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Attis, Ana Tanrıça ile birlikte Phrygia'da ve Küçük Asya'nın diğer bölgelerinde, 

Yunanistan'da ve daha sonrada İmparator Claudius (M.S. 41- 54) döneminden itibaren 

tüm Roma İmparatorluğu içinde tapım gören önemli bir tanrı esasen bir vegetasyon 

tanrısıdır. 

Attis ismi Phrygia, Lydia ve Likya' da tanrı Attis dışında bir şahıs ismi esasen bir 

erkek ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Lydia'da çeşitli Dynastların, Lykia'da dindar 

kişilerce muhtemelen belki de rahipler tarafından kullanılan bir isim, Phrygia'da ise bu 

kullanımlarının dışında Pessinus'da ki Ana Tanrıçanın baş rahibinin bir ünvanı olarak 

kullanılmıştır. Diğer bölgelerde ise Attis ismine sadece bir tanrı olarak rastlanılrnıştır. 

Phryg kökenli olarak anlatılan m~1hos da Ana Tanrıça çoban Attis'e aşık olur 

fakat Attis Tanrıça'ya verdiği bağlılık sözünü tutmaz bu davranışı kendi kendini hadım 

ederek ölmesine neden olur. Attis m_:1hosunda anlatılanların her biri bir güne denk 

gelecek şekilde her yıl 15-28 Mart günleri arasındaki törenlerle anılmaktadır. Törenlerle 

ilgili detaylı bilgileri daha çok Phyrg unsurlarını hala özünde barındıran Roma 

kaynaklarından öğrenebilmekteyiz. 

Arkeolajik belgeler üzerindeki Attis tasvirlerinin büyük bir kısmı da antik 

kaynakların bahsettikleri Attis mythosu ile örtüşmektedir. Kısacası Attis m_:1hosunun 

ana motifleri, çoban kimliği-kendini hadım etmesi-ölmesi-tekrar dirilmesi ,-e dans 

etmesi gibi, Yunan ve Roma sanatının önemli konularından bir kısmını oluştum1aktadır. 
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ABSTRACT 

Attis, who was worshipped in Phrygia together with the mother Goddess, as well 

as in some parts of Asia Minor, Greece and afterwards across the Roman Empire with 

the accessian of Emperor Claudius to the throne (AD 41-54), was actually a god of 

vegdation. W e determined that the name of Attis used to be a name used for males apart 

from being used as the name of a god in Phrygia, Lydia and Lykia. 

The name of Attis was used by various Dynasties in Lydia, but it is supposed to 

have been used by religious people, by monks in particular, in Lykia As far as its use in 

Phrygia is concerned, it was additionally used as a reputation for the bishop of the 

mother Goddess. It was determined that this name was only used as god name in the 

remaining parts of Asia Minor. 

According to one myth of Phrygia origin, the Mother Goddess falls in love with 

the shepherd Attis who fails to keep to his promise that he w i ll remain faithful to her, as 

a result of which he punishes himself by eastrating himself and eYentually dies. Each 

myth about Attis is celebrated annually between 15-281
h March in such a way that one of 

the myths is told every single day. We discovered detailed information from Roman 

rescıurces that still contain many of the elements of Phrygia. 

Most of the descriptions of Attis appearing in the archaeological documents are 

in agreement with the myth of Attis narrated by antique resources. In short, the main 

motives of the myth of Attis, such as being a herdsman, a eunuch, his death, resurrection 

and dane ing, constitute an essential part of Greek and Roman arts. 
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ÖNSÖZ 

SerapAKCA 

Yazılı belgelerden öğrendiğimiz kadarı ile Phryg kökenli olarak gösterilen Attis 

kültü sadece kendi bölgesi ile sınırlı kalmayıp zaman içerisinde tüm Küçük Asya, 

Yunanistan, İtalya, Mısır ve daha bir çok bölgede tapınım görmüş bir kült haline 

gelmiştir. Ve insanlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda Attis' e yeni özellikler 

yüklemişlerdir. Biz bu çalışmamızda sadece Phrygia bölgesinin incelenmesi ile Attis 

kültürrün anlaşılmasının mümkün olmadığını düşündüğümüz için çalışmamıza tüm 

Küçük Asya'yı dahil ettik ve diğer bölgeler ile karşılaştırmalı olarak incelemeye çalıştık 

Bu çalışınam sırasında bana her zaman destek olan, doğru bir çalışma metodu 

uygulamamı sağlayan, takıldığım her konuda yaptığı açıklamalar ile ufkumu genişleten 

ve içinden çıkamadığım durumlarda beni her zaman cesaretlendirip moralimin yüksek 

kalmasını sağlayan, Almanca çevirilerimi büyük bir özveri ile yapan tez danışmanım 

değerli hocam Yard.Doç. Dr. Feriştah SOYKAL-ALANY ALI·ya teşekkürlerimi 
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ile. İstanbul'da Fransız ve Hollanda Arkeoloji Enstitülerin kütüphanelerinden 

yararlanılarak taranmıştır. 

Bu yayın tarama çalışmaları sırasında Attis kültünün 19. yüzyıldan beri 

araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olduğu dikkati çekmiştir. Bu konu ile ilgili 

çalışmalardan ilkini Rapp'ın 1884 - 1886 yılında Lexikon der griechischen und 

römischen mythologie'de yazmış olduğu "Attis" bölümü oluşturmaktadır'. Rapp bu 

çalışmada antik kaynaklar ışığında Attis'in doğuş mythosundan, mythosun Pessinus ile 

olan bağlantısından, Attis ile Kybele ilişkisinden ve Attis adına düzenlenmiş olan kült 

törenlerinden kısaca bahsetmektedir. 

Cumont tarafından 1896 yılında Real Encyklopadie 'nin II. bandında yazdığı 

Attis bölümü yine Attis kültünün ve kült belgelerinin ele alındığı halen temel 

kaynaklardan birisidir2
• 

Hepding'in 1903 yılında yayınlanan Attis Seine Mythen und sein Kult adlı eseri 

ise Attis kültü hakkında en eski ve kapsamlı yayınlardan biri olup halen bu konuda 

yapılan araştırmalar için önemli bir kaynak niteliğindedir3 . 

Frazer 1926 tarihli Atys Et Osiris Etude De Religions Orientales Compardes adlı 

eserinde Attis mythosundan, Roma'daki Kybele ve Attis kültünden, kült törenlerinden 

ve hadım rahiplerinden söz etmektediı.4. 

Nilsson 1950 tarihli Geschichte der griechischen Religion adlı eserinde özellikle 

Yunanistan ve Roma'daki Attis kültünden bahsetmektedir5
. 

James'in 1959 yılında yayınlanan The Cult of the Mother-Goddess: An 

Arclıaeological and Documentmy Study adlı eserinde Küçük Asya, Yunanistan ve 

Roma'daki Attis kültü anlatılmaktadır6 . 

Karwise'in Viyana Üniversitesinde 1967 yılında hazırlamış olduğu "Attis in der 

Antikenkunst" adlı basılmamış doktora tezi de Attis kültü için temel bir araştırmadır7 . 

'w. Rapp, "Attis", Lexilwn der griechischen und römischen Mythologie, Ed.: W. H. Roscher (1884-
1886. ss. 715 - 727). 
1F. Cumont, "Attis", RE ll: 2247-2251, (1896). 
3H. Hepding, Attis Seine Mythen und sein Kult (Giessen, 1903). 
4J. G. Frazer. Atys Et Osiris Etude De Religions Orientales Comparees (Paris, 1926). 
5
M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion (Munich, 1950). 

6E: O. James, The Cu lt of the Mother-Goddess, An Archaeological and Documentary Study (London, 
1959). 
7
S. Karwiese, "Attis in der antiken Kunst" (Yayınlannıaınış Doktora Tezi, Wien, 1967). 
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Showennan'ın 1969 tarihli The Great .\!other of The Gods adlı kitabı özellikle 

Roma'daki Attis ve Kybele kültü ile ilgilidir8
. 

Schwertheim'ın Dörner adına 1976 yılında yapılan anı kitabında yer alan 

"Denkmaler Zur Meterverehrung ın Bithynien Und Mysien" adlı makalesinde Attis'in 

Bithynia ve Mysia bölgelerinde mevcut olan kült belgelerini bir araya getirerek 

bölgedeki Meter ve Attis kültünün önemine değinmiş ve bölgedeki olası kült 

merkezlerine işaret etmiştir9 . 

Vermaseren ve Boer'in 1986 yılında "'Lexıcon Iconographıcum Mythologıae 

Classıcae" III 1 1 'de kaleme aldıklan Attis bölümünde Attis'in arkeolajik belgeler 

üzerindeki betimlerini tipolajik olarak gruplandırdıktan sonra malzemelerine (Bronz, 

pişmiş toprak, mermer gibi) göre alt başlıklar altında incelemişlerdir. Attis tasvirlerinin 

tipolojisi için önemli bir çalışma olmuştur 10 • 

Vermaseren "Etudes Preliminaires cwx religions orientales dans !'empire 

romain Corpus Cultn<i Cybelae Attisque" I - VI bantlannda Ana tanrıçanın ve Attis'in 

Küçük Asya, Yunanistan, İtalya, Roma, Afrika ve diğer bölgelerde bulunan kült 

belgelerini kısa tanımlan ve fotoğrafları ile birlikte bir araya getirerek yeni araştırınalara 

önemli bir kaynak teşkil edecek bir Corpus oluşturmuştur. Bu dizinin 1987 tarihli I. 

bandı (50, I) Küçük Asya'daki kült belgelerini oluşturmaktadır 11 • 

Bu konu ile ilgili en son çalışmalardan biri Roller'ın 1999 yılında yayınlanan "In 

Search of God the Mother. The Cult of Anarolian C)·bele" adlı eseridir. Roller burada 

Phrygia bölgesinde Paleo-Phryg yazıtlarda adı geçen Attis isınine açıklık getirdikten 

sonra Kybele ve Attis kültünden bahsetmektedir 12
. 

Diğer bir çalışma ise 2002 yılında Lancellotti tarafından yapılmış olan '·Attis, 

Between M_yth and History: King, Priesr and Gad'" adlı çalışmadır. Lancellotti kitabında 

Lydia, Phrygia ve Lykia bölgelerinde kullanılan Attis ismini açıkladıktan sonra özellikle 

8G. Showerman, The Great M other of the Gods (Chicago, I 969). 
9E. Schwertheim, "Denkmaier Zur Meterverehrung ın Bithynien und Mysien ", Studien Zur Religion und 
Kultur Kleinasiens Festschrift für Friedrich Karl Dönıer zum 65. Geburtstag am 28. Februar 1976 
(Leiden: E. J. Brill, I978, ss. 79I- 832). 
1oM. J. Vermaseren und M. B. De Boer, "Attis'". Lexicon Iconographicuın Mythologiae Classicae lll 1 I 
- 2: 22 - 45, (I 986). 

11 M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque. I. Asia Minor (Leiden: E. J. Brill, 1987). 
12L. E. Roller. In Search of God The Mother. The Cult of Anatolian Cybele (London: University of 
California Press, I 999). 
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Lidya ve Phrygia bölgelerindeki Attis kültünden, kültün Yunanistan ve Roma'daki 

gelişiminden, kült törenlerinden ve Hıristiyanlık'ta Attis kültünden bahsetmesi 

açısından Attis kültü ile ilgili çalışmalar arasında önemli bir kaynak olarak karşımıza 

çıkmaktadır 13
• 

Monografilerin yanı sıra Attis kültü ile ilgili çalışmaların büyük bir kısmı da 

Österreichischen Jahresheften (ÖJh), Archaologischer Anzeiger. Beilage zu: Jahrbuch 

des Deutschen Archaologischen Instituts (AA), American Journal of Archaeology. The 

Journal of the Archaeological Institute of America (AJA), Aufstieg und Niedergang der 

römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 

Anatolian Studies. Journal of the British Institute of Archaeology at Ankara, Ankara 

Üniversitesi Dil \·e Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCFD), Hesperia. Journal of the 

American School of Classical Studies at Athens, Kadmos. Zeitschrift ftir vor-und 

frühgriechische Epigraphik gibi süreli yayınlar oluşturmaktadır 14 . 

Antik yazarlar ve eserlerinin de belli bir disiplin içinde kısaltılarak verilmesi 

gerektiğinden. bu kısaltınalar Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike (Münih - 1979) I. 

banttaki Yunan ve Latin yazarları ve eserlerinin kısaltmaları esas alınarak yapılmıştır. 

Özellikle Lidya bölgesinde Attis ismi yazılı kaynaklarda değişik şekillerde 

bahsedilmektedir. Bu nedenle antik yazarların aktardıklaı·ı bilgiler şemalaştırılarak 

konunun daha anlaşılır olması sağlanmıştır. 

Bu çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan en büyük farkı kült ile ilgili tüm 

yazılı belgelerin ,-e arkeolojik belgelerin bir araya getirilerek incelenmesi ve yazılı 

belgelerde aktarılan bilgilerin arkeolojik belgelere ne kadar yansıdığının tespit 

edilmesidir. 

13 M. G. Lancellotti. Attis. Between Myth and History: King, Priest and God. (Leiden: Koninklijke 
Brill, 2002). 
14Bkz.: Kaynakça- l\lodern Kaynaklar. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ATTİSKÜLTÜ 

1. DOGUŞ MYTHOSU 

Yunan ve Romalı yazarların tanrı Attis'in doğuş mythosu hakkında bildirdikleri 

oldukça sınırlıdır 15 • Attis'in doğuş mythosu ile ilgili bize sınırlıda olsa bilgi veren en 

önemli kaynaklar Pausanias ve Arnobius' dur: 

Pausanias yaşadığı dönemde Ana tanrıça Kybele ve Attis için yapılmış olan 

tapınakların bulunduğu Dumae'yi ziyaret ettiğini fakat Attis'in kim olduğunu 

bilmediğini anlatmaktadır. Ama Kolophon'lu şair Hermesianax'dan verdiği bilgiye 

göre; "Attis, Phrygia 'b Kalam; 'un oğludur ve üreme iktidarı olmaksızın doğmuştw.l6 
•·. 

Pausanias'ın Hermesianax'tan aktardığı bilgiden Phrygia'lı Kalaos'un kim olduğu 

tam olarak anlaşılamamaktadır ve Attis'in annesinin isminden de söz edilmemiştir. 

Pausanias, kendisi ise Attis'in bir badem ağacından meydana geldiğini 

anlatmaktadır: 

"Zeus bir gece rüya görür ve bunun etkisi ile tohumunu (:,permlerini) yağmur 

olarak yeryüzüne döker. Bunun sonucunda Agdistis admda bir hermaphrodit dünyaya 

gelir. Yaptığı azgınlıklar ile tanrılan sinirfendiren Agdistis 'i durdurmak için tanrz 

Dionysos görevlendirilir. Dionysos, Agdistis 'in her gün serinfemek için gitfiğe suya 

şarap kanştırarak onu sarhoş etmeyi başarzr ve ardmdan erkeklik organını bir ağaca 

bağlar: Agdistis ayılıp kendine gelince birden sıçrar ve böylece kendi kendini hadım 

etmiş olur. Agdistis 'in kesilen organından akan kanlardan bir badem ağacı meydana 

gelir. N ehir Tanrısı Sangm·ios 'un km bu badem ağacmdan bir meyve alip koynuna 

koyar meyve kaybolur ve kız hamile kallf'. Kz:::m babası bıi utanç verici durumu 

öğrendiği zaman kıztm hapsedip ölüme terk eder. Fakat tanrzlcır kıza yardmı ederler \'e 

onu beslerler. Ktz sonunda bir erkek çocuk olan Attis 'i dünvava getirir. Baba Sangarios 

15M. J. Verınaseren, Cybele and Attis, the Myth and the Cult (London: Thanıes and Hudson, 1977a). s. 
2. 
16Pausanias, Description of Greece, Çeviren: J. G. Frazer. (New York- Tannen, 1965), Vl1.17.9 (Bkz.: 
Kat.No. 39) 
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bu olaV! duyduğunda çocuk Allis 'i evden dzşan atar. Tanrıça Attis 'i alzr ve onun 

koruması altında çobanlar tara(zndan yetiştirilip keçiler tara(zndan beslenir17 
". 

Hippolythos'da Pausanias gibi Agdistis'in kesilen organından bir badem ağacının 

meydana geldiğini bize aktarmaktadır 18 • 

Arnobius'ta Attis'in doğuş mythosunda diğer kaynaklar gibi bir ağaçtan söz 

etmektedir. Fakat Pausanias ve Hippolythos gibi Attis'in badem ağacından değil nar 

ağacından meydana gelmiş olduğunu anlatmaktadır: 

"Ph1ygia sınırları içindeki Agdos tepesinde Ana tam·ıçaya bir taş biçiminde 

tapznılmaktadır. Zeus, Ana tanrıça ile birlikte olmak isterfakat Ana tannça bunu kabul 

etmeyince Zeus 'ta spermlerini kayanzn üzerine bırakır. Bu olayın sonucunda 

hermaphrodit bir yaratık olan Agdistis dünyaya gelir. Agdisitis, Dionysos sayesinde 

hadzm edilir ve akan kanmdan bir nar ağacz meydana gelir. Nehir-Kral Sangarios 'un 

kızı Nana nar ağaczndan bir meyve kopararak koynuna koyar ve hamile kalır. Baba 

Sangarios kzzznı erden atar (akat tanrılar N ana 'ya yardmı ederler re onu nar ile 

beslerler. Sonunda Attis dünyaya gelir. Ama Nehir - Kral Sangarios çocuk Attis 'i 

istemediği için çocuk terk edilir ve gelip geçenler tara(zndan bal ve keçi sütü ile 

beslenir19 
". 

Her iki kaynak arasında aniatımda bazı farklılıklar olmasına rağmen (Şema 1) 

anlatılanlardan mythosun Phrygia bölgesinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır20 . 

Pausanias, Arnobius ve Hippolythos' da adı geçen Agdistis aslında Kybele ile 

özdeştir21 . Agdistis ismini Ana tanrıça Phrygia bölgesindeki Agdos kayalıklarından 

almıştir22 . Phryg yazıtlarında rastlamadığımız bu isim Helenistİk dönemde Ana tanrıça 

17Paus., a.g.e .. VII. ı 7.9-12 (Bkz.: Kat.No. 39). 
18Hippolytos. V.ll8 (Hepding, a.g.e., s. ı 58'deki alıntı). 
19 Arnobius, Ad versus nationes, V.5.12 (Bkz.: Kat. No. 91 ). 
20 Phrygia - Pessinus kökenli Attis mythosunun gerçek biçimini bize ayrıntılı olarak yalnızca Pausanias 
aktarmıştır. Arnobius'un anlatımı Pausanias'a yakın olmasına rağmen yaşadığı dönemden dolayı Romalı 
kaynakların etkisinde kalması ikisi arasında farklılıkların olmasına neden olmuştur. M. Waelkens, 
"Pessinunte et le Gallos··. Byzantion 41: 349- 3 73, ( 1971 ). s. 35 7 vd. 
21 Agdistis ve Kybele'nin özdeş olduğunu Strabon (X.469. ve XII.567) ve Pausanias (1.4.5) 
doğrulamaktadır. Fakat M.S. 3. yüzyıl yazarlarından Arnobius (V.5-7) aynı mythosda Agdistis ve 
Kybele'den farklı kimliklerde söz etmiştir. 
22 Ana tanrıçanın epithetlerine bakıldığı zaman büyük bir kısmını Dindymene, Berecyntia, Sipylene, idaia, 
Gallesia ve Aspordene gibi dağ isimlerinden almış olduğu görülmektedir. Ana tanrıçanın bu 
epithetlerinden onun dağların egemeni olduğunu açıkça anlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Feriştah 

Soykal - Alanyalı, "Ephesos'ta Phrygia'lı Bir Tanrıça" . Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, Ci lt no. 1, Sayı no. 3: 1 - 12, (2002), s. 1 vdd. 
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için çok sık kullanılmıştır. Phrygia- Dokimeion'da M.S. 2- 3. yüzyılda basılmış olan 

bir sikkede "ANr L\ICCHON" yani ''Angdistion o ro s" yazısı ile birlikte görülen Agdos 

dağı, Phrygia'da, Sangarios (Sakarya) nehrinin kolu Gallos (Göksu) kıyısında kurulmuş 

olan önemli bir Phrygia yerleşmesi Pessinus (Balhisar 1 Ballıhisar)'un arkasında, 

Dinymon (Murat Dağı)'daki kutsal bir kayalıktır. Arnobius'da Agdos olarak adı geçen 

ve Zeus 'un spermlerini bıraktığı bu kutsal kayalığa antik kaynaklarda Agdistis, 

Angdistis, Angistis, Aggistis gibi değişik yazılış biçimleri ile rastlanılmaktadır ve bu 

dağ ismi, dağların hakimi Ana tanrıça ya bir epithet olarak verilmiştir23 . 

Ayrıca mythosta Nehir-Kral olarak bahsedilmiş olan Sangarios (Sakarya)'da 

esasen Phrygia bölgesinin en önemli nehirlerinden birisinin ismidir24
. 

Yukarıda antik kaynaklardan öğrenmiş olduğumuz Phrygia - Pessinus kökenli 

Attis'in doğuş mythosu bir çok tanrınınki gibi inanılmaz olaylarla doludur25
. 

Attis'e hamile kalan Nana, babası Sangarios tarafından hapsedip açlığa terk 

edilmiştir. Nana, tanrıçanın yardımları sonucu çocuğunu doğurabilmiştir. Yeni doğan 

2'Ayrıntılı bilgi için bkz.: L. Knaack, "Agdistis··, RE 1: 767, (ı894), s. 767; V. Haas, Hethitische 
Bergötter und hurritische Steindamonen. Ri ten, Kulten und Mythen (Mainz am Rhein, 1 982), s. ı 86; 
W. Helck, Betrachtuııgen zur GroBen Göttin und den ihr Verbundenen Gottheiten . Religioıı und 
Kultur Der Athen Mittelmeerwelt In Parallelforschungen (München, 1971 ), s. 249; M. M elsin, 
"Agdistis Ou L' Androgynie Malseante", Hommagenes a Maarten J. Vermaseren, Ed.: M. B. De Boer 
und T. A. Eldridge (Le iden, ı 978, ss. 765 - 776): S. Gasparro, So teriology and Mystic Aspects in the 
Cult of Cybele and Attis (Leiden, 1985). s. 34 vd.; N. Baydur, Anadolu'daki Kutsal Dağlar, Dağ 
Tanrılar (istanbul: Graphis Yayınları, 1994), s. 63.97 ve Kat. No. 257. Agdistis ile Kybele eşitliği Roma 
döneminde de devam etmiştir. Dağlık Phrygia bölgesi içinde yer alan Midas şehrindeki Roma dönemine 
ait "Agdistis !v/eter Thea "ya ith af edilmiş bir seri küçük al tar bu eşi tl i ği doğrulamaktadır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz.: C. H. Enıilie Haspels. The Highlands of Phrygia, Sites and Monuıııents (New Jersey: 
Princeton University Press. 1971 ), s. I 99 vd.: Agdistis külti.inün görüldüğü yerler için bkz.: C lG lll 3886 
(Phrygia- Eumenia), CIG lll 3993 (lkonium), SEG VI 392 (lkonium civarı), Hellenica XIII 408 (Phrygia 
- Metropol is), lG ii 4671 = CCCA ll, no. 308 (Attica- Piraeus), lG xii, no. 1 18 (Lesbos), SEG 13: 108, 
no. 445 = CCCA ll, no. 64 7 (Paros), OGIS no. 28 (Mısır), CCCA YI. no. 56 I (Panticipaeum). 
24Strabon, Geography, Çeviren: H. L. Jones (Harvard University, Loeb, 1961), Xll.3.7'de Sangarios 
nehri ile ilgili olarak şunları söylemektedir: ''Khalkedon (Kadıköy) ve Heraklea (Karadeniz Ereğlisi) 
arasında akan Psifis (.)ile - Kandıra arasmda), Kalpas ve Sangarios (Sakarya) vardır. Bu 
sonuncusundan o::: an (Homeros) sö:: etmektedir. Sangarios (Sakal~ı·aj nehrinin kaynakları, Pessinus 'tan 
(Ballhism) yii:: elli stadia kadar uzakta olan Sangia köyii dolaylanndadır. Nehrin biiyük bir kısmı 
Phrygia Epiktetos 'ta aynca Bithynia 'nt n bir k lS/nında akar, bu şekilde He/lespontos Phl)'gia 'sm da 
bulunan Madra 'da başlc~ı·an Callos ( Inegöl Deresi) nehri ile birleştiği yerden hesap edilirse, 
Nikonıedia 'dan (/::mit) üç yü:: stadia 'dan b ira:: daha uzaktır. Burası Pluygia Epiktetos ile aym ülkedir ve 
raktiyle Bithynia/ılar tarafından ::apt edilmiştir". Phrygia bölgesindeki Sangarios nehrinden söz eden 
diğer antik kaynaklar: Homeros, iıyada, Çeviren : A. Erhat ve A. Kadir (istanbul: Can Yayınları, 1993), 
111.180-190, XVI. 7.715-720; Polybios, Historiai. Çeviren: W. R. Paton (London, Loeb, 1922), XXI.37; 
Strab., a.g.e., VI. I .4, X.3.5, XIII. ı. I 2; Arrianos. Anabasis, Çeviren: P. A. Brunt (Cambridge, Loeb, I 976 
- 1 983), 1.29.5; Plinius, Naturalis Historia, Çeviren: H. R. Rackham (London, I 967), Vl.l.4: Livius, Ab 
Urbe Condita, Çeviren: B. O. Foster (London. Loeb, 1919 - 195 1 ). XXXVIII. 1 8.8; Stephan os Byzantios, 
Etııicorum quae supersuııt. Çeviren: A. Meineke (Berlin, 1 840), 795: 549. 
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çocuk Attis yaşamının ilk dakikalarından itibaren büyük zorluklar ile karşı karşıya 

kalmış fakat Ana tanrıçanın koruması altında keçiler tarafından beslenmiş ve 

büyütülmüştür26 . 

