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Troya Savaşı’nın 

unutulmaz elli bir günü…

Bu kitapta Troya Savaşı’nı okuyacaksınız. 

Troya, Çanakkale Boğazı’nın beri yakasında kurulu, 

zengin bir kenttir. Bu kent, Yunan Yarımadası’ndan 

gelen Akhalar’ın saldırısına uğrar. Troyalılar ile 

Akhalar karşı karşıya gelirler. Kral Agamemnon 

komutasındaki Akhalar, daha soylu, daha yürekli, 

daha akıllı, daha örgütlüdürler. Dokuz yıl süren 

bu büyük savaşı onlar kazanır. İlyada Destanı’nda, 

bu savaşın en hararetli elli bir günü anlatılır.
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Homeros

Homeros, Antik Yunan’ın en büyük destanları İlyada ve 

Odysseia’nın yaratıcısı olarak kabul edilir. Yaşamına ilişkin 

pek fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, birçok tarihçi 

Homeros’un MÖ 9. ya da 8. yüzyılda yaşamış bir İon olduğu 

konusunda birleşmektedir. Biz onun iriyarı, mavi gözlü 

ve ak sakallı bir dede olduğunu rahatça düşünebiliriz. 

Homeros’un sözlü geleneğe dayanarak oluşturduğu İlyada 

ve Odysseia destanları, Antik Yunanlılar tarafından birlik 

ve kahramanlığın simgeleri, ayrıca ahlaki ve yol gösterici 

bir kaynak olarak kabul edilmiş; daha sonraki yüzyıllarda 

Batı edebiyatını derinden etkilemiştir.
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Troya Savaşı Nasıl Çıktı 

Yüzlerce, yüzlerce yıl önce Troya diye bir kent 

varmış. Bu onurlu kentin halkı ticaretle uğraşırmış.

Ege Denizi’nin karşı yakasındaki topraklarda ve 

bu küçük denizi bezeyen adalardaysa başka kentler 

ve kasabalar bulunuyormuş. Bu yörelerin insanları 

da geçimlerini deniz ticaretinden sağlıyorlarmış. Ne 

var ki, bu kentlerle Troya arasında yıllardır bir düş

manlıktır sürüp gidiyormuş. En sonunda uzun ve 

korkunç bir savaş patlak vermiş. Eski söylencelere 

bakılırsa, Troya Savaşı, işte böyle çıkmış.

Troya Kralı Priyamos’la karısı Kraliçe Hekabe’nin 

birçok oğlu ve kızı varmış. Kraliçe Hekabe bu çocuk

lardan birini karnında taşırken uykusunda bir düş 

görmüş. Karnından çıkan yalımlar Troya surlarını tu

tuşturuyor, kenti yıkımlara sürüklüyormuş. O zaman

lar insanlar, düşlere çok inanırlarmış. İşte bu yüzden 
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umarsızlığa kapılan Priyamos ile Hekabe, güzel oğul

ları dünyaya geldiğinde ilk önce sevgili kentlerini 

kurtarmak istemişler. Çocuğu İda Dağı’nın eteklerine 

bırakmayı kararlaştırmışlar. Orada yabanıl hayvanlar 

nasıl olsa onun hakkından gelir, diye düşünmüşler.

Bu yürek dağlayıcı görevi de bir çobana vermiş

ler. Ama çoban iyi yürekli bir adammış. Üstelik hiç 

çocuğu da yokmuş. Bebeği evine götürmüş, kendi ço

cuğu gibi büyütmüş.

Çocuğun adı Paris’miş. Gel zaman git zaman Pa

ris büyümüş. Delikanlılık çağına erişmiş. Güçlü kuv

vetli, yakışıklı bir çoban olmuş. Bir kral çocuğu oldu

ğundan habersiz elbet. O zamanlar alınyazısından 

kaçılamayacağına inanılırmış. Paris de alınyazısının 

tutsağı olmuş sonunda.

Başı dumanlı, yüce bir dağ varmış. Olümpos der

lermiş. Ölümsüz tanrılar bu dağda oturur, insanların 

alınyazılarını kararlaştırırlarmış. İşte bu Olümpos 

Dağı’nda günlerden bir gün üç tanrıça kavgaya tutuş

muş. Tanrıların Kraliçesi Here, Erdem Tanrıçası Atene 

ve Aşk Tanrıçası Afrodite, “Hangimiz daha güzeliz?” 

diye tartışır dururlarmış. En sonunda, “Bari,” demiş

ler, “bir ölümlü karar versin hangimizin daha güzel 

olduğuna.”

