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Homeros

Homeros, Eski 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 iri yarı, mavi gözlü 

ve ak sakallı bir dede olduğunu rahatça düşünebiliriz. 

Homeros’un sözlü geleneğe dayanarak oluşturduğu İlyada 

ve Odysseia destanları, Eski Yunanlılar tarafından birlik 

ve kahramanlığın simgeleri, ayrıca ahlâkî ve yol gösterici 

bir kaynak olarak kabul edilmiş; daha sonraki yüzyıllarda 

Batı edebiyatını derinden etkilemiştir.
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Kral Odisseus, on iki büyük gemisi ve tayfalarıyla 

birlikte Troya’dan yola çıkar çıkmaz, karşı konulmaz 

bir kasırgaya yakalandı. Rüzgâr, İsmaros kentine sü

rükledi. O zamanların savaşçıları nasıl davranırlar

mış bilirsiniz. İşte Odisseus da öyle davrandı. Kenti 

yakıp yıktı, yerle bir etti. Erkekleri kılıçtan geçirdi, 

kadınlara ve mallara el koydu, hepsini adamları ara

sında paylaştırdı.

Ama adamlarını uyarmaktan da geri kalmadı akıl

lı Odisseus. Paylarına düşeni alıp İsmaros kentinden 

hemen kaçmaları gerekiyordu. Gel gör ki, kafasızlık 

ettiler, Odisseus’un uyarısına kulak asmadılar. Kum

salda mola verip konakladılar, göğe yükselen ateşler 

yaktılar. Koyunları, öküzleri kestiler, şarap testilerini 

taşıdılar, yiyip içmeye koyuldular. İşte tam o sırada, 

komşu kentlerde oturan savaşçılar çıkageldiler. Kor

Lotusyiyenler Ülkesi
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kunç bir savaş patlak verdi. Odisseus nice can  yolda

şını o savaşta yitirdi.

Yitirdikleri arkadaşlarının acısını yüreklerine gö

müp yeniden gemilere binip denize açıldılar. Oysa bir 

bilseler, daha neler gelecekti başlarına.

O sıra, Bulutları Devşiren Tanrılar Tanrısı Zeus, 

poyraz yelini çağırdı, gemilerin üstüne amansız bir ka

sırga saldı. Yeryüzü, gökyüzü ve deniz çepeçevre bu

lutlarla kaplandı. Sonra birden gece indi gökten yere. 

Gemiler, karanlığın ortasında, bir oraya bir buraya 

yalpaladı durdular. Rüzgâr yelkenleri paramparça etti.

Sonunda fırtınayı atlattıklarında, baba ocağı İt

haka’ya oldukça yaklaşmış bulunuyorlardı. Ama tam 

Maleya Burnu’nu dönerlerken azgın dalgalar, karşı 

durulmaz akıntı ve coşkun poyraz yeli elbirliği ettiler, 

gemileri yakalayıp Kithera Adası’nın ötelerine attılar.

Tam dokuz gün dokuz gece ölümcül dalgalarla 

boğuşup da karaya vardıklarında, bir de baktılar Lo

tusyiyenler Ülkesi’ne gelmişler. Neyse ki, ora halkı iyi 

yürekli çıktı, onlara dostça davrandı. Dahası, Odis

seus ile arkadaşlarına kendi yedikleri lotus meyvesin

den bile sundular. Ama bu baldan tatlı meyveyi yer 

yemez, adamlar gemileri de unuttular, yurtlarına 

dönmeyi de. Gözleri hiçbir şey görmez oldu. Lotusyi

yenlerin yanında kalıp bu akılçelen meyveyi yemek

ten, sırtüstü yatıp keyif çatmaktan başka bir şey dü

şünmez oldular.
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En sonunda Odisseus baktı başka yolu yok, yal

varıp yakarmalarına, sövüp saymalarına al dır mak

sızın adamlarını zincire vurdu, sürükleyip ge milere 

götürdü. Bırakmadı Lotus meyvesinin son bir kez 

tadına baksınlar. Yoksa işler iyice sarpa saracaktı. 

Hepsini küreklerin başına oturttu. Çok geçmeden hep 

birlikte küreklere asıldılar, gemiler yeniden külrengi 

sulara açıldı.



10

Yürekleri kan ağlayarak engin denizlerde yol al

dılar. Köpüklü dalgaları arkada bıraktılar. Sonunda ne 

görsünler! Yasatanımaz, yabanıl Tepegözlerin toprak

larına gelmemişler mi? Bu Tepegözler ulu tanrıların 

cömertliğine sığınır, ne ekin eker, ne çift sürerlerdi. 