Mythosun en ilginç olaylarından biride hem Agdistis'in hem de Attis'in, cinsel 

ilişki sonucu normal bir yolla hamile kalmayanbakirebir Ana'nın çocukları olmasıdır27 • 

Agdistis, Pausanias'a göre Zeus'un spermlerini toprağa dökmesi ile Arnobius'ta 

ise Zeus'un Ana'ya uyurken tecavüz etmesi sonucunda olmuştur. Her iki aniatımda da 

Ana tanrıça, Toprak Ana ile erkek gökyüzü tanrısının birleşmesi sonucunda meydana 

gelmiştir28 . Çift cinsiyetti Agdistis kimseye gerek duymadan kendiliğinden yaratma 

gücüne sahiptir. Zeus, Agdistis'in bu gücünden ve azgınlığından korktuğu için diğer 

tanrılar ile işbirliği yapmıştır29 • Fakat Agdistis'i öldürmemişler hadım ederek kadın 

haline getirmişlerdir. Agdistis'in akan kanlanndan meydana gelen ağaçtan (badem veya 

nar) meyve koparan bakire Nana'da Attis'e hamile kalmış ve Attis dünyaya gelmiştir30 . 

Nana'nın hamileliği çok yaygın bir mythos ile ifade edilmiş olup tamamen doğa üstü bir 

olaydır. Gerçekten de badem, Phryg kozmogonisinde önemlidir. Çünkü bademin 

çiçeğinin baharın ilk habercisi olması ve yaprakların açmasından önce çıplak dalların 

üzerinde çıkmış olması tüm yaratıkların babası gibi gösterilmesine neden olmuştur31 • 

Değişik anlamlara gelen narda çok çekirdekli bir meyve olmasından dolayı 

doğurganlığın sembolüdür ve kanı savaş kanı değil özellikle doğurganlığın kanı olarak 

kabul edilmektedir32
. 

Agdistis ile Attis arasındaki bir başka benzeriilde Attis'in de Agdistis gibi 

biseksliel olmasıdır33 . Attis'in böyle gösterilmesinin nedeni mythosun devamında 

25 Frazer. J. G ., ı926, a.g.e., s. ı vd. 
26Meısin, a.g.e., s. 765 vd.; G. Sanders, "Kybeıe und Attis", Die Orientalischen Religionen lm 
Römerreich, Ed.: M. J. Vermaseren (Le iden: E. J. Brill, 1981, ss. 264 - 295); Gasparro, a.g.e., s. 39; 
Arnob., a.g.e., V.5.12'de Attis' in bal ve keçi sütü ile beslendiğini anlatırken V.6. 'da bu besinierin m eşe 
palamudu ve incir olduğunu aktarmıştır. 
27M. J. Vermaseren, The Legend of Attis in Greek and Roman Art (Leiden, ı966), s. 4. 
28Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 24 7. 
29Nilsson, M. P., 1950, a.g.e., s. 6ı6 vd.; Melsin, a.g.e., s. 767 vd. 
30Showerınan, a.g.e., s. 20 - 22; Hepding, a.g.e., s. 104 vd.; Verınaseren, M. J., 1966. a.g.e., s. 5 vd.; 
Waelkens, M., 197ı, a.g.e., s. 357 vd.; Vermaseren. M. J., 1977a, a.g.e., s. 90- 91; Roller, L. E., 1999, 
a.g.e., s. 239 vd. 
~ı · Frazer, J. G ., 1926, a.g.e., s. ı vd. 
32 Antik yazarlardan Cl em. A 1. 11.16 'da narın, titanlar tarafından yaralanan Dionysos' un kanından 
fılizlendiğini aktarmaktadır. Arteın. 1.73'de ıse narın rüyada görülmesinin o kişinin yaralanıp zarar 
görmesi anlamına geldiğini aktarmaktadır. 
"

3Haas, a.g.e., s. ı89. 
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anlatılan hadım olayı ile ilgilidir. J.ı Attis' in bu özelliğini Küçük Asya' daki bazı 

arkeotojik belgelerde doğrulamaktadır35 . 

Pausanias'ta Sangarios'un kızı, Arnobius'ta iseNana ismi ile tanıtılan genç kız36, 

mythosta Agdistis ve Attis'e göre ikinci planda kalmıştır. Melsin'e göre aslındaNana 

önemli bir konuma sahiptir. Çünkü tanrı Attis'in annesi konumundadır37 . Roscher ve 

Showerman iseNana'yı sadece Agdistis'tin Attis'i meydana getirmek için kullandığı bir 

aracı olarak tanımlamaktadır. Çünkü kendi kendine üreme özelliğine sahip olan Agdistis 

tanrılar tarafından hadım edilince bu özelliğini yitirmiştir. Bu yüzden Agdistis, Nana'yı 

ve badem ağacını kullanarak Attis' i meydana getirmiştir. Yani Attis' i aslında 

Agdistis'in oğlu olarak kabul etmektedirler38
. Nana'dan, Attis'i dünyaya getirdikten 

sonra bir daha söz edilmemektedir ,.e mythosun devamında Ana tanrıça ile Attis 

arasında geçen aşktan ve bunun sonunda meydana gelen trajik olaydan söz 

edilmektedir39
. Attis'in doğuş ınythosunun antik yazarlar tarafından çok fazla 

anlatılınamas ının en büyük nedeni Attis' in Ana tanrıça ile yaşanılan olaya daha ağırlık 

vermiş olmalarından kaynaklanınaktadıı-"10 . 

Antik yazarlar tarafından aktarılan ve yukarıda sözünü ettiğimiz Attis'in doğuş 

mythosunda anlatılan bir çok motifi l\I.Ö. 13 yüzyılın sonuna tarihlenen Kumarbi ile 

Ullikummi destanı ve Yunan ınythoslarında görrnek mümkündür41
• Bu benzerlikleri şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

Kumarbi destanı ile Attis'in doğum mythosu arasındaki ilk benzerlik hadım 

motifidir. Kumarbi destanında bu olay şu şekilde gerçekleşmiştir: Gökte kral olan 

Alalu'ya tanrıların birincisi olan Anu dokuz yıl boyunca hizmet etmiştir. Dokuzuncu 

yılın sonunda Anu, Alalu'yu yenmiş w tahtta kendisi geçmiştir. Ann'nun krallığı da 

34Vermaseren, M. J., 1977a. a.g.e., s. 95. 
35Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e.,: Mvsia- Kr:::ikos 'tan no. 280 1 Pl. LVIII.. Aeolia- İonia- Mw·ina 'dan 
no. 498 1 Pl. CX, no. 499 -' Pl. CX, no. 504 1 Pl. C Xl L Sm\·rna 'dan: no. 562 1 Pl. CXXIV, E [es 'ten no. 667 
1 Pl. CXLVII, Kilikia - Tarsus 'tan no. 806 1 Pl. C LXXII. no. 840 - 841 / Pl. CLXXXI -C LXXXI, no. 
848 1 Pl. CLXXXII. 
36Gasparro, a.g.e., s. 38. 
37Melsin, a.g.e., s. 770. 
38L. Preller und C. Robert, Griechische Mythologie 1 (I 894 ), s. 719; Sho\\'ernıan, a.g.e., s. 22. 
39Melsin, a.g.e., s. 770. 
40Vernıaseren, M. J., 1966. a.g.e., s. 2. 
41 Roller, L. E., 1999, a.g.e .. s. 247-248. 
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dokuz yıl sürmüştür42 . Bu sefer Anu\a krallığı boyunca hizmet eden Kumarbi göğün 

kralına karşı savaş açmış ve aralarındaki mücadele'de Kumarbi Anu'nun erkeklik 

organını ısırmış ve onu hadım etmiştir. Böylelikle Kumarbi, Hava tanrıya, Aranzah ve 

Taşmişu'ya hamile kalmıştır. Aynı motifi Attis mythosunda da görmek mümkündür. 

Çift cinsiyetti Agdistis'in kendi kendine yaratabilme gücünden korkan tanrılar 

Agdistis'in bu gücünü yok etmek için onu hadım etme kararı almışlardır. Bu hadım 

olayının sonunda da bir hamilelik söz konusu olmuştur. Tıpkı Kumarbi'nin üç büyük 

güce hamile kalması gibi Sangarios 'tın kızı da Attis' e hamile kalmıştır. Aslında 

Anu'nun ve Agdistis'in hadım edilnie nedenleri birbirleri ile paralellik göstermektedir. 

Amaç onları hadım ederek sahip oldukları güçü ortadan kaldırmaktır. Fakat hadım 

edilmelerine rağmen sahip oldukları bu güç yok edilememiş kendilerinden sonraki 

nesile geçmiştir. Yani Kumarbi, erkeklik organını yutunca üç büyük güce Sangarios'un 

kızı da Agdistis'in erkeklik organından akan kanlardan meydana gelen ağaçtan 

kopardığı meyve ile Attis'e hamile kalmıştır43 . 

Aslında yukarıda sözü edilen hadım motifini Yunan mitolojisinde Uranos ile 

Kronos arasında geçen m~ 1hosta da görmekteyiz. 

Kronos'ta babası Cranos'un gücünü yok etmek için onun erkeklik organını 

kesmiştir. Fakat kesilen organdan akan kanlardan toprak Erinyes, Giganth ve 

Nymphelere hamile kalmış denize fırlatılan erkeklik organından ise Aphrodite meydana 

gelmiştir. Burada amaç aslında Uranos·un gücünü ortadan kaldırmaktır. Fakat diğer iki 

mythosta da olduğu gibi sahip olunan güç burada da bir başka nesile geçmiştir44 • 

Kumarbi destanı ile Attis m)thosundaki ikinci benzerlik ise Agdistis'in 

doğumudur. Kumarbi hamile kaldığı Hava tamıyı doğurmak zorunda kalır ve Hava tanrı 

Kumarbi'yi yenerek göğün egemenliğini ele geçirir. Fakat Kumarbi kaybettiği bu 

egemenliği tekrar ele geçirmek için bir çare bulur ve Serin Batak olarak adlandırılan 

yerde bir kaya ile birlikte olur. Bu birliktelik sonucunda kayanın sağlamlığına ve 

sertliğine sahip bir yaratık olan Ullikummi meydana gelir. Bu motif Arnobius tarafından 

anlatılan Agdistis' in doğuımı ile paralellik göstermektedir. Burada da Zeus, Agdos 

tepesindeki Ana tanrıça ile birlikte olmak istemiş fakat Ana tanrıça bunu kabul 

42 H. Güterbock, The Song of llllikumnıi: Revised Text of the Hittite Version of a Hurrian Myth 
(New Haven, 1952), s. 14. 
43 Haas, a.g.e., s. 187 vd.: Roller. L. E., 1999. a.g.e., s. 248. 
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etmeyince Zeus'ta spermlerini bu kayanın üzerine bırakmıştır. Bu olay sonucunda da 

tıpkı Ullikummi gibi kontrol edilmesi zor bir yaratık olan Agdistis meydana gelmiştir45 • 

Agdistis ve Ullikummi 'nin meydana geliş mythosları ile paralellik gösteren 

Yunan mythoslan da vardır. Zeus'un Ana tanrıçaya duyduğu istek gibi Hephaistos'ta 

kendisine silah siparişi vermek için gelen Athena'ya istek duymuştur. Fakat Athena 

kabul etmeyince Hephaistos'ta sperlerini Akropolis kayasına akıtmış ve bu olay 

sonucunda yaratık Erikhthonios meydana gelmiştir46 . 

Başka bir Yunan mythosunda ise Zeus, Demeter ile birlikte olmak istemiştir. 

Fakat Demeter kabul etmeyince Zeus'ta bir koçun erkeklik organını kesmiş ve 

Demeter'in kucağına atmıştır. Bu olay tıpkı Agdisitis'in meydana geliş mythosundaki 

Zeus'un Ana tanrıça ile birliktelİğİnİ hatırlatmaktadır. Zeus bir başka mythosta da 

Aphrodite ile birlikte olmak istemiştir. Fakat Aphrodite Zeus'un bu isteğini kabul 

etmeyince Zeus'ta spermlerini yere akıtmış ve olay sonucunda Kentaurlardan biri 

meydana gelmiştir 4 7
• 

Attis myhosunun devamında anlatılan tanrısal çocuğun dışarı atılması, mucizevi 

kurtaniışı ve çocuğun vahşi hayvanlarca beslenişi motifleri de bir çok mythosta yaygın 

olarak kullanılmıştır. 

Pausanias ve Arnobius'tan öğrendiğimiz kadarıyla Sangarios'un kızıNana Attis'e 

hamile kaldığında babası tarafından dışarı atılır. Nana tanrıçanın yardımı ile doğum 

yapabilir ve Attis'i dünyaya getirir. Attis tanrıçanın denetiminde yabani hayyanlarca 

beslenip büyütülmüştür48 • 

Aynı motifi Diodoros Siculus 'un Kybele için anlattıklarında da görebiliriz. Bir 

zamanlar Phrygia ve Lydia'da hüküm süren Meion, Dindyınene ile evlidir ve bu 

evlilikten bir kız çocukları dünyaya gelir. Fakat kızlarını büyütmek istemezler ve kızı 

Kybelon dağlarına bırakırlar. Burada kızı panter ve başka yabanıl hayvanlar sütleri ile 

beslerler. Sürülerini otlatan kadınlar bu mucizevi olayı görürler kızı alırlar ve buldukları 

yerden dolayı da adını Kybele koyarlar49
• 

44Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 248. 
45Melsin, a.g.e., s. 767 vd. 
46E. Simon, Die Götter der Griechen (Germany: Hirnıer Verlag München. 1998), s. 165 vd., 170 vd. 
47Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 249. 
48Paus., a.g.e., Vll.l7.9-12 (Bkz.: Kat.No. 39); Arnob., a.g.e., V. 5-12 (Bkz.: Kat.No. 91). 
49 Diodonıs Siculus, Bibliotheta Histories, Çeviren: C. H. Oldfather, C. L. Sherınan, R. M. Geer and F. R. 
Walton (Harvard University. Loeb, 1933- 1967), 111.58 (Bkz.: Kat.No. 24). 
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Paris'te Priamos'un hizmetçilerinden Agelaos tarafından dağa terk edilince bir 

ayı tarafından beslenip büyütülmüştür50 . 

Attis'in doğuş myhosu ile ilgili bilgilerimizi Pausanias ve Arnobius'dan 

ediniyoruz. Anlatımlar mythosun Phrygia kökenli olduğuna işaret etmektedir ve 

bölgesinde gerçekleştiği anlaşılan mythosta özellikle Gök tanrı Zeus, Agdistis ve Attis 

önemli bir konuma sahiptir. Mythosta işlenen bir çok motif Attis mythosundan çok önce 

Kumarbi mythosunda da görülen motiflerdir. Ayrıca daha sonraki Yunan ve Roma 

mythosların da da bu motifler ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum da Attis 

mythosunun Kumarbi gibi daha eski mythoslardan etkilendiği gibi kendiside yunan ve 

roma mythosları üzerinde izler bırakmışdır. 

2. ATTİS-ANA TANRlÇA VE KASTRI\SYON 

Kybele kültünün ayrılmaz bir parçası olan Attis ve onun kültü ile ilgili bilgileri 

bize özellikle Diodorus, Ovidius, Pausanias. Arnobius. Minicius Felix, Julius Firmicus 

Maternus, Servius ve Julianus gibi kaynaklar aktannaktadır51 • Bu yazarlar Attis ve onun 

kültü üzerine verdikleri bilgilerin kaynağı olarak kendilerinden önceki yazarları 

göstermişlerdir. Örneğin Pausanias Attis'in Lydia söylencesini Herınesianax'tan, 

Arnobius ise kült ile ilgili diğer bilgileri Timotheos ·tan bizlere aktarmaktadır. Birbirleri 

ile çelişen bilgiler aktaran bu kaynakların aynı zamanda kendi dönemlerindeki 

söylenceleri de ne denli bize aktarabildikleri tartışılır. 

Anlattıkları ile diğer yazarlardan tamamen ayrılan Diodorus Sicilus özellikle 

Phrygia bölgesinde Attis kültünün anlaşılabilmesi bakımında bizim için büyük bir önem 

taşımaktadır52 . Bize bu bilgileri bakın şöyle aktarmaktadır; 

'"PI11ygia ve Lydia 'da bir zamanlar Meion hüküm sürüyordu; Meion, Dinymene 

ile evliydi ve bir kızlan mrd1. Kızlarım biiyiitmt?k istemediler. Bu yüzden Kybelon 

dağianna bıraktt!ar, orada panter ve başka yaband hayvan. sütleriyle kızt besledi/er. 

Kadmlar sürülerini otlatu·ken bu mucizeye tamk oldular, sonra çocuğu aldılar ve 

bulduklan yerden dolay1 adım Kybele koydular. Kr: büyüdükçe güzelliğiyle ve zekaszyla 

göz aldı. İlk olarak o, birden fazla gövdeli kara h buldu, oyunlara çalparaları ve tejleri 

50H d. d. ~~ ep ıng, a.g.e.. ıp not. )_. 
51 Diodonıs M.Ö. 1. yüzyıl, Ovidius M.S. 1. yüzyıl, Pausanias \I.S. 2. yüzyıl, Arnobius ve Minucuis Felix 
M.S. 3. yüzyıl. Julianus M.S. 4. yüzyıl ve Servius ise i'vi.S. 5. yüzyıl yazarlarıdır. 
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soktu. O, hasta hayvanlar ve yeni doğan çocuklar için anndrrıcı çareler buldu, büyülü 

şarkıtarla kollarmda tuttuğu bir çok çocuğu iyileştirdi; bu iyiliklerinden dolayı da 

"Dağların Anasz" adını aldı. Dostları arasında Phrygia 'lı Afarsyas vardı...Kvbele 

büyüyünce sevgisini genç çoban Attis 'e hediye etti. Daha sonra Attis bir ek isim olarak 

Papas ismini aldz ve insanlar tarafından saygı gördü. Kvbele Attis 'ten hamile kaldı. 

Daha sonraları bu kız çocuğu ailesi tarafından sarava tekrar kabul edildi. Fakat kral 

kızznın durumunu öğrenince kızın bakıcı/arını ve Attis 'i öldürdiL Ve bedenlerini 

mezarszz bıraktı. Bu gence karşı olan sevgisini ve kendisini biiviiten/erin başına 

gelenlerden dolan çzldıi·an Kybe!e, dağzmk saçlarıyla, inleyerek ve te{çalarak ülkeden 

ülkeye dolaşn durdu "53 
. 

Ovidius ise Attis ile Ana tanrıça' dan şu şekilde söz etmektedir: 

..... sordum: 'Nereden gelir uzuvlarınz kesme dürtüsü? '. Anlattı: 'Phrygia 'Iz genç, 

güzel viizlü Attis ormanlarda kule taşzvan tanrzçavı vendi lekesiz aşkla ... itaat sözü verdi 

ama yeminini bozdu ve nvmpha Sagaritis ile kendisi olmaktan çzktı. Bunun için öfkeli 

Magna Alater onu ceza!andzrdı. Attis çıldu·dı. evi başına yıkzlıyordu sanki, kaçtı koşarak 

Dinvdmus Dağın m tepesine, kah "meşale/eri kaldırın" kah " kamçıları kaldmn" diye 

bağzrdz: vernin etri Palaestine tannçalannm orada olduğuna. Keskin bir taşla kendini 

hadını edip uzun saçlanm peşinden siiriikledi. bir toz içinde Şöyleydi Ctğlığı: "hak 

ettim, kanla hak eTtiğim cezaları ödüyor um, bana zarar veren o bölümler yok olsun" ... 

kastklarının ıığır!zğmı kaldırıp attı .... çılgınca kendinden geçmesi örnek oldu ve kadmsı 

ra hipleri sacları m sallamrak aşağılık uwvlarınz kestiler "54
. 

Pausanias ise şöyle bahsetmektedir: 

"Terk edilen ve keçiler tarafindan beslenen, olağanüstü vakışıklz Attis 'e Ana 

tanrıça Agdistis aszk olur. Attis ona bağlı kalacağına söz verir ama Pessinus kralının 

kızıda Attis 'e aşık olmuştur. Attis kralın kızı ile evleneceği sırada düğün konukları 

arasmda Agdistis görünür ve kıskançlzğından Attis 'i çlldırtır. Dağa kaçan Attis, bir çam 

ağacmm altında kendini hadım eder ve ölür. Kanından menkşeler meydana gelir. Bu 

vaptığmdan pişman olan Agdistis. Zeus 'a va/varır ve Allis 'in veniden havata dönmesini 

52Hepding, a.g.e .. s. JIJ-112. 
53 Diod., a.g.e., lll.58 (Bkz.: Kat.No. 24). 
540vidius, Metarnorphoses, Çeviren: F. J. Miller, (Harvard University, Loeb, 1915), IV.I81-244 (Bkz.: 
Kat.No. 72). 
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ister. Ancak, Zeus Attis 'in bedeninin hiç çüriimeveceğini. saçınzn hep uzayacağznı, 

yalnızca sağ elinin küçük parmağının hareket edeceğine söz verir. Tanrıça Attis 'i 

Pessinus 'ta gömer. Attis her yıl mpılan törenlerde tanrı olarak anılır "55
. 