Üç Güzeller Olümpos’tan kalkıp İda Dağı etekle

rine inmişler. Bir de bakmışlar, bizim Paris öylece ko

yunlarını güdüyor. Tanrıçalar Paris’e içlerinden birini 
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seçmesini söylemişler. Bu arada Paris’e bir bağışta 

bulunmaya söz vermeyi de unutmamışlar.

“Beni seçersen, yeryüzünün en güçlü ordularıyla 

savaşçılarını veririm,” demiş Here.

“Sonsuz bilgelik ve erdem veririm,” demiş Atene.

Afrodit ise, “Beni seçecek olursan,” demiş, “yer

yüzünün en güzel kadınının aşkını veririm sana.”

Ve Paris, Afrodite’yi seçmiş.

Ama Paris o günden sonra dağ başındaki dingin 

ve sessiz hayatıyla yetinmez olmuş. Aklı fikri tanrıça

nın verdiği sözün gerçekleşmesindeymiş. Kalkmış İda 

Dağı’ndan Troya kentine inmiş. Orada güzelliği ve yi

ğitliğiyle ün salmış. Yarışmalarda kazandığı başarılar 

dillere destan olmuş. Ve bir gün Kral Priyamos’un sa

rayında bulmuş kendini. Ama çok geçmeden Paris’in 

kim olduğu ortaya çıkmış. Kral Priyamos ile Kraliçe 

Hekabe nicedir ölü sandıkları oğullarını sevinçle ba

ğırlarına basmışlar.

Bir zaman sonra gemiler hazırlanmış, Paris de

nizlere açılmış. Hem ticaret yapacak hem de dünyayı 

gezip görecekmiş.

İşler de burada karışmış zaten. Tanrıçanın verdi

ği söz Paris’in aklından hiç çıkmamışmış. Her gittiği 

yerde, kendisine armağan edilen o güzel kadını arı

yormuş.

Çok geçmeden, eşsiz güzelliği dillere destan bir 

kadından söz edildiğini duymuş. Spartalı Helene’ymiş 
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bu kadın. Paris de kalkmış doğruca Sparta kentine 

gitmiş. Görmüş ki, anlatılanların eksiği yok fazlası 

var. Ossaat vurulmuş Helene’ye. Gemileriyle yola çı

kacağı zaman Helene’yi kaçırmış. Almış kendi yurdu 

Troya’ya götürmüş karısı olsun diye.

Her şey iyi güzelmiş de, Helene evliymiş. Sparta 

Kralı kızıl saçlı Menelaos’muş kocası. Menelaos, ka

rısının Troya’ya kaçırıldığını öğrenince öfkeden çılgı

na dönmüş.

Doğruca kardeşi olan Mükene Kralı Agamem

non’a koşmuş. İki kardeş kafa kafaya vermişler, nasıl 

öç alacaklarını tasarlamışlar. Büyük bir ordu topla

mak için gemileriyle denize açılıp tüm kentleri, tüm 

adaları bir bir dolaşmışlar. Uğramadık krallık bırak

mamışlar o yörede. En sonunda, Helene’yi geri almak 

ve Troya’yı cezalandırmak amacıyla koca bir ordu ve 

bini aşkın gemiden oluşan görkemli bir donanma 

kurmuşlar.

Yelkenleri açıp küreklere asılıp yola çıkmışlar, ka

dırgalarıyla Troya kıyılarına varmışlar. Kıyıdaki do

nanmalarını saldırılardan korumak için geniş bir 

hendek kazmışlar, yüksek bir duvar örmüşler. Duva

rın ardına, yüksek burunlu gemilerinin yanı başına 

sağlam çadırlar kurmuşlar. Durmadan savaşacakları 

on çetin yıl boyunca hep bu çadırlarda yaşayacaklar

mış.