Ça lışma nedir bilmez yaratıklardı bunlar. Arpalar, 

buğ day başakları, koca koca üzüm salkımları kendili

ğinden filizlenip boy atardı topraktan. Tepegözlerin 

ne aşıboyalı gemileri vardı, ne de kıyı kıyı dolaşacak 

yelkenlileri. Dağ doruklarındaki mağaralarında ya

şarlardı. Her biri kendi karısıyla çocuğunun egeme

niydi. Her biri kendi bildiğini okur, kimse kimseye 

karışmazdı.

Tepegözlerin limanının tam karşısında, yakınlar

da bir yerde baştan başa ağaçlarla kaplı küçük bir 

ada vardı. Bu adacıkta yabankeçilerinden başka canlı 

yaşamazdı. Aslında hiç de fena bir yer değildi burası. 

Tepegöz’ün Mağarasında
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Yumuşak ve sulak otlaklar, bereketli topraklar, gemi

lerin kolayca sığınabileceği çarşaf gibi koylar. Üstelik, 

koylardan birinin ağzında, bir mağaranın içinde bir 

pınar fışkırıyordu. Kavak ağaçlarının çevrelediği, su

ları pırıl pırıl bir pınar.

Böylece, tanrılardan bir tanrı Odisseus’un gemi

lerine yol gösterdi. Ay bulutların ardında yitmişti. De

nizin üstünde gecenin karanlığı kol geziyordu. Gemi

ler kumsala varıncaya kadar Odisseus adayı da, kıyı

ya çarpıp parçalanan dalgaları da göremedi.

Gemiler kıyıya yanaşınca bütün yelkenleri topla

dılar. Sonra topluca karaya çıkıp kumsala uzandılar. 

Şafak sökünceye dek deliksiz bir uyku çektiler.

Gün ağarınca kalktılar, adayı baştan başa dolaş

maya çıktılar. Zeus Baba’nın kızları Nimphe’ler de, 

Odisseus ile arkadaşları kıvrık yayları ve sivri kargıla

rıyla av avlasınlar diye, yabankeçilerini tepelerden 

aşağılara saldılar. Bereketli bir av oldu. Bütün gün 

şölen yaptılar. Doyasıya et yiyip tatlı kırmızı şarap 

içtiler, keyifleri yerine geldi.

Tepegözlerin ülkesi hemen karşıdaydı. Yaktıkları 

ateşlerden yükselen dumanlar görülüyor, koyunlarla 

keçilerin melemeleri işitiliyordu. Odisseus ile arka

daşları o geceyi de kumsalda geçirdiler. Ertesi sabah 

Odisseus, Tepegözlerin ülkesini kolaçan etmeyi 

ka rarlaştırdı.

Adamlarını bir araya toplayıp dedi ki:
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“Sevgili dostlarım, siz burada kalın. Ben kendi 

ge mim ve tayfalarımla gidip şu karşıki ülkeye bir ba

kayım. Bakalım orada oturanlar ne yer, ne içer!”

Odisseus böyle deyip gemisine bindi. Tayfalar da 

küreklerin başına geçtiler. Asıldılar küreklere, boz 

renkli denize açıldılar. Az sonra kıyıya vardıklarında 

karşılarına bir burun çıktı. Burnun tam dibinde bir ma

ğara ağzı çarptı gözlerine. Burası koyunlarla keçi lerin 

kapatıldığı bir ağıldı. Mağaranın dışındaysa taşlar, 

yüksek çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili bir avlu var dı. 

Ekmek yiyen bir insanoğlunun barınağından çok, ko

caman bir devin ağaçlarla kaplı bir dağ doruğunu an

dıran sığınağıydı sanki burası. Göreceklerdi ba ka  lım.

Odisseus tayfalarına geminin başından ayrılma

malarını tembihledi. Sonra da en yiğitlerinden on iki 

adam seçti. Yanlarına bir tulum dolusu tatlı şarap al

dılar, deri torbalarını da yiyecekle doldurdular. Odis

seus yüreğinde bir tedirginlik duyuyor, orada hiç de 

iyi karşılanmayacaklarını içten içe seziyordu.

Mağaraya girip içeriye bakındılar. Ortalıkta kim

seler yoktu. Yoksa evin efendisi semiz sürülerini ot

latmaya mı götürmüştü? Ama çevrelerine şöyle bir 

göz atınca, şaşkınlıktan küçükdillerini yutuyorlardı 

az daha.