Pausanias'ın anlattıkları ile özde büyük benzerlikler gösteren ancak detaylarda 

birbirinden ayrılan Arnobius ise bize Attis ve Ana tanrıça kültü ile ilgili olarak şunları 

anlatmaktadır: 

"Genç Attis 'e Agdistis ve Jfagna lı1ater aşıktır ve Agdistis gizlice Attis 'e bir çok 

kez av hedivesi vermiştir. Attis bir gün sarhoşluğu sırasında onların aşkına ihanet eder 

ve Midas 'zn kızı la ile evlenir. Kral Jfidas. düğilnden Agdistis 'in haberi olmasın diye 

şehir kapılarının kapatıbnasım emreder. Ama Jvfagna Mater şehir duvarlarını başı ile 

kaldırarak içerive girer. Agdistis cılgznlzk içinde tüm topluluğa saldzrzr ve bunun 

sonucunda Attis kendisini bir cam ağaemın altında hadım eder ve kestiği genital 

organını Agdistis 'e {irlatır. Magna _\fater bunları gömer ve bunlardan menekşeler 

meydana gelir. la ise Attis 'in bedenini vüne sarar ve Agdistis ile bh·!ikte o da ağlar. 

Daha sonra la 'da kendini öldürür re bedeni Magna Mater tarafindan gömülür. la 'nın 

kanından mor menekşeler nıezarmdan da badem ağacı mevdana gelir. Magna Mater, 

çam ağacını mağaraszna taşır re Agdistis ile birlikte Attis için ağıt yakar. Üç kader 

tanrıçasının isteğine rağmen Zeus. Attis 'in tekrar dirilmesine izin vermez.. Ancak 

bedeninin çüriimemesine, saçlarmm zramasma ve küçük parmağmın hareket etmesine 

izin vermiştir. Bunun üzerine A gdisris. Attis 'in bedenini Pessin us 'ta kulsar ve her vıl 

ra hipsel kutlamalar ile onurlandmlmusma izin verir". 56 

Minucius Felix ve Julius Fimıicus Maternus ise diğer kaynaklarda olduğu gibi 

Attis ile Ana tanrıça arasında geçen hikayeden, bunun sonunda gelişen hadım olayı 

dışında, bahsetmezler. Minucuis Felix hadım olayını şöyle anlatmaktadır: 

"Dindymon tepe/erindeki Kybele hakkmda konuşmaktan utamyorum. Kybele, 

talihsiz dostunu mutlu etmeyi başaramayznca- çünkü çok sayıda tanrı doğurduğundan 

çirkinleşmiş ve yaşlanmzştı- bir rann olan Allis 'i hadım ettirdi. Bu öykü nedeniyle 

55 Paus., a.g.e., Vll.17.1 0-12 (Bkz.: Kat.~o. 3Q 1. 
56 Arnob .. a.g.e., V .5-8 (Bkz.: Kat. No. 91 1 
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Gallos 'lar kendi bedenlerine aynı cezayt uyguladdar. Bunlar kutsal ayin töresi değil, 

işkencedir"57 • 

Julius Firmicus Maternus ise hadım olayına şu şekilde bir yorum getirmektedir; 

"Bir yanlzşz örtbas etmek için ay in töresinin fizik temelli bir açıklanıası olduğunu 

ileri sürer/er. Derler ki toprak ekini sever, Attis ekinin mevvesidir,· ona verilen ceza, 

çi(tçi tarafından orakla olgun ekinin kesilmesidir. Attis 'in ölümü de toplanan ekinin 

toprağa saklanmasıdır: böyle derler, serpilen tohum yıllık süreler/e yeniden 

yeşerdiğinde o yaşama döner ... "58
. 

İmparator Julianus'un nutuklarında anlatmış olduğu Attis ve Ana tanrıça mythosu 

Ovidius'un yukarıda aktarılan anlatımları ile benzerlikler göstermektedir: 

"Attis terk edildiği Gallos nehrinin ktyısznda büyümüştür. Bu güzel çocuğa 

Tanrılar Anası sahip çtkar ve ona aşık olur. Attis 'e her şeyini aynı zamanda yzldızlz 

şapkasını vermiş ve ona kendisine hizmet ve hürmet etmesini ve asla terk etmemesini 

ayrıca kimseye de sevgisini vermemesini emretmiştir. Ama Allis. Tannçaya verdiği sözü 

unutur ve Nvmpheye aştk olur. Onunla bir mağarada birleşir. Allis Kol'}Jbantenin as-lanı 

tara(zndan bulunur ve Ana tanrıça tara(zndan cezalandmlzr. Bövlelik/e Attis kendisini 

hadım eder. Ana tanrzçanzn Attis 'e olan öfkesi geçer. Ve onu van /ann olarak ilan eder 

ve arslanlan onun emrine verir. O zamandan beri Attis e bediyen Ana tanrıça 'nın 

olur"59
. 

Yukarıda anlatılan mythoslardan tamamen farklı bir aniatıında Servius tarafından 

aktarılmaktadır. Yazara göre mythos şu şekilde gerçekleşmiştir; 

~'Güzel çocuk Attis. Mater Magna 'nzn üst rahibidir. Şehrin kralı tara(zndan 

sevilivormuş ama onun bir zorbalzk yapacağım anladığı zaman ormaniara kaçmış. 

Ancak kral tara(zndan bulunmuş ve kralzn kendisine tecavüz etmesinden önce kralzn 

cinsel organznz kesmiş. Aım şeyi ölmekte olan kralda Allis 'e yapm1ş. Mater Magna 'nzn 

rahipleri bir çam ağaczmn altında ölmekte olan Attis 'i bulurlar ve onu tanrzçanzn 

57Minucius Felix, Octavius, Çeviren: G. H. Rendali (Harvard University. Loeb, 1931 ), 23.4 (Bkz.: 
Kat.No. 92). 
58 Firınicus Maternus, De Errore Profanarum Religionuın, Çeviren: C. A. Forbes (New York, 1970), 
111.2 (Bkz.: Kat.No. 93). 
59lulianus, The Works of the Emperor, Çeviren: W. C. Wriglıt (London, Loeb, 1931 ), 159- 171 (Bkz.: 
Kat.No. 49- 59). 
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tapınağına götürür/er. Onu havatta tutabitmek için herşeı·i ı·aparlar ancak sonuç 

alamaz/ar. Allis 'in cesedini gömerler, tanrıça da her vzl ona bir tören düzenler "60
. 

Phrygia bölgesinde Attis kültüne dair yukarıda sıraladığımız kaynaklann hepsinde 

Ana tanrıça'dan farklı isimlerle, örneğin Diodorus'un Kybele, 0\·idius'un Magna Mater 

veya sadece kuleli-taçlandırılmış tanrıça, Pausanias'ın Agdistis, Arnobius'un Magna 

Mater ve Agdistis61
, Minicius Felix'in Kybele, Julius Firmicius Maternus'un Toprak, 

Servius'un Magna Mater, Julianus'un ise Tannların Anası olarak, bahsedildiğini hep 

birlikte gördük62
. 

Her ne kadar Ana tanrıçanın isminden farklı şekillerde söz edilse de anlatılanların 

ortak bir motif çevresinde toplandığını, özellikle Ovidius ( esasen lulianus 'da), Pausanias 

ve Arnobius'da ortak olan bir aldatma motifi ile karşılaşmaktayız63 . Attis'in Ovidius'un 

anlatımında Ana tanrıça'yı Nymphe Sangaritis ile, Pausanias'ın anlatımında Agdistis'i 

Pessinus kralının kızı ile, Arnobius'un anlatımında Magna Marçr, Agdistis'i Midas'ın 

kızı la ile aldattığını öğrenmekteyiz. 

Bu üç söylencede ortak olan ıse üçüncü şahısların. esasen Nymphe Sangaritis, 

Pessinus Kralının kızı ve Midas'ın kızı gibi, Phrygia'lı olduklarıdır. Bu isimler 

söylencenin Phryg orijininede işaret etmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Anlatılanlarda ortak olan bir diğer motif ise aldatma olayının sonunda Attis'in 

Ana tanrıçanın öfl(esi sonucunda çıldırması ve kendi kendisini bir çam ağacmm altmda 

hadım etmesidir64
. Anlatılanlarda sözü edilen çam ağacı ölen Attis'in yasmın, akan 

kanından meydana gelmiş olan menekşede ilkbaharın yani Attis ·in tekrardan dirilişinin 

sembolü olmuştur65.Ana tanrıça Attis'in kesilen genital organını yerden alır ve yıkar66 . 

Minicuis Felix ve Julius Firmicus Maternus ise Attis'in kendisini hadım etme 

nedenini tam olarak açıklamamıştır ama muhtemelen diğer yazarlarında anlattıklan gibi 

60Servius, Comınentarius in Vergili Aenida. IX.II5 (Bkz.: Kat. No. 1 09). 
61 Arnobius Agdistis ile Magna Mater'in aynı tanrıça olduğunu bilmediği için aynı anda birbirinden farklı 
tanrıçalar gibi söz etmiştir. Agdistis Attis'i ve düğündeki insanları çıldırtırken o anda Magna Mater bir şey 
yapmamaktadır diye söz etmektedir. Rapp, a.g.e., s. 715 vd. 
62Julius Firmicus Maternus'a göre toprağın ekini sevmesi demek Kybele"nin Attis"i sevmesi, çiftçi 
tarafıııdan orakla olgun ekinin kesilmesi Attis' in hadım olması. tohumun tc•prağa saklanınası Attis'in 
ölmesi, tohumun tekrar yeşermesi de Attis'in tekrar dirilmesi anlamına gelmekt<?dir. Finıı., a.g.e., 111.2. 
63 Hans Von Geisau, "Attis", Der Kleine Pauly Lexikon der Antilie 2: 247- ~-ıs. (1979). s. 247 vd. 
64 Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 241. 
65Preller und Robert, a.g.e., s. 64 7. 
66Robert Ttıı·can, The Cults of the Roman Eınpire. Çeviren: A. Nevill, (0:-.:fürd, Cambridge, 1996), s. 
33. 
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Attis'in tanrıçaya sadakatsizliğinin bir sonucu olarak kendini cezalandırması olarak 

anlaşılmaktadır67 . Servius ise Attis'in genital organının kesilmesini Ana tanrıçaya 

bağlamaz. Attis, burada kendi kendini hadım etmez, şehrin kralı tarafından genital 

organı kesilir. Diodorus'un anlattıkları diğer yazarlardan biraz farklıdır. Burada ilk 

olarak Kybele'nin Attis'i tanımadan önceki yaşamı üzerinde durulmuş sonra Attis'e olan 

sevgisinden bahsedilmiştir68.Diodorus hadım olayından söz etmemektedir69
. 

Attis'in ölümü üzerine anlatılanlarda da farklılıklar vardır. Lydia söylencesinde 

Attis'in bir erkek domuz tarafından öldürüldüğünden söz edilmektedir70
• Bu motif 

Suriyeli tanrı Adonis'in öldürülme motifi ile birleştirilmiş ve çok seviterek de 

kullanılmıştır71 • Ki bu motif Herodotos tarafından aktarılmış olan Lydia Kralı 

Kroisos'un oğlu Atys'in ölümünde de görülmektedir72
. Phrygia söylencesinde ölümle 

ilgili farklı anlatımlar vardır: Diodorus'a göre Attis Kybelenin babası tarafından 

öldürülmüştür73 . Fakat Ovidius, Pausanias, Arnobius ve Julius Firmicus Maternus'un 

anlatımlarında Attis kendini hadım etmesi sonucu kan kaybından ölmüştür74 . Frazer'e 

göre ölümü ile ilgili anlatılanların farklı olmasının nedeni insanların yaptıkları 

davranışlara bir anlam kazandırmak ihtiyacı hissetmeleri ve bunu da bir gelenek olarak 

kabul etmek istemeleridir: Attis'in bir domuz tarafından öldürülmesi öyküsü ona 

inananların özellikle de Pessinus'takilerin neden domuz yemediklerini açıklamak için 

yapılmıştır75 . Ya da Attis'in çam ağacı altında kendini hadım ederek ölmesi de 

muhtemelen tanrıçanın kültüne girerken kendisini hadım eden rahiplerin yani 

Gallos'ların kendilerini neden hadım ettiklerini açıklamak için anlatılmış olmalıdır76 . Ve 

bu ikinci aniatıının Ana tanrıça kültünün merkezi olan Pessinus'taki insanların anlatmış 

oldukları bir uyarlama olduğunu ileri sürmektedir77
. 

r'
7Hepding, a.g.e., s. I I 5: Gasparro. a.g.e., s. 27. 

68 Roller, L. E, ı 999, a.g.e., s. 239. 
69Diod., a.g.e., 111.58 (Bkz.: Kat.No. 24). 
70 Bkz.: Beşinci Böliim- Lidya başlığı. 
71 1-!epding, a.g.e., s. 101. 
721-!erodotos, Herodot Tarihi. Çeviren: M. Öktem (istanbul, I 99 I), 1.34- 35 (Bkz.: Kat. No. 3- 4). 
73 Diod., a.g.e., 111.58 (Bkz.: Kat.No. 24). 
740v.met., a.g.e., IV. I 8 I -244 (Bkz.: Kat. No. 72): Pa us .. a.g.e .. VII. I 7. I 0- ı 2 (Bkz.: Kat. No. 39); Arnob., 
a.g.e., V.5-8 (Bkz.: Kat. No. 7 ı); lul.. a.g.e., I 59- I 7 I (Bkz.: Kat. No. 49 - 59). 
75 Frazer, J. G ., I 926, a.g.e., s. 2. 
76 E. Özbayoğlu, ''ilk Çağ Anadolu Kiiltiiriinde 'Esrime' ··.Türk Tarih Kongresi, XII: 227-240, (1994), 
s. 228. 
77Frazer, J. G., 1926, a.g.e., s. 2; J. G. Frazer, Altın Dal. Dinin ve Folldorun Köl\eııi 1. Çeviren: M. 
Doğan (istanbul, ı 991 ), s. 284. 
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Roller'a göre hadım olayının mythosun tüm versiyonlarında mevcut olmaması 

hadımın esasen kastrasyonun mythosta çok da önemli bir konuma sahip olmadığını 

göstermektediı·78 • 

Ölümü ile ilgili olarak her iki versiyonunda da Attis tıpkı Osiris79
, Adonis80

, 

Dionysos81 gibi olgunlaşmadan kesilmiş, genç çağında kendi kendini hadım etmiş biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama Attis tekrar yaşama geri döner, tanrı olarak saygı 

görür ve tıpkı Adonis ve Zeus gibi Papas82 olarak yani baba olarak adlandırılır83 . 

78Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 242. 
790siris, bir Mısır tanrısıdır. Mısır tanrısı Gebeb, yetkilerini oğlu Osiris'e bırakır. Osiris'te kız kardeşi ve 
eşi İsis ile birlikte görevini en iyi şekilde sürdürür. Halkına tarımı, bağcılığı ve el sanatlarını öğretİr. Fakat 
kız kardeşi kıskançlığından Osiris'i bir sandığın içine kilitler. Karısı İsis, Osiris'i Byblos yakınında bulur. 
Fakat ikinci kez kız kardeşi Set, Osiris'i bulur ve on döıt parçaya ayırarak oraya buraya serper. Karısı İ sis 
parçaları toplar, erkeklik uzvu hariç, ve tanrıların yardımı ile ilk ınumyayı hazırlar. Osiris için yılda bir 
kez tören düzenlenir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Frazer, J. G., 1991, a.g.e., s. 289 vdd 
80Tann Adonis ile ilgili olan ınythosu şu şekilde özetlemek mümkündür: Suriye kralı Theias ya da Kıbrıs 
kralı Kinyras'ın Myrrha ya da Smyrna adında bir kızı vardır ve bu kız Tanrıça Aphrodite'nin lanetine 
uğradığından babasına aşık olmuş, onunla birlikte olmuş ve ondan hamile kalmıştır. Son gün kral yanında 
yatan kızın kendi kızı olduğunu anlamış ve onu öldürmek istemiş. Fakat tanrıçalar kızı korumuş ve onu bir 
mersin ağacına dönüştiirmüşlerdir. On ay sonra ağacın kabuğundan dünyalar güzeli Adonis adında bir 
çocuk dünyaya gelmiş. Çocuğu gören Aphrodite onun güzelliğine kapılarak ona aşık olmuş ve büyütınesi 
için Persephone'ye teslim etmiş. Fakat aynı şekilde Persephone'de Adonis'e aşık olmuş ve bir daha geri 
vermek istemediği için iki tanrıça arasında tartışma başlamış. Tartışmayı durdurmak için Zeus araya 
girmiş ve Adonis'in yılın dört ayını Persephonenin yanında dört ayını da Aphrodite'nin yanında 

geçirmesine karar vermiş. Fakat Adonis, toplam sekiz ayını Aphrodite'nin yanında geçirince Ares bu aşkı 
kıskanmış ve Adonis'in üzerine bir yaban doınuzu göndererek öldürtmüştür. Adonis'in akan kanlarından 
çiçekler meydana gelmiştir. Ölümüne her yıl, başta kadınlar olmak üzere ağianarak yas tutulmuştur. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.: Frazer, J. G., 1991, a.g.e., s. 268 vdd. 
81 Dionysos'da ölüp tekrar dirilen tanrılar arasında yer almaktadır. Antik yazar Firmicus Maternus'tan 
öğrendiğimiz kadarıyla Dionysos. Girit kralı Zeus'un oğludur. Zeus, bir yerlere gideceği zaman asasını ve 
tahtını oğlu Dionysos'a bırakınaktadır. Fakat Hera'nın, Dionysos'a kötülük yapacağını bildiği içinde 
bağlılıkl.arına inandığı muhafıziarına Dionysos'u emanet etmektedir. Ama Hera muhafıziara rüşvet vererek 
çocuk Dionysos'a oynaması için oyuncaklar verir. Dionysos, oyuncakların içindeki bir aynaya bakar 
bakmaz bir çalılığın içine düşer ve Titanlar tarafından vücudu parçalanır. Dionysos'un akan kanlarından 
nar meydana gelir. Bu olaya karışan Athena, Dionysos'un alıp sakladığı kalbini Zeus'a verir ve olayı 
anlatır. Öfkeye kapılan Zeus tiranları öldürtür ve oğlu içinde bir tapınak yaptırtır. Dionysos'un tekrar 
dirilişinin onuruna yılda iki kez törenler düzenlenınektedir. Mythos ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Firın.6; 
Törenler için bkz.: C. Kereyni, Dionysos-Archetypal Image of lndestructible Life (New Jersey: 
Princeton University Press. 1996), s. 26 vd. 
82 Papas epithetinin geçtiği antik kaynaklar: Zeus Papas: Hdt.. a.g.e., IV.59; Attis Papas: Diod., a.g.e., 
111.58 (Bkz.: Kat.No. 24) Attis'in Baba anlamına gelen Papas ya da Papias epithetini alması onun Phryg 
orijinini göstermektedir. M. Paz de Hoz, Die lydischen Kulte im Lichte der griechischen lnschriften 
(Bonn: Rudolf Habelt Gmbh, 1999), s. 54. Bu epithet Attis'in yanı sıra Zeus ve Adonis içinde 
kullanılmaktadır. Phıygia'nın yerel tanrısı Zeus Papas ya da Papias'ın kült merkezi olarak Nakoleia 
(Seyitgazi) şehri gösterilmektedir. Ramsay tarafından Nakoleia (Seyitgazi)'dan ele geçirilen bir ithafta 
Zeus Papas olarak adlandırılınıştır. Ayrıca Zeus Papias ismi Dorylaion ve Nacoleia arasında dikilen bir 
sunak üzerinde de tespit edilmiştir. İki durumda da "Papa Zeus" olarak tanımlanmıştır ve aynı tanrıdan söz 
edilmektedir, çünkü Oan:a; ve Oan:ıaç babanın adının bir hypocoristique (?)i ile bağlantılıdır. Bu isim 
yunan ismi olabilir, ancak şimdiki durumda şüphesiz Anadolu, daha da kesin biçimde Phrygia kökenlidir, 
çünkü Zeus Papas - Papias yalnızca Phrygia'da ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de Ramsay, Cox ve 
Cameron tarafından yayınlanan Zeus Papias ya da yalnızca Papas için yapılan pek çok ithaf Nakoleia 
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Roller Attis'in ana vatanının Phrygia olduğunu kabul etmektedir ama Phrygia'da 

Roma döneminden önce Attis isminde bir tannya tapınılmadığını savunmaktadır. Ve bu 

konu ile ilgili şöyle bir açıklama getirmektedir: Attis kültünden bahseden yazarların 

çoğu kendilerinden önceki yazarlardan alıntılar yaparak konuyu anlatmışlardır. Bunun 

yanı sıra erken dönemlere ait herhangi bir arkeolajik belgede yoktur. Kybele kültü M.Ö. 

6. yüzyılda Yunanistan'da, M.Ö. 3. yüzyılın sonlannda da Roma'da benimsenmiş 

olmasına rağmen Attis kültüne dair en eski arkeolajik belge Yunanistan'da M.Ö. 4. 

yüzyıla ait Pire'den bir kabartmadır (Levha 61)84
. Ve Phrygia bölgesinde Roma 

döneminden önce Attis isminde bir tanrıya ibadet edildiğine dair herhangi bir belge söz 

konusu değildir85 . Lancellotti 'de Roller ile aynı fikirdedir86
. Haspel s ve Orel' in de Attis 

isminin Phryg döneminde hiçbir yerde Ana tanrıça Matar ile birlikte geçmediğini 

söylemeleri Roller ve Lancellottinin düşüncelerini destekler şekildedir87 • Aynı zamanda 

yakınında yukarıda sözü edilen ithatların ilkiyle aynı alanda tespit edilmiştir. Papias'a gelince, bu 
Nakoleia bölgesinin kuzeybatısında Sereanoi'da bulunan bir ithafta ortaya çıkmaktadır. Böylelikle Papas 
ve Papias birlikte merkezi Nakoleia bölgesinde bulunan iyice yerleşmiş bir kiilt olmalıdır. Bununla birlikte 
aynı tanrının izole edilmiş iki belgesi de mevcuttur: Amorion'un kuzeyinde ve şiiphesiz bu şehrin 

bölgesinde bulunan Bayat'taki bir ithafta Aprtwııv naıw ve Nacoleia'nın 50 km. doğusunda Orkistos'ta 
bulunan bir diğer ithafta da nama olarak geçmektedir. Tanrının Papas epitheti ile anıldığı diğer bir 
belgede Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin 15 km. doğusunda Orta Rhyndakos havzasını çevreleyen Karapel it 
kasabasından bulunmuştur. Bu belge yerinin Orta Rhyndakos havzasının kıyısı olması nedeniyle 
önemlidir. Çünkü Zeus Papas, Zeus Bronton ve Zeus Abozenos'la aynı biçimde Nakoleia'da olduğu gibi 
bu bölgede de ortaya çıkmaktadır ve bu şekilde Kuzey Phrygia 'nın bu iki kesiminin halklarını, onları 
ayıran uzaklığa rağmen, birleştiren kültürel ilişkileri daha da açık hale getirmektedir. Diğer önemli bir 
belgede Kuzeybatı Lidya'da Hyrcanis yakınındaki sunak üzerindeki Papas ithafıdır. Gerçekte bu ithafa, 
Papias'ı sağ eliyle yuvarlak bir nesne tutar halde ve sol eliyle kalın bir bastona dayanır halde cepheden 
ayakta gösteren bir yontusu eşlik etmektedir. Öyleyse Papias·ın bu yontusu sunak üzerindeki Papas 
imgesiy!e pekala karşılaştırılabilir, bu da bize Batı Lidya'ya kadar uzanan Phryg etkisini göstermektedir. 
Tanrı bu epitheti ile kırsal kesimdeki insanların tarım ihtiyaçlarına yardımcı olmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.: T. Drew-Bear and C. Naour, "Divinites de Phrygie'' ANRW ll 18. 3: 2018 - 2020, (1990), s. 2018 
vd.; Paz de Hoz, a.g.e., s. 54; N. Şahin, Zeus'un Anadolu Kültleri (istanbul, 2001). s. 145- 146. 
8~ · Preller und Robert, a.g.e., s. 648. 
84Pire'deki bu kabartma Roller tarafından Attis kültüne dair en erken kült belgesi olarak kabul edilse de 
esasında bu kabartma bir antlaşma kabartmasıdır ve bu tür kabartmalarda Zeus ve Hera yada Athena ve 
Asklepios gibi tanrılarda yaygın olarak bu şekilde betimlenmektedir. Pire örneğinde ise bu şema içinde 
Agdistis olarak adlandırılan tanrıça ile birlikte Attis betimlenmiştir. Bu kabartmada Agdistis ile Attis'in 
betimlenmesi kabartmanın muhtemelen Phrygia'lı birisi tarafıııdan yaptırıldığıııa işaret etmektedir. 
Kabartma Phrygia'lı bu tanrıların Yunan dinine esasen geleneğine bir uyarlaması olarak düşüniilmelidir. 
Kısacası bu kabartma M.Ö. 4. yüzyılda Atina ve çevresinde Attis'in Ana tanrıçanın yanında yagın 
tapınımına işaret etmemelidir. Çünkü Ana tanrıçanın Attis ile birlikte betimleri Atina ve çevresinde daha 
bu tarihten neredeyse 2 yüzyıl sonra yaygın olarak görülmeye başlanacaktır. F. Naumann, Die 
lkonogroplıie Der Kybele ın der Plırygisclıen und der Griechisclıen Kunst, lstanbuler Mitteilungen. 
Bieheft 28 (Verlag Ernst Wasmuth Tübingen, 1983), s. 239 vdd.; Roller, L. E., 1999. a.g.e., s. 243 vd. 
85 Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 243 vd. 
86 Lancellotti. a.g.e., s. 34. 
87Haspels, a.g.e., s. I Il; V. E. Orel, ''Piırygian Religion and Rituals: lndo-European and Non
Indaeuropean Components'', Orpheus ll: 107- 109, ( 1990), s. 107. 



