüdüğünde korulukta dolaşırken Apollon’a rastlar ve tanrı ona nefesi ile 

kehanet becerisini verir163. Bunun üzerine aynı korulukta Brankhos’un kurduğu tapınak 

ve kehanet ocağı, uzun yıllar babadan oğula geçen bir miras ile Brankhos sülalesinin 

adıyla Brankhidai olarak anılır. Miletos ile kutsal alanı birbirlerine bağlayan kutsal yolun 

kenarlarında bulunan oturan heykel tasvirleri, bu sülalenin mensupları olarak 

yorumlanırlar164. 

Kutsal alan, ilk kuruluşunda olasılıkla kaynak suyu ve bir sunaktan ibarettir. İlk 

yapı kalıntısı, M.Ö. 8. yy.’ın sonu ile 7.yy.’ın başında, kuzeydoğu-güneybatı 

yönlenmesinde, üç tarafı çevrili kerpiçten  basit  bir sekos olarak karşımıza çıkar. M.Ö. 

6.yy.’ın ortasında sekosu da içine alan, üstü açık, iç avlusu bulunan dipteral planlı tapınak 

inşa edilir. M.Ö. 494 yılında Persler tarafından tamamen tahrip edilen Arkaik Çağ 

                                                 
161 Fontenrose 1988, 69. 

162 Herodotos, II, 159. 

163 Taşlıklıoğlu 1963, 40 (Lucianus, Alexander, 29). 

164 Boysal 1979, 54. 
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tapınağının üzerine, M.Ö. 334 yılındaki Granikos zaferinden sonra günümüzde 

kalıntılarını gördüğümüz Hellenistik Çağ tapınağı yapılır165. 

Tapınak planı, alışılmışın dışındadır. Pronaos, kehanet cevabı bekleyenler için 

bekleme odası görünümündedir ve tapınağın iç bölümlerine geçişe olanak tanımaz. 

Cellaya, pronaosun güney ve kuzey köşelerinden, ancak bir kişinin geçebileceği 

boyutlarda açılmış olan iki eğimli koridor ile inilir. Cellada; kutsal kaynak, kutsal ağaç ve 

içerisinde kült heykelinin de yer aldığı naiskos bulunur. Naiskos’un tam karşısında 22 

basamakla çıkılan odanın, “chresmographion”  kehanet ofisi olduğu düşünülür. Bu 

odanın güney ve kuzey köşelerinde yer alan labirent biçimli iki merdiven, tapınak cella 

duvarının üzerine ulaşır fakat ne amaçla kullanılmış oldukları belirsizdir. Tapınak 

girişinde, mevcut yapının orta aksından az bir sapma ile yuvarlak kuyu biçimimde bir 

sunak ve yanında kutsal kaynak suyunun kuyusu yer alır. Sunak ve kutsal kaynak 

kuyusunun kuzeydoğusunda tapınak giriş yönünü çevreleyen teras duvarı yer almaktadır. 

Bu teras duvarında çok sayıda heykel kaidesi ve adak stelinin ele geçmiş olması, terasın 

adak heykelleri ve stellerinin sergilenmesi amacıyla kullanılmış olabileceğini düşündürür. 

Tapınağın doğu uzun kenarına yaklaşık elli metre mesafede ise, tapınağa paralel olarak 

uzanan stadiumun oturma sıralarının izleri görülür166.     

Apollon, Didyma ve Miletos’da Didymeus sıfatının dışında, Philesios ve 

Delphinios sıfatları ile de onurlandırılmıştır. Philesios, sadece antik kaynaklar aracılığı ile 

                                                 
165  Tuchelt 1992, 12-19; Gruben 1963, 101,102; Knackfuss 1941,121-129.   

166 Tuchelt 1992, 12-19, Fontenrose 1988, 34-41, Parke 1986, 121-131. 
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tanıdığımız ve Kanakhos’un kült heykelini yapmış olduğu Apollon ile özdeşleştirilmek  

istenir . Ancak yazılı hiçbir belgede karşımıza çıkmaz167. 

Delphinios (δελφινίο, δελφινίωι ) sıfatı ise, Miletos’daki Apollon kutsal alanında 

ele geçen bir sunak üzerindeki yazıt aracılığı ile belirlenmektedir168. Tanrının Delphi’li 

olduğunu vurgulayan bir özellik taşımaktadır. Delphi’nin kuruluş söylencesine dayanan 

sıfat, tanrının göçmenlere yunus biçiminde görünmesi sonrasında gemicilerin ve 

gemilerin koruyucu tanrısı olma özelliğini de taşımaktadır. Bu nedenle yunus, bu sıfat 

için bir simge olmuştur169. Ancak Delpinios sıfatı Didyma ve Miletos yazılı 

kaynaklarında çok sınırlı sayıda görülmektedir. Pers işgali sonrasında bir süre susan 

kutsal alan, Hellenistik Çağ ile birlikte kendi özgün kehanet yapısından uzaklaşmış, 

Delphi’deki uygulamalara benzer bir biçimde görülmeye başlamıştır. Delphinios sıfatı da 

bu değişikliğin ürünü gibi görünmektedir. Yazılı belgelerin kısıtlılığı da fazlaca 

benimsenmediğini göstermektedir. Ancak kent içindeki kutsal alan, tek bir yazıtın varlığı 

ile tamamen ona adanmıştır. Didyma’da gerçekleştirilecek ritüellerin bu kutsal alanda 

başlatılıp, kutsal yol takip edilerek, Didyma’da sürdürüldüğünü biliyoruz. Kutsal alan, 

aslanlı limanın doğusunda yer almaktadır. En erken tarihli buluntular, M.Ö. 6.yy. 2. 

yarısına tarihlendirilen portatif sunaklar ve 4x43 metre boyutlarındaki dikdörtgen bir 

sunağa ait temel kalıntılarıdır. Kutsal alan dört tarafından stoalarla çevrelenmiştir ve 

ortada tholos planlı bir tapınak yer alır170. Günümüzde takip edilebilen mimari kalıntıların 

                                                 
167 Fontenrose 1988i 118. 

168 Milet III, n.158;163, n.31a; Taşlıklıoğlu 1963, 34-40.  

169 Fontenrose 1988, 121-122. 

170 Akurgal 1978, 210: Kleiner 1968, 580. 
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özgünleri Hellenistik Çağ’a ait olmalarına rağmen, Roma İmparatorluk döneminde birçok 

ekleme ve düzenleme yapılmıştır. Özellikle Augustus, Hadrian ve Caligula’nın 

hükümranlıkları döneminde inşa faaliyetlerinin özel bir ilgiyle hızlandığı 

görülmektedir.171 

 Didyma’da Arkaik Çağ kehanet ritüelleri, sunuluş biçimi ile Hellenistik Çağ’ın 

uygulamaları arasında farklılıklar görülmektedir. Brankhos sülalesi zamanında, 

kahinlerin erkek oldukları, cevapların doğrudan tanrının ağzından ve düz yazı biçiminde 

yazıldığı, ele geçen Arkaik Çağ kehanet metinlerinden anlaşılmaktadır. Persler’in, 

Brankhos sülalesi ile birlikte Ektabana’ya götürmüş oldukları Apollon kült heykelinin, 

Seleukos tarafından geri getirilmesi ile, yaklaşık bir buçuk asır sonra yeniden başlayan 

Hellenistik Çağ kehanet cevaplarındaki en büyük farklılık, cevapların Delphi’de olduğu 

gibi dizeler halinde verilmesidir172. Erkek kahinlerin yerini, yine Delphi’deki gibi, kadın 

kahinler almıştır ve cevap dili de benzer biçimde değişmiştir. Artık tanrı doğrudan 

konuşmaz. Yazıtlarda, önce sorunun yazıldığı ve ardından tanrı dedi ki diye belirtilerek, 

cevabın verildiği görülmektedir173. Hellenistik Çağ’da kendi geleneklerini unutmuş olan 

Didyma, ritüelleri ithal etmiş görünmektedir. 

Kehanette bulunan kadın kahinlerin, kehanet öncesi üç gün oruç tuttuklarını, 

yıkanmadıklarını ve bu süre boyunca tapınakta yattıklarını, kehanete başlamadan 

ayaklarını veya cüppelerini kutsal suda ıslattıktan sonra suyun buharını içlerine 

çektiklerini ve esriyerek cevapları vermeye başladıklarını, antik kaynaklar aracılığı ile 

                                                 
171 Parke 1985, 69-93. 

172 Parke 1986, 125, dipnot 14. 

173 Parke 1986, 129, dipnot 24. 
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öğreniyoruz174. Kahinlerin cevapları, rahipler tarafından kaleme alındıktan sonra, kehanet 

yapısı olarak değerlendirilen yapının pronaosa açılan bölümünden, danışanlara 

iletilmekteydi. Didyma’da danışanlar, cellaya giremezler, kahininin söylediklerini 

duymaz ve görmezlerdi. Klaros ve Delphi’de ise, danışanlar kahini görmeseler bile en 

azından sesini duyabiliyorlardı175. Didyma’nın, diğer kehanet merkezlerinden ayrılan bir 

başka özelliği ise, kehanet cevap metinlerinin soruları da içermesidir. Diğer kehanet 

merkezlerinde sadece cevaplar kaleme alınmıştır; sorular cevaplardan çıkarılmak 

zorundadır176. Hellenistik Çağ’da kehanetlerin ne zaman gerçekleştirildiği çok net değilse 

de, Arkaik Çağ’da gece gerçekleştirildiği belgelenebilmektedir177. 

Miletos kent sikkeleri üzerinde arkaik kurosları çağrıştıran Apollon’u; çıplak, bir 

elinde yay veya bir sunu tası tutarken ve yanında daima bir geyik ile beraber betimlenmiş 

olarak görürüz (Res. 6) 178. Didymeus sıfatı ile tanrının ikonografik bakımdan ayırıcı 

özelliği, geyik betimidir. Apollon Didymeus’un Artemis ile birlikte resmedildiği örnekler 

de yoğunlukları ile dikkat çekerler179 (Res. 7). Kutsal alanda birçok tanrının 

onurlandırıldığı görülür; ancak Artemis ağırlıklı olarak vurgulanır ve temenos sınırları 

içerisinde kutsal alanı bulunmaktadır180. 

                                                 
174 Fontenrose 1988, 79; Parke 1986, 124( Iamblichos, 3,11). 

175 Parke 1986, 129. 

176 Fontenrose 1988, 87. 

177 EA 17, 71. 

178 SNG v.Aulock, n. 2104-2106, 2108, 2110, 2111, 2112, 

179 SNG v.Aulock, n. 2110. 

180 Tuchelt 1973, 32, dipnot: 1-3. 
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Kutsal alan - ana kent ilişkisi içerisindeki Miletos ve Didyma, Arkaik Çağ 

uygulamaları ile özgün bir yapı sergilerler. Ancak Pers işgali sonrasında uzun süre susan 

kutsal alan, İskender sonrasında, geleneksel mimariye bağlı inşa edilmiş olan mimarisi 

dışında, kült uygulamalarında Delphi ile benzerlikler göstermeye başlar. Augustus 

döneminde kutsal alanda inşa faaliyetlerinin hızlanmış olduğu ve cella içerisine bir 

kehanet yapısı inşa edildiği düşünülmektedir. Ancak Hıristiyanlıkla birlikte cellaya inşa 

edilen bazilika, bu yapıyı bütünüyle tahrip etmiştir. Bazilikada kullanılan mimari 

blokların büyük bir çoğunluğu bu yapıya aittir ve sütunları üzerinde rahip adları 

yazılıdır181. 

 

Klaros 

İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Köyü sınırları içerisinde kalan Apollon 

Klarios kutsal alanı; Cuma Ovası’nın (Menderes) güneyinde, ovayı güneyindeki Kuşadası 

körfezine bağlayan Ahmetbeyli Vadisi’nin (Ales) taban düzlüğünde yer alır. Kutsal 

alanın M.Ö. 294 yılına kadar bağlı olduğu kuzeydeki ana kenti Kolophon’a 

(Değirmendere) uzaklığı 13 km.; bu tarihten sonra bağlandığı güneydeki ana kenti 

Notion’a   (Sahil evleri) uzaklığı ise 2 km. dir182. 

 Apollon’un, Klarios ( Кλαρίουi Кλαρίώ ) sıfatı ile onurlandırılmış olduğu; 

Kolophon183, Notion184, Klaros185, Pisidia’da Sagalassos186 ve Lydia’da Troketta’da187 ele 

                                                 
181 Rehm 1958, 202,225; Tuchelt 1973, 61,62. 

182 Şahin 2002. 243. 

183 IGRR IV, n. 1585, 1587. 

184 Österr 1905, 155-173; SEG 33, n. 973. 



 52 

geçen çok sayıda yazıt aracılığı ile saptanabilmektedir. Klaros kutsal alanı ile ilgili 

buluntu grubunu ise, Kolophon, Notion ve özellikle de Klaros kutsal alanından gelen 

yazıtlar oluşturmaktadır188.  

M.Ö. 12. yy.’dan itibaren işlevsel olduğu düşünülen kutsal alanda, ele geçen en 

erken tarihli buluntular ise Erken Arkaik Çağ’a tarihlendirilir189. Kutsal alanın 

uluslararası bir nitelik kazanması, İskender ile birlikte gerçekleşir. Smyrna’nın yeni bir 

yere taşınması konusunda İskender’in merkeze danıştığı ve aldığı olumlu cevap nedeniyle 

kentin Pagos Tepesi’ne (Kadifekale) taşındığı bilinmektedir190. Klaros kehanet merkezi, 

Roma Çağı boyunca özellikle de M.S.2-3.yy.’larda oldukça ünlenmiş ve saygı görmüştür.  

Kolophon ve Notion kentleri ile ana kent – kutsal alan ilişkisi içerisinde olan ve 

bu kentlerin baş tanrısı konumundaki Klarios’a, Anadolu’nun hemen her köşesinden 

danışmaya gelindiğini, yazıtlar aracılığıyla saptayabilmek mümkündür. M.Ö. 2.yy.’ın 

ortalarında Batı Anadolu’da bir veba salgını olduğu, yine bu yazıtlar aracılığıyla 

belirlenir191. 

                                                                                                                                                 
185 Robert 1950, 80-97; Robert EEP, 148-149; SEG 37, n.974; Robert 1980, 85.; Robert 1985, 

n.477; SEG 30, n. 1334; SEG 26, n. 1288; SEG 39, n. 1243; SEG 15, n. 715; SEG 33, n.973.  

186 IGRR III, n. 342. 

187 IGRR IV, n. 1498;  

188 Macridy 1915, 33-52. 

189 Şahin 2002, 243. 

190 EA 27, 5. 

191 Şahin 2002, 246. 
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Troia savaşlarının hemen sonrasında, Klaros kahini Mopsos ve Kalkhas 

arasındaki çekişmenin varlığı192, bu dönemden itibaren burada bir bilicilik merkezi 

olması gerektiğini düşündürür. Kutsal alanın hemen yakınında keşfedilen mağara ve 

çevresinde ele geçen erken seramikler, bu yöndeki kanıtlar olarak sunulur. Burada 

Apollon öncesinde yerli bir ana tanrıça kültünün var olduğunu, Manto’ya dönüştüğünü ve 

sonrasında Manto’nun oğlu Mopsos tarafından kehanet ocağının kurulduğunu 

biliyoruz193. Anadolu’nun geleneksel tüm Apollon kutsal alanlarında gözlemlediğimiz bu 

evrimin, Klaros’da da karşımıza çıkması şaşırtıcı değildir.  

Kutsal mağara içerisinde doğal bir kutsal su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca 

tapınağın arka adyton’unda da kutsal bir kuyu ve su kaynağı yer alır. Kahinlerin, bu 

sudan içerek esridikleri ve kehanete başladıkları Klaros için ispatlanmıştır. Delphi ve 

Hellenistik Çağ’da Delphi geleneğini alan Didyma’dan farklı olarak, Klaros’da kahinler 

erkektir. Didyma’nın erken geleneğinde de kahinlerin erkek olduklarını biliyoruz194.   

Klaros’da, Apollon’un kehanetle ilişkilendirilen bütün sembollerini 

belirleyebilmek mümkün olmuştur. Kehanet için vazgeçilmez olan su kaynakları, kutsal 

mağarada ve tapınak içerisinde olmak üzere, tıpkı Didyma’da olduğu gibi, iki tanedir. 

Omphalos, adyton ön odasında in situ konumda ele geçmiştir. Tapınağın krepis bloklarını 

bağlayan bronz kenetler, astragalos (aşık kemiği) formunda yapılmıştır. Kutsal alana 

girişi sağlayan anıtsal kapının yanında bir üç ayak yer almaktadır195. 

                                                 
192 Pausanias, VII, 5, 1. 

193 Macridy 1912, 57, fig. 26; Naumann 1983, 214-216, Taşlıklıoğlu 1963, 25-26. 

194 Parke 1985, 219, 222. 

195 Şahin 2002, 246, 247. 
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Klaros’da bilicilik, gün batımının ardından, meşalelerin ışığında gizemli bir 

ortamda gerçekleştiriliyordu. Tapınak cellasının altında inşa edilmiş olan iki odalı adyton, 

kehanet ritüelinin gerçekleştirildiği yerdir. Kişisel başvurular için gelenler ön adyton’a 

girebiliyorlar, kentsel başvurularda ise, sadece kent delegelerinin başkanı buraya 

girebiliyordu. Ön adyton’da bekleyen danışanların sorusunu yazıya geçiren 

graphikos(sekreter), soruyu thespiodos’a (kahin) veriyordu; soruları alan kahin, sadece 

kendisinin girebildiği arka adyton’a geçiyor, kutsal su ile elini yüzünü yıkadıktan, bir 

miktar da su içtikten sonra tanrı ile iletişim kuruyordu. Cevapları alan kahin bunları 

rahibe iletiyor, rahip de altılı dizeler haline dönüştürdüğü cevabı, yazılı olarak, 

danışanlara veriyordu196.   

  Tanrının Klaros’taki karakter özelliklerinden bir tanesi de, kötülüklerden 

arındırıcı oluşudur. Klaros kutsal korusunda hiçbir zehirli sürüngen yaşayamaz, çünkü 

Apollon hepsini kovmuş ve kutsal alanı arındırmıştır197. 

Klaros Apollon Tapınağı, Hellenistik Çağ’da inşa edilmiş olan ender Dor düzenli 

tapınaklardan bir tanesidir. Girişi doğu yönünde olmak üzere doğu - batı doğrultusunda 

inşa edilmiştir. Kuzeyinde hemen yanında Artemis tapınağı yer alır. Her iki tapınağın 

karşılarında da dikdörtgen biçimli sunaklar bulunur. Kehanet özelliği olan Apollon 

tapınaklarının hemen hepsinde olduğu gibi, farklı bir plana sahiptir. Pronaos’un doğu ve 

batısında yer alan ve tek kişinin geçebileceği genişlikteki iki koridor, tapınak orta aksında 

birleşerek cellanın altına ulaşır. Burada da tekrar ikiye ayrılan dar koridor, kehanetin 

gerçekleştirildiği çift odalı adyton ile sonlanır. İki yönden dar koridorlarla cellaya iniliyor 

                                                 
196 Şahin 2002, 247. 

197 Robert 1954, 6. 
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olması, Didyma ile benzerlik gösterir. Gece vakti dar ve karanlık bu koridorlardan 

tanrının huzuruna çıkanlar için bu deneyim yeterince ürkütücüdür. Bu mistik atmosferde 

tanrı ile iletişim kuran bir kahinin varlığı ve ritüeller, danışanları çok etkiliyor olmalıydı. 

Klaros ve Didyma arasında bu anlamdaki en büyük farklılık; Klaros’da koridorların basık 

ve sıkıntılı bir atmosfere açılması, Didyma’da ise tanrının, kutsal kaynağın, ağaçların 

olduğu ve gökyüzünün görülebildiği bir ferahlığa ulaşılmasıdır. 

 Klaros, yazılı belgelerle varlığını bildiğimiz, yüz adet kurbanın bir arada kesildiği 

bir “hekatomb”un, özgün biçimiyle korunagelmiş olması özelliğiyle de önemlidir. Bu 

uygulama, Magnesia Artemis Tapınağı ve sunağı için de ispatlanmış olsa da en iyi 

korunmuş örnek; Klaros’ta, Artemis ve Apollon tapınakları ile tanrı ve tanrıçanın 

sunakları arasında kalan alanda yer almaktadır. Hayvanların bağlandığı demir halkaların 

bulunduğu bloklar, birbirine paralel dört sıra halinde yirmi beşer adet olmak üzere 

yerleştirilmişlerdir198.  

 Kutsal alan; suyu toplayan coğrafik bir çanak içerisine kurulması, kutsal koru, 

kaynak ve mağaraların varlığı, yer seçiminin gelenekselliği ve ana kent-kutsal alan 

ilişkisi özellikleri ile, Anadolu Apollon kutsal alanlarının ortak özelliklerini taşımaktadır. 

Bununla beraber, aynı kutsal alanda, yan yana, kardeşi Artemis ile birlikte tapınım 

görüyor olması ile de Anadolu geleneğini yansıtır. 

Apollon Klarios, Kolophon sikkeleri üzerindeki betimleri ile, ikonografik olarak 

da belgelenebilmektedir. Ayrıca adak olarak sunulan Kitharoidos ikonografisindeki 

pişmiş toprak heykelcikler de, tanrının özellikle Roma Çağı biçimi hakkında 

                                                 
198 Şahin 2001, 100, dipnot: 1312. 
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bilgilendiricidirler199. Sikke betimleri, Kitharoidos ikonografisindedirler ve Gryneion 

örnekleri ile olan benzerlik, çarpıcıdır200(Res. 8). Apollon, Leto ve Artemis’in kolosal 

kült heykellerinde betimlenen Apollon ikonografisi ise farklıdır ve geç dönem sikkeleri 

üzerinde de görülür. Tanrı; belinden yukarısı çıplak, otururken ve sol elinde kitharası, öne 

uzattığı sağ elinde ise defne dalı ile birlikte betimlenmiştir201(Res. 9).  

 

 Erythrai 

 Kıta Yunanistan’a bir el gibi uzanan Urla yarımadasının, Koryne (Teke) ve 

Mesate (Top) burunları arasındaki en korunaklı liman kenti olan Erythrai, günümüzde 

Ildırı Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

M.Ö. 3. binden itibaren yerleşimin başlamış olduğunun arkeolojik verilerle 

belgelenebildiği kent, antik kaynaklara göre, Apollon kültünün güçlü bir biçimde 

görüldüğü hemen her kentte olduğu gibi, Girit’li göçmenlerce kurulmuştur. Pers işgali 

öncesinde İon birliğinin en önemli kentlerinden biri olan ve Lydia egemenliği altında 

olan kent, işgal sonrasında da özellikle Karia satrapları ile yakın ilişkiler çerçevesinde 

konumunu korumuş, M.Ö. 1.yy.’dan itibaren de yavaş yavaş terk edilmiştir202.  

Apollon kültünün kent için taşıdığı değer, yazıtlar aracılığı ile belirlenebilen çok 

sayıda farklı sıfatın varlıkları ile belirlenebilmektedir. Satışlardan elde edilen gelirlerin, 

Erythrai’da bulunan kültlerin rahipliklerine pay edildiğini ve her külte düşen miktarı 

                                                 
199 Şahin 1999, 200-212. 

200 BMC İonia, n. 1-38,42, 43, 47, 49, 50, 51, 56, 57; SNG v. Aulock, n. 2017, 7916.  

201 SNG v. Aulock, n. 2019, 2021,2022. 

202 Bayburtluoğlu 1982, 382-386. 
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belirten yazıt, Apollon’un, kentin dinsel yaşamındaki yerini vurgular203. Apollon’un yerli 

dilde ve anlamları belirsiz olan; Kaukaseus, Saberidais, Enagonios, Koilois sıfatlarının 

yanında, Delios ve Lykeios sıfatları altında tapınımının olduğu görülmektedir.  Apollon 

Kaukaseus’un, Artemis Kaukasis ile ortak kültü, belki de beraberce tapınım gördükleri 

bir kutsal alan olmalıdır. Ortak külte işaret edebilecek bir başka örnek ise, Apollon ve 

Asklepios’un, aynı sunağı paylaşmış olduklarını bildiren yazıttır204.   

Hellenistik Çağ’a tarihlendirilen bir diğer örnekte ise Apollon, hem Artemis ile 

birlikte hem de üç farklı sıfatla anılmaktadır205. Apotropaios( αποτρόραίου); 

kötülüklerden arındırıcı, onları uzaklaştıran, kurtarıcı ve def edici anlamlarını 

içermektedir. Karia’da Khalketor206 ve Hyllarima’da207 ele geçen yazıtlar aracılığıyla da 

tanımlanmaktadır. Sıfat, sadece Apollon’a özgü değildir; Anadolu’da Athena ve Zeus’un 

da bu sıfatla anıldığı yazıtların ele geçmesi, tanrının bu sıfatla ilişkilendirilebilecek bir 

betiminin olmaması, tanrı veya tanrıçaları tanımlamada kullanılan genel bir sıfat 

olduğunu düşündürür. Epikoimos sıfatı, sağlık ve iyileştirme ile ilişkilendirilir. Yazıtta 

görülen bir diğer sıfat olan Pythios (Пυθίωι, Пυθίου) ise İonia’da Didyma208, Klaros209 ve 

Magnesia’da210, Karia’da Knidos211, Mylasa212 ve Kedreai’de213, Pamphylia’da 

                                                 
203 Engelman 1973, n.201. 

204 EA 34, 37. 

205I.G.R.R. IV, n.1539; Taşlıklıoğlu 1963, 17-18; Merkelbach IK 2, n.207. 

206 Loumonier 1934, 351-352; Taşlıklıoğlu 1963, 61-62. 

207 Loumonier 1934, 345. 

208 Taşlıklıoğlu 1963, 39 (L. Robert, Hell. VI, 119). 

209 IGRR IV, n. 1587. 

210 Kern 1900, 83-84, n.98. 
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Perge’de214, Pisidia’da Ormeleis’de215, Mysia’da Pergamon’da216, Lydia’da 

Thyateira’da217 ve Bithynia’da Salymbria’da218 da karşımıza çıkar. Apollon’un Pythios 

sıfatı, Kıta Yunanistan kökenlidir. Apollon’un doğduktan sonraki ilk eylemi; toprak ana 

Gaia’nın oğlu olan ve Delphi’deki kehanet merkezini yöneten Python yılanını öldürerek 

kehanet ocağını ele geçirmektir219. Bu özelliği ve Delphi kuruluş mitosunun önemi ile, 

ona Python öldüren anlamıyla yakıştırılan Pythios sıfatı, Delphi ile özdeşleştirilmiş ve 

zamanla kehanet saçan anlamına dönüşmüştür. 

Delphinios, Apollon’un Erythrai’da anıldığı bir başka sıfatıdır. M.Ö. 5.yy.’a 

tarihlendirilen yuvarlak bir sunak üzerinde, tanrının Delphinios olarak onurlandırıldığı 

görülür220. Erythrai dışında, İonia’da Miletos221 ve Karia’da Amyzon222 yazıtları ile de 

tanımlanan tanrının bu sıfatı, Delphi’li olduğunu vurgulayan bir özellik taşımaktadır ve 

Kıta Yunanistan’da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

                                                                                                                                                 
211 GIBM, n. 816. 

212 SEG 29, n. 1078; IK 34, n. 123. 

213 Bean 1954, n. 42; SEG 14, n. 719; SEG 4, n. 179.  

214 SEG 6, n. 726; IK 54, n. 79. 

215 SEG 31, n. 1285. 

216 Taşlıklıoğlu 1963, 129-130. 

217 IGRR IV, n. 1215, 1238. 

218 Robert 1935, 7-10; IK 58, n. S 23. 

219 Taşlıklıoğlu 1954, 22, dipnot: 1-3. 

220 Engelman 1973, n.209. 

221 Milet III, n.158; 163, n.31a; Taşlıklıoğlu 1963, 34-40.  

222 Pontani 1997, 5-8; SEG 47, n.1549. 
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Erythrai’da, Troas’dan tanıdığımız Sibylla’nın bir kutsal alanı olduğunu,  

Pausanias’ın aktardıkları doğrultusunda öğreniriz223. Bu bilgiler, kentte bulunan bir 

mağarada ele geçen yazıtlar aracılığı ile gerçekliğe dönüşür224. Mağara, Sibylla’nın kutsal 

alanı olarak işlev görmüştür. Yazıt örneklerinden bir tanesi, tıpkı Troas’dan tanıdığımız 

örnek gibi, Sibylla’nın kendisini tanıtması ile başlar: “ Ben Phoibos’un hizmetçisi, 

gelecekten haber veren Sibylla’yım”225. Erythrai ve Troas’da ele geçen yazıtlardaki bir 

başka benzerlik de, Sibylla’nın kutsal bir su kaynağının yakınında gömülü olduğunun 

belirtilmesidir. Troas’da kült alanı saptanamamışsa da, Erythrai’da mağaranın Sibylla 

kutsal alanı olarak işlev görmüş olduğu şüphesizdir. 

Erythrai kent sikkeleri üzerinde Apollon’u görmememize rağmen, M.Ö. 4.yy. 

örneklerinde, simgelerinden biri olan sadak karşımıza çıkar226. Kentin diğer önemli 

tanrılarının simgesi olan baykuş (Athena), yay (Artemis), Herakles’in sopası ve 

Apollon’un sadağı bir arada betimlenmiştir. 

 

 

Smyrna 

 İzmir’in Bayraklı semtinde, Tepe Kule olarak adlandırılan höyük, M.Ö. 3.binden 

itibaren yerleşimin başlamış olduğunu bildiğimiz, Smyrna antik kentinin kalıntılarını 

                                                 
223 Pausanias, X, 12, 1-6. 

224 Engelman 1973, n. 224-288. 

225 Engelman 1973, n. 224. 

226 SNG v. Aulock, n. 1950-1953. 
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barındırır. İskender ile birlikte Pagos (Kadifekale) eteklerine taşınan Smyrna, önemli bir 

liman kentidir227. 

 Smyrna’da Apollon kültü ile ilgili yazılı belgeler, kentin yeni yerine taşınması 

sonrasında görülmeye başlar. Hellenistik Çağ öncesinde külte işaret edebilecek herhangi 

bir yazılı belge ele geçmemiştir. M.Ö. 1.yy.’dan itibaren görülmeye başlayan örneklerde 

Apollon,  Phoibos228 veya Kisalaudenos sıfatları ile anılmaktadır. Apollon’un Phoibos 

sıfatının geçtiği adak yazıtlarından bir tanesinde yer alan kabartmada, kısa bir tunik 

giymiş olan tanrı, çift ağızlı baltası omuzunda, önündeki sunağa sunu tası ile libasyon 

yaparken betimlenmiştir229. Apollon, bu ikonografisi ile Phrygia’da sıkça karşımıza 

çıkmasına rağmen, bölge için yabancıdır.   

Kisalaudenos ( Кισαυλοδδηνός ) sıfatı ise, sadece Smyrna’ya özgüdür ve kentin 

yerli tanrısıdır230. Helios Kisalaudenos olarak anıldığı örnek231 ve yukarıda sözünü 

ettiğimiz kabartma, bir arada değerlendirildiğinde, bu yerel karakter daha da netleşir. 

Ayrıca aynı yazıt, tapınağa hizmet veren bir rahibin adını anıyor olması ile, kutsal alana 

da işaret eder. Sıfat, –enos son eki nedeniyle bir mevki veya yer adını ifade ediyor 

olmalıdır. Smyrna yakınlarında, Kisalauda olarak adlandırılan bir yerde, tanrının kutsal 

alanının varlığı düşünülebilir232. Strabon, Klozomenai ve Smyrna arasındaki yolda bir 

                                                 
227 Bayburtluoğlu  1982, 363. 

228 Petzl 1987, n. 750, 752. 

229 Petzl 1987, n. 752. 

230 IGRR IV, n. 1440. 

231 Petzl 1987,  

232 Taşlıklıoğlu 1963, 43-44. 
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Apollon tapınağı bulunduğundan ve sıcak su kaynaklarından bahseder. Balçova’da, 

günümüzde Agamemnon kaplıcaları olarak adlandırılan sıcak su kaynaklarının yakın 

çevresinde, bir Apollon kutsal alanının varlığı şaşırtıcı olmayacaktır.  

 

Magnesia ad Maeandrum 

Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar bucağına bağlı, Tekinköy sınırları içerisinde, 

Ortaklar-Söke karayolu üzerinde yer alan Magnesia; Troia savaşlarından bir nesil önce, 

Girit’li göçmenlerce, Apollon kehaneti doğrultusunda kurulmuştur233.  

Magnesia’da Apollon kültüne işaret eden en önemli bilgi kaynağımız, kentin 

kuruluş öyküsünün yer aldığı yazıttır234. Ayrıca Zeus tapınağının antası üzerinde yer alan 

başka bir yazıttan, Artemis sunağında Apollon’a teke kurban edildiğini öğreniriz. Yazıt 

örneklerinde Apollon’un sıfatsız olarak ve Artemis ile birlikte onurlandırıldığını 

görürüz235. Tek bir örnekte, tamamlanmış hali ile, tanrı Magneton olarak anılmaktadır236.  

 Pausanias, Magnesia’da kent dışında, çok ünlü olmayan “Aulai” mevkiinde bir 

mağaranın bulunduğundan, tanrının kültünün bu mağara ve çevresinde 

sürdürüldüğünden, özellikle de Apollon’un çok eski ve ünlü bir heykelinin 

bulunduğundan bahseder237. Apollon bir çeşit orman-koruluk tanrısıdır, bir mağara 

içerisinde yaşar ve kutsal alanda sıra dışı bir ritüel gerçekleştirilir. Tapınıcılar 

                                                 
233 Bingöl 1998, 5,11,17. 

234 Kern 1900, n.17. 

235 Kern 1900, n. 16, 98, 115. 

236 Kern, 1900, 103,b. 

237 Pausanias, X, 32, 6. 
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(dendrophore), koruluktan söküp sırtladıkları ağaçla yüksek bir kayalıktan ağaçların 

üzerine atlarlar. Magnesia sikkeleri üzerinde bu ritüelin betimlenmiş olması238 (Res. SNG 

6, 2061), Pausanias’ın aktardıklarını onaylamaktadır.  

 Pausanias’ın tarif ettiği kutsal alanın özellikleri; şaşırtıcı bir benzerlikle Magnesia 

yakınındaki Argavlı Köyü üzerinde, Apollon kutsal alanlarının vazgeçilmezi su 

kaynaklarının da bulunduğu, ovaya tepeden bakan hakim konumda, bir mağaranın da yer 

aldığı kayalık bir çanak içerisinde, karşımıza çıkar239. Günümüzde Aydın Müzesi’nde 

korunan, kaçak kazılar sırasında ele geçen ve Kitharoidos ikonografisindeki Apollon  

heykelinin de bu alanda bulunmuş olması, bu alanın tanrıya ait bir tapınım merkezi 

olabileceği savını güçlendirir. Ayrıca Argavlı üstünde magnezyum oksit oranı o kadar 

yüksektir ki, küçük bir düzenlemeyle bile, gümüş yaylı tanrı için etkileyici bir “epiphani” 

yaratılabilir.  

Kentin dışında bulunan kutsal alan; su kaynakları, su toplayan coğrafik çanak 

içerisindeki konum, mağara ve kaçak kazılarda bulunmuş olan heykelin varlıkları, 

Pausanias’ın aktardıkları ile birlikte değerlendirildiğinde, Argavlı üstü, Apollon kutsal 

alanı olarak belirlenebilir ve Anadolu’daki geleneksel Apollon kült merkezleri ile 

benzerlikler gösterir. 

Kent sikkeleri üzerinde sadak, üç ayak, ok-yay ve defne dalı gibi çok rastlanan 

simgeleri ile gördüğümüz tanrı, özgün bir nitelik olarak, Menderes nehrini simgeleyen 

                                                 
238 SNG v. Aulock, n. 2061. 

239 Bu alandaki saptamalar, Sayın Hocam Prof. Dr. Orhan Bingöl’ün yönlendirmesi ve sağladığı 

olanaklarla yerinde gerçekleştirilmiştir. 



 63 

meander motifinin üzerine basmaktadır240 ( Res. 10). Bu ikonografi, tanrının kent için 

önemini vurgular niteliktedir. 

 

Diğer İonia Kentlerinde Apollon 

İonia’da  sadece sikkeler veya tekil yazıtlar aracılığıyla örneklendirilen kentler 

için de Apollon kültünden bahsedilebilir. Ancak bu örnekler, kült oluşturmaya 

yetemeyecek kadar zayıf görünmektedir ve değerlendirilmemiştir.  

Bölgede göreceli olarak daha az sayıda belge ile Apollon kültünün saptanabildiği 

kentler, Teos ve Myus’dur. 

Dionysos tapınağı ile tanınan Teos antik kenti, günümüzdeki adıyla Sığacık’ta yer 

almaktadır. Kentte ele geçen yazıtlarda Apollon, başka herhangi bir yerde karşımıza 

çıkmayan, Kureos ( Кουρέου ) sıfatı ile onurlandırılmaktadır241. Apollon’un, tanrıça 

Kybele ile birlikte anıldığı görülür ve ana-oğul geleneğini örneklendiriliyor olması 

bakımından önemlidir. Kureos sıfatı, çocuk tanrısı anlamını içermektedir. Kıta 

Yunanistan ve İonia’da gerçekleştirilen çocuk bayramlarında Apollon Kureos’a kurbanlar 

kesilmektedir242. Çocuk tanrısı olma özelliği ve Meter Kybele ile birlikte anılması ile, 

Anadolu aile geleneğini yansıtan ve koruyan bir tanrı görünümünde olan Apollon, bu 

biçimiyle ilk kez karşımıza çıkar. 

Magnesia’nın güneybatısında, Bafa gölünün kenarında kurumuş olan ve 

günümüzde Avşar köyü sınırları içerisinde yer alan Myus, Apollon kültünün 

                                                 
240 SNG v. Aulock, n. 2042. 

241 BCH IV, 168, n.22; GIBM, n.1032. 

242 Taşlıklıoğlu 1963, 44-45. 
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kanıtlanabildiği bir başka İonia kentidir. Mimari bloklarının Miletos’a taşınmış olması 

nedeniyle bu kentte, ele geçen yazıtlar aracılığı ile Apollon’un Termintheus sıfatı ile 

tapınım görmüş olduğu belirlenebilmektedir243. Sıfatın, Egeye özgü bir ağaç olan ve 

reçinesinin antiseptik özelliği bulunan Terebentin’i çağrıştırdığı düşünülür ve sağlıkla 

ilgili bir işlevi olmalıdır. Yazıtlar, tapınağa sunulması gereken eşyalardan ve hizmet 

veren rahiplerden bahsetmeleri dolayısıyla, kutsal alanı kanıtlamaktadırlar. Ayrıca 

Miletos’da devşirme malzeme olarak kullanılan bir anta bloğunun, Myus Apollon 

Termintheus Tapınağı’na ait olduğu, yine yazıtlar aracılığı ile saptanabilmektedir244. 

 
 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
243 Herrmann, 90-97. 

244 Herrmann, 90.  
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3) AEOLİA’DA APOLLON 

 Genel bir tanımlama ile; doğuda Lydia, güneyde İonia, kuzede Mysia ile komşu 

olan ve İzmir ilinin kuzey kesimlerini kapsayan Aeolia, batıda Ege denizi ile çevrilidir. 

 Anadolu’nun yerli halkları Lelegler ve Pelasglar ile M.Ö. 11.yy.’dan başlayarak 

Kıta Yunanistan’ın özellikle Boitoia ve Thessalia bölgesinden göçmenlerin bir arada 

yaşadıkları bölge, tarihi boyunca komşusu İonia’nın gölgesinde kalmıştır. M.Ö. 8.yy.’ın 

sonlarında 12 kentten oluşan ve Apollon kültü etrafında toplanan, siyasi ama daha çok 

dini bir birlik kuran bölge halkları; müzik ve şiire düşkün, içine kapanık, tutucu olarak 

tanımlanırlar245.     

 

Gryneion 

 M.Ö. 439-427 yılları arasında Attik-Delos deniz birliğine üye olduğunu 

bildiğimiz, M.Ö. 3.yy.’da da az sayıda sikke basmış olduğu görülen ve günümüzde 

Bergama’nın 30 km. güneyindeki Temaşa burnu ve çevresine lokalize edilen Gryneion, 

M.Ö.3.yy. sonrasında Myrina’ya bağlı bir kutsal alan görünümündedir246. 

Herodotos247, Strabon248 ve Pausanias’ın249 kutsal alanla ilgili aktardıkları da göz 

önünde bulundurulduğunda, Gryneion’un Aeolia bölgesinin en önemli tapınım ve 

kehanet merkezi olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür.  

                                                 
245 Herodotos, I, 149; VII, 95; Strabon, 401, 582; Pausanias, I, 8. 

246 SNG v. Aulock, n. 1619, 1620; SEG 40, n.1109;Bean 1976, 338; Sevin 2001, 77.  

247 Herodotos, I, 149. 

248 Strabon, XIII, 618. 
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Antik kaynakların dışında; Myrina’da250, Magnesia ad Sipylos251 ve Kaunos’da 

ele geçen yazıtlar aracılığıyla da Apollon’un, Gryneios, Gryneus               ( Γρυνέωι, 

Γρύνειον ) sıfatı ile onurlandırılmış olduğu belgelenir. Apollon Gryneios kutsal alanı ve 

kehanet merkezi ile ilgili en önemli bilgi kaynağımız, M.Ö. 2.yy.’a tarihlendirilen ve 

Kaunos’da ele geçmiş olan bir kehanet metnidir252. Apollon’un Leto’nun oğlu Phoibos 

olarak da anıldığı yazıtta; Kaunos’luların Apollon Gryneios’a bol ürünlü bir hasat elde 

edebilmek için hangi tanrıları onurlandırmaları gerektiğini sordukları, tanrının da dizeler 

halinde verdiği cevapta, bu tanrıların Apollon ve Zeus olduğunu bildirdiği görülmektedir. 