Savaş süresince kimi zaman Menelaos’la Aga

memnon’un orduları, kimi zaman Troyalılar üstün 
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gelmiş. Ama Troyalılar Ahaların kadırgalarını ateşe 

vermeyi, kıyıdan söküp atmayı bir türlü başarama

mışlar. Ahalar da hiçbir zaman Troya surlarını aşıp 

Helene’yi geri alamamışlar.

Tam dokuz koca yıl böyle sürüp gitmiş savaş. İşte 

Homeros’un anlattığı destan burada, yani savaşın 

onuncu yılında başlar.
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Agamemnon İle Ahileus’un

Kavgası 

Bir adamın acımasız öfkesinin öyküsü bu. Bakın, 

bu öfke Ahaların başına ne işler açmış, bu öfke yü

zünden nice yiğit savaşçılar Yeraltı Ülkesinin Tanrısı 

Hades’in kucağına düşmüş.

Bu adamın adı Ahileus’tu. Mükene’nin yüce kralı 

Agamemnon’la kavgaya tutuşunca öfkesi kabarmıştı. 

Ahalar, Güneş Tanrısı Apollon’un rahiplerinden birinin 

Hrüseyis adlı kızını tutsak almışlardı. Kral Aga

memnon’a armağan edilmişti kız. Bunun üzerine 

Apol lon’un rahibi, kızını Agamemnon’dan geri istedi.

“Dinle, Agamemnon,” dedi. “Dilersen sana kur

tulmalık da vereyim, yeter ki kızımı bırak.”

Ama Agamemnon, kızı geri vermek şöyle dursun, 

adamcağızı iyice haşladı, kovdu karşısından.

Yaşlı rahip oradan ayrıldı, deniz kıyısına vardı. El



H
o

m
e

ro
s

  
 İ

L
Y

A
D

A

13

lerini göğe kaldırarak Güneş Tanrısı Apollon’a yalva

rıp yakardı.

“Ey yüce Apollon,” dedi. “Yalvarırım, oklarını sal, 

akıp giden gözyaşlarımın öcünü al. Yıkımlar yağdır 

şu rezil Ahaların üstüne!”

Tanrı Apollon da dinledi onu. Yayını aldı, iki ucu 

kapalı okluğunu omzuna astı, Olümpos Dağı’nın do

ruklarından yeryüzüne indi. Ahaların ordusuna veba 

okları gönderdi. Ahalı savaşçıların üstüne tam dokuz 

gün Apollon’un salgın okları yağdı. Ölüler için gece 

gündüz ateşler yakıldı.

Ahaların bilicisi uzun uzun düşündü, dedi ki:

“Okçu Tanrı Apollon küplere bindi. Çünkü Kral 

Agamemnon saygısızlık etti, rahibin kızını salmadı. 

Bundan böyle, kızı kurtulmalık almadan geri vermez

se, yüz kutsal öküz kurban etmezse, Apollon’un çek

tireceği var bize!”

Agamemnon, bilicinin sözlerini dinledi, hırsla 

ayağa fırladı.

“Kızı vermeye razıyım,” dedi. “Yeter ki, ordumu

zun dirliği geri gelsin. Ama armağansız komayın 

beni. Tutsağımla eşdeğerde bir armağan verin bana. 

Yoksa erlerimi yollayıp ya Ahileus’un armağanını alı

rım ya Ayas’ın ya da Odüsseus’un!”

“Senin gözün doymak bilmez mi, be adam!” diye 

homurdandı Ahaların en yiğidi Ahileus. “Hem beni 

onur payımdan edeceksin hem de mallarına mal ka
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tacaksın ha! Bu nasıl iş? Kıvrık burunlu gemilerimi 

toplar, yurduma dönerim daha iyi!”

“Hiç durma, gemilerin de, savaşçıların da senin 

olsun!” diye karşılık verdi Kral Agamemnon. “Kalasın 

diye diz çöküp yalvaracak değilim. Ama bil ki, adam

larımı çadırıma gönderip, senin onur payın güzel Bri

seyis kızı aldıracağım. Benimle aşık atamayacağını 

anlarsın o zaman. Kim benimle boy ölçüşmeye kalkı

şırsa, korksun, ibret alsın!”