• 

• 

20 

bu konudan bahseden en son araştırmacı Klahn'da Phrygia'da Attis kültünün geç 

tarihlere ait olması gerektiğini sanınmaktadır88 . 

Ayrıca Roller ve Lancellotti Phrygia'da Midas anıtındaki yazıtta ve Gordion'daki 

seramik buluntutarın üzerine kazınmış olan grafitilerde geçen Attis isminin Phrygia'da 

özel dini ve sosyal bir anlamı olmadan sıradan bir şahıs ismi olarak kullanıldığını 

gösterdiğini savunınaktadırlar89 . Antik yazarlar tarafında mythosta bu ismin tercih 

edilmesinin nedeninin de anlatılanlara Anadolu tadı vermek ıçın olduğunu 

söyleınektedir90 . Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Kral ismi olarak Phrygia ve Lydia 

bölümlerinde verilecektir. . 

3. KÜL T PERSONELi 

Attis için düzenlenen 15 - 28 Mart tarihleri arasındaki yıllık kült törenlerinde 

sıklıkla Cannaphoros, Dendrophoros ve Gallos sözcükleri ile karşılaşmaktayız. Bunların 

her biri esasında Attis kültünde yer alan birer kült personelidir. Şimdi sırası ile bu 

sözcüklerin ne anlama geldiğini Ye bu grupta yer alanların kült törenleri sırasındaki 

görevlerininneler olduğunu inceleyelim. 

3.1.Cannaphoros: Bu kelime kamış-saz taşıyıcı anlamına gelmektedir91
. 

Kamış-saz Attis kültünde önemli bir konuma sahiptir. Çünkü mythosta da anlatıldığı 

gibi Attis kendi kendini hadım ettikten sonra bir sazlığa saklanmış burada onu Ana 

tanrıça ve aslanlan bulup kurtarınıştır92 . Mythosta anlatılan bu olay Attis için yapılan 

yıllık törenierin ilk gününde yani 15 Mart Canna intrat gününde inananlar tarafından 

tekrardan canlandırılmaktadır. Bu nedenle Cannaphoroslar Almo nehrinin kıyılanndan 

topladıkları kaınış-sazları93 Palatine tepesindeki Ana tanrıçanın tapınağına getirerek 

Attis'in kurtarılına gününü kutlamaktadırlar94 • 

88J. B. Klahn, ·Tuınulus D von Bayındır bei Elnıalı als historischer Spiegel'', Licia E Lidia Priına 
Dell'ellenizzazione. 69- 10.:' 1 Tan·. XVI- XIX. (2003). s. 75. 
89 Roller, L. E., I 999. a.g.e .. s. 246 vd.: Lancellotti, a.g.e., s. 36. 
90Roller, L. E., 1999. a.g.e .. s. 247. 
9 ıAraştırnıacı Duncan Fishwick, Cannaphoros 1 kanıış-saz taşıyıcılar ile ilgili olarak M.S. 2. yüzyılın son 
yarısından öneeye tarihlenınc-yen bazı yazıtlar üzerinde yapmış olduğu çalışınalarda bu kurumun ölü bir 
kurum olduğunu ve kimi zaman kadınlarında üye olarak kabul edildiğini açıklamıştır. 
920v.met., a.g.e .. 1 18-22-1. (Bkz.: Kat."f\:o. 72). 
931ulianus (169 A-D)'a göre kesilmiş bu kanıış-sazlar Attis'in hadınılığını ifade etmektedir. 
94Verınaseren, M. 1.. 1977a. a.g.e .. s. 113. 
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Fishwick, Cannapphoroi 1 kamış-saz taşıyıcıları ilgili M.S. 2. yüzyılın son 

yarısından öneeye tarihlenmeyen bazı yazıtlar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda bu 

kurumun ölü bir kurum olduğunu ve kimi zaman ise kadınların üye olarak kabul 

edildiğini açıklamıştır95 . 

3.2.Dendrophoros: Bu kelime ağaç taşıyıcı anlamına gelmektedir. Bu 

kurumun kuruluş tarihi Turcan'a göre Claudius'un doğum günü olan I Ağustos'dur96 . 

Ağaç taşıyıcıların görevi de tıpkı cannaphoroslar gibi törenin başladığı ilk gün 

yani 15 Mart Canna intrat günündedir. Bugün güneş doğmadan önce kesilen çam ağaçı 

menekşeler ve yünler ile süslenmekte ve ortasına da Attis'in bir tasYiri 

yerleştirilmektedir97 . Daha sonra bu ağaç dendrophoroslar tarafından tapınağa 

yerleştirilmektedir. Ağaca bağlı olan Attis' in tasviri bir yıl saklandıktan sonra 

yakılmaktadır. Buradaki amaç Attis'in bir yıl boyunca hayatta kalmasını sağlamaktır98 . 

3.3.Gallos: Bu kelime çoğunlukla Ana tanrıça Kybele'nin ve de Suriye 

Tanrıçası Atargatis'in hadım rabipleri için kullanılmaktadır. Lane, ilk olarak M.Ö. 3. 

yüzyılın sonları ile 2. yüzyılın başlarında görülen bu sözcüğün Anadolu'ya batıdan 

girdiğini ve Galatların Anadolu 'ya girdikleri tarih ile Ana tanrıçanın hadım rahiplerinin 

ortaya çıktığı tarihin hemen hemen aynı döneme rastladığını vurgulamaktadır. V e 

Galatlar'ın bölgeye girdikten sonra işgal etmiş oldukları yerdeki nehrin ismini de Gallos 

olarak değiştirdiklerini bu nedenle Gallos kelimesinin burada hem bir nehre hem de 

hadım rahiplere karşılık geldiğini söylemektedir. Dolayısı ile kelimenin Galat dilinden 

gelmesini çok büyük olasılık olarak kabul etmektedir99
. 

İ-Iellenistik döneme tarihlenen Anthalogia Palatina 'da100 adı geçen fakat ilk kez 

nasıl ortaya çıktıkları ve cinsiyetlerinin ne olduğu tam olarak bilinmeyen Metragyrtoi ·ın 

Gallosların öncüleri oldukları düşünülmektedir 101 • Ana tanrıçanın kültünü bir çok yere 

Küçük Asya'da Kyzikos'tan Güney İtalya'da Lokri'ye kadar götüren ve yayanlar 

95 Fishwick, a.g.e., s. 24. 
96 Yermaseren, M. J., 1977a, a.g.e .. s. 65. 
97Preller und Robert, a.g.e., s. 648. Benzer bir uygulama Osiris'in törenlerinde de vardır. Firmicus 
Maternus De errore profanarum adlı eserinin 27. paragrafında bu uygulanıayı şöyle anlatınaktadır: "Bir 
ağaç kesilip ortasr oyulduktan sonra buradan çrkan parçalardan bir Osiris tasviri yapr/makta ve bu tası-ir 
bir yri sak/aneirktan sonra yaktlmaktadrr ". 
98 Frazer, J. G ., 1 926, a.g.e., s. 1 O - 1 1. 
99

E. N. Lane, "The Name of Kybele's Priests the Galloi'', Kybele, Attis and Related Cults: Essays in 
Memory of M. J. Vermaseren: 1 17 - 134, ( 1 996), s. 1 17 - 1 18. 
100 Anthalogia Palatina 6. 218. 
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Metragyroi yani Ana tanrıçanın bu dilenci rabipleri olmuştur. Bunlar hemen hemen her 

yerde yaptıklan hareketlerden dolayı hor görülmüşlerdir. Örneğin; Kratinos, 

komedilerinden birinde aşağılama amacıyla Atina'nın ünlü kahini ve çeşitli gizemterin 

ustası Lampon'a "Kybele 'nin dilenci si", Atina 'lı general İphikrates'te Eleusis'in değerli 

dadukhosu Kallias'a metragyrtes demiştir. Bu rahiplerin "kutsal şeyler geleneği"ni nasıl 

öğrendikleri hakkında hiçbir bilgi yoktur. Fakat bunların törenlerinde de tıpkı 

Galloslarda olduğu gibi cymbal ve tympanonun önemli bir yeri olduğu bilinmektedir102
. 

Adları ne olursa olsun bu rahip grubu özellikle Pessinus şehrinde Hellenistik 

dönemde etkin bir rol oynamıştır 103 . Pessinus yönetim olarak bağımsız bir kent olmasına 

rağmen içinde bulunduğu konumdan dolayı Ivi.Ö. 279 yıllarında Anadolu'ya gelen 

Galatlar'ın Tolistobog koluna bağlanmıştır. Bu rahip kentinin tarihi en azından Phrygler 

dönemine kadar geri gitmektedir w önemini Galat egemenliği boyunca da 

sürdürmüşlerdir 104 • M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bergama kralları ile 

Pessinus'lu rahipler arasında dostane ilişkiler kurulmuştur. Hatta Romalılar M.Ö. 205 

yılında Pessinus'tan alınıp Roma'ya götürülecek olan Ana tanrıça'yı simgeleyen taşı 

Pessinus'lu rahiplerden Bergama kralları aracılığı ile istemişlerdir 105 . 

Galatlar zamanla Pessinus kentini kontrolleri altına alınca Galat soylularının bir 

kısmı da kendi dini inaçlarına yakınlıklarından dolayı Ana tanrıçanın hizmetini 

girmişlerdir. Önceleri Phrygia'lı soyluların rahiplik yaptığı tapınakta Galat asıllı 

kişilerde görev yapmaya başlamışlardır. Galatlar zamanla Ana tanrıçanın tapınağının 

bağımsızlığını tanımışlar böylece Pessinus rahip-hükümdarlar tarafından yönetilmeye 

başlarriış 106 böylelikle baş rahip Attis özel bir konuma sahip olmuştur. M.Ö. 160 

yılılarına gelindiği zaman ise kendi dini inaçlarını reddedip tapınağın baş rahibi olan 

Galat soylu Attis ile kardeşi Aioioriks'in arası açılmış hatta Aioioriks tanrıçanın 

tapınağını yağmalatmıştır 107 . Bunun üzerine baş rahip Attis Bergama kralları II. 

101 Roller, L. E .. 1999, a.g.e., s. 230. 
102W. Burkert, iıı.: Çağ Gizem Tapıla rı. Çeviren: S. Şener 1 Ankara: imge Kitabevi Yayıncılık, 1999), s. 
66- 67. 
103Pessinus şehrinin dışında Anadolu'da Gallos ismine rastbjığıınız bir merkezde Hieropolis'dir. Strabon 
bu merkezdeki Galloslar hakkında bize bilgi vermektedir: Strab., a.g.e., XIII. 4.14. 
104V. Sevin, Anadolu'nun Tarihi Çoğrafyası 1 (Ankara: TTK Basıınevi, 200 I), s. 217. 
105Strab., a.g.e .. Xll.5.3., D. Magie, Roman rule in Asia ."inor to the end of the third century arter 
Christ 1- ll (Princeton, 1950), s. 48-49. 
106W. M. Ramsay, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası. Çe\ iren: M. Pektaş (istanbul, 1960), s. 159. 
107F. Lequenne. Galat'lar. Çeviren: Suzan Al be k (Ankara. 1491 ). s. 89 vd.; Magie, a.g.e., s. 26. 
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Eumenes ve II. Attalos ile mektuplaşarak kardeşine karşı onlardan yardım istemiştir 108 . 

Tabi ki bu sırada Galatlar arasında Ana tanrıçanın dinini benimseyenlerin sayısı artmaya 

devam etmiş hatta on kişiden oluşan rahipler kurulunun beş üyesi Galat soylu kişilerden 

oluşmuştur. On rahibin en eski üyesi Attis ünvanmı almış ve Battakes adlı Galatlı'da 

Attis ile baş rabipliği paylaşmıştır109 • 

M.Ö. 58 yılmda Pessinus'taki Ana tanrıçanın rahiplerini atama yetkisi Galatların 

Trokmeler koluna verilmiş ardından da Roma'nın denetimine girmiştiı· 110 • 

Gallos ismini taşıyan rahipler Romalılar ile ilk kez M.Ö. 189'da karşılaşmışlardır. 

Polybios bu karşılaşmayı şöyle anlatır: "Roma konsülü Manlius, Asia geçisi sırasında 

aşılması güç ve derin yarlar arasından akan Sangarios üzerine köprü kurdurmuştu . 

Nehrin kıyısmda kamp kurduğu sırada, Pessinus 'taki Tanrıların Anasının rahipleri olan 

Attis ve Battakes adında iki Gallialz geldi ve tanrıçanın, onun zaferini kehanet 

b d ~ h b d'l "111 uyur ugunu a er ver t er... . 

Romalılarla birlikte Pessin us 'tak i rabiplik kurumunda da bazı değişiklikler 

meydana gelmiştir. Yine başlarında bir baş rahip olmak üzere on kişilik bir rabiplik 

kurulu vardır. Bunlardan Pessinus'ta başkanlık yapan ve Roma'lı olan bir rahip ile baş 

rahip olarak görev yapan bir Phrygia'lı rahip vardır. Phrygia'lı rahip Archigallus olarak 

Roma'lı rahip ise Archiereus olarak adlandırılmaktadır 112 • 

Galloslar için 15 - 28 Mart tarihleri arasmda Attis adına düzenlenen kült 

törenlerinde özellikle 24 Mart Sangeuın yani kan akıtma günü çok önemlidir. Çünkü 

bugün Attis gömülmektedir ve onun adına tutulan yas doruk noktasına ulaşmaktadır. 

Bugün' Gallos'lar esrik bir ruh hali içerisinde müzik eşliğinde kendilerini kamçılayarak 

yaralamaktalar, taş veya keskin kırık çömlek parçasıyla kendilerini hadım etmekteler113 

ve akan kanlarını kurban olarak sunağa akıtınaktadırlar. Hepding'e göre rahiplerin 

kendilerini bu şekilde ilkel aletler ile hadım etmeleri törenin eski şekline bağlılığmı 

108Baş rahip Attis ile Bergama kralları arasında geçen mektuplar için bkz.: C. B. Welles, Royal 
Correspondence in the H elienistic Period: A Study in Greek Epigraphy (London, 1 934), s. 55- 61. 
109Lequenne, a.g.e., s. 91. 
110

S. Mitchell. Anatolia Land, Men and Gods in Asia Minor, 1: The Celts in Anatolia and the Impact 
of Roman Rule, II: The Rise of the Church (Oxford. 1 993). s. 34. 
111 Polyb., a.g.e., XX1.37. 
112Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 98. 
1131ul., a.g.e., V. 1680 (Bkz.: Kat.No. 56); Lancellotti, a.g.e., s. 98. 
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göstermektedir114
• Hadım edilen cinsel organıara nasıl bir işlem yapıldığı net değildir. 

Arnobius, Attis'in kendini hadım etmesinden sonra Ana tanrıçanın erkeklik organını 

aldığını ve yıkayıp, pudralayıp, bir beze sardığını bildirir115
• Prudentius tamıçaya 

verildiğini 116 , Macrobius ise mağaralara gömüldüğünü aktarmışlardır 117 • Bir yazıta göre 

ise bunlar bir kadın tarafından teslim alınmaktadır118 • Modern yazarlardan Hepding 

kernos içine yerleştirilip tapınağa gömüldüğünü119 Frazer ise ya Ana tamıçanın 

heykelinin üzerine fırlattıklarını ya da Ana tanrıçaya adanmış yer altı odalarına 

gömdüklerini 120 savunur. Hadım olmadan Gallos olmak isteyenler olursa bunlar 

sembolik olarak kesilen koçun yada boğanın kesilen organını aynı şekilde tapınağa · 

gömmektedirler 121 
• 

Rahiplerin 24 Martta kendilerini hadım ettikten sonra 27 Martta da önemli bir 

görevleri vardır. Bu gün yani Lavatio günü baş rahip Ana tanrıçanın heykelini alarak 

Tiberis'in bir kolu olan Almo kıyısına taşır ve onu yıkardı 122 . Bu hadım rahipler aynı 

zamanda Taurobolium ve Criobolium törenlerinde de görev almaktadırlar. 

Prudentius 'un aktardıklarına göre bu günlerde baş rahip bir çukurun içine inmekte ve bu 

çukuı·un üstü kalaslar ile örtülmektedir. Bu kalasların üzerinde kesilen boğanın kanı ile 

baş rahip yıkanmakta böylelikle baş rahip tanrısal bir saygınlık kazanmaktadır 123 . 

Galloslar tarafından yürütülrn bu ritüeller Romalılar tarafından şaşkınlıkla 

karşılanmıştır. Romalı baş rahip Pontifex Maksimus bu kişilerin törenler dışında 

ortalıkta dolaşmalarını yasaklamış hatta kült ile ilgili törenierin Ana tanrıça'nın 

tapınağının dışında yapılmasına izin bile vermemiştir. Fakat Romalı Yatandaşlar 

arasında her zaman Ana tanrıçanın rahibi olmak isteyenler çıkmıştır 124 . Burkeı1 buna 

şöyle bir açıklama getirmektedir; Gallos rahipliği, toplumun belli bir kesiminde de olsa, 

kabul gören ve hatta kazanç kapısı olan bir yaşam tarzıydı. Üstelik Roma yönetimi 

114Hepding, a.g.e., s. ı 61. 
115Arnob., a.g.e.,V.7 (Bkz.: Kat.No. 9I) 
116 Pnıdentius, Peristephanone, XV. I 068. (Bkz.: Kat No. ı 02) 
117Macrobius, Saturnalia, 1.2 ı. I O. 
118CIL.XII.5ıO. 
119Hepding, a.g.e., s. ı 9 I - I 92. 
12°Frazer, J. G., ı 926, a.g.e., s. 4 vd. 
121 Nilsson, M. P., ı 950, a.g.e., s. 625. 
ıııT . a "8 uıc n, a.g.e., s . .) . 
123 Prud., a.g.e., X. ı 002- ı 050 (Bkz.: Kat. No. ı O ı - ı 02). 
124Dionysius Halikarnasseus, Roman Antiquities. Çeviren: E. Cary (Harvard Univers it). Loeb, ı 937 -
ı950), 11.19. 
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içerisinde de oldukça iyi örgütlenmiş bir grup olarak yer almaktaydılar bu da onların 

ayrıcalıklı bir grup olmalarına neden olımıştur 125 • 

Bunlar Kan gününde kendilerini hadım ettikten sonra uzun kollu ve kemerli, 

çoğunlukla san ya da renkli, uzun elbiseler ve başlarına da çenenin altında bağlanabilen 

bir başlık giymektedirler. Elbiselerinin gögüs kısımları süslü olup boyunlanna 

kabartmalı resimler asmaktadırlar, bunlarda genelde Attis' in betimleri yer almaktadır, 

parmaklaı·ına yüzükler ve kulaklarına da küpeler takmaktadırlar Uzun peruklar takıp 

bunları da genellikle beyazlatmaktadırlar. Bazen de saçlannın bir kısmını Ana tanrıçaya 

adamaktadırlar. Attis 'e yas gününde korkunç ve darmadağın bir görüntü içerisinde 

olurlardı. Daha sonraki günlerde ise saçları bakımlı olurdu. Yüzlerine ise ağır bir 

makyaj yapmaktadırlaı.ı 26 • Galloslar için , kıyafet ve takılar kadar önemli bir aksesuarda 

kızgın iğneler ile derilerini yaptıkları zambak ve tef şeklindeki dövmeleri olmuştur127 . 

Herodotos bunların boytmlanna bir trampet ve tanrıçanın imgelerini asmış bir 

şekilde dolaştıklarından söz etmektedir128
. Kendilerini horozu amblem olarak seçen 

Gallosların Roma'da bulunmuş heykelleri de Herodotos'u doğrular şekildedir. Mermer 

bir heykelde Gallos ayakta ve uzun bir tunica manicata giyimli olarak betimlenmiştir. 

Boynunda geniş bir tapınak gibi asılı duran, elinde asası ile Attis'i betimleyen bir 

gögüslüğü vardır. Buııun her iki yanınada Attis'in büstünün olduğu yuvarlak 

madalyanlar yapılmıştır. Sol omzundan aşağıya doğru ise bir kamçı sarkmaktadır 129 

(Levha 62). Bu heykele göre daha iyi korunmuş M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bir 

kabaı·tmada da Gallos yine tunica manicata giyimli olarak tasvir edilmiştir. Başında ise 

defne yaprakları ile süslenmiş, ortada sakallı muhtemelen Sangarios'un büstü yanlarda 

ise Attis'in büstü olan bir taç vardır. Gögsünde üzüntülü Attis'in tasvir edildiği bir 

madalyon taşımaktadır. Sol elinde Ana tanrıçanın insanlara daima hediyesi olan bir 

sepet dolusu meyve taşımakta sağ elinde ise üç mersin dalı tutmaktadır. Bunun üzerinde 

duvarda bir ip ile aşağı sarkan iki zil yer almaktadır. Diğer tarafta ise bir tamburin, biri 

düz diğeri kıvrımlı flüt, kutsal objeler içeren bir sepet ve kırbaç bulunmaktadır (Levha 

125Burkert, a.g.e., s. 69. 
ı26H d" . ep ıng. a.g.e., s. 193; Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 98; M. Beard - J. North and S. Prıce, 

Religions of Rome, Yolu me 2: A Sourcebooli (Cambridge, I 998), s. 209 vdd. 
ın 

Pnıd., a.g.e., X. 1076-1085. 
128Hdt., a.g.e., IV.76. 
129 Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 99. 
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63) 130
• Ostia yakınındaki Portus mezarlığından bulunmuş bir Gallos tasvirinde ise elinde 

bir meşale tutan Archigallos bir çam ağacı altında yüksek bir heykel ayaldığı üzerinde 

dikilmiş tanrı Attis'e taparken tasvir edilmiştir. Attis'in sol elinde bir çoban değneği sağ 

elinde ise bir flüt tutmaktadır. Ağaçtan ise ziller sarkmaktadır131 (Levha 64a). 