 Apollon Gryneios, görsel olarak Myrina sikkeleri üzerinde, karakteristik 

özellikleri ile karşımıza çıkar. M.Ö. 2.yy.’dan itibaren tanrının; belden üstünü açıkta 

bırakan bir giysi içerisinde, sol elinde kutsal şeritlerin veya kurban iplerinin(infule) 

sarktığı bir defne dalı, sağ elinde bir sunu tası, ayağının dibinde bir omphalos, ve 

amphora ile birlikte betimlenmiş olduğu görülür (Res. 11)253. Apollon’un altı sütunlu, 

korint düzenindeki bir tapınak içerisinde de aynı ikonografide olması, kült heykelinin de 

bu biçimde olduğunu düşündürür254 (Res. 12) . Tanrı betiminin bir defne çelengi ile 

çevrelenmiş olduğu örneklerde, defne dalından sarkan kurban ipleri, Gryneios 

                                                                                                                                                 
249 Pausanias, I, 21, 7. 

250 BCH XII, 371, n. 22. 

251 Chandler 1763, 26; CIG II, n. 3137. 

252 ZPE 5, n.48; SEG 15, n. 655; SEG 40, n. 1109; SEG 84, n. 272. 

253 SNG v. Aulock, n. 1660-1665. 

254 SNG v. Aulock, n. 1668. 
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ikonografisi için karakteristiktir. Kehanet merkezi bulunan kent sikkelerinin hemen 

hepsinde gördüğümüz omphalos, Gryneios için de kehanet becerisini simgelemektedir.    

 Strabon’un, çok eski bir kült merkezi olan Gryneion’da, Apollon adına inşa 

edilmiş olduğunu aktardığı “beyaz mermer” tapınaktan, günümüze kadar ulaşabilmiş 

herhangi bir kalıntı yoktur255. Bununla birlikte tanrının kutsal alanının, Kaunos’lulara 

kehanet cevabından anlayabildiğimiz kadarı ile, içerisinde bahçeler ve kutsal ağaçların 

bulunduğu kutsal bir korulukta yer aldığını söyleyebilmemiz mümkündür.    

  

 Aigai  

 Gryneion’un yaklaşık 10 km. doğusunda, Titnaios (Kocaçay) nehrinin kıyısındaki 

yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş olan Aigai, günümüzde Köseler Kalesi olarak 

adlandırılmaktadır256.   

 Apollon kültünün Aigai’deki varlığını yazıtlar aracılığı ile belirleyebilmek 

mümkündür. Kentte ele geçen iki yazıt üzerinde Apollon’un, Khresterios (Χρηστηρίου) 

sıfatı ile onurlandırıldığı görülmektedir257. Daha çok Kıta Yunanistan’da yaygın biçimde 

tapınım gördüğünü bildiğimiz ve kehanet saçan anlamını taşıyan bu sıfatı ile tanrı, 

Anadolu’da sadece Aigai ve Kalkhedon’da karşımıza çıkar. Khresterios sıfatı, bu özelliği 

ile bir yandan Aigai kentinin bir koloni kenti olduğunu kanıtlarken, diğer yandan da 

burada bir kehanet ocağının varlığından söz etmeye olanak tanır.  

                                                 
255 Strabon, XIII, 622. 

256 Sevin 2001, 78. 

257 Taşlıklıoğlu 1963, 1,2; Malay 1999, n. 3. 
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Yazılı belgeler, kültün en azından M.Ö. 3.yy.’dan itibaren işlevsel olduğunu 

belgelerler. Eumenes I tarafından, tanrının hizmetine verilmiş kutsal araziler olduğu, bir 

sınır taşı üzerinde yer alan ve bu arazilerin bittiği yeri gösteren, yazıt aracılığı ile 

belgelenebilmektedir258. Kutsal arazilerin varlığı, kentteki Apollon kültünün önemini 

vurgular niteliktedir. 

Apollon, Aigai kenti sikkeleri üzerinde de, M.Ö 2.yy.’dan başlayarak Roma 

İmparatorluk Çağı sonuna kadar görülebilmektedir. Myrina sikkeleri üzerindeki 

betimlerle benzerlik, Apollon Gryneios kutsal alanının, Aigai halkı tarafından da 

kullanılıyor olduğunu belgeler. Sikkeler üzerinde Apollon; ayakta, giyimli, hareketsiz, sol 

elinde defne dalı ve sağ elinde de aşağıya doğru sarkan kurban iplerini (infule) tutar (Res. 

13) 259.  

Sikke betimlerindeki benzerliğin de ışığında, Aigai halkının, çok yakınında 

bulunan Gryneion’u, ibadetleri için kullandığını söyleyebiliriz. Ancak Khresterios 

sıfatının varlığı, kentin Apollon’a adanmış kendi kutsal alanın da olması gerektiğini 

düşündürmektedir. Kentin doğusunda, 45 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan ve İon 

düzeninde inşa edilmiş olan peripteral planlı tapınak, Apollon tapınağı olarak 

yorumlanır260.     

 

 

 

                                                 
258 Malay 1999, n.3. 

259 SNG v. Aulock, n.7670, 7672, 7673. 

260 Akurgal 1988, 361. 
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Temnos 

 Bölgenin güneyinde, kıyıdan içeride, günümüzdeki adı ile Görece’de yer alan 

Temnos, Sardene (Dumalıdağ) dağının güneydoğu eteklerinde kurulmuştur261. Pers işgali 

sırasında Aigai ile birlikte özgürlüğünü koruyabilmiş olan kent262, M.S. 17 yılında 

gerçekleşen depremde çok büyük hasar görür ve Tiberius’un desteği ile yeniden 

kurulur263.     

Apollon kültünün Temnos’daki varlığı, kentte ele geçen bir dekret (meclis kararı) 

aracılığı ile belirlenebilmektedir. Apollon’un, özgün Kynneios (Кυννείω) sıfatı ile 

onurlandırıldığı meclis kararının içeriğinden;  Apollon Kynneios’un en azından M.Ö. 

3.yy.’dan itibaren Temnos’da tapınım gördüğünü, şerefine milli şenlikler düzenlendiğini 

ve kutsal alanının da diğer geleneksel örneklerde de olduğu gibi kent dışında olduğunu 

öğreniriz264. 

 Temnos kent sikkeleri üzerinde de Apollon Kynneios, tören giysileri içerisinde, 

sağ eli başında ve sol eli ile bir sütuna dayalı bir biçimde betimlenmektedir265. Tören 

kıyafetlerinin özgün yapıda olduğu, bir elbiseden çok örtü izlenimi uyandırdığını 

söyleyebilmek mümkündür.  

                                                 
261 Sevin 2001, 79. 

262 Plinius, V, 31;  Hellenica, IV, 8,5. 

263 Tacitus, II,17. 

264 Taşlıklıoğlu 1963, 5-6 

265 BMC Aeolis, n. 8, 11. 
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Kent dışındaki konumu ile Anadolu geleneğini yansıtan ve M.Ö. 124 yılında 

Bithynia kralı Prousias tarafından yağmalanarak tahrip edildiğini bildiğimiz kutsal alanın, 

sonrası ile ilgili herhangi bir veri yoktur266.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266 Polybius, XXXII, 15, 12. 
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4) TROAS’DA APOLLON 

 Anadolu’nun kuzeybatısındaki Biga Yarımadası’nda yer alan, etnik veya siyasi bir 

isim taşımayan Troas bölgesi; doğuda Mysia, batı ve güneyde Ege denizi, kuzeyde ise 

Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ve Propontis (Marmara denizi) ile çevrelenmektedir267. 

 Homeros’un, Kıta Yunanistan’da yaşayan halkların saldırısına karşı, yerli 

Anadolu halklarının bütünleşerek direnç gösterdikleri antik dünya savaşının geçtiği yer 

olarak gösterdiği Troas bölgesi; askeri, ekonomik ve stratejik coğrafi konumu nedeniyle, 

yakın tarihimizde olduğu gibi günümüzde de önemini yitirmemiştir. 

 

Smintheion 

M.Ö. 311’de İskender’in komutanlarından Antigonos’un uyguladığı “synoikisis” 

ile, bölge kentleri Hamaksitos, Kebren, Skepsis, Neandria, Kolonai ve Larissa’nın 

birleştirilmesi ile kurulan Aleksandria Troas’ın 268 kutsal alanı olan Smintheion, bölgenin 

bilinen en önemli kült merkezidir. 

Apollon’un, Smintheus ( Σµινθέως) sıfatı ile tapınım görmüş olduğunun, kuşkuya 

yer bırakmayacak biçimde, yazıtlar269 aracılığı ile kanıtlanabildiği tek kutsal alan olan 

Smintheion; günümüzde Çanakkale iline bağlı Gülpınar Beldesi’nde, volkanik bir 

platonun içerisinde yer almaktadır.270  

                                                 
267 Sevin 2001, 58. 

268 Akalın 2003, 4-10. 

269 Schwertheim 1996, 112, n.16; Ricl 1997, n. 41, 49,52,53,62-66.   

270 Özgünel 2001, 7; Özgünel 2003, 261. 
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Smintheion’da ele geçen en erken tarihli yazıt, M.Ö. 165 yılına tarihlendirilir ve 

Aleksandria Troas vatandaşları adına Apollon Smintheus kutsal alanına, tanrıyı 

onurlandırmak için dikilmiştir271. Bugün nerede olduğu bilinmeyen ancak yayınlardan 

tanıdığımız bir meclis kararı ise, kutsal alanın, Gülpınar’a lokalize edilmesindeki en 

güçlü kanıtı oluşturmuştur ve tapınağın yakın çevresindeki iki kentin, Khryse ve 

Hamaksitos’un, varlıklarını göstermiştir272. M.S. 1.yy. içerisine tarihlendirilebilecek bir 

başka örnekte ise, bir Apollon Smintheus rahibinin, heykeli kutsal alana dikilerek 

onurlandırıldığı görülür273. Yine kutsal alanda ele geçmiş ve spor karşılaşmalarında ödül 

alanların onurlandırıldığı iki heykel kaidesinin üzerinde yer alan yazıtlardan, Delphi 

Pythia şenlikleri ile benzer bir biçimde, Smintheion’da da “Smintheia Pauleia” 

şenliklerinin gerçekleştirildiğini öğreniriz274. Apollon, Aleksandria Troas’da ele geçen 

yazıtlarda da Smintheus sıfatı ile onurlandırılır275.  Mermer bir sunak üzerindeki tek bir 

örnekte ise tanrı ile birlikte Asklepios Soter’in de adı geçmektedir276.  

Apollon, Girit kökenli olabileceği düşünülen ve bölge dilinde fare anlamına gelen 

sminthos sözcüğünden türemiş olan Smintheus sıfatı277 ile, ilk kez Homeros’un 

İlyada’sında karşımıza çıkar278. “Khryse’yi, kutsal Killa’yı koruyan, gümüş yaylı 

                                                 
271 Ricl 1997, 42, n. 5. 

272 Özgünel 2001, 27. 

273 Ricl 1997, 75, n.41. 

274 Ricl 1997, 80, n. 52,53. 

275 Schwertheim 1996, 112, n. 16; Ricl 1997, 95, n.65,66. 

276 Ricl 1997, 95, n. 66. 

277 Özgünel 2001, 12,13, dipnot 61-69. 

278İlyada, I, 37. 
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Tenedos’un güçlü kralı, Smintheus”, Troia savaşları boyunca hep Anadolulu’ların 

yanındadır; Troia surlarını inşa eder; Anadolu’lu kahramanları korur ve yönlendirir; Akha 

ordularının üzerine okları ile veba mikrobunu yollar.  

Akha ileri gelenlerinin, Apollon Smintheus’u yatıştırmak ve tanrının ordularını 

kırıp geçiren veba aracılığıyla gönderdiği cezasını kaldırabilmek için, kutsal alanda 

Apollon Smintheus rahibinin yönetiminde gerçekleştirdikleri kurban ritüeli; arkeolojik 

verilerle o kadar uyumludur ki, sunu ritüelleri ile ilgili cevapsız hiçbir soru 

bırakmamaktadır: 

“Değerli kurbanları dizdiler sunağın çevresine,  

ellerini yudular, aldılar avuçlarına arpa taneleri… 

Hepsi yakardılar, arpa taneleri serptiler yere,  

başlarını arkaya kaldırıp kurbanları kestiler,  

derilerini yüzdüler, butlarını ayırdılar,   

yağlı gömlekle sardılar butları iki kat,  

sonra etler koydular üstüne çiğ çiğ.  

Odunların üstünde kızarttı ihtiyar onları.  

Şarap döktü üzerlerine, ateş gibi, pırıl pırıl.  

Beş dişli çatal tutuyordu yanında delikanlılar.  

Butlar kızartıldı, ciğerler, yürekler yenildi, 

kalan etler parçalandı, şişlere geçirildi,  

kızartıldı iyiden iyi, çekildi hepsi ateşten.  

İşler bitti,  şölen hazır oldu, yenildi içildi.  

Şölende eş pay aldı her insan, yakınmadı bir tek kişi.  
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Yenilip içilince doyasıya,  

delikanlılar şarapla doldurdular sağrakları,  

taslarla dağıttılar, tanrılara sunmak için,  

korolarla yatıştırdılar tanrıyı, gün boyunca.   

Koruyucu tanrıya şükürler edip güzel bir övgü söyledi Akha delikanlıları.  

O da duydu bunu, ferahladı, hoşnut oldu.  

Gün battı, bastırdı gece”
279

.   

  
   Smintheus kültünün, Girit ve Kıta Yunanistan üzerinden bölgeye gelmiş 

olabileceği yönündeki görüşler; Strabon’un, kültü bölgeye taşıdıklarına inandığı 

Teukerler tarafından kurulan Hamaksitos kentinin kuruluş öyküsünde280 aktardıklarına 

dayandırılmak istenir. Ancak Kıta Yunanistan’da külte işaret edebilecek kesin belgelerin 

olmayışı, gelen göçmenlerin kültle bölgede tanışmış olduklarını düşündürür281. Antik 

Çağ’da Apollon adında bir tanrı olduğunu bildiren en eski kaynak olan Homeros’un 

metninde, tanrının Smintheus sıfatı ile ve Anadolu’lu karakteri ile yer alması; bölgede, 

dolayısıyla Anadolu’da Apollon kültünün köklülüğünü ve önemini açıkça gözler önüne 

serer. Ayrıca yerli Mysia dilinde fareye sminthos denmesi, kültün bölge dışında 

tanınmıyor olması ve özgün olduğu yönündeki güçlü kanıtlardır282.    

                                                 
279 İlyada, I, 447-475. 

280 Strabon, XIII, 604. 

281 Özgünel 2001, 13. 

282 Özgünel 2001, 18, dipnot 108. 
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Smintheion’un, bir kehanet ocağı olarak işlev görmüş olabileceğini, M.S. 3.yy.’da 

yaşayan Menander Rhetor’un dizelerinden öğreniriz283. Menander, Apollon’un Lykia’da 

doğduktan sonra ilk kurduğu kehanet ocağı olarak Smintheion’u gösterir ve tüm kehanet 

ocaklarının buradan yayıldığını söyler284. Ancak Smintheion’un, aynı zamanda bir 

kehanet ocağı olabileceğini gösteren arkeolojik kanıt yoktur. 

Apollon Smintheus tapınağı; volkanik bir platoda, kaynak sularının toplandığı bir 

çukurluğun içerisinde, suyun üzerine inşa edilmiştir. M.Ö.2.yy.’ın 2. yarısı içerisine 

tarihlendirilen yapı; Hermogenes etkilerinin takip edilebileceği mimarisi ve Homeros’un 

İlyada’sında geçen sahnelerin bir resimli roman gibi işlenmiş olduğu plastik eserleri ile 

Hellenistik Çağ sanatının özgün yapıları arasında yer almaktadır285. Kutsal alanda yer 

alan tapınak dışındaki yapıların hemen hepsi, su ile ilgilidir ve tapınaktan daha geç 

dönemde inşa edilmişlerdir. Tapınağın yakın çevresindeki M.S. 1-3. yy.lar arasında 

oluşan yerleşimlerin ihtiyaçları olan suyun depolanması amacıyla inşa edilmiş oldukları 

düşünülen yapıların; kültle ilgili arınma ritüelleri için de kullanılmış olabileceklerini 

düşünmek, yanlış olmayacaktır. Tapınağın hemen yakınında yer alan anıtsal çeşme binası 

da suyun kült için önemini vurgular niteliktedir. 

Kutsal alandaki en erken tarihli yapı kalıntısı, Erken Helenistik Çağ’a 

tarihlendirilen bir teras duvarıdır. Kutsal alanda az sayıda ele geçen M.Ö. 5-4.yy. siyah 

astarlı pişmiş toprak mimari elemanlar ile birlikte teras duvarı, kutsal alanın Hellenistik 

                                                 
283 Çizmeli-Öğün 2004, 27. 

284 Meander Rhetor. 207. 

285 Özgünel 2001, XXXVIII. 
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Çağ öncesinde de kullanılmış olduğunun kanıtlarını oluştururlar286. Teras duvarının, 

tapınak temenos taban seviyesine kadar yıkılarak dolgu toprak ile kapatılmış olması, 

tapınak yapımı sırasında, alanın köklü bir düzenleme ile tesviye edildiğini gösterir.                   

  Smintheion’da son yıllarda gerçekleştirilen ve kutsal alanın yakın çevresinde çok 

erken tarihlerden itibaren yerleşim olduğunun belirlendiği çalışmalar, az da olsa dinsel 

içeriğe de işaret eden ilginç sonuçları içermektedir. M.Ö. 5. binin ilk yarısında kutsal alan 

ve yakın çevresinin prehistorik bir yerleşime sahne olduğunu söyleyebilmek 

mümkündür287.  

Apollon Smintheus’a, görsel olarak ilk kez Hamaksitos kenti sikkelerinde 

rastlarız288. M.Ö. 311’de Antigonos’un uyguladığı “synoikisis” ile, Hamaksitoslular’ın da 

bölge halklarıyla beraber Aleksandria Troas’a yerleşmeye zorlanmalarından sonra, tanrıyı 

görsel olarak bu kentin sikkeleri üzerinde görürüz.  

Sikke betimleri iki farklı Apollon Smintheus ikonografisini gözler önüne serer. 

Bunlardan ilki; arkaik özellikler taşıyan, giyimli, elleri dışında durağan olan, öne uzattığı 

sol elinde bir yay, sağ elinde ise bir sunu tası tutan ve sırtında sadağı asılı Apollon 

Smintheus’dur289 (Res. 14). Sikkeler üzerinde gördüğümüz ikinci Apollon Smintheus ise, 

Klasik Çağ özellikle de M.Ö. 4.yy. heykeltraşlık eserlerinin özelliklerini yansıtır; 

                                                 
286 Özgünel  2001, 81. 

287 Takaoğlu 2006, 48. 

288 Grace 1932, 232, fig. 6, dipnot 25; Taşlıklıoğlu 1963, 189; Çizmeli-Öğün 2004, 28, res.1, 

dipnot 13.  

289Grace 1932, 229, fig. 1-5; SNG v. Aulock, n. 1462, 1468, 1470, 1472, 1477, 1483, 7445, 7548, 

7550, 7555, 7560, 7564. 
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çıplaktır, sağ ayağı ile bir yükseltiye basar, öne doğru eğilmiştir, sol eli belindedir ve 

dizine dirseğiyle yaslanarak öne doğru uzattığı sağ elinde bir defne dalı tutar290 (Res.15). 

Öncelikle Hamaksitos, sonrasında da Aleksandria Troas sikkeleri üzerinde gördüğümüz 

bu iki farklı tipteki Apollon Smintheus tasvirleri, tanrının bölgedeki ikonografisini 

belgelerken aynı zamanda Apollon Smintheus tapınağı kült heykeli ile ilgili de önemli 

ipuçları verirler.  

Kült heykeli ile ilgili bir diğer bilgi kaynağımız da antik kaynaklardır. Strabon, 

kült heykelini şu cümlelerle tanımlar: “Bu Khrysa’da, Apollon Smintheus tapınağı ve 

isminin etimolojisinin içerdiği sembol de bulunur, bundan tanrının heykelinin ayakları 

altındaki fareyi kastediyorum. Bunlar Paroslu Skopas’ın yapıtlarıdır ve keza fare 

hakkındaki mitos veya öykü de bu yerle ilgilidir”291. Apollon Smintheus tapınağı kült 

heykeli ile ilgili olarak sahip olduğumuz en somut ve önemli bilgi kaynağı ise, 1981 yılı 

kazı çalışmaları sırasında ele geçen292  ve Özgünel tarafından olasılıkla akrolit bir 

yontuya ait olduğu belirtilen293, mermer bacak parçası bloğudur. Bacak parçasının 

verilerinden yola çıkarak Smintheion kült heykelinin, ikinci tip çıplak Apollon olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır ve sikkeler üzerindeki iki farklı ikonografinin iki farklı kült 

heykeline işaret ettiği düşünülmektedir294. Aynı kentin sikkeleri üzerinde iki farklı 

ikonografide görülen Apollon betimi örneklerine, kutsal alan - ana kent ilişkisi benzerliği 

                                                 
290Grace 1932, 229, fig. 5; SNG v.Aulock, 1469, 7559, 7566. 

291 Strabon 1993,103, XIII,604, 48. 

292 Özgünel 2001, 45. 

293 Özgünel 2001, 213. 

294 Gürdal 2007, 179-182. 
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ile Didyma-Miletos ve Klaros-Kolophon’da da rastlamak mümkündür. Miletos295 ve 

Kolophon296 sikkelerini de incelediğimizde, her iki kent için iki farklı tipte Apollon 

ikonografisi ile karşılaşırız.   

Miletos kentinin içinde Apollon Delphinios’a ait bir kutsal alan olduğunu ve kent 

halkının tanrıya sunu ritüellerini burada başlatıp, daha sonra kutsal yol aracılığı ile 

Didyma’ya ulaşarak sürdürdüklerini biliyoruz297. Ana kent içerisindeki bu kutsal alanın 

varlığı, burada da bir kült heykeli olması gerekliliğini doğurur. Bu gereklilik, Miletos 

sikkeleri üzerinde gördüğümüz iki farklı Apollon ikonografisini anlamlandırırken aynı 

zamanda Aleksandria Troas ve Smintheion’a da ışık tutar.      

 Smintheion’dan ayrı olmak üzere Aleksandria Troas kenti içinde de ritüellerin 

başlatıldığı bir Apollon kutsal alanı olmalıdır.  

Aleksandria Troas ile Smintheion arasındaki kutsal yola ilişkin en önemli 

kalıntılar, Tuzla (Satnioeis) Çayı’nı geçmek için inşa edilmiş olan Roma Çağı köprüsüne 

aittir. Köprü üzerinde araba veya yaya aşındırma izlerinin olmayışı, sadece özel 

zamanlarda kutsal amaçlar için kullanılmış olduğunun kanıtı olarak değerlendirilir298. 

 

 

 

 

                                                 
295Fontenrose 1988, 116, dipnot 16-17. (BMC. İonia, n. 113, 114, 51-133). 

296 Faulstich 1997, 147, dipnot 612; SNG v. Aulock, n. 2017, 2019, 2021, 2022, 7916. 

297 Taşlıklıoğlu 1963, 40; Fontenrose 1988, 121. 

298 Özgünel 2005, 519. 
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Thymbra 

Homeros’da sadece bir yer adı olarak geçen Thymbra299, Thymbrios (Kemerdere) 

çayının aktığı ovada, günümüzdeki adı ile Küçük Fığlı Tepe300’ye yerleştirilmek istense 

de lokalizasyonu sorunludur. Strabon, Apollon Thymbraios tapınağının Thymbrios 

(Kemerdere) nehrinin aktığı ovada yer aldığını ve İlion’a elli stadia mesafede olduğunu 

bildirir301.    

Apollon kültüne kanıt olabilecek tek yazıt örneği, Apollon Thymbraios 

tapınağının değerli eşyalarının kaydedildiği bir kutsal eşyalar listesidir302. M.Ö. 4.yy.’a 

tarihlendirilen, Troas bölgesinde ele geçmiş bir sikkenin arka yüzünde, ışınlar saçan 

yıldız bezeğine tanrının sıfatının eşlik ettiği görülmektedir ve bu motifin tanrının simgesi 

olabileceği düşünülür 303. 

Thymbra’da Apollon kültünden bahseden bir başka antik metinde ise; Roma 

geleneğinde Troia savaşının kaybedilme nedeni olarak gösterilen, tahta atın kente 

alınmasına karşı geldiği için cezalandırılan Laokoon’un; Apollon Thymbarios tapınağının 

rahibi olduğu görülmektedir304. 

                                                 
299 İlyada, X, 430. 

300 Sevin 2001, 66. 

301 Strabon, XIII, 598. 

302 Leaf 1923, 179. 

303 Taşlıklıoğlu 1963, 192. 

304 Vergilius, Aeneid 201. 
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Thymbra, bir kentten çok kutsal alan görünümündedir. Akhilleus’un, Troilos’u 

öldürdüğü ve Kassandra’ya kehanet becerisinin verilmiş olduğu kutsal alanın, kehanet 

ocağı  işlevi görmüş olabileceği düşünülür305. 

 

Parion  

Parion, Granikos (Biga) ırmağının suladığı Adresteia (Biga) ovasında, 

günümüzdeki adıyla Kemer’de yer almaktadır306. 

  Aleksandria Troas’la birlikte bölgenin iki önemli Roma kolonisinden biri olan 

Parion, Hellespontos’a giriş ve çıkışları kontrol altında tutan coğrafi konumu ile özellikle 

Roma İmparatorluk Çağı boyunca bölge tarihinde önemli rol oynamıştır. 

Parion’da Apollon kültünü, M.Ö. 150 yılına tarihlendirilen ve üzerlerinde Apollon 

Aktaios yazıtı bulunan sikkeler aracılığı ile saptayabilmek mümkündür307. Giyimli, bir 

elinde sunu tası diğer elinde ise kithara ile birlikte betimlenmiş olan tanrı, yanan bir 

sunak ve omphalos arasında ayakta durmaktadır.   

Apollon’un Aktaios sıfatı ve tapınımı ile ilgili olarak Strabon; kent yakınında 

Apollon Aktaios ve Artemis’e adanmış bir kehanet ocağı bulunduğunu, tapınağın 

bilinmeyen bir nedenle yıkıldıktan sonra tüm eşyaları ve taşlarının Parion’a taşınarak 

burada büyük bir sunak inşa edildiğini, ancak kehanet ocağının zamanla önemini 

yitirdiğini aktarır308. 

                                                 
305 Parke 1985, 178. 

306 Sevin 2001, 61. 

307 Frisch 1983, 89. 

308 Strabon, XIII, I, 13. 
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Parion sikkeleri üzerinde gördüğümüz yazıt ve tanrı tasviri Strabon’un 

aktardıkları ile örtüşür görünmektedir. Sikke üzerinde tanrının Aktaios sıfatı 

belirlenebilmektedir. Apollon, Strabon’un sözünü ettiği sunak ve kehanet ocağı bulunan 

kentlerin birçoğunun simgesi olan omphalosun arasında durmaktadır. Bu verilerin 

ışığında; Apollon’un Parion’da, Aktaios sıfatı ile, önceleri kent dışında bulunan daha 

sonra kent içerisine taşınan bir kutsal alanda Artemis’le birlikte ortak tapınım gördüğü bir 

kehanet ocağının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.   

 

Neandria 

Aleksandria Troas’ın güneydoğusunda Çığrı dağının doruklarında oldukça 

korunaklı bir coğrafyada yer alan Neandria309, M.Ö. 311’de Antigonos’un bölge 

kentlerini Aleksandria Troas’a yerleşmeye zorlamasının ardından bütünüyle terk edilmiş 

görünmektedir. Anadolu’da Arkaik ve Klasik Çağ’ları yaşadıktan sonra terk edilen ve bir 

daha yerleşim görülmeyen ender kentlerden biri olan kentte en etkileyici yapı kalıntıları, 

M.Ö. 5.yy.’da inşa edilmiş olan sur duvarlarıdır310. 

Anadolu’nun korunabilen en eski tapınaklarından biri olan ve M.Ö. 6.yy.’a 

tarihlendirilen Neandria tapınağı, özgün mimarisi ile dikkat çekicidir. Kentteki Apollon 

kültü, bu tapınakta bulunan bir heykel kaidesi üzerinde yer alan yazıt aracılığıyla, 

belirlenebilmektedir. M.Ö. 5.yy.’da Apollon’un kutsal alanına dikilmesi için, tanrının 

                                                 
309 Sevin 2001, 68. 

310 Koldewey 1891,1-5. 
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heykelinin adanmış olduğunu bildiren yazıtın ışığında, Anadolu’nun bu önemli 

tapınağının Apollon kültüne hizmet verdiğini söyleyebilmek mümkündür311.   

 Troia  

 Troas bölgesinin en önemli kenti, Homeros destanlarının İlion’u, Hitit 

metinlerinin Wilusa’sı olan Troia, Hellespont’un tam da girişinde, günümüzdeki adıyla 

Hisarlık tepesinde yer alır.  

Troia’da Apollon kültü ve kutsal alanı ile ilgili ilk bilgileri yine Homeros’tan 

alırız. İlyada’da Hektor’un savaşta galip gelmek için Apollon’a adak sözü verirken 

söylediği sözler  Troia’daki Apollon kutsal alanını açıkça işaret eder:  

“Apollon verirse bana bu ünü, 

Silahlarını soyup tanrısal İlion’a götüreceğim 

Onları okçu Apollon’un tapınağına asacağım.”
312

 

Kültün arkeolojik somut kanıtlarını ise yazıtlar oluştururlar. M.Ö. 281 yılına 

tarihlendirilen yazıt, bir meclis kararıdır313. Kararda Athena ve Apollon’un birlikte 

onurlandırıldığı görülmektedir. Athena ve Apollon’un eşit önemde olduğunu belgeleyen 

yazıt içeriğinden, Apollon kutsal alanında rahibelerin hizmet sunamayacağını, tanrının 

hizmetinde sadece rahiplerin bulunabileceğini de öğreniriz. Bir başka yazılı belgede ise 

Apollon’un Ilieus ( Ιλιέως ) sıfatı ile onurlandırıldığı görülür314. İlieus sıfatı, tanrıyı kente 

                                                 
311 Schwertheim 1994, 40, n. 2. 

312 İlyada, VII, 83. 

313 OGIS, n.212; Taşlıklıoğlu 1963, 182. 

314 IGRR, n. 224d; Taşlıklıoğlu 1963, 182. 
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mal etmek için kullanılmış olmalıdır. İlion’lu Apollon’un kent için önemi bu sıfatın 

tanrıya verilmesi ile de kendini gösterir. 

Troia’da Apollon kutsal alanına ilişkin iki yer öne çıkar. Kent surlarının dışındaki 

kutsal mağara ve kutsal kaynağın bulunduğu alanın hangi tanrıya ait olduğu, tartışmalıdır. 

Ancak kent merkezinde agora yakınında monolit taş bloklarla simgeleştirilen kutsal alan, 

Anadolu tanrısı Apollon, Hitit Wilusa’sı “ap-pa-li-u-na-as”ı  ile özdeşleştirilir315.  

     

Diğer Troas Kentlerinde Apollon 

Troas’da Apollon kültü ile ilgili ipuçları veren, ancak arkeolojik verilerin sınırlı 

sayıda olduğu kentlerdeki Apollon kültlerinin aynı başlık altında tartışılması daha doğru 

olacaktır.   

Herodotos’un bölgenin yerli halkının yaşadığını aktardığı316, günümüzde 

Karıncalı/Asartepe’ye lokalize edilen317 Gergis’de; Apollon’un, Gergithos sıfatı ile 

onurlandırılmış olduğunu Pausanias’ın aktardıkları318 aracılığı ile öğreniriz. Gergis’li 

Apollon anlamındaki sıfatı ile tanrının bu şehirde saygın bir yer tuttuğunu söyleyebilmek 

mümkündür. Apollon soyundan gelen efsanevi kadın kahin Sibylla’nın Troas’da bu 

kentin sınırları içerisinde doğduğunu ve yine burada tanrıya ait kutsal bir korulukta ölmüş 

olduğunu aktaran metin, bizlere Gergis’te veya yakın çevresinde önemli bir kehanet 

ocağının varlığını işaret etmesi ile önemlidir. M.Ö. 400-350 yılları arasına tarihlendirilen 

                                                 
315 Korfmann 2002, 152.  

316 Herodotos, VII, 43. 

317 Sevin 2001, 66. 

318 Pausanias, X, 12, 1. 
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bir Gergis sikkesi319 üzerinde Sibylla betiminin yer alması da Pausanias’ın aktardıklarını 

destekler niteliktedir.   

Bozcaada’ya lokalize edilen, antik metinlerden önemini anlayabildiğimiz, ancak 

günümüze ulaşabilen kalıntıları ile hayal kırıklığı yaratan Tenedos; Apollon kültünün 

başat olduğu bir kent olmalıydı. Homeros’un Apollon Smintheus’a seslenirken  kullanmış 

olduğu “Tenedos’un Güçlü Kralı” tanımlaması bu yönde düşünmemize neden olur. 

Ancak kentte Apollon kültü ile ilgili tek bilgi kaynağımız Homeros değildir. 

Kalkhedon’da bulunan, Phokaia ve Tenedos’un Kalkhedon kehanet merkezine asylia 

hakkı tanımasını konu alan oldukça uzun bir metin320, Tenedos’da diğer Apollon kutsal 

alanlarına yetki verebilecek kadar güçlü bir Apollon kültünü kanıtlar.     

 Troas’ın  Mysia sınırında bulunan ve günümüzde Sarıköy’e lokalize edilen 

Zeleia’da; İlyada’nın dizelerinden öğrendiğimiz köklü bir Apollon kültü olmalıdır. 

Önderleri Pandaros’un, kendisine bizzat Apollon’un verdiği yayı kullanıyor olması, 

Athena’nın oku ile Menelaos’u vurması için kandırmaya çalışırken söyledikleri:  

“Hadi git, ünlü Menelaos’a at bir ok,  

sonra yurduna, kutsal Zeleie kentine dönüşünde 

değerli kurbanlar kesmeyi ada, ilk kuzulardan 

ün salmış Lykia’lı okçu tanrı Apollon’a”
321

.   

Kutsal Zeleia’da yaşayan halkın baş tanrısının Apollon olduğunun göstergeleridir. 

Apollon’un güneşle bir tutulduğunu, ele geçen tek bir yazıt ile belirleyebildiğimiz 

                                                 
319 BMC Troas, n. 29. 

320 Merkelbach 1980, 8, n. 5. 

321 İlyada, II, 823; IV, 101. 
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Zeleia’da322, önceleri aktif olan ancak Strabon’un zamanında işlevini yitirdiğini 

bildiğimiz bir kehanet ocağı da yer almaktaydı323. 

  Apollon’un kültü olabileceğini yine Homeros ve Strabon’un aktardıkları324 

aracılığı ile belirleyebildiğimiz bir başka kent ise, Killa’dır. Kutsal Killa’yı koruyan 

Apollon, İlyada’da Smintheus olarak görünüyorsa da Strabon, Edremit körfezinde 

Killaios (Кίλλαίου), Killa’lı Apollon olarak onurlandırıldığı bir kutsal alan olduğundan 

bahseder. Çağdaş araştırmalarda da kutsal alan Edremit körfezi yakınlarında aranmıştır. 

Killa’nın günümüz yerleşiminin Akçay veya yakınlarında olması gerektiği düşünülür. 

Kazdağları’ndan doğup Akçay’ın içerisinden geçen Zeytinli Çayı da Strabon’un sözünü 

ettiği Killaios ırmağı olmalıdır325. Yine Akçay yakınlarındaki prehistorik malzeme veren 

Mağaratepe Khryse ve kaplıcalar mevkii ise Killa olarak yorumlanmak istenir326. Ancak 

Apollon’un Killaios sıfatı ile tapınım gördüğünü arkeolojik olarak kanıtlayan tek belgeye 

Gelibolu yarımadasında yer alan Sestos’da (Akbaş Limanı) rastlarız. M.Ö. 133-120 

yılları arasına tarihlendirilen stel üzerinde yer alan yazıtta, Apollon Killaios tapınağı 

rahibinin onurlandırılıyor olması kutsal alanın varlığını kanıtlar327.   

Edremit körfezi ile Midilli (Lesbos) adası arasında çok sayıda küçük ada yer 

almaktadır. Strabon; bu adalara Hekatonnesos denildiğini, bu ismin Apollon’un Hekatos 

                                                 
322 Leaf 1923, 66. 

323 Strabon XIII, I, 13. 

324 İlyada, I, 37-39; Strabon, XIII, 612-613, 618. 

325 Leaf 1923, 311. 

326 Stauber 1996, 30-32. 

327 IK 19, n.1. 
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sıfatından kaynaklandığını ve Apollon Hekatos’un tapınağının Pordoselene kentinin 

karşısındaki bir adada yer aldığını aktarır328. Pordeselene ile ilişkilendirilen bir yazıt, 

Pornopia şenliklerinden söz etmesi ile Apollon Pornopios kutsal alanına işaret eder329. 

Tanrının aynı kutsal alanda Asklepios ile birlikte ortak tapınımının belgelenmesi, yazıtın 

bir diğer özelliğidir. Aeolia’lılar Pornopion ayında, Apollon Pornopios’a kurban sunusu 

yaparak onurlandırır ve şenlikler düzenlerlerdi. Kıta Yunanistan’da Boiotia bölgesinde de 

“parnops” olarak gördüğümüz tanrı, bu sıfatı ile Smintheus’a benzer biçimde çekirgelere 

hükmeden tanrıdır330. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
328 Strabon, XIII, II, 5. 

329 Stauber 1996, 187, n.34. 

330 Leaf 1923, 316. 
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MYSİA’DA APOLLON 

 Genel bir tanımlama ile; doğuda Phrygia, güneyde Aeolia ve Lydia, batıda Troas, 

kuzeydoğusunda Bithynia ile komşu olan Mysia, günümüzde Balıkesir ilinin tamamını, 

İzmir ve Manisa illerinin kuzey, Bursa ve Kütahya illerinin ise batı kesimlerini 

kapsamaktadır331. 

 Thrakia kökenli oldukları düşünülen, Troia savaşlarında Anadolu halkları ile 

birlikte savaşan, Karia’lılar ve Lydia’lılarla kardeş ulus olan Mysler; Lydia ve Phrygia 

dillerinin karışımı olan kendi dillerini konuşmuşlardır332. 

 

 Kyzikos 

 Marmara denizinin güney kıyısında, günümüzdeki adıyla Kapıdağ yarımadasının 

güney ucunda yer alan Belkıs’a lokalize  edilen Kyzikos, M.Ö. 7. yy.’ın ilk yarısında 

Miletos’lu göçmenlerin gelmesi ile hızla gelişerek bölgenin en önemli kenti konumuna 

gelmiştir. Roma İmparatorluk Çağı’nda bölgenin “metropolis”i ve “neokoros”u olma 

ünvanlarını taşır.  

                                                 
331 Sevin 2001, 45. 

332 İlyada, II, 858; Herodotos, I,171; Strabon, XII, VIII,3.  
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Kyzikos’da Apollon kültünün önemini ve yoğunluğunu, kentte ve yakın 

çevresinde ele geçen çok sayıda yazıt belgeler. Kent içerisinden ele geçen yazıtlarda 

tanrının herhangi bir sıfat almadan ve Asklepios ile birlikte onurlandırıldığı görülür333. 

Kent için çok önemli hizmetlerde bulunan, Asklepios kültünün rahipliğini, belki de 

kuruculuğunu yapmış olan bir sülalenin, aile bireylerinin tanıtıldığı ve hizmetlerinin 

anlatıldığı yazıt ayrı bir önem taşır334. Yazıtın içeriğinden, aile bireylerinden birinin 

mermer heykelinin, Apollon ve Asklepios tapınağına dikilmiş olduğunu öğreniriz. Bu 

yazıt ışığında, Apollon ve Asklepios’un kent içerisinde ortak bir kutsal alanda tapınım 

gördüklerini söyleyebilmek mümkündür. Kutsal alanın başlangıçta sadece Apollon adına 

kurulmuş olduğu, daha sonra Asklepios ile birleştirildiği ve zamanla Asklepios’un daha 

baskın olduğu düşünülmektedir335.    

   Kent dışından, özellikle de Susurluk ilçesine bağlı Söve köyü ve yakın 

çevresinden ele geçen yazıtlarda ise tanrı, birçok farklı sıfatla onurlandırılır. Kyzikos 

kenti içinde ele geçen bir örnekle de tanımlanan Kreteanos sıfatı, yoğunluğu ile dikkat 

çekicidir. Toplam 14 adet adak yazıtı üzerinde Apollon Kreteanos’un onurlandırılıyor 

olması, tanrının bu sıfatıyla kent için önemini vurgular niteliktedir336. Apollon’un 

Tadokomeites337, Mekastenos338 ve Bathylimenites339 sıfatları ile onurlandırıldığı yazıtlar 
                                                 
333 Taşlıklıoğlu 1963, 125n,p; Hasluck 1903, 89. 

334 Hasluck 1903, 89. 

335 Hasluck 1903, 89. 

336 Hasluck 1903, 88, n. 39; Taşlıklıoğlu 1963, 122 a-l; 126 s,t; SEG 42, n. 1107.  

337 Taşlıklıoğlu 1963, 123 a. 

338 Taşlıklıoğlu 1963, 125 o. 

339 SEG 33, n. 1054. 
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ise birer örnekle temsil edilirler. Mekastos  sıfatı, tanrının, bölgenin can damarı olan 

Mekastos nehri ile özdeşleştirilmesinden kaynaklanıyor olmalıdır340. Bathylimenites sıfatı 

ise, Kaunos’dan da tanıdığımız ve dağ ile özdeşleştirilen kutsal taşı (baitylos) 

çağrıştırmaktadır. Adak steli üzerindeki kabartmada Apollon’un, merdivenle çıkılan 

büyük bir kaya bloğu üzerinde oturuyor olması bu çağrışımı gerçekliğe dönüştürür. 