Sepetler tepeleme peynir doluydu. Bir köşede ku

zular, oğlaklar dolanıyordu. Ağzına kadar taze süt ve 

ayran dolu kaplarsa sıra sıra dizilmişti.
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Tayfalar kuşkuya düşmüş, mağaradan hoşlanma

mışlardı. “Biz en iyisi peynirleri, kuzuları, oğlakları 

ala lım, gemiye atlayıp uzaklaşalım bu uğursuz yer

den,” diye sızlandılar.

Gerçekten de, Odisseus onların yakarmalarını 

din leseydi, başlarına hiçbir bela gelmeyecekti. Ama 

şey tan mı dürttü nedir, Odisseus devi ille de görmek 

is tedi. Bakalım, bu insan azmanı ne armağanlar vere

cekti konuklarına!

Oturup bir ateş yaktılar. Tanrılara türlü türlü su

nular sundular. Devin mağaraya dönmesini bekler

ken, kendilerine bir peynir şöleni çekmekten de geri 

kalmadılar.

En sonunda, bir kucak dolusu dalla çıkageldi dev. 

Anlaşılan, akşam yemeğini pişirmek için ateş yaka

caktı. Ama kucağındaki dalları kaldırıp yere çalınca 

öyle bir gürültü koptu ki, Odisseus ile tayfalarının 

ödü patladı, her biri kaçıp bir deliğe gizlendi. Sonra o 

koca yaratık sağmal koyunlarla keçileri içeri aldı, 

koç larla tekeleriyse dışarıda, çitle çevrili avluda bı

raktı. Sağıma başlamadan büyük bir kaya parçasını 

ma ğaranın ağzına yuvarladı, girişi kapadı. Kaya o 

denli büyüktü ki, dört tekerli yirmi araba bir araya 

getirilse taşınmazdı.

“Vay canına, siz de kimsiniz?” diye gürledi. “Bu

rada ne arıyorsunuz? Tacir misiniz, serüven düşkünü 

mü, yoksa yağmacı korsanlar mı?”
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Devin mağaranın duvarlarında korkunç bir biçim

de yankılanan sesi adamların yüreğini yerinden oy

nattı. Ama Odisseus kapıp koyvermedi kendini, koca 

devin sorusunu soğukkanlılıkla yanıtladı. Troya’dan 

yurtlarına dönen, ama yollarını yitirdikleri için oraya 

sığınan savaşçılar olduklarını söyledi.

“Önünüzde diz çöken yabancılarız,” dedi. “Bilir

siniz, soylu efendimiz, tanrı konuklarını yüce Zeus da 

korur, yol gösterir.”

Ama taşyürekli dev oralı olmadı, homur homur 

homurdandı.

“Bana bak yabancı, bu ülkede tanrılardan korkul

duğunu sanıyorsan salağın teki olmalısın,” diye du

dak büktü. “Biz Tepegözler tanrılardan çok daha 

güç lüyüz.”

Tepegöz böyle dedi ve Odisseus’un iki tayfasını 

tuttuğu gibi kafalarını taşlara çarptı. Zavallı adamla

rın beyinleri kafataslarından dışarı fırlayıverdi. Sonra 

onları parçalara ayırdı, akşam yemeğini hazır etti.

Ötekilerse bu yürek paralayıcı olay karşısında bü

yük bir yılgıya düştüler, umarsızca bağırıp çağırdılar, 

ellerini kaldırıp Zeus’a yakardılar.

Tepegöz, karnını insan etiyle doyurup sütünü de 

içtikten sonra koyunlarının arasına uzandı, uykuya 

dal dı. Odisseus bir an sivri kılıcını çekip canavarın 

göğsüne saplamayı geçirdi aklından, ama sonra o iri 

kaya mağaranın ağzını kapadığı sürece kurtulmanın 
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olanaksız olduğunu fark edince caydı.

Tepegöz, doğan günle birlikte uyandı, kalkıp bir 

ateş yaktı. Koyunlarını, keçilerini bir bir sağdı. Arka

sından adamlardan ikisini daha kaptı, sabah yemeği

ni yedi. Yemek faslı tamamlanınca mağaranın ağzını 

örten kayayı tüy gibi kaldırdı, hayvanlarını dışarı çı

kardı. Sonra kayayı yeniden yerine yerleştirdi.

İnsanın içini ürperten bir ıslık tutturarak semiz 

sürülerini tepelere doğru sürdü. Odisseus mağaranın 

içinde kalakalmıştı. Tayfalarımın öcünü nasıl alırım, 

buradan nasıl kurtulurum, diye düşünüyordu.

Düşündü taşındı, sonunda en uygun yolu buldu. 