Öncüleri Metragyrtoi diye adlaridırılan bu hadım rahipler Yunan dünyasında pek 

te hoş karşılanmamıştır. Zaten Attis için yapılan kült törenlerinde bu hadım rahiplerden 

hiç söz edilmemektedir. Yunan dünyasındaki bu törenler kadın rabibeler tarafından idare 

edilriıiştir 132 • Romalılar da tıpkı Yunanlılar gibi Gallosları hiçbir zaman hoş 

karşılamamışlar ve halkın onlar gibi hadım olmasına izin vermemişlerdir. Ama Roma 

devleti içerisinde halktan bir çok kişinin onlar gibi hadım olarak o gruba dahil oldukları 

da bilinmektedir133 
• 

Galloslar ile ilgili en genış bilgiyi yıne Romalı kaynaklardan ve arkeolojik 

belgelerden öğreniyoruz. Anadolu'daki Gallosların ise nasıl bir dinsel uygulama 

içerisinde oldukları yada nasıl bir görünüşe sahip oldukları hakkında malesef şu an için 

bilgi sahibi değiliz. Gelecekteki arkeolojik araştırınalar onların Anadolu'daki 

konumlarını öğrenmemiz açısından büyük önem taşıyacaktır. 

4. KÜL T TÖRENLERİ 

Antik yazarlar Ana tanrıça'nın Attis'e aşık olduğunu ve tüm sevgisini ona verdiği 

konusunda hem fikirdirler. Attis Ana tanrıçaya bu seygisinden dolayı bağlılık yemini 

eder fakat sözünde durmaz ve Midas kralının kızı la ile evlenir. Düğün törenleri 

sırasında Ana tanrıça Attis'i bu yaptığından dolayı cezalandırır ve onun çıldırmasına 

arkasından da kendi kendisini hadım etmesine neden olur. Yaptıklarından pişman olan 

Ana tanrıça Zeus'a yalvarır ve Attis'in tekrar hayata dönmesini ister. Zeus ise bunun 

mümkün olmadığını ama Attis'in vücudunun çürümeyeceğini, saçlannın hep 

uzayacağını ve serçe parmağının da hareket edebileceğini söyler134
. Mythosta bu 

anlatılanlar sırası ile her yıl ilkbaharda Attis için düzenlenen törenierede yansımıştır. 

130 Aynı, s. 99- 100. 
131 Aynı, s. 100. 
132P.' Foucart, Des associations religieuses chez le Grecs (Paris, 1873), s. 92. 
133Ç. Dürüşken, Antikçağ'da Yaşamın ve Öliimün Bilinmezine Yolculuk, Roma'nın Gizem Dinleri 
(İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000), s. 71-72. 
134 Paus., a.g.e., VII. 17.9-12, Arnob., a.g.e., V.S-12.; Ov.met.. a.g.e .. IV.ISI-244. 
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Antik kaynaklarda Attis mythosu Phryg kökenli olarak gösterilsede Phrygler'in 

Attis için düzenledikleri yıllık törenler hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı olup var 

olan bilgilerde Roma kaynaklarına dayanmaktadır. 

Phryglerin törenlerinden ilk bahseden Herodotos' dur. Yazar, Anarkharsis' in 

Kyzikos' ta Ana tanrıça için yapılan törenleri gördüğünü ve ülkesine gittiğinde tıpkı 

gördükleri gibi bir tören yapmak istediğini fakat yurttaşları tarafından öldürüldüğünü 

bildirir135
. 

Herodot'un sözünü ettiği tören muhtemelen orgiastik müzik eşliğinde ormanda 

kutlanan bir törendir. Yazar burada kendini hadım eden rahiplerden söz etmemektedir. 

Hepding'e göre Herodotos bu hadım rahipleri tanımamaktadır. Çünkü eğer tanımış 

olsaydı bunlardan da bahsedeceğini savunmaktadır. Rapp ise henüz bu dönemde hadım 

rahiplerin semitik dinlerden Kyzikos 'daki tanrıçanın kültüne geçmediğini 

savunmaktadır 136 . Herodotos burada Attis'ten de söz etmemektedir137
• 

Herodotos'un da bahsettiği gibi Phryg törenlerinde özellikle orgiastik müzik çok 

önemlidir138
• Ana tanrıça ve hatta çoğu zaman Attis elinde bir tympaneum ile tasvir 

edilmiştir. Kendilerini hadım eden rahiplerde de bulunmaktadır. Buna ilaveten 

cymballer, flütler ve borazanlarda törenlerde kullanılmaktadır 139 . 

Phryg törenlerindeki bu orgiastik müzik Thrakya'daki Dionysos törenlerinde de 

görülmektedir ve her iki kültür arasında bu konuda benzerlikler söz konusudur. Strabon 

bize bu benzerliklerden söz etmektedir140
• Fakat aralarındaki iklimsel farklılıktan dolayı 

Phrygia'daki törenler daha coşkulu bir biçimde yapılmaktadır. Çünkü Anadolu'da yazın 

bitkileı~i kavuran sıcakların ardından Mart ayında doğanın birden bire yeşermesi ile 

insanlar coşku içerisinde çılgınca danslar ederek kendilerinden geçmektedirler. Oysa bu 

mevsimsel geçişler Thrakya'da daha yumuşak bir şekilde hissedilmektedir ve bu da 

törenierin daha sakin kutlanınasına neden olmaktadır 141 . Phryglerin Avrupa kaynaklı 

135Hdt., a.g.e., IV.76 (Bkz.: Kat.No. 17). 
136H d' ı27 ep ıng, a.g.e., s. . 
1
'

7H d. I '8 · ep ıng. a.g.e., s. _ . 
ı3ssı . . ,~7 10'.\eı man, a.g.e., s. _.) . 
139Hepding, a.g.e., s. ı 28. 
140Strab., a.g.e., X.3. ı 6 (Bkz.: Kat. No. 29). 
14 ıDürüşken, a.g.e, s. 73; Trakya'da da Phrygia'da olduğu gibi rahiplerin kendilerini hadım etmeleri 
görülmemektedir. Aynı şekilde Attis mitosunun Lidya versiyonunda da hadım olayı görülmeınektedir. 
Sanders, a.g.e., s. 265. 
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kültürlerin törenlerinden ayrılan yönü ise kendini hadım eden rahipleridir. Hepding'e 

göre bu Phryg kültürüne semitik kültürlerin etkisi ile girmiş bir özelliktir142
• 

Phryg törenlerinden bahseden diğer bir yazar ise Plutarkhos'dur. Plutarkhos Phryg 

tanrılarının kışın uyuduklarını ve yazm tekrar u yandıklarını bildirmektedir143
• Hepding, 

Plutarkhos'un söylediklerine şöyle bir açıklama getirir. Attis'in kışın uyuması ölümü 

anlamına gelmektedir. Bu yüzden insanlar yas tutarlar ve tanrının ölümüne ağıtlar 

yakarlar yazın ise tanrının tekrar dirildiğini kabul ederler ve bunun için de şenlikler 

düzenlerler. Yani Attis için yılda iki kez tören yapılınaktadır 144 . 

Diodorus ise Attis'in bedeninin yakıldığını ve törenlerde genç bir heykele Attis 

gibi davranıldığmı bildirir145 
• 

Yazarlardan Julius Firınicus Maternus ise Phryglilerin Ana tanrıça için yıllık bir 

tören düzenledikleri sırada Attis'in ölümüne ağıtlar yaktıklarını ve Ana tanrıçanın 

rahiplerinin Attis'in yaptıklarını hatırlatmak için kendilerini hadım ettiklerini 

bildirmektedir146
. 

Herodianos'ta Pessinus'taki Phryglerin törenlerinin Gallos kıyısında 

gerçekleştirildiğini ve törenin son gününde nehirde Kybele'nin idolünün yıkandığını 

söylemektedir147
. 

Phryg törenleri ile ilgili olarak antik yazarların bize bildirdikleri bu kadar ile 

sınırlıdır. 

Roller'a göre ise aslında Phryg halkının yaptığı bu törenler yüksek rahip Attis'in 

ölümü için veya Yunan kahramanlık kültünde olduğu gibi Attis isimli bir kralın soyut 

figüri iÇin yapılmış yıllık törenler olmalıdır 148 . 

Her kim için yapılmış olursa olsun bölgede, en azından geç dönemlerde, 

erginlenme törenlerinin yapıldığı bilinmektedir149
• Ve bu törenierin hepsi de Phrygli 

ı-o unsurlar taşımaktadır ) . 

142Hepding, a.g.e, s. 129. 
143Plutarchos, Oe lsıd et Osiris, Çeviren: F. C. Babbitt (London, Loeb, 1936), 69p, 378F (Bkz.: Kat.No. 
34) 
144H d" 1 "O ep ıng. a.g.e .. s. .) . 
145Diod., a.g.e., III. 59 (Bkz.: Kat.No. 25) 
146Firm., a.g.e., c. 3. 
147Herodian., a.g.e., Lll (Bkz.: Kat.No. 36). 
148Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 251 vdd. 
149Ö. Çapar, "Phrygia ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri", Cumhuriyetin 60. Yıldönümü 
Armağanı. Ankara Üniversitesi Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, ( 1987), s. 68. 
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Biz Phryglerin törenleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Romalıların eski Phryg 

karakterlerini koruyarak yaptıkları Mart aymdaki törenlerinden biliyoruz 151
• Konu ile 

ilgili detaylı bilgiyi Roma bölümünde vereceğiz. 

4.1. Yunanistan 

Attis Yunanlıların düşünce ve geleneklerine yabancı bir tanrı olması 

bakımından Yunanistan'da çok yaygın bir tapınım görmemiş olmalıdır 152 . 

Yunan sanatında Attis'i ilk kez M.Ö. 4 yüzyıla tarihlenendirilen kabartmada 

Agdistis ile birlikte görmekteyiz 153
• 

.. 1"4 
M.O. 2. ~üzyılda ise Attideialar olarak adlandırılan yazıdar vardır ) . Bu 

yazıtlarda Attis adına yapılan törenlerden söz edilmektedir155
• Bu törenlerde rabibeler 

görev alınaktadırlar156 erkek rahiplerden sadece bir kez söz edilmektedir. Bu konu 

üzerinde çalışan araştırınacı Foucart' a göre törenler iki bölümden oluşmaktadır. 

Diodorus'un da belirttiği gibi birinci bölümde Attis'in ölü bedeni esasen cesedi 

bulum11akta ve ceset bir kline üzerine yatırılarak etrafında ağıtlar yakılmaktadır. İkinci 

bölümünde ise Attis'in yeniden dirilişi kutlanmaktadır. Bu aşamalardaki tüm hazırlıklar 

bayan rahipler tarafından yapılmaktadır. İki bölümden oluşan bu törenierin bir törenin 

bölümleri mi yoksa vılda ayrı ayrı gerçekleştirilen törenler mi olduğu tam açık 

d -·ıd· 1''7 egı ır · . 

150Roller. L. E .. I 999. a.g.e .. s. 252. 
151 Hepding. a.g.e, s. 134. 
152 

AV lll. s. ı 3-L 
153 Y~nanistan- Pire'deki bu kabartma Roller ve Sanders tarafından Attis kültüne dair en erken kült belgesi 
olarak kabul edilse de esasında bu kabartma bir antlaşma kabartmasıdır ve bu tür kabartmalarda Zeus ve 
Hera yada Athena ve Asklepios gibi tanrılarda yaygın olarak bu şekilde betimlenmektedir. Pire örneğinde 
ise bu şema içinde Agdistis olarak adlandırılan tanrıça ile birlikte Attis betimlenmiştir. bu kabartmada 
Agdistis ile Attis'in betimlenmesi kabartmanın muhtemelen Phrygia'lı birisi tarafından yaptırıldığına 

işaret etmektedir. Kabartma Phrygia'lı bu tanrıların Yunan dinine esasen geleneğine bir uyarlaması olarak 
düşünülmelidir. Kısacası bu kabartma M.Ö. 4. yüzyılda Atina ve çevresinde Attis'in Ana tanrıçanın 
yanında yagın tapınıınına işaret etmemelidir. Çünkü Ana tanrıçanın Attis ile birlikte betimleri Atina ve 
çevresinde daha bu tarihten neredeyse 2 yOzyıl sonra yaygın olarak görülmeye başlanacaktır. Naumann, 
F., a.g.e., s. 239 vdd.: Roller. L. E., I 999, a.g.e., s. 243 vd.; Sanders, a.g.e., s. 268. 
ı 54 1G ii 1315: lG ii 1328. 
155Roller. L. E.. 1999. a.g.e .. s. 223 - 224. 
ı 56Yunan Thesınophoria şenliklerinde de sadece kadınlar görev almaktadırlar. Aynı şekilde Eleusis 
ınysterialarında. bütün gece uyumama nöbeti de yine kadınlar tarafından tutulmaktadır. Adonis' in 
yalandan ölmesi ve yeniden topraktan çıkartılınası da yine kadınlar tarafından yapılmaktadır. 

Theocritos·un on beşinci idilinde ağıtı söyleyen kadındır ve gün doğarken kalkıp tanrının cesedini sulara 
atanda yine bir kadındır. !\lısır'da Osiris için ağlayanlarda kadınlardır. T. H. Gaster, Thespis - Eski 
Yakındoğu'da Ritüel Mit \e Drama. Çeviren: M. H. Doğan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, Birinci Basım 
2000). s. 354. 
1qF t 9! - oucaı . a.g.e., s. -· 
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Ancak Yunanistan'daki kült törenlerinde hadım rahiplerden hiç söz 

edilmemektedir 158
. 

4.2.Roma 

Roma'ya dışarıdan kültlerin girmesi Etrüskler dönemine kadar geri 

gitmektedir. Özellikle Yunanlıların antropomorf tanrı betimlemelerinden etkilenen 

Romalılar ilk olarak M.Ö. 485 yılında Dioskurlar daha sonra da M.Ö. 431 yılında 

Kyme'den Apolion kültünü kendi dinlerine dahil etmişlerdir. imparatorluk döneminde 

ise dönemin politik ve siyasi anlayışı ile birlikte bu etkilenmeler daha yoğun olarak 

görülmeye başlamıştır 159 . Bir taraftan batıdaki denizci ulusların tanrıları yavaş yavaş 

imparatorluk içerisinde etkili olmaya başlarken diğer taraftan tüccar, asker ve kölelerde 

Phrygia'dan Kybele ve Attis, Mısır'dan İsis ve Serapis gibi kültleri Roma'ya 

taşımışlardır 160 . 

Şimdi Romalıların Kybele 'yi kendi kültlerine nıçın ve nasıl dahil ettiklerini, 

Attis'in Roma'ya Kybele ile birlikte mi götürüldüğü yoksa Attis kültünün daha geç bir 

döneme mi ait olduğunu, Attis'in bu ülkede nasıl saygı gördüğünü ve onun adına 

düzenlenen kült törenlerini inceleyelim. 

Romalılar, II. Kartaca savaşı sırasında Kartaca kralı Hannibal'in ezıcı gücü 

karşısında Sibylla'nın kitaplarına başvurmaya karar verirler 161
. Sibylla kitapları, 

Hannibal'i ancak Küçük Asya'daki Pessinus şehrinde bulunan Ana tanrıçayı şehirlerine 

getirmeleri sayesinde şehirlerinden geri çekilmesini sağlayabilecekleri kehanetine işaret 

ederler'
162

• Bunun üzerine Romalılar. o zaman Bergama krallığının koruması altında 

bulunan Ana tanrıçanın sembolü kara taşı 163 almak üzere Bergama kralı Attalos ile 

bağlantıya geçmişler ve M.Ö. 204 yılında görkemli bir tören ile şehirlerine 

1581-!epding, a.g.e., s. 136- 137. 
159

1-1. Denıirçioğlu. Roma Tarihi: Cumhuriyet (Ankara: Türk Tarih Kurumu, l 993), s. l 95. 
16

°F. Cunıont. Astrology and Religions Among The Grek and Romans (New York, 1960), s. 50. 
161 

E. O. James, The Cu lt of M other - Goddess, An Archaeological and Docuınentary Study (London: 
Thames und Hudson, 1959), s. 168. 
162

S. A. Takacs, ''Magna Deum Mater Idaea, Cybele and Catullus' Attis", Cybele, Attis and Related 
Cults. Essays in Meınory of M. J. Verınaseren, Ed.: E. N. Lane (Leiden, New York, ı 965, ss. 367 -

385), s. 
163

Livius Anadolu'dan Roma'ya götürülen Ana tanrıçanın sembolü için şu isimleri kullanmıştır: İda Anası, 
Kybele. Gök taşı (Meteor) ve Kara idol. Füruzan Kınal. "Kara Tanrıça Olarak Kybele", Türk Tarih 
Kongresi, IX: 235- 239 ( l 98 ı). s. 235. 
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getirmişlerdir 164 • Antik yazar LiYius Ana tanrıçanın Roma'ya getirilişini şu şekilde 

anlatmaktadır: 

"Publius Cornelius Scipio. Romamn ileri gelen kadınları ile birlikte Ostia 

limanında tanrıçayı karşılamak üzere görevlendirilmiştir. Gemi Tiberis 'in ağzına 

geldiğinde Scipio emtedildiği gibi yaptı ve denizi kürekleriyle yarzp tanrıçayı 

rahiplerinden alarak karaya çıkardı. Kentin ileri gelen kadınfarz onu teslim aldılar. Bu 

kadınlar tanrıçayı elden ele geçirerek götürdüler. Bütün kent tanrıçayı karşılamak için 

toplanmıştı. Ve tanrıçanın geçeceği ı-ol güzergahı boyunca tütsü yakıcılar 

yerleştirilnıişti. Halk tütsüleri vakarken tanrıçanin kente istekle ve dostça girmesi için 

valvarmaktadır. Kadınlar tanrıçan Palatinus 'taki Zafer Tapınağına yerleştirmişlerdir . 

O gün yani 4 Nisan bayram olarak kabul edildi. Kalabalık halk grupları, Palatinus 'taki 

tanrzçaya armağanlar getirdiler re orada tanrıların şölen sofraları kuruluvdu. 

Megalesia adı verilen oyunlar düzenlendi ...... 165 

Romalılar, M.Ö. 203 yılında Hannibal'i ülkelerinden uzaklaştırmışlar 166 ve bunun 

üzerine Ana tanrıçaya Roma'da Magalesia adı Yerilen törenler düzenlemişlerdir167 . 

Kybele kültünün Roma'ya getiriliş tarihi net olmasına rağmen Attis kültünün 

Roma'ya getiriliş tarihi ile ilgili görüş ayrılıkları söz konusudur. Livius'un Kybele'nin 

getirilişi ile ilgili olarak aktardıklarında kesinlikle Attis'ten söz edilmemektedir168
. 

Frazer, Roma 'ya Ana tanrıça kültünün götürütmesi sırasında Attis kültünün de 

götürüldüğünü ve bunun en büyük kanıtı olarakta Roma da Cumhuriyet döneminin 

sonundan önce hadım edilmiş rahiplerin halk tarafından tanınıyar olmasını 

164E. Simon, Die Götter der Römer (Germany: Hirnıer Verlag München, 1990), s. 146 vd.; 1. F. Gardner, 
Roman Myths (Austin, 1993), s. 56- 58.: Turcan. a.g.e .. s. 35- 36. 
165Livius, Ab urbe condita. Çeviren: B. O. Foster (London, New York, Loeb, 1919- 1951), 29.14.10-14 
(Bkz.: Kat. No. 71) 
166Lequenne, a.g.e., s. 72. 
167Bayramın adı tanrıçanın Magna Mater sıfatından türetilmiş olan Megalesia ya da Megalensia 
kelimelerinden gelmektedir. Törenler 4 - I O Nisan arasında yapılmaktadır. Livius'a göre törenin 4 
Nisan'da başlaması bu tarihte Ana tanrıçanın kültünün kabul edilmesinden ve Palatine'deki tapınağın 
inşaatının başlanmasına karar verilmesinden kaynaklanmaktadır. 1 O N isan ise Ana tanrıçanın doğum günü 
olarak kabul edilmektedir aynı zamanda Palatine'deki tapınağın tanrıçaya adanma günüdür. Bu bayram 
aristokrat insanlar tarafından organize edilmektedir. Kesinlikle normal halktan insanların katılınası 

yasaktır. Kurbanlar (her iki gi.inde de birer düve). tiyatro oyunları ve kanıavaHar gerçekleştirilmektedir. 
Aristokrat insanlar, moretum adı verilen içinde beyaz peynir ve baharatların bulunduğu bir tabak 
sunusunda bulunnıaktadırlar. Çünkü Ana tanrıçanın bu bitkiler ile insanın hayatta kalmasını sağladığı 
düşüni.ilnıektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Vennaseren. M. J .. 1977a, a.g.e., s. 124- 125; Turcan, a.g.e, s. 
3 7 vd.; M. R. Sal zman, "The Representation of April on the Cal en der of 345", AJA 88: 43 - 50, ( 1988). 
168Lancellotti, a.g.e., s. 77. 
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göstermektedir. 169 Senato hadım rahiplerin yaptıkları çılgınlıklara sıcak bakmadığından 

halktan hiç kimsenin Ana tanrıçanın rabipleri Galloi 170 gibi kendini hadım etmelerine ve 

onların çılgın ayinlerine katılmalarına izin vermemiştir 171 . Gallosların sadece Nisan 

festivalleri boyunca, yılda bir kez, doğulu kostümler içerisinde ve boyunlarına astıkları 

resimler ile sokaklardan geçmelerine ve kapı kapı dolaşarak tapınağın ve kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak için para toplamalarına izin vermişlerdir. Daha sonra bir yıl 

boyunca hiç ortalıkta görünmemektedirler172
• Cicero, De Legibus adlı eserinde 

rahiplerin bu şekilde davranmalarının halkın kafasının boş inançlada dolmasına aynı 

zamanda İnaddi acıdan da yıpranmasına neden olduğunu savunmuştur 173 • 

Lambrechts'e göre ise Attis ne Cumhuriyet döneminde ne de Roma 

İmparatorluğunun ilk yıllarında Romalılaı·ca bir tanrı olarak kabul görmemiştir. Attis'i 

bir tanrı olarak ancak Antonius Pius zamanında yapılan büyük reform sonucunda kabul 

etınişlerdir 174 • Fakat Lambrechts' in bu düşüncesinin doğru olmadığı Romanelli 

tarafından Palatine tepesinde yapılan kazılar sonucunda anlaşılmıştır 175 . Çünkü bu 

kazılarda M.Ö. 191 yılına tarihli çok sayıda Attis heykelciği gün ışığına çıkartılmıştır. 

Veımaseren ve Showennan'a göre bu arkeolajik malzemeler kültün en azından M.Ö. 