Apollon’un kent sikkelerinde üzerine oturduğu, kehanetle özdeş simgesi omphalos, belki 

de bu Anadolu geleneğinin yansımasıdır. 

Apollon’un Kreteanos ve Tadokomeites sıfatları ile onurlandırıldığı adak stelleri 

üzerinde, tanrıya kurban sunusu anının betimlenmiş olduğu kabartmalar yer alır. Bazı 

küçük farklılıklar olsa da birbirlerine çok benzeyen ve M.Ö. 2-1. yy.’lara tarihlendirilen 

örneklerde Apollon; kurban sunusu yapanlardan daha büyük boyutta, Kitharoidos 

ikonografisinde, sağ elindeki sunu tası ile önünde duran sunağa sunu yaparken 

betimlenmiştir. Sahne, ortasından bir kutsal ağaç ile ikiye ayrılır. Ağacın diğer yanında 

tanrının karşısında yer alan kurban sahipleri dua ederlerken, yardımcıları adak ettikleri 

koçu sunağa doğru sürüklerler. Tanrı ve kulları arasındaki ortak figür, sunaktır. 

Kyzikos kent sikkelerinde de Apollon’un çok önemli bir yer tuttuğu 

görülmektedir. M.Ö 300 yılından başlayarak, İmparatorluk Çağı sonuna kadar devam 

eden örneklerde; Apollon çıplak, omphalos üzerinde otururken, bir elinde sunu tası ve 

yanında kithara, yay veya üç ayak ile birlikte betimlenmiştir341 (Res. 16). M.Ö. 4.yy.’a 

tarihlendirilen kent sikkelerinin arka yüzlerinde gördüğümüz, üzerinden güneş doğan üç 

                                                 
340 Tanrıver 1996, 194, dipnot 4. 

341 SNG v. Aulock, n. 1225, 1226, 7352.  
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ayak betimi de tanrıyla ilişkilendirilmelidir342 (Res. 17). M.S. 2-3. yy. örneklerinde ise 

belinden yukarısı çıplak, ayakta duran tanrı, bir elinde kithara, diğer elinde ise mızrap ile 

birlikte betimlenmiştir343(Res. 18). 

Yazıt bilgileri ve adak stelleri ile sikkeler üzerinde gördüğümüz iki farklı 

ikonografinin ışığında; Kyzikos’da kent içerisinde ve kent dışında olmak üzere iki kutsal 

alan olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bugün için her iki kutsal alan ile ilgili herhangi 

bir mimari veriye sahip değiliz.       

 

Germe 

Kyzikos ile Pergamon arasındaki yol üzerinde yer alan, günümüzdeki adları ile 

Soma’ya344 veya Ilıca’ya345 lokalize  edilmeye çalışılan Germe antik kentinin yeri, 

tartışmalıdır. Kentin yerinin Kaikos (Bakırçay) kıyısında değil de Mysia’nın daha kuzey 

bölgelerinde aranması gerektiği düşünülür346.  

Kentte Apollon’un varlığı; Mysia bölgesi için karakteristik olan ve üzerinde 

kurban sunusu sahnesi kabartması bulunan, bir adak steli üzerindeki yazıt aracılığı ile 

belgelenir347. Adak steli, kentin adı ile bütünleştirilmiş olan Apollon Germenos’a 

adanmıştır. Stel üzerindeki kabartmada tanrı, diğer örneklerle benzer biçimde; 

                                                 
342 SNG v. Aulock, n. 1229. 

343 SNG v. Aulock, 7361. 

344 Taşlıklıoğlu 1963, 132, dipnot 2. 

345 Sevin 2001, 50. 

346 Tanrıver 1996, 193 

347 SEG 46, 1581; Tanrıver 1996, 193. 
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Kitharoidos ikonografisinde, bir elinde kithara, diğer elinde sunu tası ile önündeki sunağa 

sıvı veya tahıl döker. Apollon’un karşısında; bölgedeki diğer örneklerden farklı bir 

biçimde, Artemis Dadophore, bir elinde meşale ve diğer elinde sunu tası ile birlikte 

resmedilmiştir. Tanrı ve tanrıçanın ortasında, vücudu Apollon’a dönük, ancak kafasını 

arkaya çevirerek Artemis’e bakan bir geyik görülmektedir. Artemis ve Apollon’un ortak 

kültüne işaret eden kabartma, Germe sikkeleri üzerindeki bazı örneklerle de onaylanır348.  

  Germe sikkeleri, Roma İmparatorluk Çağı’nda Apollon’un kentteki önemini 

açıkça gözler önüne serer. Tanrı, İmparatorluk Çağı boyunca sikkeler üzerinde de tıpkı 

adak steli kabartmasında olduğu gibi Kitharoidos ikonografisinde görülür349(Res. 19). 

Apollon Germenos’un yine sikkeler üzerinde, bir tapınak içerisindeki tasvirleri350(Res. 

20), kült heykelinin de bu biçimde olması gerektiğini düşündürür. 

 

Diğer Mysia Kentlerinde Apollon  

Bölgenin güneybatı ucunda yer alan, günümüze kadar Bergama’ya dönüşen antik 

ismini koruyarak gelen Pergamon, özellikle M.Ö. 3.yy.’dan sonra Anadolu’nun en 

önemli kentlerinden biri konumunda olmuştur. Kentin baş tanrısı Asklepios olmasına 

rağmen, Apollon’un da Pythios sıfatı ile tapınım gördüğünü yazıtlar aracılığı ile 

saptayabilmek mümkündür351. Pausanias da yazıtlarla uyumlu olarak, kentte Apollon 

                                                 
348 BMC Lydia, n. 32. 

349 SNG v. Aulock, n. 1102, 1105, 7222, 7223. 

350 SNG v. Aulock, n. 7228. 

351 Taşlıklıoğlu 1963, 129,130.  
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Pythios tapınağı olduğunu aktarır352. Ancak sıfatının içeriği nedeni ile aynı zamanda bir 

kehanet ocağı da olması gereken tapınak günümüze ulaşmamıştır. Kent sikkeleri üzerinde 

Asklepios ile birlikte betimlerini gördüğümüz tanrının Apollon Smintheus olabileceği 

düşünülür353. Ancak bu yöndeki düşünceler tartışmaya açıktır.  

Bölgede Apollon’un, Tarsenos sıfatı ile de onurlandırıldığı, Soma yakınlarında 

ele geçen bir yazıt aracılığı ile tanımlanır354. M.Ö. 185 yılına tarihlendirilen yazıt, 

II.Eumenes’in kardeşi Attalos’a yazdığı bir mektubun kopyasıdır. Mektupta, Apollon 

Tarsenos din birliğinin (katoikoi) vergiden muaf olması konu edilmektedir. Vergiden 

muaf olmak isteyecek kadar büyümüş olan birliğin varlığı, Apollon’un bölgede Tarsenos 

sıfatı ile bir kutsal alanın olduğunu kanıtlar. Ancak bu yazıt dışında herhangi bir veri ele 

geçmemiştir.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
352 Pausanias, IX, 35,6. 

353 BMC Mysia, n. 110,120, 121, 130. 

354 SEG 39, n. 1337. 
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6) BİTHYNİA’DA APOLLON 

 

 Genel bir tanımlama ile; İstanbul’un Anadolu yakasını, İzmit, Adapazarı, Bolu 

illerinin tamamını, Zonguldak’ın batı kesimini, Bilecik ve Bursa illerinin ise kuzey 

kısımlarını içerisine alan Bithynia; doğuda Paphlagonia, batıda Mysia, güneyde ise 

Phrygia ve Galatia ile komşudur355.  

 Phrygia, Mysia ve özellikle de Thrakia halkları ile yakın ilişkiler dikkat çeker. 

Homeros, bölgede yaşayan halkları Mysia’lılar ve Phrygia’lılar olarak tanımlarken, 

Bithynia ismini hiç kullanmamıştır. Herodotos ise; Thrakia kavimlerinin, bölgeye gelip 

yerleşmelerinden sonra Bithynia’lılar adını aldıklarını aktarmaktadır356. 

 

 Nikaia 

 İznik (Askania) gölünün doğu kıyısına lokalize edilen Nikaia antik kenti, bölge 

egemenliğini ele geçirmek için sürekli çekiştiği Nikomedia ile birlikte bölgenin en 

önemli kentlerindendir357. 

                                                 
355 Bosch 1949, 34, Sevin 2001, 29. 

356 Herodotos, VII, 75. 

357 Sevin 2001, 35. 
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 Nikaia’da Apollon kültünü belgeleyen en önemli arkeolojik veri, İmparator  

Commodus (M.S. 177-192) dönemine tarihlendirilen bir yazıttır358. Yazıtta bugün için 

yeri saptanamamış olan ve İmparator Commodus döneminde inşaatının devam etmekte 

olduğunu öğrendiğimiz, kent surları dışındaki Apollon kutsal alanından bahsedilmektedir. 

Nikaia’da kutsal alanı ile birlikte tapınımını belirleyebildiğimiz Apollon’un, Helios ile bir 

tutulduğu ve ortak bir kültlerinin olabileceği düşünülür359. Ancak elimizdeki kaynaklarla 

böyle bir ilişkiyi belgeleyebilmek mümkün değildir. 

 İmparatorluk Çağı için kentin en önemli bayramı, Apollon Pythios için 

düzenlenen şenliklerdir. Delphi Apollon’u onuruna, Delphi’deki şenliklerin tıpatıp 

aynısının yapılmasına özen gösterilen Pythia şenliklerinde ödül alan yarışmacıların 

onurlandırılması ile ilgili çok sayıda yazılı belgenin ele geçmiş olması, şenliklerin 

önemini vurgular niteliktedir360.                      

 Apollon, Nikaia etki alanı içerisindeki küçük, olasılıkla kırsal yerleşimlerde ele 

geçen küçük sunaklarda farklı sıfatlar ile onurlandırılmaktadır. Bu sıfatlardan ilki olan 

Akrelenos (ακρεληνός), Roma İmparatorluk Çağı içerisine tarihlendirilen iki mermer 

sunak üzerinde yer alan yazıtlar361 aracılığıyla tanımlanmaktadır. Sıfat, bitimindeki –enos 

ekinden yola çıkılarak bir yer veya mevki adı olmalıdır ve Akrelea’daki Apollon anlamını 

vermektedir. Olasılıkla bu yerde tanrının kültü mevcuttur ve sıfatı bu yer adıyla ilişkilidir. 

Zeus Bronton’un, aynı sıfatla anıldığı yazıtların varlığından yola çıkarak ortak kültlerinin 

                                                 
358 Merkelbach 1987, 15, n. 14. 

359 Merkelbach 1987, 67. 

360 Merkelbach 1987, 73-74. 

361 Şahin 1981, n. 1030-1031; SEG 31, n. 1069. 
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olabileceği düşünülmektedir362. Ancak Anadolu’da iki tanrının ortak kültü, sık 

rastlanabilen bir  durum değildir. 

 Thrakia  ile ilişkilendirilebilecek bir başka yazıtta ise, bir Nikaia’lı işlediği günah 

nedeni ile çektiği cezanın hafifletilmesi için “Kendreios”a yakarmaktadır. Kendreios, 

Thrakia atlı tanrısının ışık-parlaklık anlamına gelen bir sıfatıdır ve Apollon ile 

özdeşleştirilir363. 

 Apollon, Nikaia’nın yakın çevresinde ele geçen ve İmparatorluk Çağı’na 

tarihlendirilen bir başka mermer sunağın yazıtında ise, Gorzaios sıfatı ile anılır364. 

Tanrının bu özgün sıfatı; yakın çevrede varlığını bildiğimiz ancak lokalize edilmemiş 

olan,  Gordoserba ya da Gordos kenti ile ilişkili olmalıdır365. 

 Nikaia egemenlik sahası içerisinde yer alan farklı farklı küçük yerleşimlerden 

herhangi bir yerleşimde yoğunluk oluşturmadan ele geçen sunaklar içerisinde Apollon’un 

bir sıfat ile birlikte onurlandırıldığı son örneğimizde ise, Lykios sıfatını görürüz366. 

Lykios sıfatı iki farklı biçimde algılanmaktadır. Lykia’lı Apollon olarak düşünülmesinin 

yanında, kurt tanrı olarak çobanların ve sürülerin koruyucu tanrısı biçiminde de 

yorumlanmaktadır367. “Lykia’da Apollon” başlığı altında sıfatın içeriği, detayları ile 

tartışılmıştır.  

                                                 
362 Şahin 1981, 168. 

363 Strubbe 1997, 274, n.400. 

364 Şahin 1981, 172, n. 1034. 

365 Jones 1971, 166. 

366 Şahin 1981, 172, n. 1035. 

367 a.g.e., 172.  
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 Kültü belgeleyen yazılı kaynaklar içerisinde, Apollon’un herhangi bir sıfat 

almadan onurlandırıldığı sadece iki örnek, günümüze kadar ulaşabilmiştir. İlk örnek, bir 

arşitrav bloğu üzerinde yer almaktadır. M.S. 1.yy.’a tarihlendirilen yazıtın içeriğinden, 

üzerine yazıldığı arşitrav bloğunun, Apollon’a adanmış bir sunağa ait olduğunu 

öğreniyoruz368. Diğer örneğimiz ise, yine küçük bir sunak üzerinde belgelenir ve 

İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilir369.  

 Apollon, Nikaia kenti sikkeleri üzerinde; çıplak, üç ayaklı bir kazanın yanında ve 

dönemlere göre değişkenlik gösterse de elinde yay, defne dalı ve lyra-kithara ile birlikte 

betimlenmiştir370. Tanrının tasvirinin bulunduğu en erken sikke örneği, Marcus Aurelius ( 

M.S. 161-180) dönemine tarihlendirilmektedir. 

 

Nikomedia 

Nikaia’nın kuzeyinde bölgenin en büyük körfezi olan Astakos, günümüzdeki adı 

ile, İzmit körfezi yer almaktadır. İskender sonrasındaki iktidar mücadeleleri sırasında 

büyük zarar gören bölge kentlerinin birçoğunda olduğu gibi Astakos da, Lysimakhos 

tarafından yerle bir edilmiş, yerine biraz daha kuzeyinde olmak üzere M.Ö. 264 yılında 

Nikomedia kenti kurulmuştur371. Nikomedia’nın, özellikle Roma İmparatorluk Çağı 

boyunca  bölgenin başkenti konumunda olduğu söylenebilir. 

                                                 
368 Şahin 1981, 170, n.1032. 

369 a.g.e., 170, n.1033. 

370 RG, n. 411,416,450,473. 

371 Sevin 2001, 36. 
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Apollon, Nikomedia’da da tıpkı Nikaia’da olduğu gibi küçük mermer sunaklar 

üzerindeki yazıtlar aracılığı ile tanımlanmaktadır. Nikaia örneklerinden farklı olarak 

buluntuların belli bir bölgede yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Yazırköy yakınlarındaki 

Kayalıdağ ve Karakayalı arasından ele geçen beş adet sunak üzerinde Apollon, herhangi 

bir sıfat almaksızın onurlandırılmaktadır372. Yazıtlar içerisinden bir örnek, tanrıyı 

Apollon olarak değil de Phoibos olarak anıyor olması ile diğer örneklerden ayrılır.373 

Sirkanos halkı ve Psarelanos’lu köylülerin adakları olduğu belirtilen iki sunağın 

yazıtları374 ışığı altında, adak sahiplerinin kırsal kesimde yaşayan insanlar olduklarını 

söyleyebilmek mümkündür. 

Nikomedia kent sikkeleri üzerinde Apollon; kutsallığına vurgu yapılmadan, külte 

işaret etmeyecek bir biçimde, sanki dönemin modasına uymak amacı ile Caracalla ve 

Severus Alexander dönemlerinde resmedilmiştir375. Tanrı, bir örnekte sol elinde lyra-

kithara, sağ elinde mızrap, bir diğer örnekte ise elinde bir defne dalı ile betimlenmiştir. 

Her iki örnekte de ayakta ve çıplaktır. 

Bölgenin en önemli kenti olan Nikomedia buluntuları, kentteki Apollon kültünün 

kırsal kesimde yer aldığını ve oldukça zayıf olduğunu göstermektedir.  

 

Prusa ad Olympum 

                                                 
372 Tuğrul 1958, 33,34; Dörner 1978, 20,21, n. 47-51. 

373 Dörner 1978, n. 48; SEG 20, n. 21. 

374 Dörner 1978, n. 49, 51. 

375 RG, n. 220, 287, 544, 553.  



 98 

Olympos (Uludağ) dağının kuzeybatı yamaçlarına lokalize edilen Prusa kentinin 

adı, günümüzde de Bursa ilinin varlığı ile yaşamaktadır ve antik çağlarda olduğu gibi  

bugün de şifalı sıcak su kaynakları ile ünlüdür376. 

Kentte Apollon kültünün en güçlü kanıtları; kabartmalı, mermer adak stelleridir. 

Bölge kentlerinden Apollonia ad Rhyndacum’un kutsal alanı olduğu düşünülen Apollon 

Daphnousius kutsal alanından da tanıdığımız benzer adak stellerinin, yoğun buluntu 

grubunun varlığı nedeni ile Mysia, özellikle de Kyzikos, kaynaklı oldukları düşünülür377. 

Tanrı, Prusia’da iki örnek ile temsil edilmektedir. Geç Helenistik Çağ’a tarihlendirilen ilk 

örnek, Apollon Libotenos’a (Λιβτηνώ) adanmıştır378. Tanrının bu sıfatı –enos bitim 

ekiyle bir yer veya mevkiyi işaret ediyor olmalıdır. Tek bir örnekle temsil edilmesi, bölge 

halklarının küçük de olsa yaşadıkları yerleşimin adı ile tanrıyı bütünleştirerek 

sahiplendiklerini göstermektedir. Sunuyu yapanlarla Apollon arasında yer alan kutsal bir 

ağaç sahneyi ikiye bölmektedir. Apollon, tapınanlardan iki kat daha büyük boyutta olmak 

üzere; kitharoidos ikonografisinde sağ elinde tuttuğu sunu tası ile önündeki sunağa sıvı 

veya tahıl dökerken betimlenmiştir. Üç tapınıcıdan ikisi, elleri göğüslerinde tanrıya dua 

ederlerken; bir tanesi, kurbanlık koçu tanrıya sunulmak üzere sunağa doğru 

sürüklemektedir. Kitharoidos, yanlış bir tanımlama ile tanrıya ait bir sıfat olarak bir çok 

araştırmaya konu olmuştur. Ancak Apollon’un bu sıfatla hiçbir yazıtta anılmamış olması, 

sadece biçimsel bir tanımlama ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürür. Klasik Çağlar 

boyunca ve özellikle Roma Çağ’ında Apollon’un genel bir çerçevede biçimsel olarak bu 

                                                 
376 Sevin 2001, 34. 

377 Robert 1952, 135; Taşlıklıoğlu 1963, 10.  

378 Corsten 1991, 62, n.40. 
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haliyle algılandığı görülmektedir. Kelime anlamı ile, ona özgü bir çalgı olan Kithara ve 

şarkı söyleyen anlamına gelen aiodos kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Kithara 

çalıp kutsal şarkılar söyleyen, ilahi niteliğindeki bu şarkılar ile dini ritüelleri yöneten tanrı 

olma özelliğinin görsel yansımasıdır. 

Benzer bir diğer adak steli ise, sadece Apollon Leonteios’a adanmış olması ile 

farklılaşmaktadır. Leonteios sıfatı, farklı ve yenidir. Ancak anlamı veya neyi ifade ettiği 

konusunda herhangi bir veri yoktur. Yerel olmalıdır379. 

Prusia’da Apollon kültü, kötülüklerden kurtarıcı ve koruyucu tanrı Apollon 

Soter’e  (Σωτήρα) adanmış bir adak steli ile de kanıtlanabilmektedir. Apollon, Soter sıfatı 

ile, Pisidia’da Apollonia’da380, İonia’da Kolophon’da, Lydia’da Troketta ve 

Thyateira’da381 ve Pamphylia’da Perge’de382 de karşımıza çıkmaktadır. Stel üzerinde 

yüksek kabartma olarak, cepheden, omzundaki şal dışında çıplak görünen tanrı; dirsekten 

kırılarak öne uzattığı sol elinde yay, serbest duran sağ elinde ise ok ile birlikte 

betimlenmiştir383.   

Apollon’un bölgede ele geçen tek serbest yontusu, İnegöl yakınlarındaki 

Gülbahçe köyünde bulunmuştur ve M.S. 2.yy.’ın sonu - 3.yy.’ın başına 

tarihlendirilmektedir. Bursa Müzesi’nde korunan mermer adak heykeli, kitharoidos 

ikonografisindedir. Heykel kaidesinin yazıtında, adağın, Tataulas’a yapıldığı belirtilir. Bu 

                                                 
379 Corsten 1993, 107, n. 1017. 

380 Taşlıklıoğlu 1963, 168 ( BCH XVII, 258, n. 38.). 

381 IGRR IV, n. 1498. 

382 İnan 1989, 237-244; IK 54, n. 56. 

383 Corsten 1991, 63, n. 41. 
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sıfat da tıpkı Leonteios gibi yerel olmalıdır384. Kyzikos yazıtları ile tanımlanan 

Tardokomeites sıfatı ile ilişkili olmalıdır385.  

Prusia sikkeleri üzerindeki Apollon tasvirlerinin ortak özelliği, daima kutsal bir 

ağaç ile birlikte betimlenmiş ve çıplak olmalarıdır386. Elinde kimi zaman yay, kimi zaman 

da bir dal tutan tanrı, bir örnekte ise yanında ateş altarı ile birlikte görülür387. 

 

Pylai 

Günümüz yerleşimi Yalova veya yakın çevresine lokalize edilen Pylai, Apollon 

kültünün kutsal alanı ile birlikte görüldüğü ender bölge yerleşimlerinden bir tanesidir388. 

Kentte Apollon kültüne işaret eden ilk belge, Apollon kutsal alanına dikilmiş 

olduğunu yazıt içeriğinden anladığımız, bir adak stelidir. Apollon tapınağının varlığının 

kanıtı olan bu epigrafik veri, M.Ö. 170 yılına tarihlendirilir389.  

Prusia’da da Apollon kültünün en güçlü kanıtları olarak gördüğümüz ve bölge 

kentlerinden Apollonia ad Rhyndacum’un kutsal alanı olduğu düşünülen Apollon 

Daphnousius kutsal alanından da tanıdıklarımıza benzer, Mysia kökenli kurban sahnesi 

kabartmalı adak stellerinin bir başka örneğine Pylai’de rastlarız390. Sahne tasarımı ve 

Apollon, ikonografik olarak diğer örneklerle uyum içerisindedir. Ancak M.Ö. 2.yy.’ın 
                                                 
384 Corsten 1991, 64, n. 42. 

385 Taşlıklıoğlu 1967, 128. 

386 RG, 579, 25, XCIX, 21; 597, 158, CII, 24.  

387 RG, 580, 26, XCIX, 22. 

388 Strubbe 1997, 106. 

389 Taşlıkloğlu 1963, 9. 

390 Corsten 1987, n. 35. 
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son çeyreğine tarihlendirilen bu örnekte, Apollon, yanında bir tanrıça ile resmedilir. 

Yazıtın içeriğinden, bu tanrıçanın Meter Kybele olduğunu ve steli adayan kişinin de bir 

Apollon- Kybele rahibi olduğunu öğrenmekteyiz. Kybele ve Apollon’un ortak kültünü 

belgeleyen adak steli, ikinci bir kabartma frizinde yer alan şölen sahnesi ile bölgedeki 

benzer örneklerinden ayrılmaktadır. Sahnede büyük bir krater içerisinde şarap karılmakta 

ve yine büyük bir kazanda yemek pişirilmektedir. Şölendeki müziğin varlığı ise, 

tapınıcılardan bir tanesinin çalmakta olduğu çift flüt ile canlandırılır.  

Pylai’nin 10 kilometre güneybatısında, Apollon Pytheus kutsal alanı yer 

almaktadır ve İmparatorluk Çağı’nda şifalı sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerde 

varlığını bildiğimiz kutsal alanın adı, daha geç dönemlerde Pythia Therma olarak 

anılmıştır391. Kutsal alan ile ilgili yeterli veriye bugün için  ne yazık ki sahip değiliz. 

Elimizdeki arkeolojik verilerin ışığında Pylai’de Apollon’un, Anadolu geleneğine 

uygun olarak kent dışındaki sıcak su kaynaklarının yakınında kurulmuş bir kutsal alanda, 

Meter Kybele ile birlikte tapınım görmüş olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Kalkhedon 

İstanbul’daki Kadıköy iskelesi ile Moda burnu arasına lokalize edilen Kalkhedon 

kenti392,  Megara’lı göçmenlerce kurulmuştur393. 

Kentte Apollon kültüne işaret eden ilk yazılı belge, Phokaia ve Tenedos’un 

Kalkhedon kehanet merkezine asylia hakkı tanımasını konu alan oldukça uzun bir 

                                                 
391 Strubbe 1997, 106. 

392 Sevin 2001, 38. 

393 Strabon XII, IV, 2. 
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metindir394.  Yazıt, kentte Apollon’un, kehanet saçan anlamına gelen Khresterios sıfatı ile 

anılıyor olduğunu belgelemesinin yanında, Delphi kehanet merkezi de dahil olmak üzere 

Apollon kehanet merkezlerinin kurumsal bir yapıda birbirleri ile iletişim halinde 

olduklarını göstermesi ile de önemlidir. M.Ö. 3.yy.’a tarihlendirilen ve Kalkhedon 

ocağının dizeler halindeki cevaplarını içeren iki adet kehanet metninin varlığı, ocağın 

işlevselliğinin diğer kanıtlarını oluştururlar395. Apollon için Hellenistik dönemde yaygın 

olarak kullanılan Khresterios sıfatının yerini, aynı anlamdaki Pythios sıfatının almış 

olması, Delphi kehanet merkezinin güçlü etkisini göstermektedir396. 

Sikkeler üzerinde de Apollon’un önemini saptayabilmek mümkündür. M.Ö. 3.yy 

ile M.S. 3.yy. tarihleri arasında basılmış olan kent sikkeleri üzerinde, ya tanrının kendisi 

ya da simgeleri olan üç ayak veya kithara daima yer almaktadır397.  

Bithynia’da Apollon kültünü belgeleyen en erken tarihli (M.Ö. 281) örnekler 

olması ile anılmaya değer olan Kalkhedon sikkelerinin ön yüzünde, başak çelengi ile 

süslü Demeter başı yer almaktadır. Apollon arka yüzde; Delphi ile ilişkiye kanıt olacak 

bir biçimde omphalos üzerinde otururken, çıplak, sağ elinde ok, ileriye uzatmış olduğu 

sol elinde ise yay ile görülmektedir398 (Res. 21). Gordian dönemi (M.S. 238-244) bir 

başka örnekte ise Apollon; dört sütunlu Suriye tipi alınlıklı bir tapınak içerisinde, 

                                                 
394 Merkelbach 1980, 8, n. 5. 

395 Parke 1985, 179. 

396 SEG 17, n. 540 

397 SNG v. Aulock, n. 491-495, 499-501.  

398 SNG v. Aulock, n. 491-493. 
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kolundaki şal haricinde çıplak olarak ve elindeki sunu tası ile bir ateş altarına olasılıkla 

tahıl dökerken resmedilmiştir399 (Res. 22).  

   

 

 

Apollonia  ad Rhyndacum 

Ulubat Gölü’nün kıyısındaki Gölyazı’ya lokalize edilen kent, Kyzikos’tan gelen 

Miletos kökenli göçmenlerce kurulmuştur400. 

Apollonia’nın güneyinde yer alan Akçapınar köyünde bulunan, Geç Hellenistik 

bir onur steli ve Apollon Daphnousios’a adanmış benzer tarihli beş adet adak stelinden 

oluşan buluntu grubu, buradaki güçlü bir Apollon kültünün belgeleridirler401. Apollon, 

göl veya nehir adından türetilmiş bir yer veya mevki belirttiği düşünülen Daphnousios 

sıfatı ile Klazomenai yakınlarında da onurlandırılmaktadır402.  

Prusia’da ve Pylai’de Apollon kültünün en güçlü kanıtları olarak gördüğümüz  

Mysia kökenli, kurban sahnesi kabartmalı adak stelleri, Akçapınar örnekleri ile aynı 

elden çıkmışcasına benzerlik göstermektedirler. Sahne tasarımı ve Apollon’un 

ikonografik özellikleri bire bir örtüşmektedir. Akçapınar örneklerindeki farklılık, adak 

stellerinin Apollon Daphnousios’a adanmış olmalarıdır(Res.23). 

                                                 
399 SNG v. Aulock, n. 499. 

400 Tanrıver 1992, 99; Sevin 2001, 34. 

401 Tanrıver 1992, 99-102. 

402 Merkelbach – Engelman, n. 501 
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Apollon’a bir çeşit tarikat oluşumu ile tapınıldığını öğrendiğimiz onur stelinin 

yazıtı, stelin Apollon tapınağına dikildiğini bildirmesi ile kutsal alanın varlığını da 

belgelemektedir. 

Kutsal alanla ilgili detaylı bilgilere şu an için sahip olmasak da Apollon’un, 

Anadolu geleneğine uygun olarak kent dışında, su kaynağı yakınında kurulmuş bir kutsal 

alanda, tapınım görmüş olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayrıca kentin içerisinde 500 metre kuzeyinde yer alan Kız Ada, bütünüyle 

Apollon’a adanmış bir kutsal alan görünümündedir. Smintheion ve Didyma örnekleri ile 

tanımlanabilen,  kent içinde ve kent dışında iki ayrı kutsal alan düzenlemesi, Apollonia 

ad Rhyndacum  örneği ile de belgelenmektedir403. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
403 Aybek-Öz 2005, 2. 
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7) PHRYGİA’DA APOLLON 

 Genel bir tanımlama ile; doğuda Galatia, güneyde Pisidia ve Lykia, batıda Lydia, 

Karia ve Mysia, kuzeyde Bithynia ile komşu olan Phrygia, günümüzde Ankara, Afyon ve 

Eskişehir illerinin tümünü ve Konya, Isparta, Burdur ve Kütahya illerinin  ise bir 

bölümünü kapsamaktadır404. 

 Bölge, adını, Anadolu’ya boğazlar üzerinden gelen Thrakia boylarından biri olan 

ve Makedonia kökenli oldukları düşünülen Phrygler’den almaktadır. Mysia ve 

Bithynia’da yaşayan halklar gibi, Phrygia’lıların da Thrakia kökenli oldukları dile 

getirilir405.   

 

 Hierapolis 

 Günümüzde Denizli iline bağlı Pamukkale’de yer alan Hierapolis antik kenti; 

Pamukkale aktif fay hattının üzerindeki konumu nedeniyle, M.S. 1.yy.’da  iki kez 

tamamen yıkılmış ve tekrar kurulmuştur. Kent, şifalı sıcak su kaynaklarına sahiptir ve yer 

                                                 
404 Sevin 2001, 195. 

405 Strabon, XII, IV, 4. 
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altı gazlarının açığa çıktığı görülür406. Hz. İsa’nın on iki havarisinden biri olan Aziz 

Philippus’un burada öldürüldüğünü bildiğimiz kentin, M.S. 2 ve 3.yy.’larda büyük bir 

gelişme gösterdiği ve Hıristiyanlıkla birlikte önemli bir piskoposluk merkezi konumunda 

olduğu söylenebilir407. 

 Hierapolis yazıtları üzerinde Apollon’un, üç farklı sıfat ile onurlandırıldığı 

görülür. Kıta Yunanistan’daki yaygın kullanımını bildiğimiz Apollon Pythios408 (kehanet 

saçan) ve özellikle Karia’da sıklıkla rastladığımız Apollon Arkhegetes409 (kurucu) tekil 

örneklerle belgelenebilmektedir. 

 Apollon’un Hierapolis’deki üçüncü ve özgün  olması  nedeniyle en önemli sıfatı 

ise Kar(e)ios’dur. Tiyatro kazıları sırasında ele geçen mermer bir heykel kaidesinin410 ve 

iki adet adak stelinin411, üzerlerinde yer alan yazıtlar aracılığı ile Apollon Kari(e)os 

adanmış olduklarını söyleyebilmek mümkündür. M. S. 2.yy.’ın ilk yarısına tarihlendirilen 

ve Hierapolis’in kuzeydoğusundaki dağlık bölgede yer alan Güzelpınar’da bulunmuş olan 

adak stelinin üzerindeki yazıta, çift ağızlı bir balta kabartması eşlik etmektedir. Çift ağızlı 

baltanın iki yanında ise, tanrının, duaları işittiğine vurgu yapan iki adet kulak kabartması 

görülmektedir412 (Res. 24). Apollon Kar(e)ios sıfatı ile, insanlara şans getiren ve 

                                                 
406 D’Andria 2001, 101.  

407 Sevin 2001, 203. 

408 Taşlıklıoğlu 1963, 158, c. 

409 a.g.e, 158, e. 

410 SEG 35, n.1385. 

411 D’Andria 2003, 139; Ceylan-Ritti, 57. 

412 Ceylan- Ritti, 57. 
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iyilikseverliği ile saygı gören bir tanrı olarak algılanır413. Karia ile bağlantılı olabileceği 

akla gelir. Özellikle Mylasa’da kentin baş tanrısı olan Zeus, bu sıfat ile anılır. Bölgede bir 

dağ adı veya yerel bir kahraman olabileceği gibi, daha ağırlıklı olarak Karia’lı tanrı 

anlamını içerdiği düşünülmektedir414     

 Apollon’u, Hierapolis sikkeleri üzerinde, sıfatlardaki farklılıkla da uyumlu bir 

biçimde, iki farklı ikonografide görürüz. İlk örneklerimizde Apollon, Kitharoidos 

ikonografisindedir415 (Res. 25) ve Ephesos, Sardes, Kibyra kentleri ile ortak biçimde 

basılmış olan sikkelerde, o kentin baş tanrıçası ile birlikte betimlenmiştir416 (Res. 26). 

Ortak basım sikkeler ve bir tapınak içerisinde görüldüğü örneklerin ışığında417, 

Apollon’un baş tanrı konumunda olduğunu ve kent içerisindeki tapınağının kült 

heykelinin de, bu ikonografide olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Apollon’u Kitharoidos ikonografisi ile, yaşamından kesitlerin resmedildiği tiyatro 

sahne binası kabartmalarında da görürüz. Bu kabartmalarda; Apollon’un doğumu 

yanında, hem yaygın hem de bölgede gerçekleşmiş olması ile ayrı bir önemi olan 

Marsyas öyküsü ve Adonis’in cezalandırılması gibi sahneler yer almaktadır418. 

Apollon’un, ateş altarına libasyon yaparken göründüğü ve elindeki defne dalı ile su 

                                                 
413 a.g.e, 59. 

414 Şahin 2001, 68-69, dipnot: 861-885. 

415 SNG v. Aulock, 3634, 3653, 3654, 3659,  

416 SNG v. Aulock, 3664-3668, 3757.   

417 SNG v. Aulock, n. 3659. 

418 D’Andria 2003, 161. 
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serperek arındırma ritüelini gerçekleştirdiği sahneler ise, kült uygulamalarına ışık 

tutmaları ile önemlidirler. 

Sikkeler üzerinde gördüğümüz diğer ikonografi, Apollon Kar(e)ios’a aittir. Tanrı, 

omuzunda çift ağızlı baltası, elinde kimi zaman defne dalı kimi zaman da sunu tası ile, 

kısa bir tunik ve manto giymiş olarak resmedilmiştir419 (Res. 27). Tanrı, benzer 

ikonografi ile; kaidesinde adı yazılı olarak tiyatro kazılarında bulunmuş mermer bir 

serbest yontu420 (Res. 28) ve yanında meşe, asma dalları ile birlikte betimlenmiş olduğu 

bir alınlık kabartmasında421 (Res. 29) da karşımıza çıkar. Kent sikkeleri üzerinde 

Augustus döneminden başlayarak M.S. 3.yy. içlerine kadar görülen, çift ağızlı balta 

taşıyan atlı genç tanrı da, Apollon Kareios olmalıdır422 (Res. 30).   

Yazıtların ve sikkelerin üzerindeki bu iki farklı Apollon karakterinin varlığı, 

Didyma, Klaros ve Smintheion örnekleri ile benzerlik gösterir ve Hierapolis’de de söz 

konusu örneklerde olduğu gibi kent dışında bir kutsal alan olabileceğini akla 

getirmektedir. Bu kutsal alanın, Apollon Kar(e)ios’a adanmış olan kabartmalı adak 

stelinin bulunduğu Hierapolis’in kuzeydoğusundaki dağlık bölgede yer alan Güzelpınar 

civarında aranması gerektiği düşünülür423. Güzelpınar, bize göre de arkeolojik verileri ve 

pınarlı adıyla yeterince şüphe çekicidir. 

                                                 
419 SNG v. Aulock, n. 3631, 3632. 

420 Ceylan-Ritti, 60, lev. 14. 

421 D’Andria 2003, 220, fig. 197. 

422 SNG v. Aulock, 3638, 3639, 3645, 3647,3648, 3650. 

423 Ceylan-Ritti, 65. 
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 Hierapolis’de, Apollon kutsal alanı, şehrin tam ortasında, bir başka deyişle 

kalbinde yer alır ve Dor düzeninde inşa edilmiş portikoların eşlik ettiği bir temenos 

duvarı ile çevrilidir. Kutsal alan, Temenos sınırları içerisindedir; alanda Apollon tapınağı, 

kutsal mağara Plutonium, kehanet binası ve tapınağın tam karşısındaki anıtsal tapınak 

çeşmesi yer almaktadır424. 

Yaklaşık beş yıl öncesine kadar Apollon kutsal alanının, Plutonium’un hemen 

yakınındaki küçük tapınak olduğu düşünülmekteydi. Bununla birlikte son yıllarda 

gerçekleştirilen kazı çalışmaları; Apollon kutsal alanının çok daha geniş bir alana 

yayıldığını, bu kutsal alanın merkezinde peripteral planlı olarak inşa edilmiş büyük bir 

tapınak bulunduğunu ve önceden Apollon tapınağı olarak tanımlanan yapının ise kutsal 

alanın küçük bir parçası olan alfabetik kehanet merkezi olduğu sonuçlarını ortaya 

koymuştur425. 

Kutsal alanda yer alan en erken mimari kalıntılar, M.S. 1.yy.’a tarihlendirilir. 

M.S. 1.yy. depremlerinden sonra yeniden inşa edilen alandaki yapıların, M. S. 3.yy.’da, 

köklü bir onarımdan geçirildiği görülmektedir426.  

Kutsal alanda sürdürülen çalışmalar sırasında rastlanılan 10 metre uzunluğundaki 

yanık ve kül izlerinin arkeobotanik değerlendirilmesi, ilginç sonuçları ortaya koyar. Bu 

alan kurban etlerinin yakıldığı ve libasyonun gerçekleştirildiği kutsal bir ocaktır. Sıvı 

sunusunun, küllü toprağa yerleştirilmiş olan amphora boyunlarına boşaltılarak yer altına 

                                                 
424 D’Andria 2003, 136. 

425 D’Andria 2004, 149. 

426 D’Andria 2003, 139. 
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ulaştırıldığı anlaşılmaktadır427. Alanda ele geçen çok sayıda sunu kasesi, sıvı sunusunun 

diğer kanıtlarıdır. Yine çok sayıda karşılaşılan küçük buluntular içerisinde kandiller, 

önemli bir yer tutar. Kandillerin ışığında, gece gerçekleştirilen ritüellerden söz etmek 

mümkündür428.  

Temenos sınırları içerisinde, konumu ve boyutları ile anıtsal  tapınak çeşmesi, 

önemli bir yere sahiptir. Anadolu’da ve bölgede yazıtlar aracılığı ile belirlenebilen ve 

Apollon kutsal alanına girebilmek için gerekli olduğunu bildiğimiz, arınma; Hierapolis 

kutsal alanında su ile gerçekleştiriliyor olmalıydı.   

Tapınak, M.S. 5.yy.’da Hıristiyanlar tarafından pagan kültürünün tüm izlerinin 

silinmesi amacıyla talan edilmiştir ve yerini Aziz Philippus kültü almıştır429. Bu 

acımasızca yağmalama ve tahribat, Aziz Philippus’un, kentte öldürülmüş olmasından 

kaynaklanmış gibi görünmektedir. 

Hierapolis’de kehanetin nasıl gerçekleştirildiği, ele geçen alfabetik kehanet 

yazıtları aracılığı ile aydınlatılabilmiştir430. Kehanete danışmak çok basittir; öncelikle 

kehanet merkezinden üzerinde Yunan alfabesinin her bir harfinin yazılı olduğu 24 adet 

bilet alınır, sonra bu biletlerden bir tanesi seçilir ve kehanet cevabı her harf için bir 

karşılığı bulunan yazıttan takip edilir. Cevaplar, günümüz fallı sakızlarına benzer bir 

biçimde genel ve yoruma açıktırlar431. 