Tepegöz yeşil zeytin ağacından koparılmış bir dal bı

rakmıştı mağarada. Kurutup değnek yapacaktı. Ama 

öyle bir değnek ki yirmi kürekli bir gemiye direk olur

du. Odisseus daldan bir kulaçlık bir parça kesti. Ucu

nu sivriltti. Adamları da sağını solunu yontup düzeltti

ler. Sonra Odisseus dalı aldı, sivri ucunu ateşte kız

dırıp iyice sertleştirdi. Götürdü, mağarayı kaplayan 

çalı çırpının arasına gizledi.

Sonra adamlarını döndü, “Haydi, kura çekin ba

kalım,” dedi. “Görelim bakalım, kimler yardımcı ola

cak bana? Koca dev horul horul uyurken sivri sopayı 

o tek gözüne saplayacağım!”

Kura en yiğitlerinden dördüne çıktı. Odisseus’la 

birlikte beş ediyorlardı.

Tepegöz, akşamüstü sürüleriyle otlaktan döndü. 



H
o

m
e

ro
s  

  O
D

ISSE
IA

16

Ama bu kez dişi erkek ayırmadan bütün hayvanları 

içeriye aldı. Gene o iri kayayı kapının ağzına koydu, 

sonra sırayla sağdı hayvanları. İşlerini bitirince de, 

Odisseus’un iki tayfasını daha aldı, ürkünç akşam ye

meğini hazır etti.

Odisseus bu fırsatı kaçırmadı, hemen Tepegöz’ün 

yanına yaklaştı, koca bir tastan kırmızı şarap sun du.

”Tatlı insan etinin üstüne bu kırmızı şarap çok iyi 

gider, efendimiz,” dedi.

Tepegöz, tası aldı, bir dikişte mideye indirdi şa

rabı. Tadına doyamamıştı anlaşılan, çünkü biraz daha 

vermesi için Odisseus’a yalvardı. Şaraba karşılık pa

ha biçilmez armağanlar vereceğini söyledi.

Odisseus tası bir daha doldurdu, sonra bir daha. 

Oysa bu koyu şarap biraz su katılır, öyle içilirdi. Tepe

göz üç tas şarabı devirince kafayı bulmuştu.

“Adın ne senin?” diye sordu Odisseus’a.

“Benim adım Hiçkimse,” diye yanıtladı Odis seus.

“Öyleyse anlaştık, ben de en son Hiçkimse’yi yi

yeceğim,” dedi acımasız canavar. “Benim armağanım 

da bu işte!”

Böyle dedi, sonra pattadak yere yuvarlandı, ossa

at uyuyakaldı.

Odisseus hemen sivrilttiği koca dalı gizle diği yer

den çıkardı, sivri ucunu ateşe tuttu. Dalın ucu kor  

laş mak üzereyken çekti ateşten. Arkadaşlarının da 

yar dımıyla, kaptığı gibi devin üstüne atıldı, sopa nın 
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kız  gın siv ri ucunu tam gözünün ortası na sapladı. Sap

lanan sopayı birkaç kez döndürdü ler. Ko ca yaratığın 

tek gözünden cızırtılar çıkıyor, dumanlar tütü yordu.

Tepegöz yerinden fırladı. Öyle bir çığlık kopardı 

ki, sesi mağaranın kayalıklarında yankılandı, Odis

seus ile adamlarını tir tir titretti. Acıdan çılgına dön

müştü. Kazığı çektiği gibi çıkardı gözünden. Öfkeyle 

fırlatıp attı bir köşeye. Sonra avazı çıktığı kadar bağı

rarak dağ doruklarındaki mağaralarda oturan kom

şularını yardıma çağırdı.

Onun çığlıklarını işiten öteki Tepegözler dört 

yandan koştular geldiler.

“Ne oldu yahu! Ne böğürüp durursun?” diye ses

lendiler iri kayanın ardından. “Güzel uykumuzu ne

den böldün?”

“Yetişin dostlarım, Hiçkimse öldürüyor beni!” di

ye kükredi bizimki.

“Hiçkimse mi?” diye karşılık verdi komşuları. 

“Hay di canım sen de! Tanrılar belirsiz bir ağrı sapla

mıştır gövdene. Sen gene de yakarılarını baban Po

seidon’dan esirgeme.”

Sonra çekip gittiler.

Akıllı Odisseus, kurnazca seçtiği adıyla on la rı na

sıl aldattığını görünce kendini gülmekten alı koyama

dı. Tepegöz de acılar içinde kıvrana büküle git ti ma

ğaranın ağzındaki kayayı kaldırdı. Sonra, sürüleri çal  

masınlar diye kollarını açıp kapının eşiğine otur du.