191 yılına kadar geri gittiğine işaret etmektedir176
. Lambrechts, Romanelli, Vermaseren 

ye Showerman'ın bu düşüncelerine karşı çıkmıştır. Ona göre Romanelli tarafından tespit 

edilen heykelcikler kendi oğullarını Kybele'nin koruması altına veren annelerin birer 

adaklarıdır. Ve eğer gerçekten Attis Kybele ile birlikte Roma'ya getirilmiş olsa idi 

onunda Kybele gibi arkeolajik tasYirlerinin olması gerektiğini savunmuştur 177 • 

169Frazer. J. G., ı 926, a.g.e., s. 3 - 4. 
17üAyrıntılı bilgi için bkz.: Kült Personeli Gallos bölümü. 
PIT "8 urcan. a.g.e., s . .J . 

mGalloslar ile tanrıça Ma'nın rahipleri arasında benzerlikler söz konusudur. Onlarda silahlar ile danslar 
yaparak kanlı çılgınlıklar yapmaktadırlar. Siyahlar içinde. Kybele'nin rahipleri gibi kıymetli taşlarla süslü 
taçlar ve uzun şeritli yünlü elbiseler giyınektedirler. Uzun saçları uçuşarak ellerinde iki ağızlı baltaları ile 
tek ayakları üzerinde dans etmektedirler. Dans ederek kendilerinden geçen rahipler kendilerini izleyen 
halka geleceğin kehanetinde bulunmadan önce idole kırmızı lekeler saçmak için kollarını kesmektedirler: 
Showennan. a.g.e., s. 37- 41. 
173Cicero. De Legibus, Çeviren: C. W. Keyes (London, New York, Loeb. 1938), 11.16.40. 
17~P. Laınbrechts, Attis: Van Herdersımaap tot God (Brussels, 1967), s. 47-48. 
175Burada tespit edilen Attis fıgürinleri çok çeşitlilik göstermektedir. Attis ayakta, otururken, binici olarak, 
syrinx çalarken gösterilmiştir. Bazı örneklerin belden aşağı kısmının çıplak olarak yapılmış olınası onun 
Attis olarak anlaşılınasını sağlamıştır. P. Romanelli, ''Magna Matere Attis sul Palatino". Hommages in 
Jean Bayet, Ed.: M. Renard and R. Schilling (Brussels, ı 964, ss. 619- 626). 
176Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 43, 56; Showerınan, a.g.e., s. 40- 41. 
177 b Lam rechts, a.g.e., s. 49. 
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Romalıların Attis'i ne zaman tanıdıkları ve onu tanrı olarak ne zaman kabul 

ettikleri tam olarak açık olmayan bir konudur. Aynı şekilde Romanın Cumhuriyet 

döneminde düzenledikleri törenierin de nasıl yapıldığına dair çok fazla bilgi söz konusu 

değildir. Fakat bilinen bir şey vardır ki Attis, Kybele olmadan hiçbir zaman tapınım 

görmemiştir ve kült törenlerinde Phrygia'daki gelenekler uygulanmıştır178 • 

Phryg törenlerinin en belirleyici unsuru orgiastik müzikleri ve bunun eşliğinde 

yaptıklan danslandır. Romalılar Ana tanrıçanın kültündeki bu ~üksek sesli feryatların 

eşliğinde yapılan vahşi dansları, flüt ve tamburin ile gerçekleştirilen enteresan müziği 

görünce devlet denetiminde kentlerine getirilen ve tapınılmaya teşvik edilen Ana tanrıça 

kültünün hiç de kendilerine uygun olmadıklarını anladılar. Özellikle de Ana tanrıçanın 

sevgilisi Attis'in kendini hadım etmesine öykünerek insanların kendilerini yaralamaları 

ve hadım etmeleri Romalılar tarafından şaşkınlık ile karşılanmıştır179 . 

Bu nedenle kült törenleri Phrygli unsurlar taşısa da 180 denetimi Roma 

yöneticilerindediL Çünkü yapılan törenler içersinde Romalıların yaşayış ve düşünüş 

biçimleri ile ters düşen bazı adetler söz konusudur. Özellikle insanların kendilerinden 

geçerek hadım olmaları Romalılarca hoş karşılanmıyordu zaten yasaklanmıştı da181
• 

Fakat tüm bu yasaldamalara rağmen kendilerini törenlerde hadım eden insanlar 

vardır 182 • 

İmparator Augustus döneminde ise Kybele kültü önemli bir konuma gelmiştir. 

Çünkü Augustus kökenini Küçük Asya' daki tannlara bağlamaktadır. Bu nedenle de 

halkın Kybele külüine tapınımına izin verilmiştir. Augustus'un ölümünden sonra Julius 

Claudiuslar sülalesi içinde de Kybele'ye olan bağlılık devam etmiştir 183 • 

İmparator Claudius ise 184
, Kybele dininin gizemlerini kabul edip bunu yaymaya 

çalışmış ve takvimde bir hattayı da Attis'e adamıştır 185 • Böylelikle Romalılar arasında 

178 Frazer, J. G., I 926, a.g.e., s. 3 - -J.. 
ı79Sh ' . o 4" ov.eıman, a.,.e .. s . .J. 
180Antik yazar Dionysius Halikarnasseus'tan öğrendiğimize göre Roma'daki törende Ana tanrıçanın 
şeretine flüt ve tympanon çalanlar Phygia'lı bir rahip ve rahibedir. Dion.Hal.. a.g.e., 11.19. 
181 Dion.Hal.. a.g.e., ll. I 9. 
182M.Ö. I 02'de Q. Servilius Caepio isimli bir Romalının kölesi ile M.Ö. I O I 'de Genicius isimli bir 
Roma'lı kendilerini hadım etmişlerdir. Showerman, a.g.e., s. 44. 
183 E. Simon, Augustus. Ku n ts und Le ben in Rom um die Zeitenwende (iv1ünchen, I 986), s. 19 vdd. 
184Buradaki Claudius II (M.S. 268 - 270) değil Claudius I (M.S. 4 I - 51 )'dir. 
185Turcan'a göre Attis, Claudius zamanından öncede biliniyordu ama Claudius zamanında ancak bir külte 
sahip olabilmiştir. Turcan, a.g.e .. s. 43. 
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bu kült daha yaygın bir hale gelmiştiı.ı 86 . Tabi ki İmparator Claudius'un bu kültükabul 

etmesinin farklı sebepleri vardı. Bunlardan birisi esasen politik problemlerdir. Örneğin 

M.Ö. 77'de köle Gallos Genucius'un miras hakları tartışılmıştır. Hakim Cn. Aufıdius 

Orestes olumlu bir yanıt Yerınesine rağmen konsoloslardan birisi bu kişinin ne erkek ne 

de kadın olduğu bile belli değil diyerek olumlu çıkan karara itiraz etmiştir 187 • 

Flavianuslar döneminde ise Romalı vatandaşlardan oluşmuş üst düzey bir rahibin 

başı çektiği toplam 1 O kişilik bir topluluk mevcuttur. Bu rahipler tıpkı Pessin us 'taki baş 

rahip gibi Attis ismini almaktadırlar. Fakat bunlar kendilerini hadım etmemektedirler. 

Ama diğer doğulu rahiplerin kendilerini hadım etme özgürlüğüne sahip oldukları da 

bilinmektedir188
• 

Attis adına düzenlenen kült törenleri imparator I. Theodosius'un M.S. 394'te 

yasak getirmesine kadar bazı değişikliklerle devam etmiştir 189 • 

4.2.1. l\lart Törenleri 

Roma' da Attis adına düzenlenen kült törenlerinin günleri ve isimleri 

hakkında tam bilgiyi M.S. 354 yılına tarihli bir takvim vermektedir190
. Bu takvime göre 

kült törenleri 15 Mart'ta başlamakta ve 28 Mart'ta sona eımektedir. Törendeki her gün 

kendine özel bir isme sahiptir ve farklı imparator tarafından takvime dahil edilmiştir. 

Lancellotti tarafından bu günlerin tarihleri. isimleri ve hangi İmparator döneminde külte 

dahil edildiği şu şekilde forınüle edilmiştir 191 : 

186Frazer, J. G ., ı 926, a.g.e., s. 3. 
187

Vermaseren, M. J., ı977a, a.g.e .. s. 97. 
188

Vennaseren, M. J., ı 977a, a.2:.e., s. 98. 
ıs9o·· .. k 8" ~ uru ş 'en, a.g.e., s. .ı. 
190 Adı geçen bu takvim Furius Dionysus Phiıocaıus için yapılmıştır. 
191 Lancellotti, a.g.e., s. 83. 
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15 Mart 

22 Mart 

24 Mart 

25 Mart 

26 Mart 

27 Mart 

Claudius 

Arbor intrat 

Antonius Pius 

Canna intrat 

(Cannophori) 

(Dendrophori) 

Sanguis 1 Sangeunı 

(Galloi) 

Lavatio 

Antonius Pius sonrası 

Hilaria 

Requietio 

28 Mart ise takvimde initium Cainai olarak adlandınlmıştır fakat Phryg kültüyh~ 

bağlantılı olduğu anlaşılan bu günün anlamı hakkında bilgi edinilememektedir192
• 

Şimdi sırası ile antik kaynaklarında verdikleri bilgiler ışığında bu törenleri detaylı 

bir şekilde inceleyelim: 

4.2.1.1. 15 Mart - Canna intrat : Bu isim ile anılan ilk gün asıl 

törenden bir hafta öneeye rastlamaktadır. Bu günde Attis'in Gallos nehri kenarında terk 

edildiği ve çobanlar tarafından bulunup kurtarıldığı gün kutlanılmaktadır 193 . Törenin bu 

ilk gününde cannaphoros 194 yani kamış-saz taşıyıcılar Ana tanrıçanın Palatine' deki 

tapınağına götürütmek üzere Almo kıyılanndan saz toplamaktadırlar. Kamış-saz, Attis 

kültünde önemli bir konuma sahiptir. Çünkü Attis, kendi kendini hadım ettikten sonra 

bir sazlığa saklanmış ve burada Kybele ile aslanları tarafından bulunmuştur. İmparator 

Julian'a göre kesilmiş olan kamış-saz'lar Attis'in hadımlığını ifade etınektedir 19 ~. 

Ayrıca aynı gün güneş doğmadan önce bir çaın ağacı kesilerek ınenekşeler ve yünler ile 

süslenmektediı.ı 96 • Ağacın ortasına Attis'in bir tasviri yerleştirilmekte 197 w 

ı92H d. ep ıng, a.g.e., s. 176. 
193 Verınaseren, M. J .• 1977a, a.g.e .. s. 1 13. 
194Araştırınacı Duncan Fishwick cannaphoros'ları ilgilendiren bazı yazıtlar üzerinde yapmış olduğu 
çalışmalar sonucunda bu kurunnın ölü bir kurum olduğunu ve bazen kadınları iiye olarak kabul ettiklerini 
söylemiştir. 
195 lu!., a.g.e., 169 A-D (Bkz.: Kat. No. 57- 58) 
196Preller und Robeı1, a.g.e., s. 648. 
197

lul., a.g.e., V. 1 68C (Bkz.: Kat. No. 56): Benzer bir uygulama Os iris için yapılan törenlerde de vardır. 
Firınicus Maternus, De errore profanarum religionuın adlı kitabının 27. paragrafında bunu şö) le 
açıklaınaktadır: "Bir ağaç kesilip ortast oyulduktan sonra buradan çtkan parçalardan bir Osiris tasriri 
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dendrophoros 198 yani ağaç taşıyıcılar tarafından tapınağa yerleştirilmektediı.ı 99 . Ağaca 

bağlı Attis'in tasviri bir yıl saklandıktan sonra yakılmaktadır. Bu şekilde yapılmasındaki 

amaç Attis'in bir yıl boyunca hayatta kalması düşüncesidir200 

Hepding'e göre 15 Maıi'ta çam ağacıda201 sazlar ile birlikte kesilmekte ve aynı 

anda tapınağa yerleştirilmektedir. Ve bugün e Attis'in gençliği aynı zamanda da kendini 

hadım etmesi anılmaktadır202 . 

Sazlar ve ağaç tapınağa yerleştirildikten sorıra 6 yaşındaki bir boğa tapınakta baş 

rahip tarafından kesilmektedir. Cumont'a göre burada söz konusu olan Taurobolium 

törenidir203
. 

Showerman'a göre Canna intrat gününde yapılanlar Phrygia'lı rahipler tarafından 

Gallos kıyısında yapılan törenierin benzer bir şeklidir204 . 

16 Marttan itibaren ise dokuz gün sürecek olan oruç başlamaktadır205 . Iulianos'un 

da bildirmiş olduğu gibi bu süreç içinde ekmek206
• şarap. kutsal kuş, hurma, nar, balık, 

ayva ve domuz207 yenilmemektedir. Bitkilerin sadece dallarımn ve üst kısımlarının 

yenmesine izin verilmiştir. Kök ve tanelerinin yenınesi ise yasaklanmıştır208 Ayrıca 

Kybele'nin Attis'in yasını tutarken böyle davranmış olduğu düşüncesinden yola çıkarak 

tanrıçanın sevgilisinden ayrı kaldığı bu dönemde cinsel ilişkiye girmekten de uzak 

yapilmakla ve daha sonra bu tasvir ağac1n oyuğunda yak!ln~cı::radw Bu şekilde yapilan Osiris tasviri bir 
yil saklanmakta ve ardmda n yaki/maktadir ". 
ı 98 Kuruluş tarihi olarak Claudius'un doğum günü olan 1 Ağustos seçilmiştir. Turcan, a.g.e., s. 44. 
ı 99Bu şekilde ağaç kesme töreni isis. Adonis ve Persephone'ııin törenlerinde de vardır: Hepding, a.g.e., s. 
151; Gaster, a.g.e., s. 394. Aynı şekilde antik yazar Lucianus. De Dea Syria kitabının 49. bölliınünde 
baharın başlangıcında Hierapolis'te Suriye Tanrıçası adına bir ağaç kesilip tapınağına getirildiğini ve keçi, 
koyun, s'ığır gibi hayvanların canlı canlı ağaca asıldıklarını bildirir. Bu tip törenlerde yıl ruhumın ölümü ve 
yeniden dirilişi simgesel olarak anlatılmaktadır: Gaster, a.g.e .. s. 394. 
20°Frazer, J. G., 1926. a.g.e., s. 10- ll. 
20 ıÇam ağacı. defne ağacı, selvi ağacı Romada cenaze törenlerine özgü ağaçlardır. Lancellotti, a.g.e., s. 
90. 
202 Hepding, a.g.e., s. 147. 
~3C t ?6 umon . a.g.e., s. _ . 
20~Showerınan, a.g.e., s. 57. 
2050ruç i sis, Mithra ve Eleusis'deki Yunan mysteria'larında da\ ardır. Gaster, a.g.e., s. 34. 
206 Attis törenlerinde olduğu gibi Tammuz için yapılan törenlerde de insanlar undan yapılmış hiçbir şeyi 
yeıneınektedirler. Bunun nedenini 10. yüzyılda yaşamış bir arap :azar şu şekilde açıklar: ''Tammuz 
(Temmuz) El- Bugat'm, yani ağlayan kadmm şenliği bu (~mı ortasmdadu·. r 'e bu Ta-uz şenliği dir, tann 
Ta-uz 'un onuruna kutlamr. E:fendisi onu zalim ce öldiirdiiğii ı·<· sonra kemiklerini bir değirmende öğütüp 
ard1ndan da riizgara saçt1ğ1 için kadmlar ona ağlar/ar. Bu yüzden bu şenlik boyunca değirmende 
öğütülmüş hiçbir şeyi yemezler, beslenmelerini ISfatllnuş buğ,:',l)', tar!t burçak, hurma, üzüm ve benzeri 
şeyler ile sm1rh tl/lar/ar". Frazer, J. G., 1926, a.g.e., s. 7: Frazer. J. G. 1991, a.g.e., s. 274. 
207Frazer'e göre domuz yenilmemesinin nedeni Attis'in bir domuz tarafından öldürülmesidir. Frazer, J. G., 
1926 , a.g.e., s. 2. 
?08 
- Frazer. J. G .. 1926. a.g.e .. s. ll. 
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dururlardı209 . Eğer kendileri bunun aksi bir davranış içerisine girederse Attis'in 

parçalanmış bedenine bir saygısızlık yapmış olacaklarını düşünmektedirler210 • 

Dokuz gün sonunda oruç sona erdiği zaman kutsal bir yemekten söz edilmektedir. 

Firmicus Maternus bunu şu cümleleri ile dile getirmiştir: "T eften yedim zillerden 

içtim"211
• Aslında burada sözü edilen tef ve ziller birer mutfak aracı değil Ana 

tanrıçanın kutsal eşyalarıdır ve bunlar kullanılarak içinde bulunan yiyecek ve içecek 

kutsanmaktadır212 • 

4.2.1.2. 22 Mart - Arbor intrat : Frazer ve Turcan'a göre tören 22 

Mart'ta başlamakta ve çam ağacı213 bugün kesilmektedir214
• Ağaç gecenin bitiminden 

önce kesilmekte ve kanı ile ağacın kökünü yıkayacak biçimde bir koç kurban 

edilmektedir. Ağacın kesilmesi Kybele'ye adanmış olan bir ormanda esasen bir 

korulukta meydana gelmektedir. Galloi eşliğinde tapınağa yerleştirilen çam ağacı halkın 

görmesi için sergilenınektedir215 . Menekşeler ve yün sargılarla süslenmiş olan çaın 

ağacının orta yerine yerleştirilmiş tasvir Attis'e aittir. Bu tasvir bir yıl süre ile 

saklanmakta ve daha sonra yakılınaktadır216 . Bunu yapn}illdarındaki en büyük amaç 
( 

şüphesiz bitki tanrısını hayatta tutmaktır217 . 

Takvimde isminden söz edilmeyen 23 Mart yani bayramın ikinci gününde ise 

trampet çalınmaktadır218 . Bugün rahipler tympanonlannı savaşır gibi birbirlerine 

vurarak ses çıkartırlar ve Ana tanrıçanın tapınağının etrafında dolanırlar219 . 

209Vermaseren, M. J., ı977a, a.g.e., s. ı ı4- ı ı5. 
210 Frazer, J. G., ı 926, a.g.e., s. 7. 
211 Firm. a.g.e., XVIII.ı(Bkz.: Kat.No. 94) 
212Nilsson, M. P., ı950., a.g.e., s. 620. 
213Antik kaynaklardan Ovidius ve Juıianus'un aktardıklarına göre Attis kendini Dindyınos dağında hadım 
ettikten sonra bir çaın ağacına dönüşmüştür. Araştırınacı Frazer'e göre çanı ağacı muhtemelen bilinçli 
olarak seçilmiş bir ağaçtır. Kozalaklarındaki tanecikler ilkçağdan beri insanların besin kaynaklarından biri 
olmuştur. Ayrıca bu tanecikler şarap yapımında da kullanılmıştır. Yani çam kozalaklarına birer bereket 
simgesi olarak bakılmıştır. Frazer, J. G., ı 926, a.g.e., s. ı O. 
214 Frazer, J. G ., 1926, a.g.e., s. 4 ; Turcan, a.g.e., s. 44. 
'15T 4-- urcan, a.g.e., s. ). 
216Lucianus, De Dea Syria adlı kitabının 49. bölümünde Suriye Tanrıçası içinde bu şekilde bir ağacııı 
kesitdiğini ve sonradan da tıpkı Attis kültiinde olduğu gibi yakıldığını bildirmektedir. 
2 ı 7 Frazer, J. G., 1926, a.g.e., s. 10. 
218 İınparator Julian'ın verdiği bilgiye göre aslında bu kutlama verimlilik tanrısı Mars için yapılmaktaydı ve 
daha sonradan Palatine'de yapılan bu kutlamaların bir parçası haline geldi. 
2ı9 • 

Veımaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. ı ı5 vd. 
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4.2.1.3. 24 Mart - Sanguis 1 Sangeum : 24 Mart Sangeum yani kan 

akıtma günü olarak bilinmektedir. Bugün Attis gömülmektedir ve onun için tutulan yas 

doruk noktasına ulaşmaktadır. Gallos'lar esrik bir ruh hali içerisinde müzik eşliğinde 

kendilerini kamçılayarak yaralamaktalar, taş veya keskin kırık çömlek parçasıyla 

kendilerini hadım etmekteler220 ve akan kanlarını kurban olarak sunağa akıtmaktadırlar. 

Hepding'e göre rahiplerin kendilerini bu şekilde ilkel aletler ile hadım etmeleri törenin 

eski şekline bağlılığını göstermektedir221
. Hadım edilen cinsel organıara nasıl bir işlem 

yapıldığı net değildir. Arnobius, Attis'in kendini hadım etmesinden sonra Ana 

tanrıçanın erkeklik organını aldığını ve yıkayıp, pudralayıp, bir beze sardığın ı bildirir222
• 

Prudentius tannçaya verildiğini223 , Macro b i us ı se mağaralara gömüldüğünü 

aktarınışlardır224 . Bir yazıta göre ise bunlar bir kadın tarafından teslim alınmaktadır225 . 

Hepding kernos içine yerleştirilip tapınağa gömüldüğünü226 Frazer ise ya Ana tanrıçanın 

heykelinin üzerine fırlattıklarını ya da Ana tanrıçaya adanmış yer altı odalarına 

gömdüklerini 227 savunur. Hadım olmadan Gallos olmak isteyenler olursa bunlar 

sembolik olarak kesilen koçun yada boğanın kesilen organını aynı şekilde tapınağa 

gömmektedirler228
. Kan gününde kendilerini hadım eden Galloslar bu günden sonra 

uzun kollu ve kemerli, çoğunlukla sarı ya da renkli, uzun elbiseler ve başlarına da 

çenenin altında bağlanabilen bir başlık giymektedirler. Elbiselerinin gögüs kısımları 

süslü olup boyunlarına kabartmalı resimler asmaktadırlar, parmakianna ve kulaklarına 

ıse yüzükler takmaktadırlar. Uzun peruklar takıp bunları da genellikle 

beyazlatmaktadırlar. Bazen de saçlarının bir kısmını Ana tanrıçaya adaınaktadırlar. 

Attis'e' yas gününde korkunç ve darmadağın bir görüntü içerisinde olurlardı. Daha 

sonraki günlerde ise saçları bakımlı olurdu. Yüzlerine ise ağır bir makyaj 

220 lul.. a.g.e., V. ı 680 (Bkz.: Kat. No. 56); Lancellotti, a.g.e .. s. 98. 
221 Hepding, a.g.e., s. ı 61. 
222Arnob., a.g.e.,V.7 (Bkz.: Kat.No. 9ı) 
223 Prudentius, Peristephaııoııe, XV. ı 068 (Bkz.: Kat. No. ı 02) 
224Macrobius, Saturııalia, 1.21. ı O. 
225CIL.XII.5ıü. 
226Hepding, a.g.e., s. ı 9 ı - ı 92. 
227 Frazer, J. G., ı926, a.g.e., s. 4 vd. 
228Nilsson, M. P., ı 950, a.g.e., s. 625. 
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yapmaktadırlar. Tapınak dışarısında iken dans edip insanların fallarına bakıp para 

toplaınaktadırlar229 . 

Minucius Felix rahiplerin kendilerini bu şekilde hadım etmelerini şu şekilde 

açıklamaktadır: 

"Kybele 'nin bir çok tanrı doğurup çirkinleşip yaşlamnca kıskançlzğından Attis 'i 

hadım ettirdiğini re Attis 'i örnek alan rahiplerinde aynz şeyi yaparak ona 

öykündiik/erini ve kendilerini hadım ettiklerini bildirir" 230
. 

Frazer'e göre rahiplerin ve diğer insanların kendilerinden geçerek kendilerine 

zarar vermeleri ve kanlarını akıtınaları ölen Attis'e güç vermek ve tekrar dirilmesini 

sağlamak amacıyla yapılmıştır231 . 

Aynı gün yani 24 Mart günü rahip bir kurban keser ve İmparatorun mutluluğu için 

. ı d d·232 yemın er e er ı . 

2" 
Bazı yazarlar n 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gecede bir meşale alayından söz 

etmektedirler fakat bu konu ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır234 • Yalnız Attis'in elinde 

meşale ile tasvir edilmiş betimlerinin varlığı bilinmektedir235
. 