                                                 
427 D’Andria 2004, 149. 

428 a.g.e, 141. 

429 a.g.e, 149. 

430 SEG 26, n. 1378; Ceylan-Ritti, 59. 

431 D’Andria 2003, 228-231. 
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  Bunun yanı sıra, kehanetin önemli konularda ve üst düzey yöneticiler için bu 

biçimde olamayacağı açıktır. Bu biçimi ile kehanette bulunma belli ki sıradan halk için, 

ticari kaygılarla geliştirilmiştir. Hierapolis’de özel konular ve konuklar için 

gerçekleştirilen kehanet ritüeli ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilsek de, 

Anadolu’daki diğer kehanet merkezleri ile benzer biçimde ritüelin daha ciddi ve törensel 

olduğu düşünülebilir. Bu yönde Klaros kehanet merkezinin, Hierapolis’e cevabını içeren 

metin aydınlatıcıdır. Klaros’un, bir otorite olarak, ritüel uygulamalarının nasıl olması 

gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu432 belgeleyen yazıtın içeriği; rahip ve 

rahibelerin kurban etlerinden, günlük olarak kendi yiyecekleri kadar pay alabilecekleri, 

üst düzey memurların kendilerine menfaat sağlamaya çalışmamaları ve kötülüklerden 

sakınmaları gerektiği ve suyun kült uygulamaları için çok önemli olduğu gibi önemli 

bilgileri barındırmaktadır433. 

  

Apollon Lairbenos Kutsal Alanı 

  Denizli iline bağlı Çal ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy’ün kuzeyinde 

Büyük Menderes’in (Maiandros) güney kıyısında yaklaşık 250 metre yükseklikteki bir 

tepenin üzerinde kurulmuş olan Apollon Lairbenos kutsal alanı; tek bir kente bağlı 

olmaksızın bölge geneline hizmet veren, başlı başına, bağımsız bir yapı sergiler434. 

                                                 
432 Ceylan-Ritti, 60. 

433 West 1967, 186-187. 

434 Hogarth 1887, 376. 



 112 

Kutsal alanın; günümüze kadar, belirlenebildiği kadarı ile Motella, Tripolis, 

Hierapolis ve Dionysopolis kentlerine hizmet vermiş olduğunu, ele geçen çok sayıda 

yazıt aracılığı ile saptayabilmek mümkündür435.  

Yazıtlarda tanrının sıfatının, Lairmenos, Larmenos, Leimenos, Lermenos vb.  

(Λαιρµηνώ, Λερµηνώ, Λειµηνού) gibi bir çok farklı biçimde görülmesi dikkat çekicidir. 

Yazıtların dili Yunancadır ama yanlışlarla doludur ve yazanların dile hakim olmadıkları 

hissedilir436. Bu durum, yöre halkının, yerel özelliklerine ve yazdıkları bu dili 

konuşmuyor olduklarına işaret eder. 

Apollon Lairbenos güneşle özdeşleştirilmiştir. Helios Apollon, Theos Helios 

Apollon ve Helios Apollon Lairbenos olarak onurlandırıldığı adak stelleri437 ve sikkeler 

üzerinde Lairbenos epigramı ile birlikte görülen, ışın tacı taşıyan Apollon başı 

betimlemeleri438, tanrının güneşle özdeşliğinin kanıtlarını oluştururlar. Ayrıca yazıtlar 

üzerinde gördüğümüz çift ağızlı balta, tıpkı Apollon Kareios’da da olduğu gibi, tanrının 

sembolüdür439. 

Apollon Lairbenos’un, kutsal alanda  Meter Leto ile birlikte tapınım gördüğü 

anlaşılmaktadır. Ana tanrıça, yazıtlar üzerinde kimi zaman sadece Meter kimi zaman da 

Meter Leto olarak onurlandırılmaktadır ve yazıt içerikleri ortak külte işaret ederler440. 

                                                 
435 Hogarth 1887, n. 1-35; Ramsay 1889, n. 1-15; Ritti 2000, n. D1-D28, K1-K57.  

436 Ramsay 1889, 216. 

437 Ritti 2000, D22, K 3, K 16, Petzl, n. 107, 107. 

438 Ramsay 1889, 217. 

439 Ramsay 1889, 218, n.2. 

440 Ritti 2000, 3, n. D 5, D 18; Ramsay 1889, 217, Hogarth 1887, n. 20. 
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M.S. 124-257 yılları arasına tarihlendirilen yazıtlar, Anadolu için iki özgün 

niteliği sergilerler. Bu özgün buluntu gruplarından ilki, katagraphai olarak adlandırılan ve 

kişi veya eşyadan feragat edildiğini gösteren yazıtlardır. Örnekler benzer bir şablon 

çerçevesinde yazıldıklarını göstermektedir. Öncelikle feragati yapan kişinin ve feragat 

ettiği eşya veya kişinin adının yer aldığı, sonrasında da eğer buna itiraz eden olursa 

tanrıya ödeyeceği ceza miktarının belirtildiği görülmektedir. Apollon Lairbenos kutsal 

alanında ele geçen mermer bir stel üzerindeki feragat yazıtı şöyledir: “Ben Melitine, 

Apollonios kızı….. beslemem Nike’yi Helios Apollon Larmennos’a terk ediyorum, eğer 

bir kimse buna karşı itiraz ederse tanrıya 1500 ve Fiscus’a (?) 1500 dinar para 

ödeyecektir”441.  

İkinci özgün grubu, Lydia ve Phrygia dışında örneğine rastlanmayan itiraf-günah 

çıkartma yazıtları oluşturmaktadır. Yazıtlardaki temel yapının; kişinin bir günah işlemesi, 

ardından çoğunlukla hastalıklar yolu ile tanrı tarafından cezalandırılması, hatasını 

anlayan kişinin günahını itiraf ederek tanrıyı yatıştırması, cezanın kaldırılması ve 

başkalarına da ibret olsun diye yazılarak kutsal alana dikilmesi, biçiminde olduğu 

görülmektedir442. Günah çıkartma yazıtları, bölge insanının inanışları ve dönemin dinsel 

yaşamı ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. 

Kutsal alana, arınmadan girilmeyeceği ve kutsal alana girmeden önce mutlaka 

arınılması gerektiği443, tapınağa geç kalınmaması ve tapınakta uygunsuz davranışlarda 

                                                 
441 Ritti 2000, 86, n. K 3. 

442 Ramsay 1889, 218. 

443 Hogarth 1887, 383, n. 14. 
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bulunulmaması gerektiği444, evlenmeden önce cinsel ilişkiye girilmemesi gerektiği445, 

yalan yere yemin edilmemesi gerektiği446 ve  kurban adayan kişinin adadığı kurbanın 

etinden yememesi gerektiği447 gibi bilgileri bu yazıtlar aracılığıyla,  Phrygia’lıların kendi 

ağzından öğreniriz. Eğer bir günah yüzünden kirlenmişsen, arınmadan kutsal alana 

giremezsin ve günahını itiraf edip pişman olmazsan, tanrının gönlünü alamazsın. 

Yazıtlarda geçen rahip isimleri, birlikte değerlendirildiğinde, Lairbenos kutsal 

alanı rahiplerinin akraba oldukları, özellikle baş rahiplik makamının babadan oğula 

geçtiği görülmektedir448. Apollon Lairbenos kültü, bu özelliği ile Didyma ve Lydia 

Apollon Pleurenos kültleri ile benzerlik gösterir.  

Apollon rahiplerinden biri olan Apollonios’dan bahseden ve onun Makedonia’lı 

olduğunu bildiren yazıt, bu yönüyle önem kazanmaktadır449. Makedonia’dan tanınan 

Hyperbertaeus ve Dios aylarının da yazıtlarda görülmesi, kültün Makedonia kaynaklı 

olabileceği biçiminde yorumlanmaktadır450. 

 

Eumeneia 

                                                 
444 Ramsay 1889, 218, n. 2. 

445 Hogarth 1887, 381, n. 12. 

446 Ramsay 1889, 218. 

447 Hogarth 1887, 387, n.17. 

448 Ramsay 1889, 229. 

449 Hogath 1887, 385, n.15. 

450 Ritti 2000, 67; Hogarth 1887, 387, n. 23, 27. 
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Hierapolis’in kuzeydoğusunda, bereketli Hyrgaleis (Baklan) ovasında yer alan 

Eumeneia, Bergama kralı II. Eumenes tarafından M.Ö. 197-159 yılları arasında 

kurulmuştur451.   

Apollon, Eumeneia antik kentinde sokakları, yolları, kapıları, evin içini ve dışını 

koruyan koruyucu tanrı anlamlarını içeren, Propylaios ( προπύλαιος) sıfatı ile 

onurlandırılmıştır452. Propylaios sıfatının geçtiği Eumeneia453 adak yazıtlarından iki 

tanesi, çift ağızlı bir balta kabartmasını çevrelerler. Bu yazıtlardaki çift ağızlı balta 

kabartması, tanrının sembolü olarak yer almaktadır454. Apollon Propylaios, Eumeneia için 

taşıdığı çift ağızlı balta ile karakteristiktir ve Phrygia’da Lairbenos ve Kareios sıfatları 

altında da Apollon’un, çift ağızlı baltası, hatta başında ışın tacı ile birlikte betimlendiğini 

görürüz455. 

Eumeneia antik kentinin sikkeleri üzerinde tanrı, iki farklı biçimi ile karşımıza 

çıkar. Her iki örnekte çift ağızlı bir balta taşır. Ayakta çıplak olarak betimlenen Nero 

dönemi biçim, öne uzattığı sağ elinde bir karga, aşağıya sarkıttığı sol elinde ise pelerinini 

tutar456 (Res. 31). Geta dönemi at üzerindeki biçimi ise, imparator kültünü anımsatsa da 

sol elindeki çift ağızlı baltası ve başındaki ışın tacı ile tanrıya ait olmalıdır457 (Res. 32). 

                                                 
451 Sevin 2001, 206. 

452 SEG 26, n. 1376; SEG 28, n. 1121; Robert 1977, 491; Calder 1929, 257; I.G.R.R. IV, n. 742; 

SEG 6, n. 213; Taşlıklıoğlu 1963, 155-156. 

453 SEG 26, n. 1376; SEG 28, n. 1121; Ramsay 1895, 374. 

454 Taşlıklıoğlu 1963, 155, dipnot: 1. 

455 a.g.e., 156, dipnot: 1-3. 

456 SNG v. Aulock, n.3590. 

457 SNG v. Aulock, n.3597.    
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En erken tarihli örnek ise, aynı zamanda bölgede Apollon kültünün en erken tarihli 

belgesini oluşturmaktadır. M.Ö. 2-1.yy.’lar arasına tarihlendirilen sikkelerde Apollon, 

sapına yılan sarılı, bir çift ağızlı balta ve kurdelelerin sarktığı bir defne dalı ile birlikte 

betimlenmiştir.   

Apollon, göreceli olarak Kıta Yunanistan’da daha sık kullanılan Propylaios 

sıfatını almasına rağmen, ikonografik bakımdan değerlendirildiğinde, özellikle Phrygia 

için, farklı özellikler göstermektedir. Ancak tanrının çift ağızlı balta taşıyan bu biçimi, 

farklı sıfatlar altında, Lydia458 bölgesinde de karşımıza çıkar. Hatta Troas bölgesinde 

Smintheion’da ele geçen, yazıtsız bir çift ağızlı balta kabartması da tanrı ile 

ilişkilendirilebilir. Zeus Labraundos’un vazgeçilmezi ve güç sembolunün de çift ağızlı 

balta olduğu bilgisi, yukarıdaki bilgilerle bir arada değerlendirildiğinde;  bu biçimin 

Propylaios sıfatına özgü bir biçim olmadığını, bununla beraber çift ağızlı baltanın ise, 

Anadolu, özellikle de Lydia ve Phrygia için karakteristik olduğunu söylemek 

mümkündür.  

 

Akmonia 

 Sindros (Banaz) çayının küçük bir kolu üzerinde, günümüzdeki adıyla Ahatköy’de 

kurulmuş olan Akmonia, Mysia sınırındaki son kalabalık Phrygia kentidir ve 

Hıristiyanlığın kabulü ile birlikte, önemli bir piskoposluk merkezi haline geldiği 

görülmektedir459.  

                                                 
458 Taşlıklıoğlu 1963, 81 ve 90. 

459 Sevin 2001, 207. 
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Apollon’un, Akmonia’da, bölgenin geçim kaynakları içerisinde çok önemli bir 

yer tutan, hayvancılık ve tarımın koruyucu tanrısı olarak algılanan Alsenos (αλσηνός) 

sıfatı ile onurlandırıldığı görülür460. M.S. 2-3. yy.’lara tarihlenen adak stellerinde Apollon 

Alsenos’un, bölge örnekleri ile benzer biçimde; at üzerinde, giyimli ve çift ağızlı balta ile 

birlikte resmedildiği görülür. Atının yanında bir kurt ile birlikte görüldüğü örnekte de, 

benzer ikonografide olan tanrı, Akmonia’da bu biçimi ile algılanıyor olmalıydı. 

Afyon ve yakın çevresinde ele geçen diğer yazıtlar aracılığıyla, Zeus’un da bu 

sıfat altında hatta Apollon’dan daha yaygın bir biçimde tapınım gördüğü anlaşılmaktadır. 

Zeus’a atfedilen adak yazıtları üzerindeki vücut uzuvları betimlerinden yola çıkarak tarım 

ve hayvancılığın yanı sıra bu sıfat altında iyileştirici bir özellik de belirlenebilmektedir. 

Adak yazıtlarında yer alan kabartmaların, tapınıcının vücudundaki hastalıklı bölümü 

simgelediğini ve adakların iyileşebilmek için sunulduklarını bilmekteyiz461. 

İki büyük tanrı Apollon ve Zeus’un aynı yerde aynı sıfatla tapınım görüyor 

olması, bu sıfatın yerel nitelikteki bir ata tanrısının özelliklerini tanımladığı ve daha sonra 

gelen tanrıyla da ayrım yapılmaksızın birleştirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
460 SEG 40,n. 1190,1191; SEG 26, n. 1358. 

461 Şahin 2001, 14 



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) LYDİA’DA APOLLON 

 

 Genel bir tanımlama ile; kuzeyde Mysia, doğuda Phrygia, güneyde Karia, batıda 

Aeolia ve İonia ile komşu olan Lydia, Gediz (Hermos) ırmağı ve kollarının kazdığı 

vadiye yayılmaktadır. 

 Hitit İmparatorluk Çağı’nda Assuwa olarak bilinen bölge, denizden uzak konumu 

ile koloni hareketlerinden kısmen korunabilmiş, Lykçe ve Sidece ile akraba olan kendi 

dilini konuşmuştur462. Herodotos, Lydia’lıları “Asia’da hiçbir ulusun yiğitlik ve 

                                                 
462 Sevin 2001, 175. 
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güçlülükte bileğini bükemeyeceği uzun mızraklı usta süvariler”463 olarak tanımlarken, 

Strabon, Thrakia kökenine işaret etmektedir464. 

 

Sardes  

 Lydia devletinin başkenti olmasının yanında, yakın çevresinde ele geçen ve 

Prehistorik Çağ’a kadar inen buluntuları ile bölgenin en önemli kenti olan Sardes, sırtını 

bölgenin en yüce dağı Bozdağlar’a (Tmolos) dayamaktadır. Ufak bir değişiklikle adını 

korumuş olan Sardes, günümüzde Sart Köyü’nde yer almaktadır. 

 Sardes’te Apollon kültünü belgeleyen ilk kanıtlar, Lydia dilinde yazılmış, M.Ö. 5. 

- 4.yy.’lara tarihlendirilen iki yazıt örneğidir. Her iki örnekte de Apollon ve Artemis, 

birlikte anılmakta ve ortak bir külte işaret edilmektedir465. Ancak bu iki özgün dildeki 

yazıttan sonra, kentte, Apollon kültü ile ilgili yazılı kaynakların sustuğu görülür. Yine 

tekil bir örnek, M.S. 2. yy.’ın ortalarında karşımıza çıkar. Romalı üst düzey bir 

yöneticinin, kime yazıldığı belli olmayan mektubunun son bölümünde; mektup 

muhataplarından Apollon için her yıl 250 denar ödemeleri istenmekte ve ödemeler 

konusunda hassas davranıldığı takdirde, bunun kendilerine İmparatorluğun yardımı 

olarak geri döneceği bildirilmektedir466.   

Sardes’de Apollon kültü ile ilgili yazılı belgelerin uzun süreli suskunluğu, kentin  

kuzeyindeki Marmara Gölü’nün kuzeyinde yer alan Yeniköy’de ele geçen iki yazıt ile 

                                                 
463 Herodotos, I, 79. 

464 Strabon, 572. 

465 Taşlıklıoğlu 1963, 85, 86. 

466 Buckler 1932, 33, n. 15. 
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son bulur. Apollon’un Pleurenos sıfatı altındaki tapınımı ve kültün etkinliği, bu iki yazıt 

aracılığı ile belgelenebilmektedir467.  

M.Ö. 2.yy.’ın ortasına tarihlendirilen ilk örnek, Pleura’daki Apollon tapınağının 

kutsal gelirlerinden sorumlu olan bir rahibin, kutsal alanların tümünden sorumlu kraliyet 

rahibine ilettiği ricayı ve kraliyet rahibinin cevabını içermektedir468. Güçlü rahip 

sınıfının, siyasi otorite ile nasıl yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belgeleyen yazıt, 

kutsal alanın M.Ö. 2.yy.’da doğrudan krali yönetimin kontrolü altında olduğunu 

göstermektedir. M.Ö. 129 yılı sonrasında kutsal alan, Sardes’in egemenlik alanı 

içerisindedir. Pleura’lı Apollon’un kutsal alanının varlığına şüphesiz kanıt oluşturan 

stelin, kutsal alanda dikili duruyor olduğunu da yine yazıtın içeriğinden öğreniyoruz.469.  

 Apollon Pleurenos kültü ile ilgili diğer yazıt örneğimiz, Apollon rahiplerinin ve 

kült yönetim kadrolarının listesidir470. Baş rahip ve diğer rahiplerden söz etmesiyle, 

hiyerarşik yapılanmayı işaret eden metinden, aynı zamanda bu rahip sınıfının aynı ailenin 

üyelerinden oluştuğunu da anlamaktayız. Rahip sınıfının yapılanması, Didyma’dan 

tanıdığımız Brankhos sülalesini anımsatmaktadır ve bir Gizem tapınımından söz etmek 

mümkündür. 

 M.Ö. 2-1. yy.’a tarihlendirilen Sardes sikkelerinde Apollon; ayakta, çıplak, aşağı 

doğru uzattığı sol elinde bir defne dalı, öne doğru uzattığı sağ elinin üzerinde bir karga ile 

                                                 
467 SEG 46, n. 1519, 1520; Malay 1996, 75, dipnot 2. 

468 SEG 46, n.1519. 

469 Malay 1996, 77. 

470 SEG 46, n.1520. 
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birlikte betimlenmiştir471(Res. 33). Defne çelengi ile çevrelenmiş olan tanrının bu betimi, 

Tiberius (M.S. 14-37) dönemi sikkelerinde de devam eder472.   

 

Thyateira 

Anadolu’da Makedonya’lı askerler için kurulmuş olduğunu bildiğimiz koloni 

kentlerinden biri olan Thyateira, günümüzde Manisa ili Akhisar ilçesinde yer 

almaktadır473. 

Apollon’un yoğun bir biçimde saygı gördüğünü yazıtlar aracılığı ile 

saptayabildiğimiz kentte, külte ilişkin veriler, Erken İmparatorluk Çağı ile birlikte 

başlamaktadır. Dikdörtgen biçimli bir sunak üzerinde tanrının, Tyrimnos (Тυρίµνου) 

sıfatı ile onurlandırıldığını gösteren yazıt, kültle ilgili en erken bilgilerimizin kaynağını 

oluşturmaktadır474. Yazıtın içeriğinden, Apollon Tyrimnos’un, kent dışında bir kutsal 

alanı olduğunu ve kentin baş tanrısı olduğunu öğreniriz.  

Roma İmparatorluk Çağı boyunca da devam eden adak stelleri üzerindeki diğer 

yazıt örneklerinde de Tyrimnaios (Тυριµναίου) veya Tyrimnos (Тυρίµνου) sıfatını 

görürüz475. Tyrimnos sıfatının, ya Apollon kutsal alanın bulunduğu yer veya mevki 

                                                 
471 SNG v. Aulock, n. 3132-3134. 

472 SNG v. Aulock, n. 3135. 

473 Sevin 2001, 183. 

474 Malay 1999, 42, n. 25. 

475 IGRR IV, n. 1215, 1238; Tam V, 2, n. 882, 883, 946,956, 984, 993, 997, 1000,1001, 1025; 

AMS 36, n. 60.1-12. 



 122 

adından kaynaklandığı ya da kentin yerel kahramanı ile özdeşleştirilmesi sonucunda 

ortaya çıktığı düşünülmektedir476. 

 Kent sikkeleri üzerinde Apollon’un, diğer tanrı ve tanrıçalar ile birlikte 

betimlendiği görülür. Apollon, M.S. 2-3. yy.’lar boyunca kent sikkelerinin vazgeçilmez 

figürlerinden biridir. Apollon tüm örneklerde;  ayakta, çıplak, sağ elinde defne dalı ve sol 

omzunda çift ağızlı bir balta ile görülmektedir477 (Res. 34). Birlikte görüldüğü tanrı ve 

tanrıçalar değişiklik gösterse de, ana tanrıça ikonografisindeki Kybele, Leto veya Artemis 

olabilecek tanrıçalarla daha çok betimlenmiştir. 

 Anadolu’nun güce işaret eden yaygın kutsal sembolü olan çift ağızlı balta, tüm 

örneklerde Apollon’un elindedir. Tanrının Zeus ve Athena ile birlikte görüldüğü bir sikke 

örneğinde, Labranda Zeus’unun da sembolü olan çift ağızlı balta, yine Apollon’un 

omuzundadır478. Aynı örnekte Athena ve Zeus, samimi bir havada birbirlerine dönük 

olarak duruyorlarken, Apollon, Zeus’un arkasından onlara bakmaktadır. Sikkeyi 

tasarlayanlar, tanrıyı ikinci plana itmeye çalışmışlarsa da, güç sembolü ironik biçimde 

Apollon’dadır.  

 

 Magnesia ad Sipylum 

 Bölgede dikkat çekici bir biçimde antik çağ kent isimlerinin, çağdaş yerleşimlerde 

hala yaşamakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu kentlerden bir tanesi de Sipylos (Sipil) 

dağının eteklerinde kurulmuş olan Magnesia-Manisa’dır. M.Ö. 2. binyılın ikinci 

                                                 
476 Taşlıklıoğlu 1963, 91. 

477 SNG v. Aulock, n. 3211, 3221, 3225, 3238.  

478 SNG v. Aulock, n. 3221. 
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yarısından itibaren kesintisiz yerleşim görülen kent, bölgenin en önemli yerleşmelerinden 

biridir479. 

Magnesia ad Sipylos’da, Apollon’un Pandenos (Пανδηνού) sıfatı ile güçlü bir 

kültünün olduğunu; kentin kutsal alanı olan Panda ve kentte ele geçen yazıtlar aracılığı 

ile belirleyebilmek mümkündür480. Apollon’un Pandenos sıfatı, Panda yer veya mevki 

adından türetilmedir. Günümüzde Manisa ilinin kuzeyinde Tilki köyü yakınlarındaki 

Karahöyük yakınlarına lokalize edilmek istenen Panda’da Apollon’a ait bir tapınağın, 

hizmetkarların, kahinlerin ve bir kehanet ocağının varlığını yine yazıtlar aracılığı ile 

öğreniyoruz481. Ancak kutsal alanın yeri ve arkeolojik kanıtların belirsizliği halen devam 

etmektedir. Detayları ile bir kehanet merkezinden bahsedilmesine rağmen, bu durumun 

tek bir yazıtla sınırlı kalması yetersiz olarak görülebilir. Bu noktada Smyrna’lılar ve 

Magnesia am Sipylos’lu göçmenlerin arasında yapılan bir antlaşma metni, destekleyici 

bilgilerle bizleri aydınlatmaktadır. Bu metinde Magnesia’lılar diğer başka tanrıların 

yanında Apollon Pandenos’a da yemin etmişlerdir. Ayrıca bu antlaşma metninin Apollon 

Pandenos tapınağında sergilenmesi gereği482, hem kutsal alanın varlığının hem de 

Magnesia halkı için kutsal alanın öneminin kanıtı olarak gösterilebilir. Apollon Pandenos 

kutsal alanı ve Magnesia am Sipylos, Anadolu geleneğini yansıtır biçimde ana kent - 

kutsal alan ilişkisi içerisinde bulunuyor olmalıydı.  

                                                 
479 Sevin 2001, 185. 

480 Taşlıklıoğlu 1963, 82-83 ( L.Robert, Villes d’Asi Mineure, 87, 91); TAM V, 2, n.1411; AMS 

36, n. 5.23.  

481 Robert 1962, 92. 

482 Robert 1962, 87. 
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Philadelphia 

 Sardes’in güneydoğusunda, Tmolos dağının kuzey eteklerinde ve önemli bir yol 

kavşağında yer alan kent, günümüzde Alaşehir’e lokalize edimektedir. Anadolu’da 

Hıritiyanlığı en erken kabul eden kentlerden biri olan Philadelphia, geniş ve bereketli 

topraklara sahiptir483. 

 Kentte Apollon kültünü belgeleyen tek yazıt, M.Ö. 279-267 yıllarına 

tarihlendirilen mermer bir sınır taşının üzerinde yer almaktadır484. Kentin 3 km. 

güneydoğusunda yer alan Badınca köyünde bulunan yazıtta, Apollon, Toumoundos sıfatı 

ile anılmaktadır. Üzerinde bölge’de Apollon’la özdeş olan çift ağızlı balta kabartmasının 

yer aldığı sınır taşı, Apollon tapınağının sınırını belirliyor olması bakımından önemlidir. 

Külte işaret eden tek bir örneğe sahip olsak da, Philadelphia’da kent dışında, Apollon 

Toumoundos’a adanmış bir kutsal alanın var olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

 M.Ö. 2.yy.’ın sonu - 1.yy. arasına tarihlendirilen kent sikkelerinin ön yüzlerinde 

sadağı ile birlikte betimlenen Artemis başı yer almaktadır. Sikkelerin arka yüzünde ise 

Apollon, bir taht üzerinde, sol kolunu bir lyra-kitharaya dayamış, öne uzattığı sağ elinde 

sunu tası tutarken görülmektedir. Taht arkalığı üzerinde bir karga takip edilebilir. Artemis 

ile ortak külte işaret edebilecek bu örnekler dışında, yine aynı dönem sikkelerinin arka 

yüzlerinde defne çelengi ile çevrelenmiş lyra-kithara  bezemesi görülmektedir.  

   

Saittai 

                                                 
483 Sevin 2001, 187. 

484 Malay 1994, n. 75. 
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 Homeros’un Lydia ülkesini tanımlarken kullandığı Maionia (Menye/Gökçeören)  

kentinin yaklaşık 30 km. kuzeyinde günümüzdeki adıyla Sidaskale’ye lokalize edilen 

Saittai, Katakekaumene (yanıp bitmiş ülke) olarak adlandırılan volkanik platoda yer 

almaktadır485. Kent, Hıristıyanlığı kabulü ile birlikte bir piskoposluk merkezine 

dönüşmüştür486.   

Apollon’un, kent etki alanı içerisinde Axyros sıfatı ile onurlandırıldığı, yazıtlar 

aracılığı ile belirlenebilmektedir487. Apollon, Girit ve Hitit inanışlarından da tanıdığımız 

güç sembolü çift ağızlı baltası ve at üzerindeki tasvirleri ile Anadolu karakteri 

göstermektedir488. Apollon Axyros’a adanmış olan bir günah çıkarma yazıtı489, 

Katakekaumene ve Phrygia dışında görülmeyen bu tip yazıtları Saittai için 

örneklendirmesi bakımından önemlidir. M.S. 288 yılına tarihlendirilebilecek bir stel 

üzerindeki yazıtta, bir kadının tanrı tarafından cezalandırıldığı, kadının oğlunun tanrıyı 

yatıştırmak için hediyeler sunarak bu steli diktirdiği görülmektedir. Kadın, hekimlerden 

umudunu kesinceye kadar tanrının huzuruna çıkmamış olduğu için cezalandırılmıştır. Son 

çare olarak kendisine gelinmesini istemeyen tanrı, sağlık sorunlarının çözümünde 

öncelikle tapınaktan yardım alınmasını ister görünmektedir490. 

                                                 
485 İlyada, II, 461; Strabon XII, 8,18. 

486 Sevin 2001, 187. 

487 Paz de Hoz 1999, n. 5.10-15, 5.17, 5.19, 5.29, 5.32, 5.35; EA 22, n. 21. 

488 Paz de Hoz 1999, 52. 

489 Malay 2001, 148. 

490 Malay 2001, 148. 
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Lydia Katakekaumene ve Phrygia Apollon Lairbenos kutsal alanının etki alanı 

dışında dünyadaki herhangi bir coğrafyada görülmeyen günah çıkartma yazıtları; kişilerin 

tanrılara ve birbirlerine işledikleri günahları itiraf etmek için yazıldıklarından dolayı, 

toplumun inanç geleneğine ışık tutmaktadırlar. Günah çıkartma yazıtları yaygın olarak 

Apollon’a adanmışlardır. Ancak az da olsa bölgede başka tanrılar için düzenlenmiş olan 

yazıtların varlığı, tanrıya özel olmayan bir bölge geleneği olarak değerlendirilmeleri 

gereğini doğurur.  

Saittai’nin İmparatorluk Çağı sikkelerinin üzerinde Apollon; çıplak, kimi 

örneklerde elinde defne dalı491, kimi örneklerde ise bir elinde lyra-kitharası diğer elinde 

mızrap ile birlikte betimlenmiştir492. 

  

 

 

 

Kollyda  

Katakekaumene’de Kula yakınlarındaki Gölde köyüne lokalize edilen kent tarihi 

hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Katakekaumene bölgesi kentlerinin bir çoğunda olduğu 

gibi fazla gelişememiş olduğu düşünülmektedir493. 

Kentte Apollon kültü, yakın çevresinde ele geçen ve Roma İmparatorluk Çağı’na 

tarihlendirilen buluntular ışığında saptanabilmektedir. Bu buluntulardan ilki üzerinde 

                                                 
491 SNG v Aulock, n. 3096. 

492 SNG v. Aulock, n. 3092. 

493 Sevin 2001, 187. 
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Apollon Bozenos’a adanmış bir günah çıkartma yazıtı bulunan adak stelidir494. Stel 

üzerinde, omuzunda çift ağızlı baltasıyla ata biner biçimde betimlenmiş olan Apollon 

Bozenos kabartması yer almaktadır495 (Res. 35). Stel üzerindeki yazıt aracılığıyla Lydia’lı 

bir kadın bizlere; kutsal alana kirli elbiselerle girdiğini, bu nedenle cezalandırıldığını, 

suçunu itiraf edince sağlığına kavuştuğunu ve şükranlarını belirtmek için bu steli Apollon 

Bozenos’a adadığını bildirmektedir496. Apollon’a bu sefer Pozenos olarak seslenildiği bir 

başka örnek ise Hamidiye yakınlarında ele geçmiştir497. Yazıtta tanrı, Tillenos ve 

Lauadenos olarak da anılmaktadır. Ancak yer veya mevki işaret ediyormuş gibi görünen 

bu sıfatların içeriği tartışmalıdır.  

Kent yakın çevresinde ele geçen bir başka adak stelinde ise, Meter Tarsene ve 

Apollon Tarsios birlikte onurlandırılmaktadır. Saittai ile Silandos arasındaki Köleköy’e 

lokalize edilen Tarsi’de ana tanrıça ve Apollon’un yerel ve kırsal nitelikte tapınımı 

olduğu düşünülmektedir498. Ana tanrıçanın Anaitis sıfatı ile “Kollyda’ya hükmeden” 

tanrıça olarak tanımlanması, kent inanç geleneğinde ilk sıraya oturduğunu gösterir. 

Anaitis’e adanmış olan bir başka adak steli üzerinde ise ismiyle değil de Phoibos olarak 

Apollon’a rastlarız499. Anadolu için adeta ikinci bir isim gibi karşımıza çıkan Phoibos, 

bölgede sadece bu örnekle temsil edilmektedir.   

                                                 
494 EA 2, 46; EA 22, n.43. 

495 EA 22, 53, n.43. 

496 EA 2, 46. 

497 Malay 1994, n.76. 

498 Malay 2001, 148. 

499 EA 22, n.73. 
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 Diğer Lydia Kentlerinde Apollon Kültü 

Lydia’da Apollon kültüne ilişkin birçok kentte arkeolojik veriye rastlamak 

mümkündür. Ancak bazı kentlerdeki veriler yoğun değildir. Bu nedenle arkeolojik 

verilerin yoğun olmadığı kentlerdeki Apollon kültlerinin, aynı başlık altında tartışılması 

daha doğru olacaktır.   

Katakekaumene’de Saraçlar’ın kuzeydoğusuna lokalize edilen Nisyra, sadece 

Apollon Nisyreites’e adanmış yazıtlar aracılığı ile biliniyor olması ile bir kentten çok 

kutsal alan olarak düşünülmelidir. Apollon’un Nisyreites sıfatı ile onurlandırıldığı 

yazıtların tümü, Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilir ve yazıtlara 

çift ağızlı balta ile birlikte zeytin dalı kabartmasının da eşlik ettiği görülür500. İki örnekte 

Apollon ve Artemis’in birlikte anılıyor olması501, ortak külte ipucu olarak 

değerlendirilebilir.  

Manisa Turgutlu ilçesine lokalize edilen Troketta kentinde Apollon kültüne 

değinen tek veri, bir heykel kaidesinin üç yanını çevreleyen yazıttır. Yazıtta, Troketta 

kentinin Apollon Klarios’un kehaneti uyarınca bir Apollon Soter heykeli diktirmiş olduğu 

yazılıdır502.   

 

 

 

                                                 
500 Malay 1999, n. 118, 128, 137-139; Malay 1994, n. 77, 78. 

501 Malay 1999, n. 118, 128. 

502 Malay 2001, 147. 
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Güneybatı Anadolu’da, Karia ve Pamphylia arasında, günümüzdeki adıyla Teke 

yarımadasında yer alan Lykia, dış etkilere kapalı coğrafi konumu nedeniyle yerli 

niteliklerini koruyabilen bir yapı sergiler503. 

 M.Ö. 3. binden itibaren yerleşimin belgelenebildiği Lykia’da yaşayan  halklar, 

Kadeş savaşında Lukka’lı adıyla Hititli’lerin yanında, Troia savaşında da Lykia’lı adıyla 

Troialı’ların yanında savaşarak, Anadolu’lu kimliklerini ortaya koymuşlardır. Bölge 

halkının yerliliği; ele geçen çok sayıda yazıt ile belgelenen kendi dilleri, Lykçe’yi 

konuşuyor olmaları ile de kendini göstermektedir504. 

    

Letoon 

 Lykia’nın dini ve idari merkezi, Strabon’un tanımlaması ile “Lykia’nın en büyük 

kenti” Ksanthos’un, dolayısıyla tüm bölgenin kutsal alanı Letoon; Ksanthos’un lokalize 

edildiği, Kınık köyünün 4 km. güneybatısında Eşen Çayı’nın batı kıyısındaki Bozoluk’da 

yer almaktadır505.  

Geleneksel yapının tutucu bir biçimde korunduğu Ksanthos’un, ana kent- kutsal 

alan ilişkisi içerisinde bulunduğu Letoon’da, ana tanrıça geleneği çerçevesinde, onun 

çocukları Apollon ve Artemis’e de, tek bir kutsal alanda saygı gösterilmiştir. Bölgenin en 

önemli kutsal alanında ana unsur, ana tanrıçadır ve kutsal üçlünün  Letoon dışında  

Telmessos ve Araksa’da da kültü olmalıdır.506 

                                                 
503 Strabon  XIV, II,1; Sevin 2001, 133. 

504 TAM I, n.65; SEG 42, n.1246. 

505 Sevin 2001, 141. 

506 Frei 1990, 1744-1746. 



 131 

Kutsal alanda ele geçen ve M.Ö. 358 yılına tarihlendirilen üç dilli yazıt, alanın 

Leto ve onun çocukları Apollon ve Artemis’e adanmış olduğunu gösteren en erken tarihli 

epigrafik kaynaktır. Yazıtın Yunanca ve Lykçe versiyonlarında kutsal üçlü; “Leto ve 

çocukları”, Aramice versiyonda ise ayrı ayrı isimleri sayılarak Leto, Apollon ve Artemis 

olarak anılırlar507. 

M.Ö. 200 yılında Lykia birliği kurulduğunda, “ata tanrıları” olarak saygı gören 

Leto ve çocuklarının kutsal alanı Letoon, birliğin resmi ve milli kutsal alanıdır508. Bu 

merkezi yapı içerisinde, Lykia’lı yöneticiler kült uygulamalarında önemli bir rol 

üstlenmişlerdir. Lykia’lı bir kralın, Letoon’da gerçekleştirilen kurban ritüelini bizzat 

yönettiğini509 ve bir başka yöneticinin ise milli kutsal alan Letoon’a adak adadığını510 

bildiren yazıtlar, siyasi irade ile din birlikteliğini belgelemeleri açısından önemlidirler. 

Leto, Apollon ve Artemis kutsal üçlüsünü, görsel olarak en erken, Elmalı 

Tümülüsü buluntusu fildişi heykel grubunda saptayabilmek mümkündür511.  

Ksanthos kenti sikkeleri üzerinde Apollon’un herhangi bir betimi görülmezken, 

M.Ö. 2-1.yy.’lar arasında basılan Lykia birliği sikkelerinin arka yüzlerinde, kitharası ile 

simgeleştirilmektedir512. 

                                                 
507 TAM I, n.65 

508 TAM II, n. 496; Keen 1998, 196. 

509 TAM I, n. 44. 

510 SEG 28, n.1245. 

511511 Işık 1998, 22. 

512 Hill 1897 , n. 1-4. 
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Letoon’un, ele geçen buluntular ışığında, en erken M.Ö. 7.yy.’dan itibaren 

işlevsel olduğu öne sürülür513. Kutsal alanda yan yana, büyüklükleri birbirinden farklı, 

kuzeydoğu/güneybatı yönlenmesinde üç tapınak inşa edilmiştir. Tapınakların en büyüğü, 

İon düzeninde inşa edilmiştir. Cellasında bulunan bir yazıt aracılığıyla, “tanrıların 

anası”514 Leto’ya adandığı belirlenebilen yapı, M.Ö. 2.yy.’ın ikinci çeyreğine 

tarihlendirilir515. Ortada, iki tapınak arasında yer alan küçük tapınak ise cellasında doğal 

haliyle bırakılmış olan ana kayanın varlığı ile, Artemis’i hatırlatır. M.Ö. 4.yy.’a 

tarihlendirilen ve tapınakta ele geçen çift dilli bir adak yazıtı, bu düşünceyi gerçekliğe 

dönüştürür. Yazıtın içeriğinden anladığımıza göre, tapınak Artemis’e aittir516. Artemis 

tapınağı da tıpkı Leto tapınağı gibi İon düzeninde inşa edilmiştir. 

Apollon tapınağı; tanrıçalara adanmış kadın narinliğinin simgesi İon düzenindeki 

iki tapınağın yanında, erkek sağlamlığını simgeleyen Dor düzeninde inşa edilmiştir. M.Ö. 

2.yy.’ın ikinci yarısına tarihlendirilir ve cellasında Apollon’un simgeleri olan ok, yay, 

sadak ve kitharanın resmedildiği bir mozaik bulunmaktadır517. 

Letoon’daki tapınakların birbirlerinden farklı büyüklükleri, tanrılara verilen önem 

sırası ile ilgili ipuçları verir. En büyük tapınak, tanrıların anası Leto’ya aittir; sonra 

Apollon; ve en küçük tapınağın sahibi Artemis gelmektedir.  

                                                 
513 Keen 1998, 195, dipnot 12. 

514 Keen 1998, 195. 

515 Metzger 1978,1. 

516 SEG 42, 1246. 

517 Metzger 1978, 1. 
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Kutsal alanda kazılar sırasında saptanan çok sayıda havuz ve Hadrian dönemine 

tarihlenen anıtsal çeşme, su ile arıma ritüelini hatırlatmaktadır. M.S. 4.yy.’da inşa edilmiş 

olan kilise ve manastır kalıntıları ise kutsallığın devamını gösterirler518. 

 

 Patara 

 Lykia’nın dış dünyaya açılan kapısı ve en önemli liman kenti olan Patara, 

Ksanthos’un 11 km. güneyinde günümüzdeki adıyla Gelemiş’te yer almaktadır. Kentin 

kuruluş öyküleri, Apollon ve Nymphe Lykia’nın oğlu Pataros’u519, kentin kurucusu 

olarak gösterse de Lykia dilindeki adıyla Pttara, bölgenin yerli kentlerinden biri 

olmalıdır. 

Leto ve Artemis ile somutlaştırılan ana tanrıça kültü, bölgenin dinsel yaşamının 

ana unsurudur. Ancak dış etkilere açık liman kenti Patara’da ise ana unsurun, kehanet 

özelliği öne çıkarılmış olan Apollon olduğu görülür. 

Patara Apollon kutsal alanı ile ilgili ilk bilgilerimizi; her zaman ulaşılamayan 

Patara’lı kadın kahinlerin, tanrı ile iletişim kurabilmek için geceleri kendilerini tapınağa 

kapattıklarını aktaran Herodotos’dan almaktayız520.  