Bu sözler onurlu Ahileus’un yüreğine hançer gibi 

saplandı. Öfkeden deliye döndü, köpürdü, sövgüler 

yağdırdı Agamemnon’a:

“Seni açgözlü, seni katı yürekli seni! Dinle öyley

se! Değneğim üstüne ant içiyorum. Bundan böyle bu 

değneğin üstünde ne bir dal bitsin ne bir yaprak. Gün 

gelir, tekmil Ahalar, Ahileus gitti diye dövünür durur. 

Sen de yiğitlerin yiğidinin onurunu çiğnedim diye sa

çını başını yolarsın. Dilerim, savaşçıların Troyalı Hek

tor’un karşısında bir bir kırılır!”

Ahileus böyle dedi, altın kakmalı değneğini yere 

attı, geçti oturdu yerine. Kral Agamemnon, Ahileus’a 

öfkeyle bakakaldı.

İşte Ahileus ile Agamemnon böyle dalaştılar, kin 

tuttular birbirlerine. Sonra gemilerin yanında topla

nan kurultay dağıldı. Ahileus kalktı, yoldaşlarını da 

aldı, çadırlarına, gemilerine doğru yürüdü.

Mükene Kralı Agamemnon, hemen denize tez gi
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den bir gemi sürdürdü. Geminin komutanlığını Odüs

seus’a verdi, güzel yanaklı Hrüseyis’i babasının evine 

gönderdi. Ama Ahileus’la kavgasını unutmamıştı. Bri

seyis kızı alıp getirmeleri için Ahileus’un çadırına iki 

ulak saldı.

Ulaklar gözü yaşlı Briseyis kızı alıp götürünce, 

yüreği yanık Ahileus, bir süre öyle dolaştı durdu de

nizin kıyısında. Sonra ellerini uzattı, anası, Deniz 

Tanrıçası Tetis’e yalvardı. Anası da oğlunun yakarıla

rını ta denizlerin dibinden duydu. Bir duman olup kül 

rengi denizin üstüne fırladı. Oğlunun yanına oturdu. 

Eliyle elini okşadı.

“Oğul,” dedi, “ne diye ağlarsın? Anlat ki derdini, 

ben de paylaşayım acısını.”

Gerçekte tanrıça her şeyi biliyordu. Ama gene de 

olup biteni Ahileus’a bir bir anlattırdı.

Ahileus öyküsünü bitirince anasına şöyle dedi:

“Anacığım, Olümpos’a git, Zeus’a yalvar yakar. 

Sarıl dizlerine, sor bakalım Troyalılara yardım etmek 

istemez mi? Ahaları gemilerinin ardına sürmek iste

mez mi? Kılıçtan geçirmek istemez mi tekmil Ahaları? 

İşte o zaman anlar Agamemnon dünyanın kaç bucak 

olduğunu, en üstün savaşçısının onurunu lekelemek

le ne delilik yaptığını!”

Deniz Tanrıçası Tetis ossaat yüce gökyüzüne yük

seldi. Tanrıların Babası Zeus’u orada, Olümpos’un 

doruğunda oturur buldu. Ayaklarının dibine çöktü, 

dizlerine sarıldı.



H
o

m
e

ro
s

   İL
Y

A
D

A

16

“Ey şimşekler yağdıran Zeus!” diye yalvardı. “Gö

zünde azıcık değerim varsa, dileğimi yerine getir. Kı

sa ömürlü oğluma saygınlığını geri ver. Agamemnon 

oğlumun onurunu ayaklar altına aldı, armağanından 

yoksun bıraktı onu. Ne olur, Troyalılardan yana çık, 

Ahalar yeniden saysınlar oğlum Ahileus’u, yeniden 

tanısınlar ününü!”

Gök gürleten Zeus’un canı sıkıldı. İlkin hiç sesini 

çıkarmadı. Sonra Tetis’in yalvarmalarına dayanama

dı, dedi ki:

“Çattık belaya! Bu iş karım Here’yle aramı boza

cak. Zaten savaşta Troyalılara arka çıkıyorum diye 

dırdır edip duruyor. Sakın seni görmesin. Var git şim

di. Ama önce başımı sallayıp bir işmar edeyim de, 

anla dileğini kabul ettiğimi.”

Zeus böyle d edi, salladı ölümsüz başını. Bulutla

rın, taçlandırdığı koca Olümpos Dağı tepeden tırnağa 

sarsıldı, yer gök inledi.
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