4.2.1.4. 25 Mart- Hilaria : 24 Marttatutulan yasın arkasından bugün 

Attis'in tekrar yaşama dönmesi kutlanılmaktadır236 . 24 Mart'ı 25 Mart'abağlayan gece 

yapılan meşale alayı ile orgiastik müzik bugünde devam etmekte ve baş rahibin "Attis 

ölüler dünyasından döndü, onun gelişine serinin" demesiyle birlikte insanlar coşku 

içerisinde Attis'in tekrar dirilişini kutlamaktadırlar237 . Bugün herkes istediğini 

229
Hepding, a.g.e., s. 193: Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 98: Beard- North and Price, a.g.e., s. 209 

vd d. 
230

Min. Fel., a.g.e., 3.4 (Bkz.: Kat.No. 92). 
231 

Avusturya Aboıjinleride ölen arkadaşlarının mezarları üzerinde onun tekrar dirilmesini sağlamak için 
kendilerini kesmektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Frazer. J. G., 1926, a.g.e., s. 4 vd. 
232

Hepding, a.g.e .. s. 165: Gaster, a.g.e., s. 531: Bu geleneğin benzer bir şeklini Hititlerde de görmek 
mümkündür. Bir Hitit metninde tanrılar yemeğe \·e içmeye çağrılmaktadır aynı zamanda da kral ve kraliçe 
içinde yaşam ve süreklilik istenmektedir. 
233

Valerius Flaccus. 8.239: lu!., a.g.e., V. 179 C (Bkz.: Kat. No. 65). 
234

N. Baydur, ''Attis KültU ve Tarsus'ta Bulunmuş Attis Terrakottaları··, Karatepe'deki Işık, Halet 
Çaınbel'e Sunulan Yazılar. Ed.: G. Arsebük- M. J. Mellink and W. Schirnıer (istanbul: Ege Yayınları, 
1998, ss. 105- 113). 
235

Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 116 vd. 
236

L. R. Farnell, The Cu lt of Grek States 1 (Oxford, 1907), s. 301. 
237

Gizem dinlerinde özellikle "çile çeken tanrı·· olarak adlandırılan bir tür söz konusudur. Bu dinlerde 
Persephone'nin kaçırıldığını, Dionysos'un. Attis'in ve Osiris'in öldüğünü görürüz. Bu üzüntlilü dönemi 
ise bir sevinç ve neşe izlemektedir. Demeter'in acısı Persephone'nin geri dönmesi ile, Ana tanrıça'nın 
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söyleyebilir ve yapabilirdi. İnsanlar sokaklarda istedikleri kıyafetler içinde dalaşına 

özgürlüğüne de sahiplerdi. Hiçbir kural söz konusu değildi238 . 

Lancellotti'ye göre Hilaria Antonius Pius döneminden sonra takviıne 

eklenıniştir239 • Verınaseren'e göre ise Hilaria günü M.S. 2. yüzyıldan öncede 

bilinmektedir. Bu görüşüne delil olarak ta erken hellenistik döneme tarihli dans eden 

Tarsus heykelciklerini gösterınektedir240 • 

4.2.1.5. 26 Mart - Requietio : 26 Mart günü ıse, önceki günlerin 

yorgunluğunu atabilmek için dinlenme günü olarak ayrılmıştır241 • 

4.2.1.6. 27 Mart- Lavatio : 27 Mart günü ise Roma'da insanlarında 

katılımıyla öküz arabasına yerleştirilen Ana tanrıçanın heykeli Almo nehrine 

götürülınektedir. Burada lal rengi bir elbise giymiş olan rahip Ana tanrıçanın kült 

heyketini esasen betiınini aı·abayı ve diğer kutsal nesneleri yıkamaktadır242 . Bu işlemden 

sonra araba ve öküzler taze bahar çiçekleri ile süslenmektedir. Bugünde önceden 

çekilmiş olan tüm acılar unutulmaktadır. Hiç kimsenin aklına akmış olan kan 

gelmemektedir. Hadım olan rahiplerde acılarını unutmaktadırlar. Bugün sadece neşe ve 

sevinç yaşanmaktadır243 . Yıkanma töreninden sonra tanrıçaya şehre geri dönüp 

dönmeyeceği sorulur. Sorunun yanıtı bilinmemektedir ama tanrıçamn yanıtı evet olmalı 

Hilaria günü yani Attis'in tekrar yaşama dönüşünün kabul edilmesi ile. Osiris'in ise Nil'in suyunu bulması 
ile son bulur. Antik yazarlardan Firmicus Maternus, bir tahttrevan üzerinde duran bir putun huzurunda 
geçirilen yas günlerinden sonra aydınlığa çıktidığı ve bir rahibin fısıldıyarak "kendinden emin ol mystai, 
çünkü tanrı kurtuldu": dertlerinden kurtulacaksın" diyerek yas tutanların boyunlarını yağladığı bir gizem 
sahnesini belirtir. Antik yazarın hangi kültü anlattığı açık değildir fakat ınystai'ın yazgısının, törende 
temsil edilen tanrının yazgısını örnek aldığı ve ardından felaketten kurtuluşa ani bir değişikliğin oıtaya 
çıktığı açıkça bellidir. Ancak Attis'in dirildiğine dair herhangi bir kanıt yoktur, Osiris'te ölüler arasında 
kalmıştır, Persephone'de her yıl bu dünyaya gelse de erenler onun ardından gitmezler. Gizem 
erginleınelerinde bir ölüm boyutu vardır. Fakat tanrıların ya da mystai'ın yeniden dirilmesi açık olmayan 
bir noktadır. Burkeıt. W., 1999, a.g.e., s. ı22 vdd.; Baydur. N., ı998, a.g.e., s. 108. 
238 iınparator Commode bu şekilde kılık değiştirmiş birisi tarafından suikasta uğramış fakat somıç başarılı 
olamamıştır. Frazer, J. G., ı 926, a.g.e., s. 5. 
239L ll . 8" ance otı, a.g.e., s. .). 
ı4oy . . M J 9 u 4 e ı maseı en. . 00 ı 77a, a.'='.e., s. ı 1 . 
241 Frazer, J. G 00 ı 926. a.g.e., s. 6 - 7. 
242Turcan, a.g.e., s. 38. 
14' 
- -'Frazer, J. G 00 ı 926. a.g.e .. s. 6 vd. 
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ki, tanrıçanın kutsal alayı müzik ve danslar eşliğinde hep kente geri dönınüştür244 • Bu 

sırada yas la kirlenmiş olan tapınakta teınizlenınektedir245 . 

Frazer'e göre Ana tanrıçanın idolünün nehirde yıkanması yağınur ile ilintili 

olmalıydı. Su ile ilgili törenler Adonis ve Tammuz'un kült törenlerinde de vardır. 

Adonis'in tasviri suya atılarak, Tammuzun'da tasvirinin üzerine su dökerek hayata geri 

dönmeleri sağlanılınaktadır246 . 

Ovidius247 ve Arrianus248 bugünün Phrygia kökenli töreniere ait olduğunu 

söylerler. Herodianus ise Pessinus'ta yaşayan Phrygialılann Lavatio gününü Gallos 

· kıyısında gerçekleştirdiklerini ve bu nehirde törenin son gününde Kybele'nin idolünün 

yıkadıklarını bildirıniştir249 • Bu şekilde Kybele 4 Nisanda başlayacak olan Megalensia 

şenliklerine hazır hale getirilmektedir 250 
. 

28 Mart, İnitium Caiani olarak isimlendirilmektedir. Phryg kültüyle bağlantılı 

olduğu anlaşılan bu günün anlamı hakkında bilgi edinilememektedir25 ı. 

Arnobius'un anlattıklan ile M.S. 4.yüzyıl Roma'sında yapılan törenler arasında 

sıkı bir bağlantı kurmuştur. Yazar tören sırasında tapınağa götürülen çaın ağacı ile Ana 

tanrıçanın ınağarasına götürdüğü çaın ağacını, ağacın ınenekşeler ve yünler ile 

süslenmesi ile Ia'nın Attis'in bedenin yünler ile kaplaması ve akan kanından meydana 

gelen menekşeleri, törenler sırasında Galloslann gögüslerine vurarak feryatlar etmeleri 

ile de Agdistis ve Ana tanrıçanın mağarada yaptıklarını birleştirmiştir252 . 

Bu kült törenleri iınparator I. Theodosius 'un M.S. 394 'te tüm Pagan kül tl ere 

yasak getirmesine kadar devam etmiştir253 . 

4.2.2. Taurobolium ve Criobolium: l\1aıt ayında yapılan bu törenin 

dışında yıl içerisinde gerçekleştirilen başka bir törende tauroboliuın ve criobolium 'dur. 

2HDüriişken, a.g.e., s. 83. 
2~5 Hepding, a.g.e., s. 175. 
2 ~6 Frazer, J. G ., 1991, a.g.e., s. 287. 
wüvidius, Fasti. Çeviren: J. G. Frazer. (Harvard University. Loeb, 1960), IV. 337. 
248 Arrianos la ct. 3 3 .4. 
249 Herodian., a.g.e., 1.11.2 (Bkz.: Kat.No. 36). 
250 Lancolletti, a.g.e., s. 82. 
251 Hepding. a.g.e., s. 176. 
252L ll . 8" 84 ance ottı, a.g.e., s. .ı - . 
253 Düriişken. a.g.e., s. 83. 
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Cumont'a göre Taurobolium. boğanın ele geçirilişi ve öldürülüşü criobolium ise 

koçun ele geçirilişi ve öldürülüşü anlamına gelmektedir. Taurobolium'da, Ana tanrıça 

için bir boğa, Criobolium'da ise Attis için bir koç sunusu yapılmaktadır254 . 

Bu törenierin nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili bilgiyi bize antik yazarlardan 

Prudentius vermektedir. Yazara göre tören şöyle gerçekleşmektedir: 

"Kurban töreni yerin altında derince kazılmış bir çukurda yapılmaktadır. Son 

derece görkemli ipek giysiler giyen almna bir bant, başzna da altzndan bir taç geçiren 

rahip çukura indirilir. Çukurun üstü delikli tahtalarta örtülüdiir. Kurban edilecek 

boğanın iki böğrü ve boynuzianna çiçek çelenkleri, alnına da, parzitılı metal parçalarz 

takılnııştır. Boğa kurban edildikten sonra, göğüsil kutsal bir mızrakla deşilir ve sıcak bir 

kan dışarz akar. Bu kan buhar çıkararak damla danıla aşağrya, çukura doğru süzülür . 

Çukurdaki rahip ilk önce başını akan damlafann altına koyar, sonra bütün elbisesini ve 

bedenini bu kana bular. Yanaklarınz, kulaklannz, dudaklarznz ve burun deliklerini bu 

kanzn altına sokar. Gözlerini bu kanla yrkar. dilini zslatu· ve pıhtrlaşmış kam içer. Diğer 

görevliler boğanm gövdesini götürür/er. Rahip kanlar içinde, kan ile ısimmuş başt kana 

bulannuş sakalryla kan banyosundan drşan Çlkar. Bu ayinden sonra onun, kurban 

edilen boğadan çtktığma inandan tanrısal yaşanun bir annağanma sahip olduğu 

düşünülür. Rahip ölümsüzlük için yeniden doğmuştur; o artık tanrıdır ve kendisine 

l n25~ 
tapı ır ·. 

Prudentius'un da belirttiği gibi rahip mezar olarak yorumlanan bir çukurun içine 

girmekte ve çukurun üzeri delikli tahta bir kapak ile kapatılmaktadır. Bunun üzerinde 

kesileri kurbanın kanları çukurun içindeki kişiyi ısiatmakta böylelikle kişi yeni bir insan 

olarak çukurdan çıkmaktadır. Bu kişiye süt ve bal karışıını yedirilmektedir. Bu şekilde 

kişi tanrısal niteliğine güç katmış olmaktadır. Eğer törende sadece boğa kurbanı 

yapılıyorsa Kybele'ye bir altar, fakat boğanın yanında koçtakurban ediliyorsa Attis'e de 

başka bir altar adanılırdı256 . Bu altariarın üzerinde boğa ve koç başlarının yanında avcı 

bıçağı olarak tanımlanan bir bıçak yer alırdı257 . 

254F. Cumont, "Le taurobole et le culte de Bellone··, Revue d'histoire et de religieuses 6: 97 - ll O, 
(ı90ı), s. 97 vdd. 
255 Pnıd. ,a.g.e., X. ı 002- ı 050 (Bkz.: Kat. No. ı O ı - ı 02). 
256Verınaseren, M. J., ı977a, a.g.e., s. ı05; Showerman, a.g.e., s. 62-63. 
257Vermaseren, M. J., ı977a. a.g.e., s. ıoı. 
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Bu törenlerde yeniden doğuş inancı mı vardır yoksa ruhsal bir arınma mı söz 

konusudur tam olarak bilinmemektedir258
. M.S. 4. yüzyıla tarihli bir yazıtta 

Taurobolium' da yapılan tören ile yeniden doğuşun gerçekleştiği ve bunun 20 yıl 

sürdüğünü w bu süre bittikten sonra törenin tekrarlanmasının gerekliliğinden söz 

edilmiştir259 . Bazı yazıtlarda ise bir kez tören yapıldığında yeniden doğuşun sonsuza 

kadar devam ettiği ibaresi geçmektedir260
. 

Bu törenlerde net olmayan başka bir konuda yılın hangi zamanlarında 

yapıldıklarıdır. Hepding'e göre bu tören Mart törenleri ile paralel olarak 

yapılmaktadıt~61 . Veımaseren ve Nilsson ise bunun yıl boyunca istenilen bir zamanda 

gerçekleştirilmi ş olduğunu düşünürler262 . 

Taurobolium Ye Criobolium ile ilgili olarak pek çok bölgeden buluntu mevcuttur. 

Taurobolium·un en erken örnekleri Bergama'dan (M.Ö. ı35 ve M.S. ı05)263 , Pınara 

(M.Ö. 1. )üzyıl)264 Ye Troya (M.S. ı 00)' 265 dandır. Bergama' daki M.S. ı 05 yılına ait 

yazıt Dea Celestis tapınımı hakkında bilgi vermektedir266
. Anadolu dışında İtalya, 

Galya, İspanya, Yunanistan ve Afrika'dan da örnekler vardır. İtalya'da ise Taurobolium 

Venus Caelestis ile ilgili olarak gösterilmiştir. Nasıl ki Yunanistan'da Kybele ile Rhea 

özdeş tutulmuş ise buradaki yazıtlarda da Kybele adı geçen tanrıçalar ile özdeş 

tutulmuştur26 -. 

Duthoy· a göre Criobolium törenleri Attis adına yapılmadan önce de bilinmektedir 

ve tören Mater Deuın adına düzenlenmektedir. Attis ismi yazıtlarda ancak M.S. 228 

tarihinde görülmeye başlamıştır. Ve M.S. 295 tarihinden itibaren yaygınlaşmaya 

"
58 Bu türden karı sunularında ilk başlarda amaç o dine girmek isteyen adaya kurban olarak kesilen 
hayvanın gücünü geçirmektir ama zamanla bu görüş yerini ruhsal arınmaya bırakmıştır. Nilsson, M. P., 
1950, a.g.e .. s. 6~6; F. Cuınont, Les Religions Orientales dans le Paganisme Romaiıı (Paris, 1929), s. 
64 - 65; Sho\\emıan, a.g.e., s. 60; R. Duthoy, The Tauroboliuın. its Evohıtion and Terminology 
(Leiden, 1969). s. 105. 
259CIL.VI.512. 
"
6°CIL. V.6981: 6962. 

261 Hepding, a.g.e .. s. 182: Vermaseren, M. L 1977a, a.g.e., s. 105. 
262Nilsson, M. P .. 1950. a.g.e., s. 625: 
263 D th 6 - N 2 '"' u oy, a.g.e .. s. - 1.; o. -_ı. 
264 Duthoy, a.g.e .. 5. 7- 9. No. 4. 
265 Duthoy, a.g.e .. s. 5, 1\o. 1. 
2660 h 6 -ut oy, a.g.e .. 5. - 1. 
?6" - 'Aynı, s. 8. 
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başlamıştır. Lambrecths'e göre ise Attis'in isminin geç dönemlerde rastlanılması onun 

Kybele kültüne sonradan girmiş olmasından kaynaklanmaktadır268 . 

Taurobolium törenlerinin kökeniyle ilgili olarak pek çok görüş vardır. İlk olarak 

Cumont bu törenierin erken dönemlerden itibaren pek çok uygarlıkta görüldüğünü ve 

bunların Ma-Bellona yani savaş tanrıçası ile bağlantılı olduğunu savunmuştur269 . 

Graillot ve Oppermann ise bu törenierin :K.ybele kültü ile bağlantılı olduğunu 

söylemektedirler270
• Duthay ise hem Tauroboliuın hem de Criobolium törenlerinin son 

şeklini M.S. 3. yüzyılda aldığını ve başlangıçta olmasa bile devaınında Kybele kültü ile 

bağlantılı olduğunu ileri sürmektedir271
• Nauınann ise bu törenierin kökeninde Kybele -

Attis kültünün olduğunu savunmuştur. V e Dağlık Phrygia bölgesinde yer alan 

Değirmen272 , Bahşayiş273 , Maltaş274 ve Deliklitaş275 anıtlarındaki kuyular ve nişlerinin 

arka duvarında yer alan delikierin Roma kaynaklarında anlatılan ve yukarıda sözü edilen 

törenler ile bağlantılı olduğunu düşünmektedir276 . Ayrıca Nauınann Aizanoi'daki 

tapınağın civarındaki kuyuların da bu tip törenler için kullanılmış olduğunu 

düşünmektedir277 . Özkaya'ya göre Naumann·nın bu düşüncesi ile de bu törenierin 
~-s 

kaynağının Anadolu olduğunu kanıtlanmaktadıc . 

Sivas' a göre yukarıda sözü edilen dört anıt (Değirmen, Bahşeyiş, Maltaş ve 

Deliklitaş) gerçekten bu tip törenierin yapılınası için uygundur. Fakat araştırınacıya göre 

kurbanlar anıt üzerinde değil kült alanı içerisinde başka bir yerde kesilmekte ve kutsal 

kan bir kapta toplanarak törenle kuyu ağzına getirilmektedir. Bu şekilde yapılmasının en 

268 Laınbrecths, a.g.e., s. 50 vd. 
269Cuınont, F., I 90 I , a.g.e., s. 97 - I I O. 
270

H. Graillot, Le Culte de Cybele Mere des dieux a Roma et dans I'Empire roınain (Paris, 1912), s. 
I 53 - I 55; H. Opperınann,"Taurobolia", RE IX : I 6- 21. 1 1984 ). 
271 Duthoy, a.g.e., s. 122- 125. 
272 Ayrıntılı bilgi için bkz.: S. Berndt - Ersöz, "Phrygian ro,:-k - cut cu lt facades: a study of the function of 
the so-ca ll ed shaft ınonuınents". Anatolian Studies 48: s- - 1 12. ( 1998 ). s. 98 vdd.; T. Sivas, Eskişehir 
- Afyonkarahisar - Kütahya il Sınırlan İçindeki Phryg Kaya Anıtları (Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, 1999), s. 80- 85. 
273Ayrıntılı bilgi için bkz.: Sivas. a.g.e., s. 71-79. 
274Ayrıntılı bilgi için bkz.: Sivas, a.g.e., s. 86- 97. 
275Ayrıntılı bilgi için bkz.: Sivas. a.g.e., s. 110- 114. 
276Naumann, F., 1983, a.g.e., s. 53 - 54. 
277

R. Nauınann. "Das Heiligtuın der Meter Steunene bei Aezani'". Mittelungen des Deutschen 
Archaologischen lnstituts 17: 218-247. (1967). s. 218 \dd.: \iauınann. F., a.g.e., s. 53; Verınaseren, 
M. 1., 1977a, a.g.e., s. 103. 
278

V., Özkaya, "Kuyulu Anıtlar ve Frigler'de Taurobolium ... Anadolu Araştırmalan XV: 295 - 334, 
(I 999), s. 31 I vdd. 
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önemli nedeni olarak da anıtların konumlarının ve ağız kenarlarında kurban edilecek 

boğa veya koçun durabiieceği bir yerin olmamasından kaynaklandığını savunur279
• 

Rummens'e göre bu törenler de Kybele kültünün Roma'ya götürülüşü sırasında 

onunla birlikte götürülmüş fakat uygulamasına daha sonraki yıllarda geçilmiştir280 . 

279Sivas, a.g.e., s. 197. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

EPİTHETLER 

Yunan ve Roma kaynaklarında tanrı Attis'ten bir çok defalar çeşitli epithetler ile 

bahsedilmektedir. Şimdi sırası ile Attis'in almış olduğu bu epithetler ele alınacaktır. 

1. TOPONYM EPİTHETLER 

Attis Roma kaynaklarında hep Phrygia'lı olarak bahsedilse281 de Yunan 

kaynaklarında iki yerde Au/.._6c}82 (Lydia'lı), A68ıoç283 (Lydia'lı) olarak anılmaktadır. 

Ancak Diodorus Sardes'teki Attis kültünün Phrygia bölgesindeki Pessinus'tan 

getirildiğini aktarınaktadır284 . Hanfmann'da Attis kültünün Phrygia'dan Lydia'ya 

geçişini aşağı yukarı M.Ö. 700 yılları civarında olduğunu ileri sürmektedir285
. Antik ve 

modern kaynaklar kültün Phrygia'dan Lydia'ya geçtiği konusunda hem fikirdirler ancak 

Attis'in buna rağmen Lydia'lı olarak anılması kültün Lydia bölgesinde en az Phrygia 

bölgesinde olduğu kadar yaygın ve önemli bir kült olduğuna işaret etmektedir. 

2. ÇOCUK A TTİS 

Çocuk Attis v68oç ı-ıop<pm)~tsvoç 286 (Soylu Aileden Doğmamış Çocuk), Sangarius 

Puer287 (Sangarios'un oğlu) ve Puer Speciosus288 (Güzel Oğlan Çocuğu) olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca Attis'ten Romalı kaynaklarda iki yerde Kybele'nin Çocuğu 

olarak da söz edilınektedir289 . 

280Duthoy, a.g.e., s. 1 14. 
281 Attis Romalı kaynaklar da Lidya 'lı olarak söz edilmemektedir. Bu kaynaklarda Phryk (Phryg), Phrygius 
(Phrygia'lı), Phrygium (Phrygia'lı) olarak anılmaktadır. Ov. lb., a.g.e., 506; Martial., a.g.e., Vll.46.4., 
Arnob., a.g.e., 1.41. 
282 Lucianos, De sacrificiis. Çeviren: G. P. Putnaınssons (London, I 930), c. I 5. 
283Nonnos Dionysiaka, XXV. 35 I. 
284 Dios., a.g.e., Vl.220 (Bkz.: Kat.No. 45). 
285G. M. A. Hanfmann, Sardes from Prehistoric to Roman Times. Results of the Archeological 
Exploration of Sardes 1958- 1975 (Harvard, 1983), s. 94. 
286

Nonn. Dion., a.g.e., .XX. 39. 
287Statius, Silvius, Çeviren: J. H. Mozley (London, New York, 1930), ı ı I. 4.41 (Bkz.: Kat. No. 74 - 76) 
288Schol. Verg. Aen. IX. I 15. 
289 Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Attis- Kybele 1 Rhea bölümüne. 
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3. ÇOBAN A TTİS 

Attis'in çoban kimliği bir çok defa vurgulanmıştır. Çoban Attis I1oıı..tı1v290 

(Çoban), BouK6/~..oç291 (Çoban), I1oı~t~v ayvoç292 (Kuzu Otlatan), Ain:o!ıvoç293 (Keçi 

Çobanı), n:oı~~v lc8UKCO\' acrrpcoi94 (Parlak yıldızların çobanı); Av~p cruplKT~ç295 (Erkek 

Kavalcı); Attis Phrygius Pastor296 (Phrygia'lı Çoban) ve Pastor297 (Çoban) gibi 

epithetler ile anılmaktadır. Attis'in çoban kimliği antik kaynaklar kadar arkeolajik 

belgelere de yansımıştır. Özellikle elinde bir syrinx ve pedum ile birlikte, bazen bir 

kayanın üzerinde oturup syrinx çalarken bazen ise pedumuna dayanmış otlattığı 

hayvanlarını seyrederken, otlattıği hayvanı omzunda veya yanında tutarken 

b . ı . . 298 
etım enmıştır . 

4. KRAL A TTİS 

Attis bir kez pacrv.suç299 (Kral) epitheti ile anılmaktadır. Bazileus epitheti 

Menotyrannos epithetinin Yunacasıdır ve hükümdar, bey anlamına gelmektedir. Aynı 

epithet tanrı Men'in Lydia 'da kullandığı bir epithettir300
. 