Patara kehanet ocağının özgün bir niteliği, sadece kış aylarında hizmet veriyor 

olmasıdır. Yaz aylarında çalışmalarını Delos’ta sürdüren521 tapınak kahinleri için, 

Herodotos’un kullanmış olduğu “her zaman ulaşılamayan tanımlaması”, bu özgün niteliği 

                                                 
518 Metzger 1978, 4. 

519 Strabon, XIV, II,6; Plinius, V,100. 

520 Herodotos 1, 182. 

521 Vergilius 4, 143. 



 134 

işaret ediyor olmalıdır. Herodotos’un aktardıkları, Apollon kültünün varlığının, Patara ve 

tüm Lykia’daki en erken kanıtlarıdırlar. Ancak bu antik metinde, Apollon’un adının 

doğrudan geçmediğini belirtmekte de yarar vardır.  

Pausanias; Troia savaşı kahramanlarından Telephos’un armağanı olan ve 

Hephaistos’un yapmış olduğu bir bronz kabın, Patara Apollon tapınağında sergilendiğini 

aktarır522. M.S. 1. yy.’da Apollon kült merkezlerinin listesini veren Statius ise Tenedos, 

Khrysa, Delos, Klaros Miletos ve Didyma’nın yanında Patara’yı da saymaktadır523.   

 Antik kaynakların ışığında, Apollon kültünün, geleneksel ve erken tarihlerden 

itibaren işlevsel olduğunu anlayabildiğimiz kentte, kültü belgeleyen somut arkeolojik  

verilerin en önemlileri olan yazıtlar, en erken İmparatorluk Çağı ile birlikte görülmeye 

başlarlar. Roma İmparatorluk Çağı’nda Patara kehanet ocağının, Delphi ve Delos ile 

yarışabilecek kadar ünlü ve değerli olduğunu, Rhodiopolis’de tespit edilmiş olan bir 

yazıtın ışığında söyleyebilmek mümkündür524. İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilen diğer 

yazıtlarda525, Apollon’un, Patroos sıfatı ile anıldığı görülmektedir. Lykia’da Kadyanda526, 

Oinoanda527, Rhodiapolis528, Balboura529 ve Kyanis’de530 ele geçen yazıtlarla da 

                                                 
522 Pausanias, IX, 41, 1. 

523 Bryce 1986, 196. ( Statius, Thebaid, 8.200) 

524 TAM II, n. 905. 

525 Taşlıklıoğlu 1963, 105, 106. 

526 Taşlıklıoğlu 1963, 98 ( Waddington, n. 1221). 

527 Dobesch 1989, 245-246; Frisch 1989, 279-283; Mitchell 1990, 183-189; SEG 38, n. 1462. 

528 IGRR III, n. 731. 

529 IGRR III, n. 473. 

530 IGRR III, n. 704. 
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tanımlanabilen bu sıfat ile Apollon, Lykia’da gözlemlenen yoğunluğu ile Lykia birliğinin 

baş tanrısı olarak görülmek istenir531. Ata kültü ile ilişkilendirilebilecek olan Patroos, aile 

ve aile bireylerini koruyan, gözeten tanrı özelliklerini taşır.  

Lykia birliği basımı bir Myra sikkesinde532, uzun chiton ve himation giymiş olan 

Apollon, sağ elinde öne doğru uzattığı bir defne dalı, aşağıya sarkık sol elinde ise tomar 

edilmiş kutsal bir kurdele tutmaktadır. Kurdele tomarının kutsallığı; Gordian (M.S. 238-

244) dönemi, Patara ve Myra sikkeleri üzerinde benzer ikonografideki Apollon’un 

yanında yer alan üç ayağa bağlı olması ile kanıtlanabilir. Tanrıya, bir omphalos üzerine 

tünemiş olan karga veya kuzgun eşlik etmektedir533. Omphalos, Delphi kehanet merkezi 

ile kurulan bir ilişkiye işaret edebileceği gibi; onun, kutsal alanın, kehanet merkezi olma 

özelliğini vurgulamak için kullanılan bir simge olduğu da düşünülebilir. 

 Patara kehanet ocağı ve kutsal alanının onarımı için, M.S. 140-143 depremleri 

sonrasında Opramaos’un yardım ettiğini bilmemize rağmen, kutsal alanın yeri bu gün için 

belirsizdir534. M.S. 385 yılında Theodosios’un emriyle, tüm kültlerle birlikte susan535 

kutsal alan; kent dışında, su kaynaklarının üzerinde, yakınlarında kutsal bir mağaranın 

bulunduğu bir koruluk içerisinde yer alıyor olmalıydı. 

 

Oinoanda 

                                                 
531 Taşlıklıoğlu 1963, 117. 

532 Işın 1996, 67, fig. 4b, dipnot 27. 

533 SNG v. Aulock, n. 4385. 

534 Işın 1996,69. 

535 Bryce 1986, 196. 
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Bölgenin iç kesiminde Phrygia sınırında yer alan Oinoanda antik kenti, İncealiler 

köyüne lokalize edilmektedir536.  

Hellenistik Çağ ile birlikte görülmeye başlayan ve Roma İmparatorluk Çağı 

boyunca da devam eden537 Apollon kültü, kentte ele geçen üç adet yazıt aracılığı ile 

saptanabilmektedir. İmparatorluk Çağı ilk yazıt örneğimizde Apollon, Theos Patroos 

(ataların tanrısı) olarak anılmakta ve yazıtın içeriğinden, Oinoanda’da bir tapınağı olduğu 

anlaşılmaktadır538. İkinci örneğimiz, kentteki Apollon kutsal alanının aynı zamanda bir 

kehanet ocağı olduğunu belgelerken, tanrıyı Pythios (kehanet saçan) ve Phoibos olarak 

anmaktadır539.  

Phoibos (Φοίβος, Φοίβω), Homeros’un İlyada’sından540 itibaren bir sıfattan öte 

Anadolu için adeta ikinci bir isim konumundadır. Antik metinlerde541, Erythrai542, 

Kolophon543,  Miletos544, Sidyma545, Motella546, Sebastai547 ve Laodikeia am Lykos548 

                                                 
536 Taşlıklıoğlu 1963, 102, dipnot 1; Sevin 2001, 148. 

537 Milner 2000, 139. 

538 Taşlıklıoğlu 1963, 102. 

539 Milner 2000, 141. 

540 Homeros, I, 1-52, II, 763-767, IV, 507-513 vd. 

541 Pausanias, X,12,1-6; Strabon XIV, 6, 683. 

542 IGRR IV, n.1540. 

543 age., n. 1498. 

544 Miletos III, 301-302, n. 175, 205a. 

545 TAM II, n. 174. 

546 Taşlıklıoğlu 1963, 151 ( Ramsay 1889, JHS X, 222, n. 21. 

547 IGRR IV, n. 682. 
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kentlerinde ele geçen yazıtlar üzerinde, Anadolu adıyla özdeş olarak kullanılmıştır. Bir 

tanımlamanın ötesine geçen ve Homeros’tan itibaren artık isimleşen Phoibos, güneş ile 

özdeşleştirilir ve çok parlak anlamını verir. Anadolu için öyle bir güneş tanrısıdır ki; tüm 

iyilikler ondan gelir, ürünler onun sayesinde büyür, meyveler onun ışığı ve ısısı ile 

olgunlaşır, ışığı bataklıkları kurutur ve hastalıkları def eder549. Bu özellikleri ile, 

Anadolu’nun toprak ve bereket ile özdeşleştirilen ana tanrıçasının eril hali gibidir. 

 Kentte ele geçen son yazıt, M.S. 2. yy.’a tarihlendirilir ve Klaros kehanet 

merkezinin Oionoanda’ya cevabını içerir550; yazıt, Klaros ile ilişkiyi belgelemesinin 

yanında, bir kehanetten çok,  tanrının doğasına ilişkin dinsel bir manifesto olması ile 

önemlidir. 

Kentte kutsal alanın yeri saptanamamıştır; ancak kutsal alanın, yazıtların ele 

geçtiği ve kent dışında bulunan kutsal bir su kaynağının yakınında olduğu 

düşünülmektedir551. 

 

Sura 

 Myra’nın (Demre) 4 km. batısında yer alan ve Lykia dilinde yazılmış metinlerde 

Surezi olarak anılan kentin adı, günümüzde de değişmemiştir552.  

                                                                                                                                                 
548 IK 49, n. 68. 

549 Taşlıklıoğlu 1954, 14. 

550 SEG 27, n. 933. 

551 Milner 2000, 139. 

552 Bean 1978, 130; Sevin 2001, 144. 
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 Kent akropolünün güney tarafında yer alan kayalıklar üzerindeki yazıttan 

anlaşıldığına göre; Apollon, Surios sıfatı ile onurlandırılmaktaydı553. Sura’lı Apollon’a 

hizmet etmiş din adamlarının isimlerinin listelendiği yazıtın bulunduğu kayalıklar ve 

çevresinde, günümüzde de Apollon’un kutsal ağacı sayılan defnelerin görünüyor olması, 

ilginç bir detaydır.  

Sura’da Apollon kültünün en önemli ve ilgi çekici özelliği; antik kaynaklar 

aracılığıyla tanıdığımız ve balıkların hareketlerini yorumlayarak gelecekten haber veren 

kehanet merkezidir. Balık kehanetinin yapıldığı yer; akropolün batısında, günümüzde 

bataklık olan, tatlı su kaynağı ile deniz suyunun birleşim noktasında, Dor düzeninde in 

antis planlı küçük bir tapınağın kalıntıları ile koruna gelmiştir. 

Sura’da, balıklarla kehanetin nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili farklı aktarımlarla 

karşılaşırız. Aelian; tanrıya kurban edilen dana etinin balıklara atıldığını, balıkların eti 

yemesinin iyiye, yemeyip kuyrukları ile dışarı atmalarının ise kötüye işaret olduğunu 

aktarır554. Plutarchos ise, kuşların hareketlerinin yorumlanmasına benzer biçimde, 

rahiplerin, balıkların hareketlerini izlediklerini ve onların hareketlerini belirlenmiş 

kurallar ve kendi hisleri ile yorumladıklarını belirtir555. Ancak balık kehaneti ile ilgili en 

detaylı bilgiyi Polycharmus vermektedir: Apollon’un deniz kıyısında kutsal koruluğu 

bulunmaktadır. Kutsal alana başvurmak için gelenler, yanlarında, her birine onar parça 

kızartılmış et takılmış olan iki ahşap şiş getirirler. Rahip, koruluktaki yerini sessizce 

                                                 
553 Bean 1978, 130. 

554 Aelian, 12,1. 

555 Byrce 1986, 196. 
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aldıktan sonra etler havuza atılır; havuz, deniz suyu ile doldurulur; bu sırada çok sayıda 

balık ortaya çıkar ve rahip onların hareketlerini yorumlayarak kehanette bulunur. 

 

Diğer Lykia Kentlerinde Apollon 

Lykia’da birçok kentte, Apollon kültüne ilişkin arkeolojik veriye rastlamak 

mümkündür. Ancak Letoon, Patara ve Sura dışında yer alan kentlerdeki veriler, yoğun 

değildir. Bu nedenle arkeolojik verilerin yoğun olmadığı kentlerdeki Apollon kültlerinin 

aynı başlık altında tartışılması daha doğru olacaktır.   

Patara’nın yaklaşık 10km. batısındaki Kragos dağının güney eteklerinde yer alan 

Sidyma; Apollon’un, bölge kentlerinden Araksa’da doğmuş olduğunu bildiren yazıtın, 

bu kentte ele geçmiş olması ile anılmaya değerdir556. Kentte bir kehanet ocağının 

bulunduğunu da Commadus dönemine tarihlendirilen bir başka yazıt557  sayesinde 

öğreniyoruz. Apollon’un Phoibos olarak anıldığı yazıt, tanrının kehanet merkezine 

danışılan bir soru ve tanrının cevabını içermektedir. Phoibos, ‘Artemis tapınağı 

rahibeleri, alışılageldiği gibi kadınlar arasından mı, yoksa bakireler arasından mı 

seçilmelidir?’ biçiminde özetleyebileceğimiz soruya, bakire olmaları gerektiğini ve 

nedenlerini açıklayan bir cevap verir. Apollon ve Artemis’in, “rehber tanrılar” olarak 

birlikte anılmaları, ortak bir külte işaret etmektedir. Hıristiyanlaştıktan sonra önemli bir 

piskoposluk merkezi olan558 kentte kutsallık devam etmektedir. 

                                                 
556 TAM II, n.174. 

557 Parke 1985, 190. 

558 Sevin 2001, 140. 
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Sura’nın yaklaşık 15 km. doğusundaki Yavu köyünde yer alan Kyaneai antik 

kentindeki Apollon kültü ile ilgili bilgilerimiz, sadece Pausanias’ın aktardıkları ile 

sınırlıdır. Pausanias; Kyaneai’da, Apollon’un Thyrxeus adı ile birlikte anıldığından ve 

Apollon tapınağında yer alan kutsal havuza bakılarak gerçekleştirilen bir kehanet 

ritüelinden bahseder559.   

Doğu Lykia’nın en önemli kentlerinden biri olan Limyra, Myra’nın yaklaşık 30 

km. kuzeydoğusunda, Turunçova’da yer almaktadır. Apollon kültü ile ilgili tek veri, 

balıkların hareketlerini yorumlayarak, gelecekten haber veren bir kehanet merkezinden 

bahseden Plinius’un aktardıklarıdır560. 

Limyra’nın doğusunda, Limyros Çayı’ndan sonra, kıyıdan biraz içeride 

Sarıcasu’da yer alan Rhodiapolis kentinde, Apollon kültüne işaret edebilecek tek bir 

yazıtta tanrı, Patroos (ata tanrı/ataların tanrısı) sıfatı ile onurlandırılır561.  Gordian 

(M.S.238-244) dönemi bir sikke üzerinde ise, Apollon’u; ayakta, belinden yukarısı 

çıplak, öne uzattığı sağ elinde bir dal ve üzerine doğru uçan bir karga ile birlikte 

görürüz562. 

 Lykia’nın liman kentlerinden olan ve Kaş ilçesine lokalize edilen Antiphellos’da 

Apollon kültüne işaret eden bir yazıtta, tanrının adı geçmemesine rağmen, Leto ve 

çocukları onurlandırılmaktadır563. Apollon’un  aynı tanımlama ile, dolaylı olarak anıldığı 

                                                 
559 Pausanias, VII, 21,13. 

560 Bryce 1986,197. 

561 IGRR III, n. 731. 

562 SNG v. Aulock, n. 4450. 

563 Taşlıklıoğlu 1963, 93. 
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örnekleri çoğaltabilmek mümkündür. Minare köyüne lokalize edilen Pınara’daki, bir 

kaya mezarı üzerindeki Helenistik Çağ yazıtında, mezara zarar veren kişinin Leto ve 

çocukları tarafından günahkar sayılacağı uyarısı yer almaktadır564.  Bir başka örnek ise 

henüz lokalize edilememiş olan Lopta kentindendir565. 

 Glaukos körfezi girişinin batısında, karaya çok dar bir kıstak ile bağlı yarımadanın 

üzerinde yer alan Lydai’de yine yazıtlar aracılığı ile Apollon kültünü belirleyebilmek 

mümkündür. Yazıtların içeriğinden kentte bir Apollon tapınağı olduğunu öğrenmemize 

rağmen, yeri ve özellikleri ne yazık ki belirlenememiştir566.    

 Lykia’nın Karia sınırındaki günümüz yerleşimi Fethiye’ye lokalize edilen 

Telmessos kentindeki Apollon kültü ile ilgili bilgilerimizi, antik kaynaklar ve kent 

sikkelerinden ediniriz. Antik metin, Telmessos’un kuruluş öyküsünü aktarmaktadır. 

Öyküye göre, Antenor’un kızlarından biri ile köpek kılığında birlikte olan Apollon’un, bu 

birliktelikten Telmessos adında bir çocuğu olur. Kent onun adına kurulduğu gibi, 

Apollon, kehanet becerisini verdiği oğlunu kentin kahini yapar567. M.Ö. 2-1.yy.’a 

tarihlendirilen kent sikkeleri de bu öyküyü onaylar gibidir. Kehanet özelliği belirlenen 

kent sikkelerinin birçoğunda gördüğümüz gibi burada da Apollon, omphalos üzerinde 

oturmaktadır ve sırtında sadağı, elinde ok ve yayı ile birlikte görülür568.                                                                           

                                                 
564 TAM II, n.520. 

565 TAM II, n. 174; Frei 1990, n. 1757. 

566 Taşlıklıoğlu 1963, 101. 

567 Taşlıklıoğlu 1963, 115 ( Sudias). 

568 Hıll 1897, n. 1; SNG v. Aulock, 8498. 
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 Ksanthos Çayı vadisinin kuzeyinde, Düver/Kalehisar’da, bölgenin önemli 

kentlerinden Tlos yer almaktadır569. Kentte Apollon kültü ile ilgili kaynaklar sınırlı 

sayıda olmalarına rağmen, M.Ö. 4.yy. tarihine işaret ediyor olmaları ile önemlidirler. 

Sikkeler570 ve bir adet yazıt571, Apollon kültünün M.Ö 4.yy.’dan itibaren varlığını 

kanıtlarlar. 

 Kyaneai kentinin yaklaşık 6 km. güneydoğusundaki Tirmisin/Çevreli’ye lokalize 

edilen Tyberissos’da, Apollon’un bir tapınağı olduğu, yazıtlar aracılığı ile bilinmesine 

rağmen yeri belirlenebilmiş değildir572. 

Apollon’un herhangi bir özgün niteliği olmaksızın, yazıtlar aracılığı ile 

onurlandırılmış olduğunu bildiğimiz diğer bölge kentleri ise; Aperleai, Araksa, Arsada 

ve Kadyanda’dır 573.  

 

Lykeos, Lykeios, Lykios Olarak Apollon 

Lykia’da herhangi bir yazıt veya sikke üzerinde görmememize rağmen antik 

kaynaklar, az sayıda Anadolu örneği ve yaygın olarak Kıta Yunanistan’dan tanıdığımız, 

tanrının Lykeos, Lykeios, Lykios sıfatı çevresinde tartışmaların yoğunlaştığını görürüz. 

Homeros, bu sıfatı, ışık soylu anlamında; metinlerin bütünü göz önünde tutulduğunda ise, 

                                                 
569 Sevin 2001, 142. 

570 Hıll 1897, n. 1-5, 7, 8. 

571 TAM I, n. 25. 

572 TIB 8, 900, dipnot 10. 

573 Taşlıklıoğlu 1963, 94-98. 
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Lykia’lı vurgusunu ön plana çıkararak kullanmıştır574. Tanrının bölgede yaygın tapınımı 

ve bölgede doğmuş olduğunun aktarılması onun Lykia’lı olarak düşünülmesine ve böyle 

bir sıfatla anılmasına neden olmuş olabilir. Işık ve bölge tanımlamasının dışında, yaygın 

olarak kurt ile ilişkilendirilmektedir. Aelianus, Delphi’de kurt ile bağlantılı bir sunak ve 

tapınaktan bahseder575. Sophokles onu “kurt öldüren”576, Aeschylos “kurt soylu” veya 

“kurtların kralı”577 olarak tanımlamıştır. Pausanias ise, Argos’da, Apollon Lykios’un kurt 

ile ilişkili bir tapınağı olduğunu aktarır578. Kurt ile kurulan ilişki çerçevesinde, onun 

sürülerin koruyucusu olma ve çoban tanrı özellikleri birlikte değerlendirilerek, sürüleri 

kurtlardan korumasına vurguda bulunulur579. Anadolu için tanrının, kurt ile olan ilişkisini 

gösteren bir yazıt veya tasviri bulunmamaktadır. Onun antik metinlerde bu sıfatla 

anılması, Homeros kökenli bir gelenekten kaynaklanır. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi 

Homeros, bu sıfatı, onun Lykia’lı olmasına vurgu yapmak, savaşa katılan Lykialı’ların 

onunla aynı soydan gelme özelliği ile gösterdikleri cesarete ve özgüvene ışık tutmak 

amacıyla kullanmıştır580. Zaten tanrıyı kendi ile özdeşleştirmiş ve öz tanrısı olarak kabul 

etmiş olan bölge halkı, ayrıca Lykia’lı sıfatı ile adlandırmaya gerek duymamıştır. Bu 

adlandırma, bölge halkları dışındaki bir tanımlamadır. Bu nedenle bölgede hiçbir biçimde 

                                                 
574 Homeros, V, 105, 173, V, 168, 171, 246, 795. 

575 Aelianus, XII, 40. 

576 Sophokles Elektra, 7. 

577 Aeschylos Theb, 145. 

578 Pausanias, II, 19, 3, 4. 

579 RG 398, LXV, 7. 

580 Wilamowitz 1903, 585. 
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karşımıza çıkmaz581. Zaten kelimenin kökünden yola çıkılarak yapılan ışık ve kurt 

tartışmaları zorlama bir arayıştır. Çünkü kelimenin kökü, Hitit ve Mısır metinlerinde 

geçen Lukka kelimesinde aranmalıdır582.    

 Lykia’da görmememize rağmen Anadolu için tanrının, bu sıfatı ile, Erythrai583 ve 

Nikaia584 yazıtları üzerinde anıldığını görürüz. Kilikia’da Tarsos’da ele geçen Geç 

İmparatorluk Çağı kent sikkeleri üzerinde de Lykios sıfatı ile gördüğümüz tanrı, her iki 

elinde de ön ayaklarından tutarak kaldırmış olduğu iki adet kurt ile birlikte 

betimlenmiştir585. Ayrıca bu sıfatla Zeus’a Anadolu’da ve özellikle de Kıta 

Yunanistan’da Arkadia bölgesinde yaygın bir biçimde tapınıldığını biliyoruz586. Zeus için 

de etimolojik anlamda Apollon ile benzer tartışmalar yaşanır. Ancak Fenike veya Mısır 

kökenli “ışık tanrı” veya “yüksek yerlerin tanrısı” olabileceği görüşleri ön plana çıkar587. 

Apollon ile kökten bağlı olduğu düşünülen bir sıfat altında Zeus’un ritüelleri, bayramları 

ve kutsal alanları ile daha yaygın bir tapınımının olması, siyaset ve dinin nasıl karmaşık 

bir ilişki içerisinde olabileceğini göstermesi bakımdan önemlidir.            

 

 

 
                                                 
581 Taşlıklıoğlu 1963, 117. 

582 Işık 1996, 28, dipnot 38. 

583 Merkelbach IK 2, n.201. 

584 SEG 31, n.1069. 

585 SNG v.Aulock, n. 6012, 6026-6028. 

586 Şahin, 95-97. 

587 Graves 1958, 1242, 1437. 
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PAMPHYLİA’DA APOLLON 

 

 Pamphylia; doğusunda bugün Taşeli olarak adlandırılan Dağlık Kilikia, batısında 

Teke olarak adlandırılan Lykia ve kuzeyinde Pisidia bölgeleri ile komşudur. Bölgenin 

güneyinde ise antik adıyla Pamphylion Pelagos, günümüzdeki adı ile Antalya körfezi yer 

almaktadır588.  

                                                 
588 Sevin 2001, 165. 
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 Hitit metinlerinde karşılık bulan kent isimleri, kentlerinin hemen hepsinde 

Yunanca’nın çok farklı bir lehçesinin konuşuluyor ve yazılıyor olması ve en önemlisi 

antik ismini günümüzde de koruyan Side’de bütünüyle yerli Sidece’nin konuşulup 

yazılması özellikleri ile Pamphylia, yerel bir karakter göstermektedir589. 

 

 Side 

 Manavgat ırmağının 10 km. batısında denize doğru çıkıntılı bir burun üzerinde yer 

alan Side, Attaleia (Antalya) kuruluncaya kadar bölgedeki tek liman kentidir. Side’nin 

yerliliği; adından, dilinden ve yazısından kolayca anlaşılmaktadır590.   

 Kentte Apollon ile Athena’nın baş tanrı konumunda olduklarını, ele geçen çok 

sayıda yazıt ve M.Ö. 4.yy.’dan itibaren görülmeye başlayan sikkeler aracılığıyla 

saptayabilmek mümkündür. 

 Apollon’u, Side’de ele geçen Geç İmparatorluk Çağı yazıtlarının hemen  hepsinde 

kentin kurucu tanrısı Arkhegetes (αρχηγετης) ve Lykia’da sıklıkla gördüğümüz gibi 

ataların tanrısı Patroos olarak görürüz591. Bölgede Attaleia592 ve Perge593 kentlerinde de 

tanrı, Arkhegetes (αρχηγετης) sıfatı ile anılmaktadır; ancak Side’de sadece Apollon için 

kullanılan bir sıfat değildir. Kentin diğer önemli tanrısı Athena’nın da aynı sıfatla 

onurlandırıldığı görülmektedir. Apollon ve Athena, ayrım yapılmaksızın şehrin kurucu 

                                                 
589 Işık 1996, 24,25. 

590 Işık 1996, 29, dipnot 56. 

591 Nolle 2001, 434, n. 129; 442, n. 134; 606, n. 380; Nolle 1993, 262, n.4; 315, n. 44. 

592 SEG 6, n.651; IGR III, n.781; IGRR IV, 780. 

593 Taşlıklıoğlu 1963, 137. 
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tanrıları olarak algılanırlar. Ancak Apollon’un kurucu olmasının yanında daha önemli bir 

özelliği daha vardır; aynı zamanda Side’lilerin ata tanrısı Patroos’dur da. Tanrının, 

kurucu ve ata tanrısı olarak onurlandırıldığı yazıtlardan üç tanesi, Apollon rahipleri 

tarafından adanmış olma özellikleri ile, kentteki Apollon kutsal alanının epigrafik 

kanıtlarını oluşturmaktadırlar594. Geç İmparatorluk Çağı’na tarihlendirilen ve kabartmalı 

küçük bir sunak üzerinde takip edebildiğimiz bir başka yazıt ise, kehanet ile ilgili ipucu 

verme özelliği ile anmaya değerdir595. Apollon’un simgeleri olan üç ayaklı kazan, kithara 

ve mızrap kabartmalarına eşlik eden dörtlükler halinde yazılmış kehanet cevabı; başka bir 

örnekle temsil edilmediği ve antik kaynaklarla da desteklenmediği için bir kehanet 

ocağının varlığına kanıt oluşturmaya yetmemektedir.    

 Side’nin en önemli dini bayramı; ancak bir liman kentinde olabilecek, gemilerinin 

limana sağ salim ulaşmalarını kutladıkları ve dört yılda bir düzenlenen yanaşma 

şenlikleridir596. Sadece Pamphylia’lıların katılabildikleri şenlik ve yarışmalar Athena ve 

Apollon’un onuruna düzenlenmekteydi597. Şenliklerde spor karşılaşmalarının önemli bir 

yeri olduğu, yarışmalarda dereceye girenlerin onurlandırıldığı, birbirine benzer çok 

sayıda yazıt ile belgelenebilmektedir598. Serbest güreş çocuklar kategorisinde, birincilik 

                                                 
594 Nolle 2001, n. 75, 129, 380. 

595 Nolle 2001, 442, n. 134. 

596 Bean 1965, 22. 

597 Bean 1965, 44.   

598 Bean 1965, 44; Nolle 2001, n.121-126. 
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ödülü olarak, hem para hem de kaidesi ile birlikte bir heykel verildiğini bildiren yazıt 

aracılığı ile, şenliklere her yaştan katılım olduğunu öğreniyoruz599.    

Apollon’un, Side’de ele geçen sikke600 ve yazıtlar601 aracılığıyla tanımladığımız 

bir başka sıfatı ise, tanrının Side’liliğine vurgu yapan Sidetes (Σιδήτής) ’dir. Apollon’un, 

kent adı ile birlikte anılıyor olması, Athena’ya kıyasla daha eski ve sahiplenilmiş 

olabileceğini düşündürür. Athena’dan farklı olarak ata tanrısı olarak anılıyor olması da bu 

yöndeki görüşü destekler. 

Apollon, Side kent sikkeleri üzerinde, M.Ö. 4.yy.’dan itibaren görülmeye başlar. 

Ön yüzlerinde Athena’nın yer aldığı 4.yy. örneklerinde, iki farklı tipte Apollon’la 

karşılaşırız. Her iki tipte de tanrı; ayakta, ayaklarının dibinde bir karga ve önünde bir 

sunak ile birlikte, omuzundaki şal dışında çıplak olarak betimlenmiştir. İlk tipte; öne 

uzattığı sağ elinde kısa saplı bir defne dalı, sol elinde yay taşımaktadır602 (Res. 36). İkinci 

tipte ise, sağ elindeki sunu tası ile önündeki ateş altarına tahıl veya sıvı dökerken, sol 

eliyle uzun saplı bir defne dalını tutmaktadır603 (Res. 37).  Septimus Severus (M.S. 193-

211) dönemi bir başka sikke örneği ise, Apollon ve Athena’yı birbirleri ile tokalaşırken 

göstermesi bakımından anılmaya değerdir604 ( Res. 38).   

                                                 
599 Bean 1965, 44. 

600 Babelon 1930, 72, n. 2759-2784. 

601 Taşlıklıoğlu 1963, 140 ( CIG, n. 4352-4357. ). 

602 SNG v. Aulock, n. 4767,4768. 

603 SNG v. Aulock, n.4769-4772. 

604 SNG v. Aulock, n. 4816. 
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Kentin kurulduğu yarımadanın güneyinde ve antik limanın doğusunda, limana 

giren gemileri karşılayan iki büyük tapınak yer almaktadır. Girişleri, doğu yönünde 

olmak üzere doğu-batı doğrultusunda, Korint düzeninde inşa edilmiş olan tapınaklar, 

kentin iki büyük tanrısı Athena ve Apollon’a adanmıştır605. M. S. 2. yy.’a tarihlendirilen 

tapınaklardan, hangisinin Apollon’a ait olduğunu belirleyebilmek güçtür. Apollon kült 

uygulamaları ve kült içeriği ile ilgili herhangi bir ipucu vermekten uzak olan kutsal alan, 

üzerine inşa edilen büyük bir bazilika nedeniyle tahrip edilmiştir. Yerleşim yeri dışında 

olması, kutsal koruluk, su kaynağı ve kutsal mağara gibi Apollon kutsal alanlarından 

tanıdığımız özelliklerden hiçbiri Side kutsal alanında görülmez. Geleneksel liman 

şenlikleri, kutsal alanın yerinin belirlenmesinde baskın unsur olmuştur. Kutsal alanda 

M.S. 2.yy. öncesi ile ilgili hiçbir arkeolojik veri olmaması, yerinin köksüz olduğunun 

kanıtıdır. Ata tanrısı olan Apollon’un, erken kutsal alanı, kent dışında aranmalıdır. 

 

 

 

 

Perge     

Antalya’nın kuzeydoğusunda, Aksu (Kestros) ırmağının 4km. batısında yer alan 

Perge’nin adı Hitit metinlerinde Parha olarak geçmektedir606. 

Apollon’un, Side’de olduğu gibi Perge’de de Arkhegetes sıfatı ile onurlandırıldığı 

görülür607. Ancak Perge’de ana tanrıça düşüncesinde biçimlendirilmiş ve kentin ismiyle 

                                                 
605 Mansel 1978, 133,134. 

606 Sevin 2001, 169. 
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bütünleştirilmiş olan Artemis Pergaia’nın yoğun tapınımı görülmektedir.  Apollon, 

kurucu olarak anılıyor olsa da kentin koruyucu baş tanrısı Artemis’tir. 

Perge’de Apollon kültü ile ilgili ilk bilgilerimizi, Domitian (M.S. 81-96) Takı 

üzerinde yer alan yazıtlar aracılığıyla öğreniriz608. Takın batı yüzünde, kemer orta aksının 

en üstünde Artemis ve Apollon’un, yan yana isimleri yer almaktadır. Doğu yüzde aynı 

konumlanmada, İmparator Domitian’ın isminin yer alması ve uzun yazıtta başka bir 

tanrının adının geçmiyor olması, tanrı ve tanrıçaya verilen değer ve saygıyı gözler önüne 

serer. Duaları kabul eden ve kurtarıcı Apollon Pamphylos olarak onurlandırılan tanrının, 

Artemis ile eş değer görüldüğünü, bu yazıt ışığında söyleyebilmek mümkündür. Hatta 

Pamphylos tanımlaması, tüm bölgenin baş tanrısına işaret ediyormuş gibi görünse de, 

bölgede tanrının böyle algılandığını kanıtlayabilecek bilgiye bugün için sahip değiliz. 

Apollon, ilk defa Perge’de gördüğümüz Pamphylos sıfatının dışında, M.S. 2. yy.’a 

tarihlendirilen yazıtlarda, Elaibarios609, Kerykeios610 ve Pythios611 olarak da 

onurlandırılmaktadır. Kerykeios, yeni ve anlamı çözülememiş bir sıfattır. Yazıtta geçen 

“Apollon Kerykeios rahibi” ifadesi bir kutsal alanı işaret ediyor olması bakımından 

önemlidir. Elaibarios sıfatının da anlamı belirsizdir. İki küçük sunak üzerinde saptanan, 

                                                                                                                                                 
607 Taşlıklıoğlu 1963, 137. 

608 Şahin, Perge, 77, n.56. 

609 Şahin, Perge, 196, n.178; EA 25,3. 

610 a.g.e., 288, n. 264. 

611 SEG 6, n. 726; IK 54, n. 79; Şahin, Perge, 104, n. 79. 
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Apollon’un bu sıfat altındaki tapınımının gerçekleştirildiği kutsal alanın, Perge 

yakınındaki Varsak yakınlarında aranması gerektiği düşünülür612.   

Apollon’un doğduktan sonraki ilk eylemi, toprak ana Gaia’nın oğlu olan ve 

Delphi’deki kehanet merkezini yöneten Python yılanını öldürerek, kehanet ocağını ele 

geçirmektir613. Bu özelliği ve Delphi kuruluş mitosunun önemi ile, ona Python öldüren 

anlamıyla yakıştırılan Pythios (Пυθίωι, Пυθίου) sıfatı, Delphi ile özdeşleştirilmiş ve 

zamanla kehanet saçan anlamına dönüşmüştür. Perge’de ele geçen astragal biçimli bir 

kehanet metni614, Apollon’un kentte aldığı Pythios sıfatı ile birlikte değerlendirildiğinde, 

bir kehanet ocağına işaret etmektedir; ancak bunu kanıtlayabilmek henüz mümkün 

değildir.  

 Apollon, sikkeler üzerinde615, Artemis ile birlikte elinde bir defne dalı ile 

betimlenmiştir.  

  

 

 

11) PİSİDİA’DA APOLLON 

  

                                                 
612 EA 25, 3. 

613 Taşlıklıoğlu 1954, 22, dipnot: 1-3. 

614 Şahin, Perge, 247. 

615 BMC Pamphylia, n.107. 
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Genel bir tanımlama ile; kuzey ve batıda Phrygia, güneyde Pamphylia ve Lykia 

doğuda Lykaonia ile komşu olan Pisidia, günümüzde Isparta ve Burdur illerinin tamamını 

ve Antalya’nın kuzey kesimlerini kapsamaktadır616. 

 Anadolu’nun yerli kavimlerinden oldukları düşünülen ve en erken kaynaklarda 

Solymler olarak tanımlanan Pisidia’lılar, savaşçı karakterleri, Roma Çağı içlerine kadar 

korumuş oldukları özgün dilleri ve sonraları da korsan faaliyetleri ile birlikte anılırlar617.     

  

 Kremna 

 Kestros (Aksu) vadisine hakim dik bir tepe üzerinde, günümüzdeki adıyla 

Çamlık’da yer alan Kremna antik kenti, bölgenin güneyindeki en önemli kentlerden bir 

tanesidir ve Hıristiyanlıkla birlikte piskoposluk merkezi olarak kabul ediliyor olması ile 

bu önemini koruduğu görülmektedir618. 

 Apollon kültünün kentteki varlığını, yazıtlar aracılığı ile saptayabilmek 

mümkündür. M.S. 2. yy.’ın ortasına tarihlenebilecek bir adak heykelinin yazıtında 

“Leto’nun oğlu” olarak onurlandırılmaktadır. Yazıtın içeriğinden “Leto’nun kızı” olarak 

onurlandırılan Artemis ile ortak bir kültü olduğu ve aynı kutsal alanı paylaştıkları 

anlaşılmaktadır619.   

 Kremna’da Apollon kültüne ilişkin en önemli yazılı belge, tanrının Phoibos ve 

Delphinios sıfatları ile anıldığını gördüğümüz ve M.S. 117-138 yılları arasına 

                                                 
616 Sevin 2001, 153. 

617 Herodotos, I, 173; Strabon, 630,631.  

618 Sevin 2001, 160. 

619 Horsley 2000, 64, n.32. 
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tarihlendirilen kehanet cevabıdır620. Dörtlükler halinde yazılmış olan kehanet cevapları, 

Hierapolis’deki alfabetik kehanet cevapları ile benzerlik gösterir. Kremna’daki farklılık, 

sorulan sorunun cevabının, yazıt üzerindeki 56 adet cevap seçeneğinden hangisine 

karşılık geldiğinin belirlenmesinde rol alan aşık kemiklerinin kullanılmasıdır. Her bir 

yüzü 1, 3, 4 ve 6 sayılarına karşılık gelen 5 adet aşık kemiği atılır; gelen sayı dizisinin 

yazıttaki karşılığı, sorulan sorunun cevabıdır. Cevaplar yine yuvarlak, yoruma açıktır ve 

tanrı, danışanlara doğrudan seslenmektedir. Her cevap bir tanrı veya tanrıça için 

adanmıştır.  24. dörtlük Apollon Delphinios içindir ve 44413 yani aşık kemiklerinin 

üçünün 4, birinin 3 ve diğerinin 1 gelme olasılığının karşılığıdır; 24. dörtlük şöyle der: 

“Acele etme! Şu an için bir fırsat görmüyorum. Bundan sonra planladığın her şeyi 

gerçekleştireceksin ve tanrı sana rehber olacak. Satmak için de almak için de acele etme”. 

49. dörtlük Apollon içindir ve 66633 yani üç adet 6 ve iki adet 3 gelme olasılığının 

karşılığıdır; dörtlükteki ifade şudur: “Dur! Hareket etme ve Phoibos’un kehanetine kulak 

ver. Bir fırsat görüyorum ama şu anda durgun. Biraz kendini tutabilirsen tüm arzuların 

gerçekleşecek”. 

 Apollon, Kremna sikkeleri üzerinde iki farklı ikonografide görülür. İlk 

örneklerde; omuzundaki uçuşan pelerin haricinde çıplak, sırtında sadağıyla yayını germiş 

ok fırlatma anında gördüğümüz tanrıya, Propylaios yazıtı ve hilal biçimindeki ay ile 

yıldız betimleri eşlik etmektedir621 (Res. 39). Kapıları ve yolları koruyan koruyucu tanrı 

Propylaios’un kent için taşıdığı önem, sikke betimleri aracılığı ile vurgulanmaktadır. 

Tanrının sikkeler üzerindeki diğer biçimi ise dirseğini dayadığı üç ayağın varlığı ile 

                                                 
620 Horsley 2000, 22, n. 5. 

621 SNG v. Aulock, n. 5090, 5095, 5114, 5119. 
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kehanet özelliğini ortaya koyar. Apollon çıplaktır, sağ elinde bir defne dalı tutar ve sağ 

ayağının dibinde bir kithara görülür622(Res. 40).  

 Apollon kutsal alanının yeri ve biçimi konusundaki tek bilgimiz, üzerine inşa 

edilen bir Bizans bazilikasının altında takip edilebilen belli belirsiz tapınak 

temelleridir623. Ancak bu bilgi de tartışmaya açıktır. 

  

 Sagalassos 

 Askania (Burdur) gölünün doğusunda, günümüz yerleşim yeri Ağlasun’un 

yakınında yer alan Sagalassos, basmış olduğu sikkeler üzerinde de görülebileceği gibi, 

bölgenin ‘metropolis’i konumundadır. Hıristiyanlıkla birlikte önemli bir piskoposluk 

merkezi olarak yaşamını devam ettirir. 

 Apollon’un kentte Klarios sıfatı ile onurlandırılmış olduğunu, adak yazıtları624 ve 

ait oldukları tapınağın tanrıya adanmışlığını da belgeleyen arşitrav blokları625 üzerindeki 

yazıtlar aracılığı ile belirleyebilmek mümkündür. Apollon Klarios tapınağının arşitrav 

blokları üzerindeki yazıtlar, kutsal alanın tanrıya ve İmparatora adanmış olduğunu 

bildirmeleri ile önemlidirler. Kutsal alanda düzenlenen Klareia şenliklerinin, kentin 

önemli sosyal etkinliklerinden biri olduğunu ve şenliklerde edebiyat, müzik, spor 

yarışmaları gerçekleştirildiğini de yine yazıtlar aracılığı ile bilmekteyiz626.       

                                                 
622 SNG v. Aulock, n. 5092. 

623 Mitchel 1995, 224. 

624 Bean 1959, 70, n. 1-2; Taşlıklıoğlu 1963, 173. 

625 Mitchell 1990. 185. 

626 Mitchell 1990, 188. 
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 Kent sikkeleri üzerinde Apollon, Kitharoidos ikonografisindedir. Belinden 

yukarısı çıplak olan tanrı, oturur konumda, sol elinde kithara, sağ elinde ise mızrap 

tutarken betimlenmiştir. Bazı örneklerde tanrı betimine üç ayağın eşlik ettiği 

görülmektedir627(Res. 41). Klaros kült heykel grubundaki Apollon’un, Klarios’un biçimi 

ile çarpıcı benzerliği, dikkat çekicidir. Kentin anıtsal çeşmesinde sürdürülen kazı 

çalışmaları sırasında ele geçen kolosal Apollon heykeli, hem sikkeler üzerindeki 

betimlerle hem de Klaros’daki Apollon kült heykeli ile olan neredeyse birebir benzerliği 

gözler önüne serer. Sagalassos Apollon Klarios kült heykelinin de, tıpkı Klaros’da olduğu 

gibi, oturan Kitharoidos ikonografisinde olması gerektiği düşünülür628.  

 Apollon Klarios kutsal alanı, kentin ana caddesinin ulaştığı aşağı agora ve odeon 

ile birlikte oluşturulan merkezinde yer almaktadır. İlk evresi Augustus dönemine 

tarihlendirilen kutsal alan, M.S. 5.yy.’da üzerine inşa edilmiş olan Hıristiyan bazilikası 

nedeniyle büyük oranda tahrip edilmiştir629. 

 

  

 

 

Apollon Perminoundeis Kutsal Alanı 

                                                 
627 SNG v. Aulock, n. 5182, 5211, 5212, 8625. 

628 Magele 2005,16.  

629 Mitchell 1990, 188. 
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 Pisidia’nın güneybatı köşesindeki Olbasa(Belenli) antik kentinin etki alanında 

bulunan Kestel gölü yakınlarındaki Kızılköy’ün, Kızılkayalar mevkinde yer alan630 

Apollon Perminoundeis kutsal alanı; kaya tapınımı ve bağımsız özgün yapısıyla dikkat 

çekicidir(Res. 42). 

 Kutsal alanın bulunduğu kayalık alanda, 18 adet niş ve tamamı Apollon 

Perminoundeis’e adanmış yazıtlar631 bulunmaktadır. Kutsal alanın merkezinde 

omphalos’u anımsatan doğal bir kaya yer alır. Bu doğal kayanın hemen yanında bulunan 

düzleştirilmiş platformun da sunak olabileceği düşünülmekte ve kutsal alana, ana kayaya 

oyulmuş basamaklarla ulaşılmaktadır. Kaçak kazılar sırasında gün ışığına çıkarılmış olan, 

pişmiş toprak boğa figürlerine ait parçalar, tanrıya adak olarak sunulmuş olmalıdır632. 

 Apollon’un Perminoundeis sıfatı altındaki görünümünü, iki örnek ile 

tanımlayabilmek mümkündür. İlk örneğimiz, tanrıya adanmış mermer bir adak steli 

üzerindedir633. At üzerinde, kısa tunik ve manto giymiş olarak betimlenmiş olan Apollon 

Perminoundeis, Phrygia ve Lydia’dan da tanıdığımız tasvirlerini hatırlatmaktadır. Diğer 

örnekte, adak yazıtının da yazılı olduğu bir niş içerisinde sadece başı görülen tanrının, 

saçları uzundur ve başında düz bir başlıkla birlikte betimlenmiştir634.  

                                                 
630 Horsley 2000, 103. 

631  Taşlıklıoğlu 1963i 169,170;Horsley 2000, n. 93, 94, 96-103. 

632 Horsley 2000, 103. 

633 Smith 1887, 229, n. 9; Robert 1946, 53, n.7. 

634 Horsley 2000, 105, n. 104b. 
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 Apollon, Perminoundeis adıyla, biçimiyle ve Anadolu kült geleneğinin 

vazgeçilmezi olarak bildiğimiz ancak ilk defa Apollon’a adanmış olarak gördüğümüz sıra 

dışı kaya kutsal alanı ile öz be öz yerlidir. 
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12) KİLİKİA, PAPHLAGONİA, PONTOS VE GALATİA’DA APOLLON 

 

 Apollon kültünün, Kilikia, Paphlagonia, Pontos ve Galatia bölgelerinde önemli bir 

yer tutmadığı görülür. Ancak bu durum yanıltıcı olmamalıdır. Kültün görece daha az 

tanınıyor olmasının yanında, bu bölgelerdeki araştırma - kazı çalışmalarının azlığı, 

dolayısıyla yayınların yetersizliği gözlemlenmektedir. Bununla beraber bu bölgelerde, 

arkeolojik verilerle sağlam bir biçimde kanıtlanabilmiş herhangi bir Apollon kutsal alanı 

bilinmemektedir. 

 Anadolu’nun güneydoğusunda, kuzeyinde Toros dağları, güneyinde Akdeniz, 

batısında Pamphylia ve doğusunda Syria ile sınırlanmış olan Kilikia bölgesinde yer alan 

Tarsos antik kenti, Apollon kültünün izlerinin en çok izlenebildiği kent olarak dikkat 

çeker. İki adet mermer sunak üzerindeki yazıtlar aracılığı ile kültü belirleyebilmek 

mümkündür635. Yazıtlarda Apollon herhangi bir sıfat almaksızın onurlandırılmaktadır. 

Kentte Apollon kültüne işaret eden en güçlü kanıtlar ise, Geç İmparatorluk Çağı kent 

sikkeleri üzerinde gördüğümüz Apollon betimleridir. Bu sikkeler üzerinde Lykios sıfatı 

ile gördüğümüz tanrı, her iki elinde de ön ayaklarından tutarak kaldırmış olduğu iki adet 

kurt ile birlikte betimlenmiştir636(Res. 43). Tanrının, elinde defne dalı ve yay ile 

betimlendiği örnekler de vardır. Arkeolojik verilerin ışığında, Apollon’un, kentin en 

önemli tanrısı olduğunu söyleyebilmek mümkündür.   

                                                 
635 SEG 37, n. 1339; Dagron 1987, n. 28. 

636 SNG v.Aulock, n. 6012, 6026-6028. 
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 Apollon’un Kilikia’da tanınan kült merkezlerinden bir diğeri, günümüz Silifke’si 

Seleukeia’da yer alır. Herhangi bir yazıt ile belirlenememiş olsa da, antik kaynaklar 

aracılığıyla Apollon’un; Artemis ile birlikte, Sarpedonios sıfatı altında, kehanet ocağının 

da bulunduğu bir kutsala alanda tapınım görmüş olduğunu belirleyebilmek 

mümkündür637. Apollon, tıpkı Kaunos’da olduğu gibi, “Basileus Seleukeia” olarak 

anılmaktadır. Bu tanımlama tek başına, kent için kültün önemini açıklamaya yeterlidir. 

Kent sikkeleri üzerinde de Apollon ve Artemis’in birlikte betimlenmiş oldukları 

görülmektedir. Kentte Hıristiyanlığın kabulü ile birlikte etkin bir rol üstlenen Aziz Thekla 

kilisesinin,  Apollon kutsal alanında kurulmuş olduğu düşünülür638. 

 Bölge kentlerinden Aigeai639, Anazarbos640, Anemurion641, Kelenderis642, 

Koropissos643, Lyrbe644 ve Pompeiopolis645 kent sikkelerinde de Apollon tasvirlerinin 

görünüyor olması, külte işaret ediyor görünse de arkeolojik veriler, kültün varlığını 

ispatlamak ve tanımlamak için yeterli değildir. 

                                                 
637 Strabon, XIV, 21, 13; Zosimus, I, 57, 2. 

638 Parke 1985, 194. 

639 SNG v. Aulock, n. 5461. 

640 a.g.e., n. 5502. 

641 SNG v.Aulock, n. 5518, 5522. 

642 a.g.e., n. 5646, 5647. 

643 a.g.e., n. 5674. 

644 a.g.e., n. 5697, 5700. 

645 a.g.e., n. 5857-5859; 5894-5895. 
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 Paphlagonia bölgesinde Apollon kültüne doğrudan temas eden hiçbir arkeolojik 

veriye rastlanmazken, Pontos’ta Amissos (Samsun) antik kentinde ele geçen tek bir 

yazıtla, tanrının sıfatsız olarak anıldığı görülmektedir646.       

 Orta Anadolu’nun kuzeyinde, doğusunda Pontos ve Kappadokia, batısında 

Phrygia, kuzeyinde Paphlagonia ile sınırlanmış olan Galatia’da ise, sadece Ankyra antik 

kentinde bir Apollon kültünden bahsedebilmek mümkündür. Kentte ele geçen dört adet 

yazıtta Apollon onurlandırılmaktadır647. Tanrı; Theos, Hosios ve Helios sıfatları ile anılır. 

Theos Apollon adına adanmış olan sunak üzerinde, Apollon, Marsyas’ı boynundan 

kavramış bir biçimde betimlenmiştir. Yazıtlar gibi, Roma İmparatorluk Çağı’na 

tarihlendirilen kent sikkelerinde de Apollon; çıplak, ayakta, bir eli başında, diğer elinde 

ise kitharasını tutarken görülür648(Res. 44).          

 Kültün bu bölgelere Roma İmparatorluk Çağı ile birlikte tekil örneklerle girdiği, 

yoğunluğunun olmadığı, geleneksel bir kült oluşumundan bahsedilemeyeceği görülür. 

 Ancak bu bölgeler içerisinde Kilikia’nın farklı bir konumu vardır. Apollon ve 

Manto’nun oğlu kahin Mopsos ile ilgili kuruluş söylencelerinin varlığı ve arkeolojik 

verilerin nispeten yoğunluğu; ileride bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar ve 

sonuçlarının yayımlanmasının, kültle ilgili önemli sonuçlar ortaya koyabileceğinin 

işaretleri olarak kabul edilmelidir.                                                                                                                                                               

 

  

                                                 
646 Taşlıklıoğlu 1963, 143. 

647 Taşlıklıoğlu 1963, 12-13. 

648 BMC 60, n.13; SNG v. Aulock, n. 6143. 
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II) APOLLON’UN ANADOLU EPİTHETONLARININ 

(SIFATLARININ) DEĞERLENDİRMESİ 

  

1) Karia’daki Sıfatları 

 

Dor Heksapolisi’nin en önemli kentlerinden biri olan Knidos’da Apollon’un iki 

farklı sıfat altındaki tapınımını izleyebilmek mümkündür. Bunlardan ilki, Herodotos’un, 

tapınak ve kültünden bahsettiği Apollon Triopios’dur. Tanrının bu sıfatı ile ilgili iki farklı 

görüş ileri sürülür. Dor göçleri sırasında kenti ve tapınağı kuran efsanevi bir kahramanın 

adı olabileceği öyküsü, genellikle kabul görmemiştir. Sıfatın kelime anlamı olan “üç 

yüzlü”649 ise,  Knidos’un, dolayısıyla Apollon Triopios kutsal alanının, sırtını dağlara 

dayamış üç yöne açık coğrafi konumu ile uyuşumlu görülmektedir. Sıfat, tanrının, her 

yönden gelebilecek tehlikelere karşı koruyucu özelliğine vurgu yapılıyor gibidir. 

Apollon’un Knidos’ta ele geçen yazıtlar650 aracılığı ile saptayabildiğimiz bir diğer sıfatı, 

Karneios ( Кαρνείώ ) ise, bölge için olduğu kadar özellikle Knidos için de oldukça 

önemlidir. Yazıtlar, açıkça kutsal alan veya tapınaktan bahsederler. Peloponnessos ve 

tüm Dor dünyasında rastladığımız651 sıfatın içerdiği anlam, tartışmalıdır. Karnos isimli 

bir kahinden bahsedilmesi yanısıra, Zeus ve Europe’nin oğlu olan ve Apollon ile aşk 

                                                 
649 Taşlıklıoğlu 1963, 64. 

650 IK 41-1, n. 164-165; Chaviaras 1910, 425, n.1; SEG 39, n. 1118; Waddington 1972, 368-369, 

n. 1572; Love 1973, 100; Taşlıklıoğlu 1963, 63; Blümel 1996, 188. 

651 Taşlıklıoğlu 1963, 76. 
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yaşayan Karneios ile ilgili anlatılan mitolojik öyküler652, inandırıcılıktan uzaktır. En akla 

yakın açıklama, sıfatın koç anlamına gelen Karnos sözcüğü ile ilişkili olduğu yönündedir. 

Koç, nasıl bir sürünün başını çekiyorsa Karneios da, Dorlar’ın başını çeken tanrısal güç 

olarak görülmüştür653. Knidos ve belki de tüm Dor halklarının en büyük ve coşkulu 

bayramları, yaz mevsiminin son ayına ismini de veren Karneia şenlikleridir. 

Kaunos tanrılarının başında hiç kuşku yoktur ki Basileus Kaunios gelmektedir654. 

Kutsal taş “baitylos” ile simgelenen655 Basileus Kaunios’a ait kutsal alan, Hellenistik Çağ 

ile birlikte Apollon’un kutsal alanı olarak işlev görmüştür656. Dolayısıyla Apollon’un, 

“Kaunus’un Kralı” sıfatı ile onurlandırılmış olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Halikarnassos’da Apollon, iki farklı sıfat ile karşımıza çıkar. Bunlardan ilki 

Agyieus(άγυιέύς)657; sokakları, yolları, kapıları, evin içini ve dışını koruyan koruyucu 

tanrı anlamlarını içermektedir. Agyieus sıfatı ile Apollon, daha çok Kıta Yunanistan’da 

mil taşı formunda, fallik, loutrophoros kap formunu anımsatan bir simge ile temsil 

edilmiştir658. Ayrıca evlerde kapı önlerinde yer alan konik formlu taş bloklar da tanrının, 

Agyieus sıfatını simgelerler659. Apollon’un Halikarnassos’daki sıfatlarından ikincisi 

Arkhegetes (αρχηγετης) ise, başlangıçta rehberlik eden, kurucu anlamlarını 

                                                 
652 Pausanias, III, 13. 3; Farnell 1907, 134; Grimal 1997, 364. 

653 Herodotos, VII, 206; Farnell 1907, 131-132. 

654 Öğün 2001, 12; Bean 1954, 95. 

655 Diler 2002, 5. 

656 Öğün 2001, 99. 

657 Merkelbach 1998, 49; CIG, 2661. 

658 LIMC, 327-332, n.1-27. 

659 Hirst 1902, 255, dipnot:43. 
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içermektedir660. Apollon’un Anadolu için yaygın sıfatlarından biri olan Arkhegetes, 

içerdiği anlam ve yaygınlık bir arada değerlendirildiğinde, bu sıfat altında yerel 

özelliklerinin daha baskın olduğu söylenebilir. Apollon; Pamphylia bölgesinde Side, 

Attaleia661 ve Perge662’de, Phrygia bölgesinde Hierapolis’de663 ve yine Karia’da 

Myndos’da664 bu sıfatı ile anılır.  Halikarnassos ve Myndos’da kurucu baş tanrı olarak 

tapınım görmesi, bölgede gördüğü saygı ve değerin onayı gibidir. Özellikle bölgenin 

başkenti durumundaki Halikarnassos’un varlık nedeni, başlangıçta rehberi ve kurucusu 

olan, tanrı Apollon’dur. Myndos’da, İmparatorluk Çağı içerisine tarihlendirilen bir mezar 

steli üzerindeki yazıtta ise, Apollon’un Myndos dışında görülmeyen bir başka epitheti, 

Kymnisseus (Кυµνισσεί) ile karşılaşırız665. Kent yakınındaki bir yer veya mevki adını 

temsil ettiği düşünülen666 bu sıfat altında tanrı, “kentin tanrısı Apollon Kymnisseus” 

olarak tanımlanmaktadır. 

Telmissos’da, tek ve baş tanrı, aynı zamanda kahin rahiplerin atası olduğu 

düşünülen Apollon, Telmissos sıfatı ile onurlandırılmaktadır667. Elimizdeki verilere 

dayanarak, bölgedeki en güçlü ve bilinen kehanet ocağının, Telmissos’da olduğunu 

söyleyebiliriz. 

                                                 
660 Taşlıklıoğlu 1963, 58. 

661 SEG 6, n.651; IGRR III, n.781; IGRR IV, 780. 

662 Taşlıklıoğlu 1963, 137. 

663 IGRR IV, n. 808; Taşlıklıoğlu 1963, 158. 

664 Paton 1888, 281, n.5; Taşlıklıoğlu 1963, 67.  

665 Paton 1888, 280, n.3 

666 Taşlıklıoğlu 1963, 66-67. 

667 Hicks 1894, 378. 
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Bargylia’da Apollon, “kentin koruyucusu, vatanın en tanınmışı” olarak 

nitelendirilmektedir668. Bu tanımlama kentte Apollon’a verilen önemi vurgularken, 

benzer tanımlamalarla, kentin koruyucu tanrıçası olarak saygı gören Artemis Kindyas ile 

ortak tapınım olabileceği yönünde ipuçları da vermektedir. 

İasos’da Apollon, Stephanephoros (Στεφανηφόρωι) epitheti ile anılmaktadır669. 

Panamara670 ve Stratonikeia’da671  ele geçen yazıtlarla da tanımladığımız bu sıfatı ile 

Apollon, yalnızca Karia’da karşımıza çıkar. Özellikle İasos yazıtının ışığında, tanrının, bu 

kentte Apollon Stephanephoros olarak, en azından M.Ö. 2.yy.’dan itibaren bir tapınağının 

olduğunu söyleyebiliriz. Karia’ya özellikle de İasos’a özgü bu sıfatı ile, tanrının kült 

heykelinin başında her sene yenilenen bir çelengin bulunduğu ve sıfatın verilme 

nedeninin de bu ritüelden kaynaklandığı düşünülür. Ancak yasaları uygulamakla görevli 

baş kamu görevlileri için de Stephanephoros sıfatının kullanılması, tanrıya bu sıfat altında 

yasa koruyucu bir işlev yüklenmiş olabileceği ihtimalini öne çıkarır. 

Kedreai’de, kentin adıyla özdeş, Apollon  Kedrieus ( Кεδρίευς ) 672 sıfatı ile 

karşılaşırız. Kedrieus sıfatı, Kedreai’ye özgüdür ve Kedreai’li Apollon vurgusunu 

yapmaktadır. Tanrıyı sahiplenme amacıyla, kentin ismi ile anılmasına yönelik örneklerin 

çoğaltılması mümkündür. Apollon’un, kentte onurlandırıldığı bir başka sıfat ise, Delphi 

ile özdeş, Python öldüren ve kehanet saçan anlamlarına gelen Pythios’dur ve bu iki kült, 

                                                 
668 Cousin 1889, 40. 

669 Taşlıklıoğlu 1963, 59. 

670 a.g.e, 69 ( BCH XXVIII, 236, n. 2 ) 

671  a.g.e., 70. 

672 Cousin 1886, 425-428, n. 2; Maiuri 1921, 478-479; Bean 1954, 45, n. 42.  
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aynı rahip idaresinde sürdürülmektedir673.  Mylasa’da da tanrının bu sıfatla 

onurlandırıldığı görülür674. 

Alabanda’da ele geçen yazıtlar675 aracılığı ile saptayabildiğimiz İsotimos, 

İsoteimos ( Іσοτείµώ, Іσοτίµου ) sıfatı ile tanrı, Alabanda’ya özgü bir anlayışı 

sergilemektedir. Kelime anlamıyla saygınlıkta eşit veya şeref bakımından denk 

anlamlarına gelen bu sıfatıyla tanrının, Alabanda halkı tarafından Zeus ile bir tutulduğunu 

söylemek mümkündür. Apollon’un yerel bir tanrı ile birleştirilmiş olabileceği görüşü ileri 

sürülmüş olsa da bunun gerçekliğini ortaya koyabilmek ve İsotimos sıfatının bu 

anlamdaki içeriğini kanıtlayabilmek güçtür676. Kentte Apollon, Eleutherios Sebastos 

(Ελευθερίου Σεβαστού) sıfatı ile de anılmaktadır. Kıta Yunanistan’da oldukça yaygın 

biçimde görülen bu sıfat, kentin özgürlüğünü veren tanrıya ve büyük bir çoğunlukla da 

Zeus’a verilmektedir677. Alabanda’da Augustus’la ilişkili gibi görünse de imparatorun, 

tanrı ile bir tutulması, onun soyundan geldiğinin vurgulanmasını göstermesi bakımından 

önemlidir. Apollon’un kentteki diğer sıfatı olan Kissios (Кισσιου) ise, bir sikke 

üzerindeki yazıt ile belgelenebilmektedir. Sarmaşık anlamına gelen Kissios sıfatı ile, 

sadece Alabanda’da karşılaşırız. Ancak kelimenin anlamı konusunda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür; alakarga veya saksağan678 olabileceği gibi, çakıl ve kaya anlamına gelen 

                                                 
673 Maiuri 1921, 478-479; Bean 1954, 45, n. 42. 

674 Engelman 1974, 216, 217. 

675 Laumonier 1934, 298; Couve 1894, 247. 

676 Taşlıklıoğlu 1963, 50-51. 

677 Şahin 2001, 47. 

678 Pausanias, VIII, 12.14. 
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Karia dili kökenli bir sözcük de olabilir. Anadolu’da aynı kökten türemiş yer, ırmak, 

liman vb. adlarına rastlamak da mümkündür679. 

Amos’ta Apollon’un, Samnaios (Σαµναίου) sıfatı ile baş tanrı olarak 

onurlandırıldığını söyleyebilmek mümkündür. Amos dışında başka hiçbir yerleşimde 

görülmeyen bu eşsiz sıfatı ile, yerli ve sınırlı bir tapınım olarak sınıflandırılmak istenir; 

bir yer veya mevki adı olduğu düşünülür 680. Ancak sıfatın -enos takısı ile sonlanmaması, 

düşündürücüdür. Şimdiye kadar gördüğümüz gibi, tanrının yer veya mevki bildiren 

sıfatlarının hemen hepsi –enos eki ile sonlanmaktadır. Anadolu dillerine özgü bir yapıda 

olduğu belirtilen Samnaios681, yerel ancak tanrıyı karakter özelliği ile tanımlayan bir sıfat 

olmalıdır. Ancak anlam ve işlev belirsizdir. 

Hylarrima’da ise Apollon, Apotropaios ( αποτρόραίου) sıfatı ile anılmaktadır. 

İonia’da Erythrai’da682 ve yine Karia’da Khalketor’da683 da Apollon’un bu sıfatı, ele 

geçen yazıtlar aracılığıyla tanımlanabilmektedir. Kötülüklerden arındırıcı, onları 

uzaklaştıran, kurtarıcı ve def edici anlamlarını içeren Apotropaios, sadece Apollon’a özgü 

bir sıfat değildir. Anadolu’da ve Kıta Yunanistan’da Athena ve Zeus’un da bu sıfatla 

anıldığına dair yazıtların ele geçmesi, tanrı veya tanrıçaları tanımlamada kullanılan genel 

bir sıfat  olması gerektiğini düşündürür.                                       

 

                                                 
679 Herodotos, V, 49,50; Plinius, V, 33. 

680 Taşlıklıoğlu 1963, 76. 

681 age., 52.  

682I.G.R.R. IV, n.1539; Taşlıklıoğlu 1963, 17-18; Merkelbach IK 2, n.207. 

683 Laumonier 1934, 351-352; Taşlıklıoğlu 1963, 61-62. 
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Olymos’da Apollon, daima Artemis ile birlikte anılır. “Olymos halkının tanrıları” 

olarak onurlandırılan tanrı ve tanrıça; M.Ö. 2-1.yy’lara tarihlendirilen arazi kira ve satış 

yazıtlarından anlaşıldığına göre, çok geniş ve verimli toprakların sahipleridirler684. 

Hydai yerleşiminde, Apollon ve Artemis’in birlikte onurlandırılıyor ve ortak bir 

kutsal alanda tapınım görüyor oldukları düşünülmektedir685. Bölgede oluşturulan politik 

ve dini birliklerden bahseden bir yazıt üzerinde, tanrı ve tanrıça, “ataların tanrıları” 

προγονικοι φεοι olarak anılırlar686. 

Apollon’un özel bir konumu olduğu görülen bölgede, onurlandırıldığı sıfatların 

çoğunluğunun, bölgeye özgü olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Peloponnessos 

bölgesinde yaygın olan  Karneios sıfatı, Anadolu’da sadece Knidos’da karşımıza çıkar. 

Anadolu’da tek bir örnekle Halikarnassos’da gördüğümüz Agyieus sıfatı ile Apollon,  

Kıta Yunanistan’da yaygın tapınım görür. Apotropaios ve Arkhegetes sıfatları ise, hem 

Anadolu’da hem de Kıta Yunanistan’da diğer tanrı ve tanrıçalar için de kullanılmaktadır. 

Delphi kaynaklı, Pythios sıfatı Apollon’a özgüdür ve Anadolu ve Kıta Yunanistan’da 

yaygındır. 

Apollon’un bölgede onurlandırılmış olduğu; Alabanda’da Isotimos ve Kissios, 

Kedrai’de Kedrieus, Myndos’da Kymnisseus, Knidos’da Triopios, Amos’da Samnaios, 

Telmissos’da Telmissos, İasos ve Stratonikeia’da Stephanephoros sıfatları ise Karia’ya 

özgüdür. Bölge dışında hiçbir örnekle temsil edilmezler. Ata tanrısı olarak adlandırılan  

Apollon’un, bölge için belirgin bir diğer özelliği ise, büyük çoğunluğu aynı kutsal alanda 

                                                 
684 Waddington 1972, 104; Persson 1922, 414-426. 

685 Robert 1935, 338; Diler 2001, 225. 

686 Robert 1935, 338. 
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olmak üzere, kardeşi Artemis ile birlikte onurlandırılmış olmasıdır. Kaunos, Bargylia, 

İasos, Amyzon, Loryma, Hyllarima, Khalketor, Olymos, Koliorga, Mylasa ve Hydai, bu 

özelliği örneklendiren bölge kentleridir.      
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2) İonia’daki Sıfatları 

  

Anadolu’nun en görkemli tapınağının bulunduğu Didyma’da Apollon, Didymeus 

sıfatı ile onurlandırılmıştır. Sıfatın, Yunanca ikizler anlamına gelen  “didymos” kelimesi 

ile olan benzerliğinden dolayı Apollon’un, kardeşi Artemis ile birlikte tapınım görmüş 

olduğu iki tapınağı işaret ettiği düşünülür687. Didyma adı ile, kutsal alanda bulunan iki su 

kaynağı veya kurulu olduğu bölgedeki iki tepenin ifade edilmeye çalışıldığı biçimde 

aktarımlar da vardır688. Ancak kutsal alanda iki tapınak, iki kaynak veya iki tepe yoktur. 

Didymos’un,  Yunanca’da değil de yerli dillerde bir karşılığı olmalıdır. Karia’daki 

Idyma, Loryma, Sidyma gibi yerli kent isimlerinde olduğu gibi, Didyma’nın da, Karia 

dilinde bir karşılığı olması gerektiği düşünülür689. Anadolu’da birçok dağın, ana tanrıça 

kültünden kaynaklanan Dindymon adıyla anılıyor olması, bu yöndeki görüşlere güçlü 

kanıtları oluştururlar690. Didyma’nın bağlı bulunduğu ana kenti Miletos’da ise tanrı, 

Delphinios (δελφινίου) sıfatı ile onurlandırılmaktadır691. Apollon’un, Delphi’li olduğunu 

vurgulayan bir özellik taşımaktadır. Delphi’nin kuruluş söylencesine dayanan sıfat, 

tanrının göçmenlere yunus biçiminde görünmesi sonrasında da gemicilerin ve gemilerin 

koruyucu tanrısı olma özelliğini de taşımaktadır. Bu nedenle yunus, bu sıfat için bir 

                                                 
687 Pausanias, VII,2,6; Bean 1966, 231. 

688 Callimachus, 194, 28. 

689 Fontenrose 1988, 5. 

690 Wilamowitz 1895, 181; Gruppe 1906, 1250; Strabon, XIV, 1,40. 

691 Milet III, n.158;163, n.31a; Taşlıklıoğlu 1963, 34-40.  
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simge olmuştur692. Ancak Delpinios sıfatı, Didyma ve Miletos’un yazılı kaynaklarında 

çok sınırlı sayıda görülmektedir. Pers işgali sonrasında bir süre susan kutsal alan, 

Hellenistik Çağ ile birlikte kendi özgün kehanet yapısından uzaklaşmış, Delphi’deki 

uygulamalara benzer bir biçimde görülmeye başlamıştır. Delphinios sıfatı da bu 

değişikliğin ürünü gibi görünmektedir. Yazılı belgelerin kısıtlılığı da fazlaca 

benimsenmediğini göstermektedir. 

Apollon, Klaros’da, Klarios (Кλαρίου) sıfatı ile onurlandırılmış olduğu, 

Kolophon693, Notion694, Klaros695, Pisidia’da Sagalassos696 ve Lydia’da Troketta’da697 ele 

geçen  çok sayıda yazıt aracılığı ile saptanabilmektedir. Klaros kutsal alanı ile ilgili 

buluntu grubunu ise, Kolophon, Notion ve özellikle de Klaros kutsal alanından gelen 

yazıtlar oluşturmaktadır698. Tanrının, Klaria’lı olduğunu belirtir ve Klaros dışında sadece 

Sagalassos’da kültü vardır. Diğer merkezlerden ele geçen örnekler, Klaros kehanet 

ocağının o kentler için vermiş olduğu cevapları içermektedir. 

Erythrai’da, Apollon’un, yerli dilde ve anlamları belirsiz olan; Kaukaseus, 

Saberidais, Enagonios, Koilois sıfatlarının yanında, Delios ve Lykeios  sıfatları altında 

                                                 
692 Fontenrose 1988, 121-122. 

693 IGRR IV, n. 1585, 1587. 

694 Österr 1905, 155-173; SEG 33, n. 973. 

695 Robert 1950, 80-97; Robert EEP, 148-149; SEG 37, n.974; Robert 1980, 85.; Robert 1985, 

n.477; SEG 30, n. 1334; SEG 26, n. 1288; SEG 39, n. 1243; SEG 15, n. 715; SEG 33, n.973.  

696 IGRR III, n. 342. 

697 IGRR IV, n. 1498;  

698 Macridy 1915, 33-52. 
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tapınımının olduğu görülmektedir699.  Apollon Kaukaseus’un, Artemis Kaukasis ile ortak 

kültü, belki de beraberce tapınım gördükleri bir kutsal alan olmalıdır. Hellenistik Çağ’a 

tarihlendirilen bir yazıtta ise Apollon, hem Artemis ile birlikte, hem de üç farklı sıfatla 

anılmaktadır700. Apotropaios( αποτρόραίου); kötülüklerden arındırıcı, onları uzaklaştıran, 

kurtarıcı ve def edici anlamlarını içermektedir ve Karia’daki örneklerle bir önceki 

bölümde tanımlanmıştır.  Epikoimos sıfatı, sağlık ve iyileştirme ile ilişkilendirilir. Yazıtta 

görülen diğer sıfat olan Pythios (Пυθίου), İonia’da, Didyma701, Klaros702 ve 

Magnesia’da703, Karia’da Knidos704, Mylasa705 ve Kedreai’de706, Pamphylia’da 

Perge’de707, Pisidia’da Ormeleis’de708, Mysia’da Pergamon’da709, Lydia’da 

Thyateira’da710 ve Bithynia’da Salymbria’da711 da karşımıza çıkar. Apollon’un Pythios 

sıfatı, Kıta Yunanistan kökenlidir. Apollon’un doğduktan sonraki ilk eylemi; toprak ana 

                                                 
699 Engelman 1973, n.201. 

700I.G.R.R. IV, n.1539; Taşlıklıoğlu 1963, 17-18; Merkelbach IK 2, n.207. 

701 Taşlıklıoğlu 1963, 39 (L. Robert, Hell. VI, 119). 

702 IGRR IV, n. 1587. 

703 Kern 1900, 83-84, n.98. 

704 GIBM, n. 816. 

705 SEG 29, n. 1078; IK 34, n. 123. 

706 Bean 1954, n. 42; SEG 14, n. 719; SEG 4, n. 179.  

707 SEG 6, n. 726; IK 54, n. 79. 

708 SEG 31, n. 1285. 

709 Taşlıklıoğlu 1963, 129-130. 

710 IGRR IV, n. 1215, 1238. 

711 Robert 1935, 7-10; IK 58, n. S 23. 
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Gaia’nın oğlu olan ve Delphi’deki kehanet merkezini yöneten Python yılanını öldürerek 

kehanet ocağını ele geçirmektir712. Bu özelliği ve Delphi kuruluş mitosunun önemi 

açısından, ona Python öldüren anlamıyla yakıştırılan Pythios sıfatı, Delphi ile 

özdeşleştirilmiş ve zamanla kehanet saçan anlama dönüşmüştür. 

Delphinios, Apollon’un Erythrai’da anıldığı bir başka sıfatıdır. M.Ö. 5.yy.’a 

tarihlendirilen yuvarlak bir sunak üzerinde, tanrının Delphinios olarak onurlandırıldığı 

görülür713. Erythrai dışında, İonia’da Miletos714 ve Karia’da Amyzon715 yazıtları ile de 

tanımlanan tanrının bu sıfatı, Delphi’li olduğunu vurgulayan bir özellik taşımaktadır ve 

Kıta Yunanistan’da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Erythrai’dan son örneğimiz ise, Apollon’un bir sıfatın ötesinde ikinci bir ismi gibi 

olan, Phoibos’dur716. Homeros’un sıklıkla kullandığı Phoibos, parlak ve ışık saçan 

anlamlarını içermektedir.  

Smyrna’da, Apollon,  Phoibos717 veya Kisalaudenos sıfatları ile anılmaktadır. 

Kisalaudenos (Кισλαυδηνός) sıfatı, Smyrna’ya özgüdür ve kentin yerli tanrısıdır718; 

Helios Kisalaudenos olarak anıldığı da görülür719. Sıfat, –enos son eki nedeniyle, bir 

                                                 
712 Taşlıklıoğlu 1954, 22, dipnot: 1-3. 

713 Engelman 1973, n.209. 

714 Milet III, n.158; 163, n.31a; Taşlıklıoğlu 1963, 34-40.  

715 Pontani 1997, 5-8; SEG 47, n.1549. 

716 Engelman 1973, n. 224. 

717 Petzl 1987, n. 750, 752. 

718 IGRR IV, n. 1440. 

719 Petzl 1987,  
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mevki veya yer adını ifade ediyor olmalıdır. Smyrna yakınlarında, Kisalauda olarak 

adlandırılan bir yerde, tanrının kutsal alanın varlığı düşünülebilir720. 

Teos’da ele geçen yazıtlarda Apollon, başka herhangi bir yerde karşımıza 

çıkmayan,  Kureos ( Кουρέου ) sıfatı ile onurlandırılmaktadır721. Apollon’un tanrıça 

Kybele ile birlikte anıldığı görülür ve ana-oğul geleneğini örneklendiriliyor olması 

bakımından önemlidir. Kureos sıfatı, çocuk tanrısı anlamını içermektedir. Kıta 

Yunanistan ve İonia’da gerçekleştirilen çocuk bayramlarında Apollon Kureos’a kurbanlar 

kesilmektedir722. Çocuk tanrısı olma özelliği ve Meter Kybele ile birlikte anılması ile, 

Anadolu aile geleneğini yansıtan ve koruyan bir tanrı görünümünde olan Apollon, bu 

biçimiyle ilk kez karşımıza çıkar. 

Myus’da Apollon’un, Termintheus sıfatı ile tapınım görmüş olduğu 

belirlenebilmektedir723. Sıfatın, Egeye özgü bir ağaç olan ve reçinesinin antiseptik 

özelliği bulunan Terebentin’i çağrıştırdığı düşünülür ve sağlıkla ilgili bir işlevi olmalıdır. 

Bölge’de Zeus’un da aynı sıfatla onurlandırılmış olduğu bilinmektedir724. 

 İonia’da, Apollon’un Anadolu’ya ve bölgeye özgü sıfatları, Didymeus, Klarios, 

Kaukaseus, Saberidais, Enagonios, Koilois ve Kisalaudenos’dur. Termintheus sıfatı da 

bölgeye özgüdür; ancak Zeus da aynı sıfatla anılabilmektedir. 

Kureos, Delphinios, Phoibos ve Pythios sıfatları, tanrıya özgüdür ve hem Kıta 

Yunanistan’da hem de Anadolu’da karşımıza çıkarlar. Kureos sıfatı, Anadolu’da sadece 

                                                 
720 Taşlıklıoğlu 1963, 43-44. 

721 BCH IV, 168, n.22; GIBM, n.1032. 

722 Taşlıklıoğlu 1963, 44-45. 

723 Herrmann, 90-97. 

724 Şahin 2001, 184. 
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Teos örneği ile temsil edilir. Epikoimos ve Apotropoios sıfatları ise tanrı ve tanrıçaları 

tanımlamada kullanılan genel bir özellik taşımaktadırlar. 
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3) Aeolia’daki Sıfatları 

 

Aeolia birliğinin baş tanrısı olan Apollon’un bölgedeki sıfatı Gryneios 

(Γρύνειου), Myrina’da725, Magnesia ad Sipylos726 ve Kaunos’da ele geçen yazıtlar 

aracılığıyla belgelenir. Apollon Gryneios, bölgeye özgüdür. Bölge dışından gelen 

örnekler ise kehanet ocağının bu kentlere vermiş olduğu cevaplardır. Kaunos’da ele 

geçmiş olan bir kehanet metninde, Apollon’un, Leto’nun oğlu Phoibos olarak da anıldığı 

görülmektedir 727. 

Aigai’de Apollon’un, Khresterios (Χρηστηρίου) sıfatı ile onurlandırıldığı 

görülmektedir728. Daha çok Kıta Yunanistan’da yaygın biçimde tapınım gördüğünü 

bildiğimiz ve kehanet saçan anlamını taşıyan bu sıfatı ile tanrı, Anadolu’da sadece Aigai 

ve Kalkhedon’da karşımıza çıkar. 

Temnos’daki Apollon’un varlığı, kentte ele geçen bir dekret (meclis kararı) 

aracılığı ile belirlenebilmektedir. Apollon, özgün Kynneios (Кυννείου) sıfatı ile 

onurlandırılmaktadır729. 

Gryneios, bütün bölgede hatta bölge dışında da saygı gören baş tanrı 

konumundadır. Aeolia birliği, onun dinsel bütünleyiciliği çevresinde gerçekleşir. Koloni 

şehirleri oldukları bilinen, Aigai ve Kalchedon dışında Anadolu’da örneği olmayan 

                                                 
725 BCH XII, 371, n. 22. 

726 Chandler 1763, 26; CIG II, n. 3137. 

727 ZPE 5, n.48; SEG 15, n. 655; SEG 40, n. 1109; SEG 84, n. 272. 

728 Malay 1999, n. 3; Taşlıklıoğlu 1963, 1,2.  

729 Taşlıklıoğlu 1963, 5-6 
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Khresterios sıfatı, Kıta Yunanistan kökenlidir. Temnos’da saptanan Kynneios sıfatı ise, 

başka hiçbir örnekle temsil edilmez; bütünüyle yerlidir. 
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4) Troas’daki Sıfatları 

 

Homeros’un, “Khryse’yi, kutsal Killa’yı koruyan, gümüş yaylı Tenedos’un güçlü 

kralı Smintheus730” olarak tanımladığı, Apollon Smintheus ve kutsal alanı Smintheion 

(Σµινθέου), kuşkuya yer bırakmayacak biçimde, yazıtlar aracılığı ile 

belirlenebilmektedir731. Yerel dilde fare anlamına geldiği düşünülen Smintheus sıfatı ile 

tanrıyı, Troia savaşları boyunca hep Anadolu’luların yanında görürüz. Tanrı, Troia 

surlarını inşa eder; Anadolu’lu kahramanları korur ve yönlendirir; Akha ordularının 

üzerine okları ile veba mikrobunu yollar. Bölge dışında örneği yoktur, özgündür ve tüm 

bölgeye hizmet veren kutsal alanı ile, baş tanrı konumundadır. 

Lokalize edilememiş olan Thymbra’da, Apollon, Thymbraios sıfatı ile 

onurlandırılır732. Strabon, Apollon Thymbraios tapınağının, Thymbrios (Kemerdere) 

nehrinin aktığı ovada yer aldığını ve İlion’a elli stadia mesafede olduğunu bildirir733. 

Yerlidir, başka bir örneği yoktur.    

Parion’da Apollon, Aktaios sıfatı ve Artemis ile birlikte onurlandırılır734. Kıta 

Yunanistan’da ve özellikle de Artemis’e ait bir sıfat olduğunu bildiğimiz Aktaios, 

Anadolu’da tek örnekle temsil edilmektedir.  

                                                 
730İlyada, I, 37. 

731 Özgünel 2001, 12,13, dipnot 61-69; Schwertheim 1996, 112, n.16; Ricl 1997, n. 41, 

49,52,53,62-66.   

732 Leaf 1923, 179. 

733 Strabon, XIII, 598. 

734 Frisch 1983, 89. 
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Troia’da, Apollon’un, İlieus (Ιλιέου) sıfatı ile onurlandırıldığı görülür735. İlieus 

sıfatı, tanrıyı kente mal etmek için kullanılmış olmalıdır. İlion’lu Apollon’un kent için 

önemi; tanrının bu sıfatla anılmasının yanında, bir Anadolu tanrısı olarak Hitit Wilusa’sı 

“ap-pa-li-u-na-as”ı ile özdeşleştiriliyor olmasıyla da kendini göstermektedir736.  

 Bölgede, Apollon’un, Gergithos sıfatı ile de onurlandırılmış olduğunu 

Pausanias’ın aktardıkları737 aracılığı ile öğreniriz. Gergis’li Apollon anlamındaki sıfatı ile 

tanrının, bu şehirde saygın bir yer tuttuğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Kutsal Killa’yı koruyan Apollon, İlyada’da Smintheus olarak görünüyorsa da 

Strabon, Edremit körfezinde Killaios (Кίλλαίου), Killa’lı Apollon olarak onurlandırıldığı 

bir kutsal alanı olduğundan bahseder738. 

Edremit körfezi ve Lesbos (Midilli) adası arasındaki Hekatonnesos adalarının 

isimlerini; Apollon’un Hekatos sıfatından aldıklarını ve Apollon Hekatos’un tapınağının 

da, Pordoselene kentinin karşısındaki bir adada yer aldığını, Strabon’dan öğreniriz739. 

Strabon’un sözünü ettiği Pordeselene kenti ile ilişkilendirilen bir yazıt, Pornopia 

şenliklerinden söz etmesi ile Apollon Pornopios kutsal alanına işaret eder740. Kıta 

Yunanistan’da Boiotia bölgesinde de “parnops” olarak gördüğümüz tanrı, bu sıfatı ile 

Smintheus’a benzer biçimde çekirgelere hükmeden tanrıdır741. 
                                                 
735 IGRR, n. 224d; Taşlıklıoğlu 1963, 182. 

736 Korfmann 2002, 152.  

737 Pausanias, X, 12, 1. 

738 İlyada, I, 37-39; Strabon, XIII, 612-613, 618. 

739 Strabon, XIII, II, 5. 

740 Stauber 1996, 187, n.34. 

741 Leaf 1923, 316. 
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Troas’ın en önemli tanrısı, Apollon Smintheus’dur. Homeros’dan beri bilinen 

kültün, ilkidir ve özgündür.  Homeros’un anlatımı ile Anadolu’ludur. Kutsal alanın yakın 

çevresinden, şimdilik zayıf da olsa tapınımı da işaret eden ve M.Ö. 5. binin ilk yarısına 

tarihlendirilen yerleşim, anılmaya değerdir. 

Thymraios, Gergithos, Killaios ve Hekatos sıfatları da bölgeye özgüdür ve ne Kıta 

Yunanistan’da ne de Anadolu’da karşımıza çıkmaz. 

Artemis’le birlikte anıldığı Aktaios ve Pornopios sıfatları ile Apollon’a, Kıta 

Yunanistan’da da rastlarız. Pornopios, Boiotia bölgesinin en önemli tanrısıdır ve adına 

şenlikler düzenlenir. Her iki sıfat da Anadolu için sadece bu örneklerle temsil edilirler.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

5) Mysia’daki Sıfatları   

 

Kyzikos’da Apollon kültünün önemi; tanrının birçok farklı ve özgün sıfatla 

onurlandırılıyor olması ile kendini göstermektedir. Bu sıfatlardan ilki olan Kreteanos, çok 

sayıda adak steli üzerinde yer alan yazıtlar aracılığı ile tanımlanmaktadır742. Zeus da 

Anadolu’da, aynı kökten türeyen Kretagenes, Kretagenates sıfatları ile anılmaktadır ve 

sıfatın Girit kökenli olduğu düşünülür743.  Apollon’un, Tadokomeites744, Mekastenos745 

ve Bathylimenites746 sıfatları ile onurlandırıldığı yazıtlar ise birer örnekle temsil edilirler. 

Mekastos sıfatı, tanrının bölgenin can damarı olan Mekastos nehri ile 

özdeşleştirilmesinden kaynaklanıyor olmalıdır747. Bathylimenites sıfatı ise, Kaunos’dan 

da tanıdığımız ve dağ ile özdeşleştirilen kutsal taşı (baitylos) çağrıştırmaktadır. Adak steli 

üzerindeki kabartmada, Apollon’un, merdivenle çıkılan büyük bir kaya bloğu üzerinde 

oturuyor olması bu çağrışımı gerçekliğe dönüştürür. Apollon’un kent sikkelerinde, 

üzerine oturduğu, kehanetle özdeş simgesi omphalos, belki de bu Anadolu geleneğinin 

yansımasıdır. 

Apollon, Germe’de,  Artemis ile birlikte onurlandırıldığı bir adak stelinde, kentin 

adı ile bütünleştirilmiş olan özgün Germenos sıfatı ile anılmaktadır.748 

                                                 
742 Hasluck 1903, 88, n. 39; Taşlıklıoğlu 1963, 122 a-l; 126 s,t; SEG 42, n. 1107.  

743  Şahin 2001, 85, 86. 
744 Taşlıklıoğlu 1963, 123 a. 

745 Taşlıklıoğlu 1963, 125 o. 

746 SEG 33, n. 1054. 

747 Tanrıver 1996, 194, dipnot 4. 

748 SEG 46, 1581; Tanrıver 1996, 193. 
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Pergamon’da, Apollon’un, Kıta Yunanistan’dan tanıdığımız,  Pythios sıfatı ile 

tapınım gördüğünü yazıtlar aracılığı ile saptayabilmek mümkündür749. Pausanias da, 

yazıtlarla uyumlu olarak, kentte Apollon Pythios tapınağı olduğunu aktarır750. 

Bölgede Apollon’un, Tarsenos sıfatı ile de onurlandırıldığı, Soma yakınlarında ele 

geçen bir yazıt aracılığı tanımlanır751. Özgündür ve Anadolu’da sadece Soma örneğinde 

karşımıza çıkar. 

Apollon’un Mysia’da onurlandırılmış olduğu sıfatlar içerisinden, sadece Pythios, 

Kıta Yunanistan kökenlidir. Kreteanos sıfatının ise; Zeus’un, Anadolu’da anıldığı benzer 

kelime kökünden türetilmiş sıfatlarından yola çıkarak, Girit kökenli olabileceği 

düşünülür. Bu iki sıfat dışında kalan; Tadokomeites, Mekastenos, Bathylimenites ve 

Tarsenos sıfatları ise özgündür ve yerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
749 Taşlıklıoğlu 1963, 129,130.  

750 Pausanias, IX, 35,6. 

751 SEG 39, n. 1337. 



 182 

6) Bithynia’daki Sıfatları 

 

 Apollon’un, Nikaia’da onurlandırılmış olduğu ilk sıfatı Pythios; Delphi Apollon’u 

onuruna, Delphi’deki şenliklerin tıpatıp aynısının yapılmasına özen gösterilen Pythia 

şenliklerinde ödül alan yarışmacıların onurlandırılması ile ilgili ele geçen, çok sayıda 

yazılı belge ile tanımlanmaktadır752.                      

 Apollon, Nikaia etki alanı içerisindeki küçük ve olasılıkla kırsal yerleşimlerde ele 

geçen küçük sunaklarda ise, farklı sıfatlarla onurlandırılmaktadır. Bu sıfatlardan ilki olan 

Akrelenos (ακρεληνός), Roma İmparatorluk Çağı içerisine tarihlendirilen iki mermer 

sunak üzerinde yer alan yazıtlar753 aracılığıyla tanımlanmaktadır. Sıfat, bitimindeki –enos 

ekinden yola çıkıldığında, bir yer veya mevki adı olmalıdır ve Akrelea’daki Apollon 

anlamını vermektedir. Olasılıkla, burada tanrının kültü mevcuttur ve sıfatı bu yer adıyla 

ilişkilidir. Zeus Bronton’un aynı sıfatla anıldığı yazıtların varlığından yola çıkarak, ortak 

kültlerinin olabileceği düşünülmektedir754. Ancak Anadolu’da iki tanrının ortak kültü, sık 

rastlanabilen bir durum değildir. 

 Thrakia ile ilişkilendirilebilecek bir başka yazıtta ise, bir Nikaia’lı işlediği günah 

nedeni ile çektiği cezanın hafifletilmesi için “Kendreios”a yakarmaktadır. Kendreios, 

Thrakia atlı tanrısının, ışık-parlaklık anlamına gelen bir sıfatıdır ve Apollon ile 

özdeşleştirilir755. 

                                                 
752 Merkelbach 1987, 73-74. 

753 Şahin 1981, n. 1030-1031; SEG 31, n. 1069. 

754 Şahin 1981, 168. 

755 Strubbe 1997, 274, n.400. 
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 Apollon, Nikaia’nın yakın çevresinde ele geçen ve İmparatorluk Çağı’na 

tarihlendirilen bir başka mermer sunağın yazıtında ise, Gorzaios sıfatı ile anılır756. 

Tanrının bu özgün sıfatı; yakın çevrede varlığını bildiğimiz ancak lokalize edilmemiş 

olan,  Gordoserba ya da Gordos kenti ile ilişkili olmalıdır757. 

 Nikaia egemenlik sahası içerisinde yer alan farklı farklı küçük yerleşimlerden, 

herhangi bir yerleşimde yoğunluk oluşturmadan ele geçen sunaklardan bir diğerinde ise, 

Apollon’un Lykios sıfatını görürüz758. Lykios sıfatı, iki farklı biçimde algılanmaktadır. 

Lykia’lı Apollon olarak düşünülmesinin yanında, kurt tanrı olarak çobanların ve sürülerin 

koruyucu tanrısı biçiminde de yorumlanır759.  Anadolu’da çok az sayıda örnekle temsil 

edilen Lykios sıfatı, Kıta Yunanistan’da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Prusia‘dan ilk örneğimiz, Apollon Libotenos’dur (Λιβτηνώ)760. Tanrının bu sıfatı, 

–enos bitim ekiyle bir yer veya mevkiye işaret ediyor olmalıdır. İkinci örnek, Apollon 

Leonteios’a adanmış bir adak steli üzerinde görülür.  Ancak anlamı, neyi ifade ettiği 

belirsizdir ve yerel olmalıdır761. Leonteios gibi yerel olduğunu düşündüğümüz bir diğer 

örnek, üzerinde Apollon betimi bulunan bir adak stelidir.762 Stel yazıtında tanrının adı 

geçmez; adağın Tataulas’a yapıldığı belirtilir.   

                                                 
756 Şahin 1981, 172, n. 1034. 

757 Jones 1971, 166. 

758 Şahin 1981, 172, n. 1035. 

759 a.g.e., 172.  

760 Corsten 1991, 62, n.40. 

761 Corsten 1993, 107, n. 1017. 

762 Corsten 1991, 64, n. 42. 
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Prusia’da Apollon, kötülüklerden kurtarıcı ve koruyucu tanrı, Soter (Σωτήρ) 

olarak da onurlandırılmıştır. Apollon Soter sıfatı ile; Pisidia’da Apollonia’da763, İonia’da 

Kolophon’da, Lydia’da Troketta ve Thyateira’da764 ve Pamphylia’da Perge’de765 de 

karşımıza çıkar. Kıta Yunanistan’da ve Anadolu’da başka tanrı ve tanrıçalar için de 

kullanılan genel bir niteleme sıfatıdır. 

Kalchedon’da, Apollon, Kıta Yunanistan’da Hellenistik dönem boyunca yaygın 

olarak kullanılan, kehanet saçan anlamındaki Khresterios sıfatı ile anılır766. Benzer  

anlamdaki Pythios sıfatı ile ise, daha geç dönemde karşılaşırız.767 

Apollon kültünün önemli bir yere sahip olduğu belirlenebilen Apollonia’da ise 

tanrı,  Daphnousios sıfatı ile onurlandırılmaktadır768. Apollon, göl veya nehir adından 

türetilmiş bir yer veya mevki belirttiği düşünülen Daphnousios sıfatı ile Klazomenai 

yakınlarında da onurlandırılmaktadır769.  

Nikaia kentinin şenlikleri ile bütünleşmiş olan Pythios ve Anadolu’da nadir olarak 

görülen Lykios sıfatları, Kıta Yunanistan kökenlidir. Soter sıfatı, hem Kıta Yunanistan’da 

hem de Anadolu’da tüm tanrı ve tanrıçalar için kullanılmaktadır. Kendreios, Thrakia atlı 

tanrısı ile özdeşleştirilir. Bu sıfatların dışındaki; Akrelenos, Gorzaios, Daphnousios, 

Libotenos, Leonteios ve Tataulas sıfatları ise özgün ve yerlidir.  
                                                 
763 Taşlıklıoğlu 1963, 168 ( BCH XVII, 258, n. 38.). 

764 IGRR IV, n. 1498. 

765 İnan 1989, 237-244; IK 54, n. 56. 

766 Merkelbach 1980, 8, n. 5. 

767 SEG 17, n. 540 

768 Tanrıver 1992, 99-102. 

769 Merkelbach – Engelman, n. 501 
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7) Phrygia’daki Sıfatları 

 

Hierapolis yazıtları üzerinde Apollon’un, üç farklı sıfat ile onurlandırıldığı 

görülür. Kıta Yunanistan’daki yaygın kullanımını bildiğimiz Apollon Pythios770 (kehanet 

saçan) ve özellikle Karia’da sık rastladığımız Apollon Arkhegetes771 (kurucu), tekil 

örneklerle belgelenebilmektedir. 

 Apollon’un, Hierapolis’deki üçüncü ve özgün olması nedeniyle en önemli sıfatı 

ise Kar(e)ios’dur. Tiyatro kazıları sırasında ele geçen mermer bir heykel kaidesinin772 ve 

iki adet adak stelinin773, üzerlerinde yer alan yazıtlar bakımından, Apollon Kari(e)os’a 

adanmış olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Apollon, Kar(e)ios sıfatı ile, insanlara 

şans getiren ve iyilikseverliği ile saygı gören bir tanrı olarak algılanır774. Karia ile 

bağlantılı olabileceği akla gelir. Özellikle Mylasa’da kentin baş tanrısı olan Zeus, bu sıfat 

ile anılır. Bölgede bir dağ adı veya yerel bir kahraman olabileceği gibi, daha ağırlıklı 

olarak Karia’lı tanrı anlamını içerdiği düşünülmektedir775     

Başlı başına, bölge kentlerine hizmet veren bir kutsal alan olan, Apollon 

Lairbenos Kutsal alanı ve çevre yerleşimlerinden ele geçen çok sayıda yazıt776, 

Lairmenos, Larmenos, Leimenos, Lermenos vb.  (Λαιρµηνώ, Λερµηνώ, Λειµηνού) 
                                                 
770 Taşlıklıoğlu 1963, 158, c. 

771 a.g.e, 158, e. 

772 SEG 35, n.1385. 

773 D’Andria 2003, 139; Ceylan-Ritti, 57. 

774 a.g.e, 59. 

775 Şahin 2001, 68-69, dipnot: 861-885. 

776 Hogarth 1887, n. 1-35; Ramsay 1889, n. 1-15; Ritti 2000, n. D1-D28, K1-K57.  
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sıfatını, örneklendirirler. Sıfatın çok farklı biçimlerdeki yazılışı, dikkat çekicidir. 

Yazıtların dilinin Yunanca, ama yanlışlarla dolu olduğu ve yazanların dile hakim 

olmadıkları düşünülür777. Bu durum, yöre halkının yerel özelliklerine ve yazdıkları bu dili 

konuşmuyor olduklarına işaret eder. Apollon Lairbenos, güneşle özdeşleştirilmiştir. 

Helios Apollon, Theos Helios Apollon ve Helios Apollon Lairbenos olarak 

onurlandırıldığı adak stelleri778 ve sikkeler üzerinde Lairbenos epigramı ile birlikte 

görülen ve ışın tacı taşıyan Apollon başı betimlemeleri779, tanrının güneşle özdeşliğinin 

kanıtlarını oluştururlar. Apollon Lairbenos’un, kutsal alanda Meter Leto ile birlikte 

tapınım gördüğü anlaşılmaktadır. Ana tanrıça, yazıtlar üzerinde kimi zaman sadece Meter 

kimi zaman da Meter Leto olarak onurlandırılmaktadır ve yazıtların içeriği, ortak külte 

işaret ederler780. 

Apollon, Eumeneia antik kentinde; sokakları, yolları, kapıları, evin içini ve dışını 

koruyan koruyucu tanrı anlamlarını içeren Propylaios ( προπύλαιος) sıfatı ile 

onurlandırılmıştır781. 

 Apollon’un, Akmonia’da, bölgenin geçim kaynakları içerisinde çok önemli bir 

yer tutan, hayvancılık ve tarımın koruyucu tanrısı olarak algılanan Alsenos (αλσηνός) 

sıfatı ile onurlandırıldığı görülür 782. Afyon ve yakın çevresinde ele geçen başka yazıtlar 
                                                 
777 Ramsay 1889, 216. 

778 Ritti 2000, D22, K 3, K 16, Petzl, n. 107, 107. 

779 Ramsay 1889, 217. 

780 Ritti 2000, 3, n. D 5, D 18; Ramsay 1889, 217, Hogarth 1887, n. 20. 

781 SEG 26, n. 1376; SEG 28, n. 1121; Robert 1977, 491; Calder 1929, 257; I.G.R.R. IV, n. 742; 

SEG 6, n. 213; Taşlıklıoğlu 1963, 155-156. 

782 SEG 40,n. 1190,1191; SEG 26, n. 1358. 
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aracılığıyla, Zeus’un da bu sıfat altında hatta Apollon’dan daha yaygın bir biçimde 

tapınım gördüğü anlaşılmaktadır783. 

Phrygia’da saptayabildiğimiz sıfatlarından Pythios ve Propylaios, Anadolu’da da 

görülmelerine rağmen, Kıta Yunanistan’da daha yaygın biçimde kullanılırlar. Apollon’a 

özgü  olan Pythios, Anadolu’da da yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yine tanrıya 

özgü Propylaios, kısıtlı sayıda örnekle temsil edilir. 

Kar(e)ios sıfatı, Anadolu’ya özgüdür. Karia’da Zeus da bu sıfat altında tapınım 

görür. Arkhegetes ve Kareios sıfatları açısından Karia ile olan benzerlik dikkat çekicidir. 

Apollon’un, bu sefer bölge içerisinde Zeus ile paylaştığı sıfat, Alsenos’dur. Zeus 

tapınımının daha yaygın olduğu gözlenir. 

Apollon, bölgede, Smintheus sıfatına benzer biçimde, eşsiz ve özgün sıfatı 

Lairbenos’la da onurlandırılmaktadır. Helios Lairbenos olarak anıldığı örneklerin 

ışığında, güneş ile özdeşleştirilebilir. Meter veya Meter Leto ile birlikte onurlandırıldığı 

örnekler, ortak külte ve Anadolu geleneğine işaret eder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
783 Şahin 2001, 14. 



 188 

8) Lydia’daki Sıfatları 

 

Sardes’in kuzeyindeki Marmara Gölü’nün kuzeyinde yer alan Yeniköy’de ele 

geçen iki yazıtta, Apollon, Pleurenos sıfatı ile tapınım görmüştür784. –enos son ekinden 

yol çıkılarak,  Pleura’lı-Pleura’daki Apollon olarak değerlendirilmektedir. Başlı başına 

bir kutsal alandır; ancak yeri saptanamamıştır.  

Thyateira’da Apollon, Tyrimnos (Тυρίµνου) sıfatı ile onurlandırılmaktadır785. 

Yazıtlarda, Tyrimnaios (Тυριµναίου) veya Tyrimnos (Тυρίµνου) olarak görülen sıfatın, 

ya Apollon kutsal alanın bulunduğu yer veya mevki adından kaynaklandığı ya da kentin 

yerel kahramanı ile özdeşleştirilmesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir786. 

Apollon Tyrimnos’un, kent dışında bir kutsala alanı olduğu ve kentin baş tanrısı kabul 

edildiği anlaşılmaktadır. 

Magnesia ad Sipylos’da, Apollon’un, Pandenos (Пανδηνού) sıfatı ile güçlü bir 

kültünün olduğunu, kentin kutsal alanı olan Panda ve kentte ele geçen yazıtlar aracılığı ile  

belirleyebilmek mümkündür787. Apollon’un Pandenos sıfatı, Panda yer veya mevki 

adından türetilmedir. 

                                                 
784 SEG 46, n. 1519, 1520; Malay 1996, 75, dipnot 2. 

785 Malay 1999, 42, n. 25; IGRR IV, n. 1215, 1238; Tam V, 2, n. 882, 883, 946,956, 984, 993, 

997, 1000,1001, 1025; AMS 36, n. 60.1-12. 

786 Taşlıklıoğlu 1963, 91. 

787 Taşlıklıoğlu 1963, 82-83 ( L.Robert, Villes d’Asi Mineure, 87, 91); TAM V, 2, n.1411; AMS 

36, n. 5.23.  
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Philadelphia’da Apollon, Toumoundos sıfatı ile anılmaktadır788. Apollon kutsal 

alanının sınır taşı üzerinde görülen Toumoundos sıfatına, bölgede Apollon’un simgesi 

olan çift ağızlı balta kabartmasının eşlik ettiği görülür. 

Saittai kenti etki alanı içerisinde Apollon, Axyros sıfatı ile onurlandırılır789. Girit 

ve Hitit inanışlarından da tanıdığımız güç sembolü çift ağızlı baltası ve at üzerindeki 

tasvirleri ile, Anadolu karakteri göstermektedir790. 

Kollyda kenti etki alanı içerisinde Apollon, Bozenos sıfatı ile anılmaktadır791. 

Omuzunda çift ağızlı baltasıyla, ata biner biçimde betimlenmiş olan Apollon Bozenos, 

bölgedeki diğer örneklerle uyumludur. Kent yakınlarında ele geçen bir başka yazıt 

üzerinde ise, Apollon’a, bu sefer Pozenos olarak seslenildiği görülür792. Aynı yazıtta 

tanrı, Tillenos ve Lauadenos olarak da anılmaktadır. Ancak yer veya mevki işaret 

ediyormuş gibi görünen bu sıfatların içeriği belirsizdir. Yine kentin yakın çevresinde ele 

geçen bir başka adak stelinde ise, Meter Tarsene ve Apollon Tarsios, birlikte 

onurlandırılmaktadır. Saittai ile Silandos arasındaki Köleköy’e lokalize edilen Tarsi’de 

ana tanrıça Anaitis ve  Apollon’un, yerel ve kırsal nitelikte tapınımı olduğu 

düşünülmektedir793. Anaitis’e adanmış olan bir başka adak steli üzerinde ise, Apollon’a, 

                                                 
788 Malay 1994, n. 75. 
789 Paz de Hoz 1999, n. 5.10-15, 5.17, 5.19, 5.29, 5.32, 5.35; EA 22, n. 21. 

790 Paz de Hoz 1999, 52. 

791 EA 2, 46; EA 22, 53, n.43. 

792 Malay 1994, n.76. 

793 Malay 2001, 148. 
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ismiyle değil de Phoibos olarak rastlarız794. Anadolu için adeta ikinci bir isim gibi 

karşımıza çıkan Phoibos, bölgede sadece bu örnekle temsil edilmektedir.   

 Katakekaumene’de Saraçlar’ın kuzeydoğusuna lokalize edilen ve bir kentten çok 

kutsal alan olarak düşünülen Nisyra’da Apollon, Nisyreites ile onurlandırılır. Nisyreites 

sıfatının görüldüğü yazıtlara, çift ağızlı balta ile birlikte bir zeytin dalı kabartması eşlik 

etmektedir795. İki örnekte de Apollon ve Artemis, birlikte anılırlar796.  

Manisa’nın Turgutlu ilçesine lokalize edilen Troketta kentinde Apollon kültüne 

değinen tek veri, bir heykel kaidesinin üç yanını çevreleyen yazıttır. Yazıtta, Troketta 

kentinin Apollon Klarios’un kehaneti uyarınca bir Apollon Soter heykeli diktirmiş olduğu 

yazılıdır797.   

Lydia’da tek örnekle temsil edilen, Apollon’un adeta ikinci ismi olan Phoibos ve 

Klaros kehaneti doğrultusunda onurlandırılan Soter (kurtarıcı) sıfatları dışındaki sıfatların 

hepsi, özgün ve yereldir. Örneklerin hepsi, kent merkezlerinin dışında ele geçmişlerdir ve 

çift ağızlı balta kabartması, karakteristikdir. Pleurenos, Pandenos, Bozenos, Tillenos, 

Lauadenos ve Tarsios sıfatları, yer veya mevki belirtmektedirler. Tyrimnos ve 

Nisyreites’in ise, anlamları belirsizdir. Apollon’un, Lydia’ya özgü çok sayıda sıfatının 

belirlenebiliyor olması, kırsal tapınıma işaret etmektedir. Ancak tanrının Plaeurenos, 

Pandenos ve Nisyreites sıfatları altındaki tapınımının kırsal nitelikte olmadıklarını, kutsal 

alanlarının yerleri bu gün için belirlenememiş olsa da, yazıtların içeriğinden 

                                                 
794 EA 22, n.73. 

795 Malay 1999, n. 118, 128, 137-139; Malay 1994, n. 77, 78. 

796 Malay 1999, n. 118, 128. 

797 Malay 2001, 147. 
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öğrenebiliyoruz. Kırsal tapınım, siyasi ve ekonomik etkilerden uzak olması ve tutucu 

yapısı ile; kültlerin gelenekselliğini, gerçek biçimlerini ve bozulmamışlığını yansıtır. Bu 

yapı içerisinde Apollon, bölge için önemli bir yer tutmaktadır ve ne Kıta Yunanistan’da 

ne de Anadolu’da tanrının bu yoğunlukla ve neredeyse hiç bozulmamış sıfatları ile 

tapınıldığı bir başka bölge yoktur.       
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9) Lykia’daki Sıfatları 

 

Apollon, Letoon’da daima Leto ve Artemis ile birlikte anılır. Letoon’un, Leto ve 

onun çocukları Apollon ve Artemis’e adanmış olduğunu gösteren üç dilli yazıtın 

Yunanca ve Lykçe versiyonlarındaki kutsal üçlü; “Leto ve çocukları”, Aramice 

versiyonda ise ayrı ayrı isimleri sayılarak Leto, Apollon ve Artemis olarak 

onurlandırılır798. Lykia’da Letoon dışında, Antiphellos’da799, Pınara’da800 ve Lopta’da801 

da Apollon’un adı geçmemesine rağmen, Leto ve çocukları onurlandırılmaktadır.  

Apollon’un; Patara’da, Patroos sıfatı ile anıldığı görülmektedir802. Lykia’da 

Kadyanda803, Oinoanda804, Rhodiapolis805, Balboura806 ve Kyanis’de807 ele geçen 

yazıtlarla da tanımlanabilen bu sıfat ile Apollon, Lykia’da gözlemlenen yoğunluğu 

bakımından, Lykia birliğinin baş tanrısı olarak görülmek istenir808. Ata kültü ile 

ilişkilendirilebilecek olan Patroos, aile ve aile bireylerini koruyan, gözeten tanrı 

                                                 
798 TAM I, n.65 

799 Taşlıklıoğlu 1963, 93. 

800 TAM II, n.520. 

801 TAM II, n. 174; Frei 1990, n. 1757. 

802 Taşlıklıoğlu 1963, 105, 106. 

803 Taşlıklıoğlu 1963, 98 ( Waddington, n. 1221). 

804 Dobesch 1989, 245-246; Frisch 1989, 279-283; Mitchell 1990, 183-189; SEG 38, n. 1462. 

805 IGRR III, n. 731. 

806 IGRR III, n. 473. 

807 IGRR III, n. 704. 

808 Taşlıklıoğlu 1963, 117. 
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özelliklerini taşır. Ancak biliyoruz ki Lykia birliğinin baş tanrısı yoktur; baş tanrıları 

vardır: Leto ve onun çocukları.   

Apollon, Oinoanda’da, Theos Patroos (ataların tanrısı), Pythios (kehanet saçan) ve 

Phoibos olarak anılmaktadır809.  Phoibos (Φοίβος, Φοίβω), Homeros’un İlyada’sından810 

itibaren, bir sıfattan öte Anadolu için adeta ikinci bir isim konumundadır.  Antik 

metinlerde811, Erythrai812, Kolophon813,  Miletos814, Sidyma815, Motella816, Sebastai817 ve 

Laodikeia am Lykos818 kentlerinde ele geçen yazıtlar üzerinde, adıyla özdeş olarak 

kullanılmıştır. Bir tanımlamanın ötesine geçen ve Homeros’tan itibaren artık isimleşen 

Phoibos, güneş ile özdeşleştirilir ve çok parlak anlamını verir. Anadolu için öyle bir 

güneş tanrısıdır ki; tüm iyilikler ondan gelir, ürünler onun sayesinde büyür, meyveler 

onun ışığı ve ısısı ile olgunlaşır, ışığı bataklıkları kurutur ve hastalıkları def eder819. Bu 

özellikleri bakımından, Anadolu’nun toprak ve bereket ile özdeşleştirilen ana tanrıçasının 

eril hali gibidir. 

                                                 
809 Milner 2000, 141. 

810 Homeros, I, 1-52, II, 763-767, IV, 507-513 vd. 

811 Pausanias, X,12,1-6; Strabon XIV, 6, 683. 

812 IGRR IV, n.1540. 

813 age., n. 1498. 

814 Miletos III, 301-302, n. 175, 205a. 

815 TAM II, n. 174. 

816 Taşlıklıoğlu 1963, 151 ( Ramsay 1889, JHS X, 222, n. 21. 

817 IGRR IV, n. 682. 

818 IK 49, n. 68. 

819 Taşlıklıoğlu 1954, 14. 
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Sura’da Apollon’a, kentle özdeşleştirilmesinden kaynaklanan Surios sıfatı ile 

tapınılmaktadır820.   

Apollon, Lykia’da, birbirinden ayrılmaksızın Leto ve çocukları olarak anılan 

kutsal üçlü içerisindeki konumu ile öne çıkmaktadır. Kutsal üçlünün bölge için önemi, 

Lykia Birliği’nin başkenti Ksanthos’un kutsal alanı Letoon ile yeterince 

vurgulanmaktadır. Gryneion ve Smintheion örneklerinde olduğu gibi, bütün bölgeye 

hizmet veren bir kutsal alan ve bu kutsallık çevresinde oluşturulan birlik, Letoon için de 

geçerlidir. 

Patroos; Kıta Yunanistan’da da, Anadolu’da da başka tanrılar için de kullanılan 

genel bir niteleme sıfatıdır. Phoibos da Pythios da, tanrıya özgü ve hem Kıta Yunanistan 

hem de Anadolu’da yaygın olarak kullanılan sıfatlardır. Apollon’un bölgedeki tek özgün 

sıfatı ise, Sura’lı Apollon anlamına gelen Surios’dur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
820 Bean 1978, 130. 
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10) Pamphylia’daki Sıfatları 

 

Apollon’u, Side’de ele geçen Geç İmparatorluk Çağı yazıtlarının hemen   

hepsinde kentin kurucu tanrısı Arkhegetes (αρχηγετης) ve Lykia’da  sıklıkla gördüğümüz 

gibi ataların tanrısı Patroos olarak görürüz821. Bölgede Attaleia822 ve Perge823 kentlerinde 

de tanrı, Arkhegetes (αρχηγετης) sıfatı ile anılmaktadır. Ancak Side’de sadece Apollon 

için kullanılan bir sıfat değildir. Kentin diğer önemli tanrısı Athena’nın da aynı sıfatla 

onurlandırıldığı görülmektedir. Apollon ve Athena, ayırım yapılmaksızın şehrin kurucu 

tanrıları olarak algılanırlar. Ancak Apollon’un, kurucu olmasının yanında, daha önemli 

bir özelliği daha vardır; Side’lilerin ata tanrısı Patroos’dur da aynı zamanda. Apollon’un 

Side’de ele geçen sikke824 ve yazıtlar825 aracılığıyla tanımladığımız bir başka sıfatı ise, 

tanrının Side’liliğine vurgu yapan Sidetes (Σιδήτής) ’dir. Apollon’un, kent adı ile birlikte 

anılıyor olması, Athena’ya kıyasla daha eski ve sahiplenilmiş olabileceğini düşündürür. 

Athena’dan farklı olarak, ata tanrısı olarak anılıyor olması da bu yöndeki görüşü 

destekler. 

Apollon’un, Side’de olduğu gibi Perge’de de Arkhegetes sıfatı ile onurlandırıldığı 

görülür826. Ancak Perge’de, ana tanrıça düşüncesinde biçimlendirilmiş ve kentin ismiyle 

                                                 
821 Nolle 2001, 434, n. 129; 442, n. 134; 606, n. 380; Nolle 1993, 262, n.4; 315, n. 44. 

822 SEG 6, n.651; IGR III, n.781; IGRR IV, 780. 

823 Taşlıklıoğlu 1963, 137. 

824 Babelon 1930, 72, n. 2759-2784. 

825 Taşlıklıoğlu 1963, 140 ( CIG, n. 4352-4357. ). 

826 Taşlıklıoğlu 1963, 137. 
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bütünleştirilmiş olan Artemis Pergaia’nın, yoğun tapınımı görülmektedir. Apollon, 

kurucu olarak anılıyor olsa da, kentin koruyucu baş tanrısı Artemis’tir. Artemis ve 

Apollon, kentteki Domitian takı üzerinde birlikte onurlandırılırlar827. Duaları kabul eden 

ve kurtarıcı Apollon Pamphylos olarak anılan tanrının, Artemis ile eş değer görüldüğünü 

söyleyebilmek mümkündür. 

Apollon, ilk defa Perge’de gördüğümüz Pamphylos sıfatının dışında, M.S. 2. yy.’a 

tarihlendirilen yazıtlarda Elaibarios828, Kerykeios829 ve Pythios830  olarak da 

onurlandırılmaktadır. Kerykeios, yeni ve anlamı çözülememiş bir sıfattır. Yazıtta geçen 

“Apollon Kerykeios rahibi” ifadesi, bir kutsal alanı işaret ediyor olması ile önemlidir. 

Elaibarios sıfatının da anlamı belirsizdir. İki küçük sunak üzerinde saptanan, Apollon’un 

bu sıfat altındaki tapınımının gerçekleştirildiği kutsal alanın, Perge yakınındaki Varsak 

yakınlarında aranması gerektiği düşünülür831.  

Apollon, Pamphylia’da, daha öncede değinmiş olduğumuz Pythios, Patroos ve 

Arkhegetes gibi sık rastlanılan genel sıfatlarının yanında, özgün sıfatlar ile de 

onurlandırılmaktadır. Sidetes, Side kenti ile özdeş kılınmasından kaynaklanır. 

Pamphylos, bölgenin tamamının tanrısı olduğunu vurgulaması bakımından önemlidir. 

Elaibarios ve Kerykeios sıfatlarının anlamları ise belirsizdir ve yerel dilde bir karşılıkları 

olmalıdır.  

                                                 
827 Şahin, Perge, 77, n.56. 

828 Şahin, Perge, 196, n.178; EA 25,3. 

829 a.g.e., 288, n. 264. 

830 SEG 6, n. 726; IK 54, n. 79; Şahin, Perge, 104, n. 79. 

831 EA 25, 3. 
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11) Pisidia’daki Sıfatları 

 

Kremna’da, Apollon’un, “Leto’nun oğlu” ve Artemis’in de “Leto’nun kızı” olarak 

aynı yazıtta onurlandırılmış olmaları, tanrının Artemis ile ortak bir kültü olduğunu ve 

aynı kutsal alanı paylaştıklarına işaret eder832. Kentte tanrının, Phoibos ve Delphinios 

sıfatları ile de anıldığı görülür833.  

Sagalassos’da Apollon, Klarios sıfatı ile karşımıza çıkar834. Klaros kutsal alanı 

dışında Apollon’un Klarios sıfatı ile tapınım gördüğü tek merkez, Sagalassos’dur  ve kent 

merkezindeki kutsal alanı ile önemli bir konuma sahiptir. 

Apollon Perminoundeis kutsal alanı; kaya tapınımı ve bağımsız özgün yapısıyla 

dikkat çekicidir. Kutsal alanın bulunduğu kayalık alanda 18 adet niş ve tamamı Apollon 

Perminoundeis’e adanmış yazıtlar835 bulunmaktadır. 

 Pisidia’da Apollon; Leto’nun oğlu, Phoibos, Delphinios, Klarios ve Perminoudeis 

sıfatları ile onurlandırılmaktadır. Klarios sıfatı, Klaros kutsal alanı dışında bölgede, 

sadece Sagalassos’da görülüyor olması bakımından önemlidir. Perminoudeis sıfatı ise, 

özgündür. Sıfatın ve tanrının bu sıfatla tapınım görmüş olduğu kaya kutsal alanının,  

Anadolu’da ve Kıta Yunanistan’da başka bir örneği bulunmamaktadır. 

 

                                                 
832 Horsley 2000, 64, n.32. 

833 Horsley 2000, 22, n. 5. 

834 Mitchell 1990. 185; Bean 1959, 70, n. 1-2; Taşlıklıoğlu 1963, 173. 

835  Taşlıklıoğlu 1963i 169,170; Horsley 2000, n. 93, 94, 96-103. 
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12) Kilikia ve Galatia’daki Sıfatları 

 

Kilikia Tarsos’da kent sikkeleri üzerinde Apollon, Lykios sıfatı ile anılmaktadır. 

Tanrı, bu sıfatı ile birlikte görüldüğü örneklerde, her iki elinde de ön ayaklarından tutarak 

kaldırmış olduğu iki adet kurt ile birlikte betimlenmiştir836. 

Kilikia Seleukeia’da, Apollon’un, Artemis ile birlikte, Sarpedonios sıfatı altında, 

tapınım görmüş olduğunu belirleyebilmek mümkündür837. Apollon, tıpkı Kaunos’da 

olduğu gibi “Basileus  Seleukeia” (Seleukeia’nın Kralı) olarak anılmaktadır. 

Galatia’da ise, sadece Ankyra antik kentinde bir Apollon kültünden 

bahsedebilmek mümkündür. Kentte ele geçen dört adet yazıtta, Apollon 

onurlandırılmaktadır838. Tanrı Theos, Hosios ve Helios sıfatları ile anılır.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
836 SNG v.Aulock, n. 6012, 6026-6028. 

837 Strabon, XIV, 21, 13; Zosimus, I, 57, 2. 

838 Taşlıklıoğlu 1963, 12-13. 
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SONUÇ 

 
 

 Klasik Çağ’lardaki Anadolu kült geleneğinin ana unsurlarından biri olan tanrı 

Apollon ve kültünün konu edildiği çalışmanın amacı; Apollon’un Anadolu’daki algılanış 

biçimini, yoğunluğunu, bölgelere göre gösterdiği farklılıkları ortaya koymak olarak 

belirlenmiştir. Çalışma bu yapısı ile Klasik Çağ’lardaki Anadolu kült geleneği ile ilgili 

ipuçlarını da barındırmaktadır. 

Anadolu’da Apollon kültü ile ilgili ilk bilgilerimizi Homeros’dan ediniriz. Ancak 

ilk yerleşik tapınak, Didyma’daki M.Ö. 8. yy.’ın sonu - 7.yy.’ın başına tarihlendirilen  

sekos’dur. Erken dönem yerleşik tapınak örneklerinden bir diğeri ise, M.Ö. 6 yy.’a 

tarihlendirilen Neandria Apollon tapınağıdır. Klaros, mimarisi şu an için belirlenememiş 

olsa da, Erken Arkaik Çağ buluntuları ile en azından bu tarihten itibaren işlevsel 

olmalıdır. Knidos’a hizmet veren Emecik Apollon kutsal alanı da, Geç Geometrik 

Çağ’dan itibaren görülmeye başlayan küçük buluntuları ile dikkat çeker. 

 Antik kaynakların aktarımlarına dayanarak kültün, Didyma, Klaros ve 

Smintheion’da en azından M.Ö. 12 .yy.’dan itibaren var olduğu düşünülse de, arkeolojik 

veriler bu düşünceyi ispatlamaya yeterli değildir. Smintheion’un yakın çevresinde 

belirlenen, ancak şu an için kutsal alan ile ilişkilendirilemeyen ve M.Ö. 5. binin ilk 

yarısına tarihlendirilen yerleşim ise anılmaya değerdir. 

Anadolu’da Apollon kültü ile ilgili verilerde, M.Ö. 4.yy.’dan itibaren, özellikle de 

İskender sonrasında büyük bir artış görülür ve bu yoğunluk Roma Çağı boyunca da 

devam eder. Külte işaret eden arkeolojik verilerin, M.Ö. 2.yy. ile M.S. 3.yy. arasında 

dikkat çekici bir yoğunluk oluşturduğu gözlemlenir.  
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Apollon’un Bithynia, Mysia, Troas, Aeolia, İonia, Karia, Lykia, Pamphylia, 

Pisidia, Lydia ve Phrygia bölgelerinde, farklı yoğunluklarda ve biçimlerde, kutsal alanları 

ile birlikte yoğun tapınım görmüş olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Kilikia, Galatia 

bölgelerinde, külte ait gözlemlenen yaygın olmayan izler Karadeniz kıyılarında ve Doğu 

Anadolu’da bütünüyle kaybolur. 

Apollon, Anadolu’da birçok farklı sıfat altında tapınım görmüştür. Tanrının özel 

bir konumu olduğu görülen Karia’da, onurlandırıldığı sıfatların çoğunluğunun bölgeye 

özgü olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Peloponnessos bölgesinde yaygın olan 

Karneios sıfatı Anadolu’da sadece Knidos’da karşımıza çıkar. Anadolu’da tek bir örnekle 

Halikarnassos’da gördüğümüz Agyieus sıfatı ile Apollon,  Kıta Yunanistan’da yaygın 

tapınım görür. Apotropaios ve Arkhegetes sıfatları ise hem Anadolu’da hem de Kıta 

Yunanistan’da diğer tanrı ve tanrıçalar için de kullanılmaktadır. Delphi kaynaklı, Pythios 

sıfatı Apollon’a özgüdür ve Anadolu ve Kıta Yunanistan’da yaygındır. Apollon’un 

bölgede onurlandırılmış olduğu; Alabanda’da Isotimos ve Kissios, Kedrai’de Kedrieus, 

Myndos’da Kymnisseus, Knidos’da Triopios, Amos’da Samnaios, Telmissos’da 

Telmissos, İasos ve Stratonikeia’da Stephanephoros sıfatları ise Karia’ya özgüdür. Bölge 

dışında hiçbir örnekle temsil edilmezler. Ata tanrısı olarak adlandırılan  Apollon’un, 

bölge için belirgin bir diğer özelliği ise, büyük çoğunluğu aynı kutsal alanda olmak üzere 

kardeşi Artemis ile birlikte onurlandırılmış olmasıdır. Kaunos, Bargylia, İasos, Amyzon, 

Loryma, Hyllarima, Khalketor, Olymos, Koliorga, Mylasa ve Hydai bu özelliği 

örneklendiren bölge kentleridir.      

İonia’da da Apollon’un Anadolu’ya ve bölgeye özgü sıfatlarının ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Didymeus, Klarios, Kaukaseus, Saberidais, Enagonios, Koilois ve 



 201 

Kisalaudenos sıfatları özgün yapıdadır. Termintheus sıfatı da bölgeye özgüdür. Ancak 

Zeus da aynı sıfatla anılabilmektedir. Kureos, Delphinios, Phoibos ve Pythios sıfatları 

tanrıya özgüdür ve hem Kıta Yunanistan’da hem de Anadolu’da karşımıza çıkarlar. 

Kureos sıfatı Anadolu’da sadece Teos örneği ile temsil edilir. Epikoimos ve Apotropoios 

sıfatları ise tanrı ve tanrıçaları tanımlamada kullanılan genel bir özellik taşımaktadırlar. 

Aeolia’da, Apollon Gryneios bütün bölgede, hatta bölge dışında da saygı gören 

baş tanrı konumundadır. Aeolia birliği onun dinsel bütünleyiciliği çevresinde gerçekleşir. 

Anadolu dışında örneği olmayan Gyrneios sıfatı yerlidir. Koloni şehirleri oldukları 

bilinen, Aigai ve Kalchedon dışında Anadolu’da örneği olmayan Khresterios sıfatı, Kıta 

Yunanistan kökenlidir. Temnos’da saptanan Kynneios sıfatı ise başka hiçbir örnekle 

temsil edilmez ve yerlidir. 

Troas’ın en önemli tanrısı Apollon Smintheus’dur. Homeros’dan beri bilinen 

kültün, ilkidir ve özgündür.  Homeros’un anlatımı ile Anadolu’ludur. Thymraios, 

Gergithos, Killaios ve Hekatos sıfatları da bölgeye özgüdür ve ne Kıta Yunanistan’da ne 

de Anadolu’da karşımıza çıkmaz. Artemis’le birlikte anıldığı Aktaios ve Pornopios 

sıfatları ile Apollon’a, Kıta Yunanistan’da da rastlarız. Pornopios, Boiotia bölgesinin en 

önemli tanrısıdır ve adına şenlikler düzenlenir. Her iki sıfat da Anadolu için sadece bu 

örneklerle temsil edilirler.     

Apollon’un Mysia’da onurlandırılmış olduğu sıfatlar içerisinden, sadece Pythios 

Kıta Yunanistan kökenlidir. Kreteanos sıfatının ise; Zeus’un Anadolu’da anıldığı benzer 

kelime kökünden türetilmiş sıfatlarından yola çıkılarak, Girit kökenli olabileceği 

düşünülür. Bu iki sıfat dışında kalan; Tadokomeites, Mekastenos, Bathylimenites ve 

Tarsenos sıfatları ise özgündür ve yerlidir. 
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Bithynia’da Nikaia kentinin şenlikleri ile bütünleşmiş olan Pythios ve Anadolu’da 

nadir olarak görülen Lykios sıfatları Kıta Yunanistan kökenlidir. Soter sıfatı, hem Kıta 

Yunanistan’da hem de Anadolu’da tüm tanrı ve tanrıçalar için kullanılmaktadır. 

Kendreios sıfatı ise Thrakia atlı tanrısı ile özdeşleştirilir. Bu sıfatların dışındaki; 

Akrelenos, Gorzaios, Daphnousios, Libotenos, Leonteios ve Tataulas sıfatları ise özgün 

ve yerlidir.  

Phrygia’da Apollon’a sıfat olan Pythios ve Propylaios Anadolu’da da 

görülmelerine rağmen Kıta Yunanistan’da daha yaygın biçimde kullanılırlar. Apollon’a 

özgü  olan Pythios, Anadolu’da da yaygın olarak kullanılmasına rağmen yine tanrıya 

özgü Propylaios kısıtlı sayıda örnekle temsil edilir.  

Kar(e)ios sıfatı Anadolu’ya özgüdür. Karia’da Zeus da bu sıfat altında tapınım 

görür. Arkhegetes ve Kareios sıfatları aracılığı ile Karia ile olan benzerlik dikkat 

çekicidir. Apollon’un bu sefer bölge içerisinde Zeus ile paylaştığı sıfat ise Alsenos’dur. 

Alsenos sıfatı ile Zeus tapınımının daha yaygın olduğu gözlenir. 

Apollon Phrygia’da, Smintheus sıfatına benzer biçimde, eşsiz ve özgün sıfatı 

Lairbenos’la da onurlandırılmaktadır. Helios Lairbenos olarak anıldığı örneklerin ışığında 

güneş ile özdeşleştirilebilir. Meter veya Meter Leto ile birlikte onurlandırıldığı örnekler, 

ortak külte ve Anadolu geleneğine işaret eder.   

Lydia’da tekil örneklerle temsil edilen; Apollon’un adeta ikinci ismi olan Phoibos 

ve Klaros kehaneti doğrultusunda onurlandırılan Soter (kurtarıcı) sıfatları dışındaki, 

tanrıya ait sıfatların hepsi özgün ve yereldir. Örnekler kent merkezlerinin dışından ele 

geçmişlerdir ve çift ağızlı balta kabartması karakteristiktir. Pleurenos, Pandenos, 

Nisyreites Bozenos, Tillenos, Lauadenos ve Tarsios sıfatları yer veya mevki 
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belirtmektedirler. Tyrimnos’un anlamları ise belirsizdir. Apollon’un, Lydia’ya özgü çok 

sayıda sıfatının belirlenebiliyor olması, kırsal  tapınıma işaret etmektedir. Ancak tanrının 

Plaeurenos, Pandenos ve Nisyreites sıfatları altındaki tapınımının kırsal nitelikte 

olmadıklarını, kutsal alanlarının yerleri bu gün için belirlenememiş olsa da, yazıt 

içeriklerinden öğrenebiliyoruz. Kırsal tapınım; siyasi ve ekonomik etkilerden uzak olması 

ve tutucu yapısı ile, kültlerin gelenekselliğini, gerçek biçimlerini ve bozulmamışlığını 

yansıtır. Bu yapı içerisinde Apollon bölge için önemli bir yer tutmaktadır ve ne Kıta 

Yunanistan’da ne de Anadolu’da tanrının bu yoğunlukla neredeyse hiç bozulmamış 

sıfatları ile tapınıldığı bir başka bölge yoktur.       

Apollon Lykia’da, birbirinden ayrılmaksızın Leto ve çocukları olarak anılan 

kutsal üçlü içerisindeki konumu ile öne çıkmaktadır. Kutsal üçlünün bölge için önemi, 

Lykia Birliğinin başkenti Ksanthos’un kutsal alanı Letoon ile yeterince 

vurgulanmaktadır. Gryneion ve Smintheion örneklerinde olduğu gibi bütün bölgeye 

hizmet veren bir kutsal alan ve bu kutsallık çevresinde oluşturulan birlik, Letoon için de 

geçerlidir. Patroos, Kıta Yunanistan’da da Anadolu’da da başka tanrılar için de kullanılan 

genel bir niteleme sıfatıdır. Phoibos, Pythios tanrıya özgü ancak, Kıta Yunanistan ve 

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan sıfatlardır. Apollon’un bölgedeki tek özgün sıfatı ise 

Sura’lı Apollon anlamına gelen Surios’dur.    

Apollon Pamphylia’da, daha once de değinmiş olduğumuz Pythios, Patroos ve 

Arkhegetes gibi sık rastlanılan genel sıfatlarının yanında, özgün sıfatlar ile de 

onurlandırılmaktadır. Sidetes, Side kenti ile özdeş kılınmasından kaynaklanır. 

Pamphylos, bölgenin tamamının tanrısı olduğunu vurgulaması ile önemlidir. Elaibarios 

ve Kerykeios sıfatlarının anlamları ise belirsizdir ve yerel dilde bir karşılıkları olmalıdır.  



 204 

Pisidia’da  Apollon; Leto’nun oğlu, Phoibos, Delphinios, Klarios ve Perminoudeis 

sıfatları ile onurlandırılmaktadır. Klarios sıfatı, Klaros kutsal alanı dışında sadece 

bölgede, Sagalassos’da görülüyor olması ile önemlidir. Perminoudeis sıfatı ise özgündür. 

Sıfatın ve tanrının bu sıfatla tapınım görmüş olduğu kaya kutsal alanının,  Anadolu’da ve 

Kıta Yunanistan’da başka bir örneği yoktur. 

Kilikia Tarsos’da kent sikkeleri üzerinde Apollon, Lykios sıfatı ile anılmaktadır. 

Tanrı bu sıfatı ile birlikte görüldüğü örneklerde, her iki elinde de ön ayaklarından tutarak 

kaldırmış olduğu iki adet kurt ile birlikte betimlenmiştir. Seleukeia’da Apollon’un, 

Artemis ile birlikte, Sarpedonios sıfatı altında, tapınım görmüş olduğunu belirleyebilmek 

mümkündür. Apollon tıpkı Kaunos’da olduğu gibi “Basileus  Seleukeia” (Seleukeia’nın 

Kralı) olarak anılmaktadır. 

Galatia’da ise sadece Ankyra antik kentinde bir Apollon kültünden 

bahsedebilmek mümkündür. Kentte ele geçen dört adet yazıtta Apollon 

onurlandırılmaktadır. Tanrı Theos, Hosios ve Helios sıfatları ile anılır. 

Çalışmada incelenen bölgeler arasında, Karia ve Lykia bölgeleri kültle ilgili en 

yoğun arkeolojik verilere sahip olmaları ile öne çıkarlar. Bu nedenle Karia ve Lykia  

bölgelerinden elde edilen verilerin detaylandırılmasının, kültün Anadolu’daki 

karakterinin çizilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Karia’da, 19 kentte arkeolojik verilere dayanarak belirlenebilen Apollon kültünün, 

bölgenin dinsel hayatında önemli bir yer işgal ettiği görülür. Knidos, Kaunos, 

Halikarnassos, Telmissos ve Alabanda kentlerinde Apollon’un baş tanrı olarak tapınım 

gördüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.  
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 Knidos, Peloponnessos ve tüm Dor dünyası için baş tanrı konumundaki Apollon, 

Karneios kültünü belgelemesi ile dikkat çekicidir. Ayrıca Knidos’a hizmet veren Emecik 

Apollon kutsal alanı, Geç Geometrik Çağ’dan itibaren verdiği buluntuları ile bölgedeki 

Apollon kültü ile ilgili en erken tarihli ipuçlarını vermektedir. Loryma kutsal alanı 

buluntuları da M.Ö. 6.yy.’dan itibaren görülmeye başlarlar. Ancak bölge için 

Herodotos’un aktardıkları ve Halikarnassos yazıtı ışığı altında Apollon kültünün 

görüldüğü en erken tarihi M.Ö. 5.yy. olarak belirleyebilmekteyiz. Apollon kültü ile ilgili 

en erken tarihli bilgilerimiz Knidos, Telmissos ve Halikarnassos kentlerinden 

gelmektedir. Helenistik Çağ ile birlikte külte doğrudan işaret eden verilerde artış olduğu 

ve bu durumun Roma İmparatorluk Çağı boyunca da devam ettiği görülür. 

 Telmissos, bölgede kehanet özelliği ile öne çıkan tek merkez görünümündedir. 

Sikke basmamış olan Telmissos, Anadolu’daki diğer kehanet ocaklarında da olduğu gibi, 

bu özelliği ile bir kent yerleşiminin ötesinde başlı başına bir kutsal alan olarak işlev 

görmüş olmalıdır. Güçlü ve geleneksel bir kehanet ocağının bulunduğu anlaşılan 

merkezde; detaylı, problemleri çözümlemeye yönelik araştırmaların gerçekleştirilmesi 

önemli sonuçlara gebedir. 

 Apollon’un Karia bölgesi dışında görmediğimiz özgün sıfatlarını; Alabanda’da 

Isotimos ve Kissios, Kedrai’de Kedrieus, Myndos’da Kymnisseus, Knidos’da Triopios, 

Amos’da Samnaios, Telmissos’da Telmissos, İasos ve Stratonikeia’da ise 

Stephanephoros olarak sıralamak mümkündür. 

 Bölgede tanrının kültünün kutsal alan tasarımı ile birlikte saptanabildiği kentler; 

Knidos, Kaunos, Alabanda, Loryma, Olymos, Amyzon’dur. Alabanda, Loryma, Olymos, 

Amyzon kutsal alanlarının verileri yetersizdir. Kaunos dilinde, geleneklerinde de olduğu 
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gibi özgün ve farklı bir kutsal alan tasarımı sergiler. Knidos’ta kent içerisinde ve kent 

dışında olmak üzere iki Apollon kutsal alanı kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 

belgelenebilmektedir. Ana kent - kutsal alan ilişkisi Boğazköy-Yazılıkaya örneği ışığında 

bir Anadolu geleneği olarak yorumlanmalıdır. Kutsal su kaynağı ve kutsal mağara her iki 

kutsal alan içerisinde de bulunmaktadırlar. 

 Apollon şerefine düzenlenen şenliklerden en ünlüsü, Knidos’un milli ve dini 

bayramı olan Karneia şenlikleridir. Bölgede belgelenebilen bir diğer örnek ise, 

Myndos’da düzenlenen Apollonia şenlikleridir. Apollon adına Anadolu’da düzenlenmiş 

olan benzer yapıdaki diğer şenlikler; Smintheia Pauleia, Didymeia, Klaria, Pythia 

şenlikleridir.       

 Bölgedeki Apollon kültü için dikkat çekici bir başka özellik ise; çok şaşırtıcı 

olmasa da, arkeolojik verilerle belirlenebilen ve ikizi Artemis ile olan, kült birlikteliğidir. 

Tanrı ve tanrıça, dişil-eril güçlerinin birleşimi ile cinsiyetsizliğe doğru ilerleyen ortak 

kültleri ile, çoğu zaman aynı kutsal alanda olmak üzere; Kaunos, Bargylia, İasos, 

Amyzon, Loryma, Hyllarima, Khalketor, Olymos, Koliorga, Mylasa ve Hydai’de 

karşımıza çıkarlar. Anadolu, erkek güç ve iktidarına çaresiz teslim olmuşsa da dişi 

yaratıcı gücüne olan saygısını hiçbir zaman unutmamıştır.  

 Amyzon ve Alabanda kutsal alanları, asylia hakkı almış olduklarının 

belgelenebilmesi ile vurgulanmaya değerdir. Asylia hakkına sahip bir kutsal alanın 

toprakları koruma altındadır ve dokunulmazlığa sahiptir. Bu hakkı, günümüzde Roma 

kenti içerisinde yer alan Vatikan’ın konumu veya yabancı ülke toprakları içerisindeki bir 

elçiliğin kendi sınırları içerisindeki bağımsızlığı örnekleri ile açıklayabiliriz. 
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Lykia, Anadolu’da kültün yoğun bir biçimde görüldüğü bir başka bölgedir. Lykia 

bölgesinde Apollon kültünün varlığı ile ilgili bilgilerimizi Homeros’un İlyada’sından 

ediniriz. Destanda, Lykia’lı önderler Sarpedon ve Pandaros özel bir ilgi ile Apollon’un 

himayesi altındadırlar. Lykia kült geleneği, Kıta Yunanistan geleneğinin etkilerinin çok 

az görüldüğü Anadolu’ya özgü bir yapı sergiler. Bölgenin iki önemli kenti Patara ve 

Ksanthos,  kült gelişimi ve karakterini ortaya koymaları ile önemlidirler.  

Lykia birliğinin başkenti olan, geleneksel yapının daha tutucu bir biçimde 

korunduğu Ksanthos, yine ana kent - kutsal alan ilişkisi içerisinde bulunduğu Letoon’da 

ana tanrıça geleneği çerçevesinde onun çocukları Apollon ve Artemis’e de tek bir kutsal 

alanda saygı göstermiştir. Arkeolojik veriler ışığında en erken M.Ö.4.yy.’a tarihlendirilen 

bölgenin en önemli kutsal alanında ana unsur ana tanrıçadır. Ancak bölgenin dış etkilere 

en açık liman kenti Patara’da ise ana unsurun, kehanet özelliği öne çıkarılmış olan 

Apollon olduğu görülür. Patara kutsal alanının yeri belli değildir, ancak kent dışında su 

kaynaklarının üzerinde, yakınlarında kutsal bir mağaranın da olduğu bir mevkide olması 

gerekir. 

Lykia’da Apollon, Phoibos, Patroos, Pythios, Surios ve Thyrxeus sıfatları ile 

anılır. Pythios, Surios ve Thyrxeus tekil örneklerle temsil edilirler. Apollon Patroos,   

gözlemlenen yoğunluğu ile Lykia birliğinin baş tanrısı olarak görülmek istenir. Ata kültü 

ile ilişkilendirilebilecek olan Patroos, aile ve aile bireylerini koruyan, gözeten tanrı 

özelliklerini taşır. Patroos sıfatı daima tanrının adıyla birlikte kullanılmıştır. Ancak 

Phoibos bölgede adeta ikinci bir adı gibidir. Sık karşılaştığımız bir başka tanımlama ise 

Leto ve çocukları tanımlamasıdır. Letoon, Antiphellos, Pınara ve Lopta’da Apollon bu 

tanımlama ile dolaylı olarak onurlandırılmaktadır.  
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Lykia’da Letoon, Patara, Oinoanda, Sidyma, Kyaneai, Sura, Limyra, Lydai 

Telmessos ve Tyberissos’da Apollon kültü kutsal alanlarının varlıkları ile 

belgelenebilmektedir. Ancak Sura ve Letoon dışındaki merkezlerde kutsal alan tasarımı 

ve tapınak mimarisi ile ilgili bilgi verebilecek kalıntılara bu gün için ulaşılamamıştır.  

Kutsal alanları ile saptanabilen söz konusu kentler içerisinden sadece Letoon, Lydai ve 

Tyberissos kehanet özellikleri ile anılmazlar. Diğer kentlerin tümünde kehanet başat 

özelliktir. Anadolu’nun başka hiçbir bölgesinde bu yoğunlukta kehanet merkezine 

rastlanmaz. Bölgede çok sayıda kehanet ocağının kurulması belki de bölgede kehanetin 

başkenti Patara’nın yaz aylarındaki eksikliğini doldurabilme çabasının ürünüdür. Kehanet 

özelliğinin simgesi olan omphalosu, Patara ve Telmessos sikkeleri üzerinde görmek 

mümkündür. Bölgenin özgün özelliklerinden bir tanesi de balık hareketlerinin 

yorumlanarak gerçekleştirildiği kehanet ritüelidir. Sura kentinin karakteristik özelliği 

olmakla birlikte Limyra’da da gerçekleştirildiğini antik kaynaklar aracılığı ile 

bilmekteyiz. 

Letoon’da tapınakların birbirlerinden farklı büyüklükleri, tanrılara verilen önem 

sırası ile ilgili ipuçları verir. En büyük tapınak tanrıların anası Leto’ya aittir. Sonra 

Apollon ve en küçük tapınağın sahibi Artemis gelmektedir. Artemis tapınağı olarak 

adlandırılan tapınak en küçük tapınaktır ancak kutsal alandaki en eski tarihli yapıdır. 

Kutsal alanda yer alan anıtsal çeşme ve çok sayıda havuzun varlığı, su ile arınma 

ritüelinin bir ürünü olmalıdır. Bu özellik, Smintheion ve Hierapolis ile benzerlik gösterir. 

Tapınakların yönlendirilmesi de Smintheion ile benzerdir. Her iki kutsal alanın 

tapınakları da, girişleri güneybatı yönünde olmak üzere; güneybatı-kuzeydoğu 

yönlendirmesindedirler.  
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 Lykia bölgesinde Apollon kutsal alanı olan her merkez Hıristiyanlık ile birlikte 

istisnasız olarak önemli piskoposluk merkezlerine dönüşmüştür. Kutsallığın devamlılığını 

gösteren bu durum iki farklı biçimde yorumlanabilir. İlk akla gelen; yeni dinin, güçlü 

rahip sınıfına sahip Apollon kutsal alanlarını kontrol altında tutabilmek amacını taşımış 

olabileceğidir. Ancak inanç pratiği gelişkin Apollon rahiplerinin yeni dine kucak açmış 

olabileceği de göz ardı edilmemelidir.   

 Lydia, Phyrgia, Bithynia ve Mysia bölgelerinde Apollon kültü birbirlerine çok 

yakın ortak özellikler gösterirler. Anadolu genelinde gözlemlenen, kutsal alanın kent 

dışında olması özelliği dört bölge için de belirlenebilmektedir. M.Ö. 2 ve 1.yy.’lar arasına 

tarihlendirilen adak stelleri bir diğer ortak özelliktir. Aynı elden çıkmışçasına birbirlerine 

benzeyen bu adak stelleri üzerinde Apollon’a koç kurban edilmesi sahnesi 

betimlenmiştir. Apollon’un, Kitharoiodos ikonografisinde sunu tası ile önündeki sunağa 

sıvı veya tahıl sunusu yaparken görüldüğü örneklerde, Meter Kybele ve ana tanrıça 

biçiminde algılanmış olan Artemis ile birlikte de resmedildiği görülür.  

Lydia ve Phrygia kült uygulamalarında, tanrıyı algılayışta ve inanç biçimiyle  

birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. Bu benzerliği, özgün günah çıkartma 

yazıtları ve kişi veya eşyadan feragat etme geleneği ile örneklendirebilmek mümkündür. 

M.S. 2-3. yy.’a tarihlendirilen yazıtlar, Anadolu için iki özgün niteliği sergilerler. Bu 

özgün buluntu gruplarından ilki, katagraphai olarak adlandırılan ve kişi veya eşyadan 

feragat edildiğini gösteren yazıtlardır. Örnekler benzer bir şablon çerçevesinde 

yazıldıklarını göstermektedir. Öncelikle feragati yapan kişinin ve feragat ettiği eşya veya 

kişinin adının yer aldığı, sonrasında da eğer buna itiraz eden olursa tanrıya ödeyeceği 

ceza miktarının belirtildiği görülmektedir. Apollon Lairbenos kutsal alanında ele geçen 
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mermer bir stel üzerindeki feragat yazıtı şöyledir: “Ben Melitine, Apollonios kızı….. 

beslemem Nike’yi Helios Apollon Larmennos’a terk ediyorum, eğer bir kimse buna karşı 

itiraz ederse tanrıya 1500 ve Fiscus’a (?) 1500 dinar para ödeyecektir”.  

İkinci özgün grubu, Lydia ve Phrygia dışında örneğine rastlanmayan itiraf-günah 

çıkartma yazıtları oluşturmaktadır. Yazıtlardaki temel yapının; kişinin bir günah işlemesi, 

ardından çoğunlukla hastalıklar yolu ile tanrı tarafından cezalandırılması, hatasını 

anlayan kişinin günahını itiraf ederek tanrıyı yatıştırması, cezanın kaldırılması ve 

başkalarına da ibret olsun diye yazılarak kutsal alana dikilmesi biçiminde olduğu 

görülmektedir. Günah çıkartma yazıtları, bölge insanının inanışları ve dönemin dinsel 

yaşamı ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. 

Kutsal alana, arınmadan girilmeyeceği ve kutsal alana girmeden önce mutlaka 

arınılması gerektiği, tapınağa geç kalınmaması ve tapınakta uygunsuz davranışlarda 

bulunulmaması gerektiği, evlenmeden önce cinsel ilişkiye girilmemesi gerektiği, yalan 

yere yemin edilmemesi gerektiği ve  kurban adayan kişinin adadığı kurbanın etinden 

yememesi gerektiği gibi bilgileri bu yazıtlar aracılığıyla,  Phrygia’lıların kendi ağzından 

öğreniriz. Eğer bir günah yüzünden kirlenmişsen, arınmadan kutsal alana giremezsin ve 

günahını itiraf edip pişman olmazsan, tanrının gönlünü alamazsın. 

Lydia ve Phrygia’da Apollon’un görsel anlamdaki biçimi de farklıdır. Apollon, at 

üzerinde ve çift ağızlı baltası ile görselleştirilir. Güneşle özdeşleştirilmesi sunusunda kimi 

örneklerde başında ışın tacı ile birlikte betimlenmiştir. Anadolu genelinde gördüğümüz, 

ana tanrıça ile birliktelik, vurgulanması gereken bir başka özellik olarak öne çıkar. 

Tapınım ve inanç biçimi ile ilgili özgün örneklerin ele geçtiği, Apollon Lairbenos kutsal 

alanın Meter Leto’ya da adanmış olması, bu birlikteliği örneklendirir.  
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Lairbenos kutsal alanından edindiğimiz bilgilerden bir diğeri; kutsal alanda 

hizmet veren rahiplerinin akraba olması, özellikle baş rahiplik makamının babadan oğula 

geçtiğinin görülmesidir. Kültün bu özelliği, Hellenistik Çağ öncesi Didyma’sı ve 

Lydia’daki Apollon Pleurenos kutsal alanının uygulamaları ile benzerlik gösterir.  

Lydia ve Phrygia’da yaygın olarak gördüğümüz, atlı ve çift ağızlı balta taşıyan 

Apollon ikonografisi dışarıda bırakılmak üzere tanrı; yaygın bir biçimde Kitharalı bir 

ikonografide algılanmaktadır. Kitharoidos ikonografisi onun sanatsal zekası ve müzisyen 

kimliğini ortaya koymasının yanında, ilahiler eşliğinde kutsal ritüellerin yöneticisi 

olduğuna da vurgu yapmaktadır. Bu özellik M.Ö. 4.yy. ve 2.yy.’ın sonu arasına 

tarihlendirilebilecek örneklerdeki tören kıyafetleri içerisindeki betimlerle 

örneklendirilebilir. Ancak Apollon, Roma Çağı süresince yavaş yavaş soyunmuş, en 

sonunda da çıplak feminen duruşlu bir çalgıcıya dönüşmüştür. Bu değişim, evrilme; 

toplumsal yapıdaki ve inanç algısındaki bozulmayı da gözler önüne sermektedir. Ayak 

bileğine kadar örtülü kıyafetler içerisinde sakin, dingin bir duruş ile ilahiler eşliğinde dini 

törenleri yöneten ve böylelikle insanları ilahi güçle yönlendiren tanrı, cinsel çağrışımlar 

uyandıracak bir komposizyonla, şölenlerin eğlendirici çalgıcısına dönüşmüştür. 

Apollon’un simgeleri; birlikte anıldığı ve betimlendiği kutsal hayvanlar, kutsal 

eşyalar, kutsal bitkiler ve taşıdığı kutsal el aletleri olmak üzere sınıflandırılabilir.Anadolu 

örnekleriyle saptanabilen kutsal hayvanları; geyik, koç, fare, karga ve kurttur. Geyik, av 

ve avlanma ile olan bağlantıyı çağrıştırmaktadır. Anadolu’nun  Klasik Çağ öncesinde de 

gördüğümüz av sahnelerini anımsatır. Köklü, geleneksel tapınımın belgelenebildiği 

birkaç merkezden biri olan Didyma’da bir geyik ile tasvirlerin bulunuyor olması bu 

gelenekselliği onaylar. Ayrıca geyik savunmasız, güçsüz, doğal hayat içerisinde her 
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zaman  av konumundadır. Tanrının bir geyik ile birlikteki tasvirleri, onun güçsüz ve 

savunmasızların yanında olduğu ve onları koruyacağı mesajlarını da içermektedir. Koç ve 

kurt, tanrının hayvancılıkla geçinen halkların yanında olduğunu ve onun çobanlık 

özelliğini vurgular. Sürülere dadanan kurtlar onun kontrolü altındadır. Koç aynı zamanda 

ona en çok sunulan kurban hayvanıdır ve tanrının kendisi için koç kurbanı beklediğine 

inanılır. Fare, onun zararlı hayvanlara karşı hükmünü simgeler. Onun kutsal korulukları 

zehirli, zararlı ve sürüngen hayvanlardan arındırılmıştır. Bu özelliği ile tarımın 

koruyuculuğu niteliği öne çıkar. Apollon aynı zamanda fareler aracılığıyla gönderdiği 

veba hastalığı ile de cezalandırıcı bir rol üstlenir. O dönem için büyük bir felaket olan 

vebadan kurtaran, arındıran da yine Apollon’dur. Phrygia örneklerinde gördüğümüz gibi 

günah ve bu günahlardan arınma kavramları külte yabancı değildir. Apollon, zararlı bir 

canavarı, Python yılanını öldürdükten sonra bile arınmak için ceza çekmiştir. Arınmada 

suyun önemli bir yer tuttuğu, Apollon kutsal alanlarının kaynak suları yakınında 

kurulmuş olmaları ve temenos içerisinde daima su ile ilgili bir yapının var olması ile 

belirlenebilir. Anadolu’da Apollon kültünün, özellikle dış etkilere görece kapalı iç 

bölgelerde, şimdiye kadar gördüğümüz örneklerin ışığında; kendi içerisinde kuralları, 

yasakları, günah ve sevapları olan bir ahlak ve inanç sistemi olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Karga veya kuzgun, Apollon’un Anadolu’da en çok birlikte görüldüğü hayvanlar 

olarak öne çıkarlar. Hayvanlar aleminin en zeki bireyi olarak tanınan karga, onun zekası 

ile ilgili yaptığı çağrışımların yanında kehanet yeteneğinin de önemli bir simgesi 

olmuştur. 
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Apollon’un Anadolu örnekleri ile saptanabilen kutsal eşyaları; omphalos, üç 

ayaklı kazan, sunu kabı, kutsal şeritler, ışın tacı ve infule (kurban ipi)  dir. Omphalos, 

yeryüzünün merkezi olduğuna inanılan bir göktaşıdır ve Delphi kehanet merkezinin 

vazgeçilmez simgesi olarak öne çıkar. Tanrının, yeryüzünün tamamının merkezinde 

bulunduğu ve onun yöneticisi olduğu vurgulanmaktadır ve Anadolu için kehanet 

özelliğinin simgesi olduğu söylenebilir. Ancak  Kaunos ve Kyzikos’da “baitylos” kutsal 

taş ile birlikte gördüğümüz Apollon’un, dağ tanrı ile özdeş bu simgesi ile Anadolu 

geleneğini yansıttığı ve bu tapınım biçiminin omphalosun öncüsü olduğu yönündeki 

görüşler de göz ardı edilmemelidir. 

Üç ayaklı kazan ve sunu tabakları en yaygın kutsal eşyalar olarak göze çarpar. 

Didyma’ya en çok armağan edilen adak eşyası, sunu tabaklarıdır. Üç ayaklı kazan 

kehanetle ilgili ritüellerin bir parçasıdır. Kapaklı örneklerden yola çıkılarak bir tütsü kabı 

işlevi görmüş olabileceği, kazan üzerine çıkarak kehanette bulunan kahinin de bu 

tütsünün etkisi ile esridiği düşünülmektedir. 

Kutsal şeritler, çoğunlukla tanrının elinde tuttuğu bir daldan sarkarlar. Bu şeritler 

kehanet becerisinin ve kutsallığın simgesi olduğu gibi, bazı örneklerde bir kurban ipi 

formunda betimlenmişlerdir. Apollon’a hayvan kurbanının yaygınlığının simgeleridirler. 

Anadolu’da saptanabilen kutsal bitkiler olarak sarmaşık ve defne sayılabilir. 

Sarmaşık tek bir örnekle temsil edildiği için yerel bir özellik olarak görülmelidir. Ancak 

hemen hemen her betiminde tanrı, elinde yapraklı bir dal tutarken betimlenmiştir. Bazı 

örnekler, bu yaprakların defne yaprakları olduğunu açıkça ortaya koyuyor olsa da asıl 

önemli olan yapraklı bir dal taşıma özelliğidir. Defne yapraklarının şifalı olması, kehanet 

öncesi esrime sağlaması ve Daphne öyküsünden yola çıkılarak tanrının elinde tuttuğu 
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dalın bu ağacın dalları olması gerektiği düşünülmüştür. Yaşken, dalından koparıldığı 

anda bile çok kolay tutuşan, güçlü bir enerji sağlayan defne, ritüel uygulamalarında  

önemli ve oldukça etkileyici bir yer tutmuş olmalıdır. Apollon’un, bazı sikke betimleri 

üzerinde yanan bir sunağa doğru uzatmış olduğu defne dalı ile birlikte görülmesi, ritüelin 

kanıtlarını oluştururlar. Ayrıca Apollon’un elinde yapraklı bir dal tutuyor olması; bereket, 

ilkbahar ve doğanın canlanması ile ilişkilendirilebilir ve doğayı canlandıran, 

bereketlendiren bir tanrı olarak algılanmış olduğunu düşündürür. 

Anadolu örnekleri ile saptanabilen kutsal el aletleri; ok-yay-sadak, kithara, çift 

ağızlı balta olarak sıralanabilir. Ok-yay-sadak ikiz kardeşi ile paylaştığı ortak bir 

simgesidir. Attığını vuran, cezalandırıcı tanrı özelliklerini barındırır. Veba mikrobunu 

okları ile gönderir. Niobe’nin erkek çocuklarını yine aynı oklar ile öldürmüştür. Kardeşi 

Artemis altın, Apollon ise gümüş yaylıdır. Çift ağızlı balta Anadolu geleneğinin 

ürünüdür, Lydia ve Phyrigia bölgelerinde yaygın olarak karşımıza çıkar ve tanrısal gücü 

temsil eder.    

Anadolu’daki Apollon kutsal alanlarının, az sayıda aykırı örnek olsa da, genel 

olarak; suyu toplayan coğrafik bir çanak içerisine kurulmuş olduklarını, kutsal bir 

koruluk içerisinde yer aldıklarını, kutsal su kaynağının varlığının neredeyse vazgeçilmez 

olduğunu ve kent dışında özenle seçilmiş yerlerin belirlendiğini söyleyebilmek 

mümkündür. Mağara tapınımı da geleneksel kutsal alanlar için sık rastlanılan bir özellik 

olarak öne çıkar.  

Anadolu’daki en sıra dışı ve özgün örnek ise, Pisidia bölgesindeki Apollon 

Perminoundeis kutsal alanıdır. Apollon Perminoundeis kutsal alanı; kaya tapınımı ve 

bağımsız özgün yapısıyla dikkat çekicidir. Kutsal alanın bulunduğu kayalık alanda, 18 
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adet niş ve tamamı Apollon Perminoundeis’e adanmış yazıtlar bulunmaktadır. Kutsal 

alanın merkezinde omphalos’u anımsatan doğal bir kaya yer alır. Kaçak kazılar sırasında 

gün ışığına çıkarılmış olan, pişmiş toprak boğa figürlerine ait parçalar, tanrıya adak 

olarak sunulmuştur. Apollon, Perminoundeis adıyla, biçimiyle ve Anadolu kült 

geleneğinin vazgeçilmezi olarak bildiğimiz ancak ilk defa Apollon’a adanmış olarak 

gördüğümüz sıra dışı kaya kutsal alanı ile yerlidir. Kutsal alan tasarımı ile özgün bir 

başka örnek ise Troia’da karşımıza çıkar. Kent merkezinde, agora yakınında, monolit taş 

bloklarla simgeleştirilen kutsal alan, Anadolu tanrısı Apollon, Hitit Wilusa’sı “ap-pa-li-u-

na-as”ı  ile özdeşleştirilir.  

     Anadolu’da Apollon kültünün en önemli özgün özelliği ise, Troas bölgesi dışında, 

tüm bölgelerde bir ana tanrıça figürü ile birleştirilmesidir. Bu figür kimi zaman Leto, 

Meter, Meter Leto, kimi zaman ana tanrıça nitelikleri ile algılanan Artemis olmuştur.   

Anadolu’da, özellikle de Batı Anadolu’da Apollon ve kültü; Hellenistik Çağ ile 

birlikte sistemli olarak başlatılan ve Augustus Çağı’nda doruğa ulaşan, Hadrian’ın ise 

kurduğu Hellen birliğine kabul edilebilmek için Hellen kökenini ispatlama zorunluluğu 

getirmesi ile son noktayı koymuş olduğu, Hellenleştirme politikasına rağmen, kimi 

zaman iç içe geçmiş, kimi zaman bütünüyle Hellenleşmiş olsa da, özgün özelliklerini 

belirli bir ölçüde koruyabilmiş görünmektedir.  
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ÖZET 

 

Klasik Çağ’lardaki Anadolu kült geleneğinin ana unsurlarından biri olan tanrı 

Apollon ve kültünün konu edildiği çalışmanın amacı; Apollon’un Anadolu’daki algılanış 

biçimini, yoğunluğunu, bölgelere göre gösterdiği farklılıkları ortaya koymak olarak 

belirlenmiştir. Çalışma bu yapısı ile Klasik Çağ’lardaki Anadolu kült geleneği ile ilgili 

ipuçlarını da barındırmaktadır. 

Anadolu’da Apollon kültü ile ilgili ilk bilgilerimizi Homeros’dan ediniriz. Ancak 

ilk yerleşik tapınak, Didyma’daki M.Ö. 8. yy.’ın sonu - 7.yy.’ın başına tarihlendirilen  

sekos’dur. Erken dönem yerleşik tapınak örneklerinden bir diğeri ise, M.Ö. 6 yy.’a 

tarihlendirilen Neandria Apollon tapınağıdır. Klaros, mimarisi şu an için belirlenememiş 

olsa da, Erken Arkaik Çağ buluntuları ile en azından bu tarihten itibaren işlevsel 

olmalıdır. Knidos’a hizmet veren Emecik Apollon kutsal alanı da, Geç Geometrik 

Çağ’dan itibaren görülmeye başlayan küçük buluntuları ile dikkat çeker. 

Apollon’un Bithynia, Mysia, Troas, Aeolia, İonia, Karia, Lykia, Pamphylia, 

Pisidia, Lydia ve Phrygia bölgelerinde, farklı yoğunluklarda ve biçimlerde, kutsal alanları 

ile birlikte yoğun tapınım görmüş olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Kilikia, Galatia 

bölgelerinde, külte ait gözlemlenen yaygın olmayan izler Karadeniz kıyılarında ve Doğu 

Anadolu’da bütünüyle kaybolur. 

Anadolu’daki Apollon kutsal alanlarının, az sayıda aykırı örnek olsa da, genel 

olarak; suyu toplayan coğrafik bir çanak içerisine kurulmuş olduklarını, kutsal bir 

koruluk içerisinde yer aldıklarını, kutsal su kaynağının varlığının neredeyse vazgeçilmez 

olduğunu ve kent dışında özenle seçilmiş yerlerin belirlendiğini söyleyebilmek 
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mümkündür. Mağara tapınımı da geleneksel kutsal alanlar için sık rastlanılan bir özellik 

olarak öne çıkar.  

Anadolu’daki en sıra dışı ve özgün örnek ise, Pisidia bölgesindeki Apollon 

Perminoundeis kutsal alanıdır. Apollon Perminoundeis kutsal alanı; kaya tapınımı ve 

bağımsız özgün yapısıyla dikkat çekicidir. Kutsal alanın bulunduğu kayalık alanda, 18 

adet niş ve tamamı Apollon Perminoundeis’e adanmış yazıtlar bulunmaktadır. Kutsal 

alanın merkezinde omphalos’u anımsatan doğal bir kaya yer alır. Kaçak kazılar sırasında 

gün ışığına çıkarılmış olan, pişmiş toprak boğa figürlerine ait parçalar, tanrıya adak 

olarak sunulmuştur. Apollon, Perminoundeis adıyla, biçimiyle ve Anadolu kült 

geleneğinin vazgeçilmezi olarak bildiğimiz ancak ilk defa Apollon’a adanmış olarak 

gördüğümüz sıra dışı kaya kutsal alanı ile yerlidir. Kutsal alan tasarımı ile özgün bir 

başka örnek ise Troia’da karşımıza çıkar. Kent merkezinde, agora yakınında, monolit taş 

bloklarla simgeleştirilen kutsal alan, Anadolu tanrısı Apollon, Hitit Wilusa’sı “ap-pa-li-u-

na-as”ı  ile özdeşleştirilir.  

     Anadolu’da Apollon kültünün en önemli özgün özelliği ise, Troas bölgesi dışında, 

tüm bölgelerde bir ana tanrıça figürü ile birleştirilmesidir. Bu figür kimi zaman Leto, 

Meter, Meter Leto, kimi zaman ana tanrıça nitelikleri ile algılanan Artemis olmuştur.   

Anadolu’da, özellikle de Batı Anadolu’da Apollon ve kültü; Hellenistik Çağ ile 

birlikte sistemli olarak başlatılan ve Augustus Çağı’nda doruğa ulaşan, Hadrian’ın ise 

kurduğu Hellen birliğine kabul edilebilmek için Hellen kökenini ispatlama zorunluluğu 

getirmesi ile son noktayı koymuş olduğu, Hellenleştirme politikasına rağmen, kimi 

zaman iç içe geçmiş, kimi zaman bütünüyle Hellenleşmiş olsa da, özgün özelliklerini 

belirli bir ölçüde koruyabilmiş görünmektedir.  
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SUMMARY 
 

 This thesis on “The Cult of Apollon in Anatolia” investigates the cult of Apollon 

and its epithetons, iconograpy, places of worship in Anatolia in an attempt to point out 

the similarities and the differences between them. 

 During our study about Apollon’s epithetons and iconograpy, epigraphic and 

numismatic findings guided us. But study has not been limited to the epigraphic and 

numismatic findings, has been carried out within the integral framework of the use of  

works by outstanding writers on the antiquity, works of sculptors, relics of ancient cities 

and objects of offering.   

 

 

 
 
 
 