5. P AP AS 1 P APİ.-\S 

Lydia bölgesindeki yazıtlarda Atys yada Atas olarak adlandırılan tanrı Attis'in 

daha sonra Papias olarak adiandınidığından Diodorus söz etınektedir30 1. Aynı zamanda 

bölgeden bulunmuş Attaloslar döneminin sonuna tarihlenen, Lasnedda'lıların Papias'a 

290Nicandros Alexipharmaka. S: Lucianos, Amores, Çeviren: A. M. Harınan (London, 1932), 42. 
291 Theocritos, XX. 40 (Çe\ iren: Necmettin Eraydın) (Bkz.: Kat. No. 23). 
292 Alexandri Anton ii fili elogium, 216. 
2931-lippol., a.g.e., V.9. 
294 Hippol., a.g.e., V.9. 
295 Hippol., a.g.e., V.9. 
296Aegritudo Perdicae V.19. 
297Tertullian, Apologet. 15: Paulinus, Nolanus. 32, 80; Aegritudo Perdicae V.29. 
298 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Dördüncü Bölüm- Çoban Attis bölümü. 
299lul. a.g.e .. ,V. 168 C, 169C (Bkz.: Kat.No. 56- 58) 
300Men'in hükümdarlığı gökte. yerde ve yeraltında geçerlidir ve o hayvanların, bitkilerin, üretkenlik ve 
verimliliğin, yaşam ve ölümün efendisi olarak anılınaktadır. Men'de tıpkı Attis gibi bir başlık takıyordu 
ancak ondan farkı omuzlannda ki hilal idi. Hilal onun geceterin efendisi olduğunu gösteriyordu. Attis'te 
tıpkı tanrı Men gibi bazı berimlerinde hilal ile gösterilmektedir. M.Ö. 2. yüzyıla ait Ostia'daki bir 
betiminde başlığı bir yıldız \e iki buğday başağı altındaki hilal ile gösterilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Ttıı·can, a.g.e., s. 28 vdd. 
301 Diod., a.g.e., 111.58 (Bkz.: Kat.No. 24). 
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ithaf ettikleri stelde bu bilgiyi doğrular şekildedir302 . Ayrıca Arrianus Attis'in Bithynia 

bölgesinde de bu epithet ile tapınım gördüğünü söylemektedir
303

. 

6. ATTİS- KYBELE 1 RHEA 

Attis Kybele ile birlikteliğinden dolayı sıklıkla antik kaynaklarda onun ile 

bağlantılı epithetler ile anılmaktadır. Attis Ku~Etdfioç;304 (Kybele'ye Ait); I1p6mw/"o<; 

ıı).; Mrııp6<; ırov 8crov305 (Tanrıların Annesinin Rahibi), 'Ynoupy6<; ı~ Mrııpi Kai 

t'ıvioxoç;306 (Ana tanrıçaya hizmet eden kişi ve sürücüsü), 'Hviozo.; Ku~D"rıç;307 

(Kybele'nin Sürücüsü); Cybeles Puer308 (Kybele'nin çocuğu), Berecyntius
309 

(Kybele'ye 

Ait) ve Cybeleius310 (Kybele'ye Ait) olarak adlandırılmaktadır. 

Romalı yazarlardan Ovidius ve Martialis Attis'ten Kybele'nin çocuğu olarak 

bahsetmektedirler. Diodorus'un311 da bahsettiği gibi Kybele sadece Attis'in değil aynı 

zamanda bir çok çocuğun bakıcılığını ve koruyuculuğunu üstlenmiş bir tanrıçadır. 

Attis bir defa da Roma döneminde Kybele ile özdeşleştirilmiş olan Rhea ile 

anılmıştır. Attis'ten burada Pdııs ıazuç; ayyc/co<;
312 (Rhea'nın hızlı habercisi) söz 

edilmektedir. Ancak burada Attis'in Rhea ile özel bir birliği yoktur. Sadece özellikle 

Romalı kaynaklar Kybele'yi Rhea ile özdeşleştirdiğinden sıklıkla Kybele ·den Rhea diye 

. . 313 
bahsetmışlerdır . 

302 P. Herınann und K. Z. Polatkan, Das Testment des Epikrates und neue lnschriften aus dem 

M useuru von Manisa (Wien, 1969), s. 42 Nr. 5 1 Taf. lll, 6; Paz de Hoz, a.g.e .• s. 54. 
303 Arrian. frg. Bithyn. FHG lllp. 592 no. 30. Ayrıca bu epithet yani Papias yada Papas Phrygia bölgesinde 
özellikle Nacoleia'da daha çok Zeus ile özdeş bir tanrı tarafından kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz.: dipnot 82. 
304Manetho, Apotelesmaticon, V.\77-180 (Bkz.: Kat. No. 181 ). 
305 Harpocrat. (FHG lll, s. 8 frg. 26). 
3061ul.. a.g.e., 171 C (Bkz.: Kat. No. 59) 
307Nonn. Dion .. a.g.e., XX, 41. 
3080vid.ınet., a.g.e .. X.l 03 - 1 05; Martial., a.g.e., IX. ll, 6. 
309Nero bei Persius sat. 1, 93 
3 ı 00vid. ınet., a.g.e .. X, 104. (Bkz.: Kat. No. 72). 
Jııoiod., a.g.e., 111.58.3. (Bkz.: Kat.No. 24). 
3 PN o· XXV "'1"' - onn. ıoıı., a.g.e.. . .) .). 
313G. V. Catullus, Şiirleri. Çeviren: Ç. Dürüşken ve E. Alova (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997), 

LXIII. 20 vdd. 
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7. ATTİS-ADONİS 

Attis isminin antik kaynaklarda ayv6ç "Aöcon~ (Kutsal Adonis) veya Tpm68rp:oc; 

"Aöffivıc; 31 \Üç kat güçlü Adonis) olarak geçmesinin nedeni Attis-Kybele mythosu ile 

Suriye'nin yerli tanrıçası Dea Syria-Adonis mitolojisi arasında benzerlikten olabilir. 

Çünkü zamanla Dea Syria-Adonis birlikteliği Yunan mythosunda Aphrodite-Adonis 

veya Aphrodite-Eros olarak yansımıştır. Bu nedenle mythosta tanrıçanın yanındaki kişi 

Adonis-Eros'un karşılığı olarak Attis olarak gösterilmiştir315 • Her şeyden önce gerek 

Adonis gerekse Attis vegetasyonla bağlantılı tannlardır ve fonksiyon benzerliğinden de 

çoklukla birbirleri ile özdeşleştirilmişlerdir316 • 

8. ATTİS-DİONYSOS 

Attis Adonis dışında L1ı6vucroc;317 (Dionysos). BaKzc:uc;318 (Bacchus) ve Euıoc;319 

(Bacchus'un ismi) olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni belki de iki kült arasındaki 

yakın benzerliklerdir. Çünkü Dionysos Bakkalara şöyle seslenir: "Alın Phrygia' dan 

getirdiğimiz davullan, anamız Rhea ile benim için icat edilmiş olan davulları", burada 

adı geçen Rhea Ana tanrıçanın kendisinden başkası değildir. Kybele ile Dionysos'un 

kült törenlerinin özünde bulunan orgiastik çoşku, kendinden geçme, her iki tapunda aynı 

simgelere, aynı davranışlara, araç ve gereçlere baş vurulması ile de görülmektedir. 

Bakkatar'ın çılgınlığı Kybele'nin kült törenlerinde kendilerini hadım eden Gallosların 

davramşlarım hatırlatmaktadır. Ayrıca Dionysos. aynı zamanda tıpkı Kybele ve diğer 

doğa tanrıları gibi bir doğa tanrısıdır. Topraktan fışkıran bitkileri ve bu bitkiler arasında 

insanı en çok etkileyenleri, yaşamına yön verenleri simgeler. Tıpkı Attis yada Adonis 

gibi doğanın mevsim mevsim değişimlerini de kişiliğinde siıngelemiştir. Kybele-Attis 

ve Dionysos arasındaki bu kültsel benzerlik belki de Attis'in Dionysos yada Bacchus 

olarakamlmasına neden olmaktadır320 . 

Tarsus'da başlığınm üzerinde asma ve sarınaşık yapraklan ile süslü terrakatta 

başları Vermaseren Attis olarak yoruınlamıştır. Attis'in bu şekilde Dionysos kültü için 

114 H" ı V9 · ıppo ., a.g.e. , . . 
3158. Segall, Katalog der Gol d- Schmiede- Arbeiten. Athen Benaki M use um (ı 938), s. 56. 
316Frazer, J. G. , I 99 I, a.g.e., s. 268 vd d. 
317Sokrates, hist.eccles, lll, 23. 
118H. ı V9 · ıppo ., a.g.e., . . 
319Proklos, hymm.in Solem V. 25. 
'00 
·'- Dürüşken, a.g.e., s. 84 vdd. 
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önemli olan atribütler ile gösterilmesi de kültsel anlamdaki bu yakınlığı göstermesi 

açısından önemli olabilir. 

Attis ayrıca 'Y11ç; 321 (Bacchus ya da Zeus Ombrios'un epiteti) ; Zcuç;
322 

(Zeus) ve 

soe23(Güneş) olarak ta adlandırılmıştır. 

9. ATTİS-CASTR<\ TUS 

Attis bazen 6xap;roç;324 (Verimsiz-Kısır), 811A-uöpiaç;325 (Kadınsı), (nw/~..6ç;326 

(Nazik-Hassas), sv8soç;327 (Çılgın-Deli), Mollis328 (Kadınımsı), Deus Propitius
329 

(Zarif 

Tanrı) olarak adlandırıhnıştır. Bu şekilde epithetler ile anılmasının nedeni onun 

mythosundan kaynaklanmış olmalıdır. Çünkü Attis Kybele'e tarafından çıldırtılınca bir 

çam ağacının altında kendisini hadım etmiştir330 . 

Attis bu epithetlerinin dışında Yunan kaynaklarında 8wi 'Avyöicrısiç;331 

(Angdisteis T annlar), 8soi a8avaıot332 (Ölümsüz Tanrılar), Berecyntiades
333 

(Kybele ), 

Potentissimi Dii334 (Güçlü-Kuvvetli Tanrılar), Dii Omnipotentes335 (Her şeye kadir 

Tanrılar), ~ısyaç; 8soç;336 (Büyük Tanrı), t)~l8tı/~..uç;337 (Yan Tanrısal), ayv6ç;
338 

(Kutsal), 

~syaç;339 (Büyük), bcoupcJ.vıov cwq.ı6ç;340 (Bilge), Ü\lftCnoç; Kat cruvsxcov t6 nav 
341

(Yüce 

ve her şeye sahip olan). /.suK6ç;342 (Parlak-Berrak), 0"KEXiıcov ........ acrnopoç;
343 

(Ekilip 

321 Demosthenes. De corona. 260. 
322Psellos, ı 09. 
323 Arnob .. a.g.e .. V, 42. 
324 Hippol., a.g.e .. V, 9. 
325Schol: ad. luc. lov. trag. 8. 
326Lucianos, a.g.e., V.32. (Bkz.: Kat.No. 46). 
327Manetho, Apotelesm. v.ı80. (Bkz.: Kat.No. ı8ı ). 
328Martial.,a.g.e ... V, 4 L 2. (Bkz.: Kat. No. 8ı ). 
329 Arnob .. a.g.e .. 1.4ı. 
330 Avrıntılı bilgi icin bakınız birinci bö!Um. 
331 ClG 3886 add. · 
3321GSI913. 
3330vid. lb.,a.g.e .. 506 
33~CIL VI, 508. 
335CIL VI, 502: 503. 
~~6 1ul., a.g.e .. ı6SC. (Bkz.Kat.1'\o.56) 
·'·' 

7 Anacreont. ı ı. 2. 
338 Alexandri, Anton ii fıli elogiuın., 2ı6. 
3391ul.,a.g.e.,.ı66D (Bkz.: Kat.l\o. 53) 
3401ul.,a.g.e., ı79C (Bkz.: Kat.l\o. 65). 
341 1GSI ıoı8.: Hippol.. a.g.e., V., 9; CIL V, 766. 
342 Babrios, fab.ı-+1, 7. (Bkz.: Kat. No. 4ı) 
343Nonn. Dion .. a.g.e., XXV.3ıı. 
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Biçilmemiş ........ Uzun Tunicli); Attis Bubulcus344 (Çiftçi), Deus Sanctus34 ~ (Dindar 

Tanrı), Sanctus346 (Saygıdeğer, Dindar), Almus347(Sevecen, Müşfik); Concubinus 

Celaenaeus348 (Celaena'lı eşini aldatan kişi), Agustus (Yüksek, Ulu)349 
, Pulcher350 

3-( o-~ 

(Yakışıklı), Formosus Adulescens ) (Yakışıklı Genç Adam), Speciosus.))_ (Güzel), 

r3 Luculentus ) (Parlak, Işıklı, Kusursuz) olarak ta adlandırılmaktadır. 

344Arnob .. a.g.e., IV.35. 
345 Arnob., a.g.e., 1.4 ı. 
346CIL Vlll, 7956. 
347Publil. Optat. carın. 27.9. 
348 Martial.,a.g.e.,V.41.2. (Bkz.: Kat. No. 8 ı). 
349CIL XIV, 3534 
350Martian. Cap.de nupt.Phil.et.Merc.ll, ı 92; Prudent. contra Symmachum ll, 52. 
351 Lactantius, div. inst. I. ı 7.7. 
352Arnob., a.g.e., IV. 29. 
353 Martial.,a.g.e., 11.86.4 (Bkz.: Kat.No. 79). 
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ÜÇL:\'CÜ BÖLÜM 

ATTİS BETİMLERİNDE GİYİM 

Tanrı Attis Yunan ve Roma sanatında genellikle başlık, anaxyrides, tunica 

manicata ve chitoniskos'dan oluşan kıyafeti ile bir doğulu gibi betimlenmiştir. Ancak bu 

şekilde Mithras, Men, Eros, Dolichenus gibi tannlar ve Orpheus, Ganymed, Odysseus 

gibi mitolojik şahsiyetler ve özellikle Romalıların doğulu halklardan aldıkları esirlerinde 

bu şekilde betimlenmesi Attis'in tespit edilmesinde büyük bir terettüde neden 

olmaktadır. Aşağıda sırası ile Attis'in Yunan ve Roma sanatındaki betimlerinden yola 

çıkarak giyisisinin ana unsurları olan başlık, anaxyrides, tunica manicata ve chitoniskos 

kıyafetleri ele alınacaktır. 

1. BAŞLIK (BAŞLlK, PHRYG BAŞLI GI) 

Tanrı Attis Anadolu'daki tas\·irlerinde başlık ve sıklıkla da anaxyrides, tunica 

manicata ve chitoniskos ile birlikte gösterilmiştir. 

Latincesi Phr;giwn olan, çoğunlukla Tiam:;s.ı denilen bazen de Pilos (Pileus), 

Kyrbasia (bazen Kidaris ve Mithra) olarak adlandırılan boğa kesesinden yapılmış sivri 

uçlu bu başlığı Phrygler, Persler \·e Akdeniz'in doğusunda yaşayan birçok halk 

taşıınıştır. Bunların dışında özellikle tanrılar. tanrıçalar ve mitolojik şahsiyetlerde bu 

başlık ile tasvir edilmişlerdir. Tanrılardan Attis, Mithras (Levha 64b), Dolichenus 

(Levha 65a), Sabazios ve Men (Levha 65b) ile tanrıça Bendis ve mitolojik 

şahsiyetlerden Orpheus (Levha 66a) .. -\donis. Ganyıned (Levha 66b), Priamos'un oğlu 

Paris, Amazonlar (Levha 67) ve Odysseus da bu başlık ile betimlenenler arasındadır355 . 

' 5~Akhaınenid baş örtülerine genel anlamda riara adı verilmektedir. Tiara genelde tek bir parçadan 
kesilmiş ve dikilmiş, deri, keçe veya ketenden yapılmıştır. Tiaraların en karakteristik özellikleri ense ve 
yanak koruyucu larıdır. Yanak koruyucuları sa\ :ışçının ağzını kapatacak şekildeağzınaltında veya önünde 
dUğmelenmektedir. Tiaraların sivri uç kısımları kendi içerisinde çok çeşitlilik göstermektedirler. Bu 
yüzden bunları birbirlerinden ayırt etmek oldukça güçtür. Aynı zamanda çeşitli malzemelerden yapılması 
baş kısmına oturtulmasında zorluk çekilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle başa iyi oturtulmasını 
sağlamak için tiara deoınan adı verilen bir kumaş ile sıkıca sarılmaktadır. Bu uygulamadan dolayı bu 
başlığı giyenierin başında tacvari bir kabarıklık meydana gelmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: S. Bittner, 
Tracht und Bewaffaung des Persischen Heeres zur Zeit der Achaimeniden (MUnchen, 1985), s. 127 
vdd.: F. Brein, "Phrygische MUtze'' Bilwörterbuch Der Kleidung und Rüstung. Vom Alten Orient bis 
zum ausgehenden Mittelalter. Edt.: 1-1. Kühnel (Stuttgart, 1992. s. 196), s. 196. 
355

G. Seiterle, "Die Urform Der Phrygischen :-.lütze", Antil•e Welt 1613:2- 12, (1985), s. 5 vd. 
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Boğa kesesinden yapılmış bu başlığın tipik formunun belirlenmesinde 

Homeros'un İlyada adlı eserinde sıklıkla bahsettiği miğfer önemli bir rol oynamıştır. 

Kmys (Kyneae) tryphalos ya da K01ys amphiphalos olarak adlandırılan, boğa derisinden 

yapılmış- bazı bölümleri bronz ile tamamlanmıştır - ve çeşitli bölümlerden meydana 

gelen bu miğfer savaş kıyafetinin bir parçasıdır356 . Miğferin bölümlerinden ilki 

phaloi 'dur. Bu kısım alnın üst kısmında yer alan ve savaşçılara ekstra koruma sağlayan 

çıkıntılardır. Diğer bölümleri ise kymbachos, logos, himas (yada Ocheus) ve stephane 

(Levha 68) olarak adlandırılmaktadır. Kymbachos, başlığın sivri uç kısmı, logos at 

kıllarından yapılan sorguç kısmı, Himas yanakhkları ve boyun kısmını koruyan 

uzantılar, stephane ise dikiş yerlerini örtmek için yapılmış miğferi çevreleyen banttır357 . 

Sözünü ettiğimiz miğfer ile Attis'in başlığmı karşılaştırdığımızda miğferde var 

olan bazı bölümlerin bu başlıkta olmadığını ortak olan bölümlerin ise başlıl<ta 

çeşitlilikler gösterdiğini görebiliriz. Başlıkta, miğferde olan phaloi ve logos bölümleri 

yoktur. Miğfer ile başlığın ortak bölümlerinden ilki kyınbachos olarak adlandırılan sivri 

uç kısımdır. Fakat bu bölüm başlıkta yuvarlak, basık yada şişkin olabilir ve öne, yana ve 

hatta arkaya doğru eğimli yapılmış olabilir358
. Başlığın en önemli parçalarından olan ve 

çeşitlilik gösteren bu sivri ucun bitiminde hafif, dik bir kırışıklık vardır. Bundan dolayı 

sanki iki parçadan oluşuyor gibi görünmektedir. Bu ayıncı bant gibi görünen kırışıklık 

tamamen kullanılan malzemeden yanı boğa kesesinin doğal şeklinden 

kaynaldanmaktadır359 . Viyana' da bulunan ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir vazo 

üzerinde betimlenen başlıkta bu sivri ucun ayıncı kırışıldığı çok net olarak 

görülebilmektedir (Levha 69). 

Miğfer ile başlığın ortak bölümlerinden ikincisi ise himas olarak adlandırılan 

boynu ve yanakları örten parçalardır360 . Bu parçalarda da tıpkı kymbachos da olduğu 

gibi bir standartlık söz konusu değildir. Bunlar uzun yada kısa olabilir hatta en basit 

şekli ile bu parçaların olmadığı başlıklarda vardır. Bu parçalardan yanlarda olanlar yani 

yanaklıklar genelde aşağı doğru uzanırlar ve çene altında bağlanırlar. Fakat her zaman 

bu şekilde de yapılmayabilirler. Örneğin; Aphaia tapınağının alınlığındaki yay çeken 

356J. Borchhardt, Homerische Helm e (ı 972), s. 3 vdd. 
357 H. Trüınpy, Kriegerische fachausdrücl<e im griechischen Epos (ı 950), s. 43 vdd. 
358Seiterle, a.g.e., s. 7. 
359Seiterle, a.g.e., s. 8. 
360V. Von Graeve, Der Alexaııdersarkophag und seine Werkstatt (Berlin, ı 970), s. 95. 
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figürün başlığında boyun kısmını örten parça esasen boyunluk aşağı doğru uzamrken 

yanaklıklar başlığın çevresindeki bandın altına tutturulmuş bir şekilde gösterilmektedir 

(Levha 70)361
. 

Tanrı Attis'in Anadolu'dan bilinen tasvirlerinde başlığının h.-ymbachos bölümü üç 

farklı ana tipe işaret etmektedir. Bunlardan ilk ana tip, Attis betimlerinde en yaygın 

olarak kullanılmış olanı, kymbachos'un yukarı doğru uzanıp daha sonra öne doğru 

eğilmiş bir şekilde gösterilmiş olanlarıdır (Kat.No. 188, 192, 193; Levha 37c, 38a, 

38b). Bu tipi himasiarına göre incelediğimiz de ise uzun yada kısa olanlar (Kat.No. 188, 

Levha 37c) veya himassız olanlar (Kat.No. 192, Levha 38a) diye üç alt gruba ayırmak 

mümkündür. İkinci ve üçüncü ana tip ise birinci tipe göre çok nadir olarak kullanılan 

tiplerdir. İkinci tipte kymbachos hiçbir yöne eğim yapmadan dik bir şekilde 

gösterilmiştir ve bu tip himassız olarak yapılmıştır. Bu tip ile gösterilmiş Aizanoi'dan 

(toplam üç adet) ve Kütahya'dan (bir adet) Attis başları vardır (Kat.No. 133, 134, 135, 

142; Levha 7a, 7b, 7c, 12b). Üçüncü yani sonuncu ana tip ise kymbachosu tıpkı 

Aınazon tasvirlerinde olduğu gibi- yana yatık bir şekilde gösterilmiş olanlardır ve bunun 

himas kısımları uzundur. Bu Attis'in Küçük Asya'da bu şekilde gösterildiği tek örnektir 

(Kat.No. 265, Levha 59d). 

Anadolu' daki Attis betimlerinde şimdiye kadar tespit edilen tasvirlerinin hiç 

birinde kymbachos kısmı tıpkı satrap betimlerinde olduğu gibi arkada verilmemiştir. 

Tanrı Mithrasın başlığı ise genelde yuvarlak ve öne doğru uzanan bir uç kısmına 

sahiptir. Tıpkı Mithras gibi Neapel'deki Ganymed'in başlığının d::ı uç kısmı öne doğru 

uzanmaktadır362 . İskender mozayiğindeki bir Persli savaşçının başlığının uç kısmı ise 

arkaya doğru uzanmaktadır (Levha 71 a )363
. İstanbul' daki İskender lahti üzerindeki 

Amazanların başlıklannın uç kısımlan ise yan tarafa atılı dum1aktadır. Yine Delos 

ressamının bir vazosunda resmettiği yaralanmış yaycıda yüksek bir başlık taşımaktadır 

ve neredeyse uç losını balon gibi şişkin olarak gösterilmiştir (Levha 71b)36-ı. 

Başlığın bu formu kazanmasında başlığın yapımında kullanılan malzemenin yani 

boğa kesesinin çok büyük katkısı olmuştur. Başlığın yapıınında özellikle bu malzemenin 

361
R. Lullies, Griechische Plastik (1960), Abb. 77. 

362
J. Overbeck, Griechische Kunstmythologie 8 ( 1980), 21 a. 

363
Th. Kraus und L. V. Matt, Pompeji und Herculaneum ( 1970), Abb. I 06. 

164S · ı 1 · eıter e, a.g.e., s. . 
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kullanılmasının tabi ki bazı özel nedenleri olmalıydı. Birincisi boğa kesesinin çok 

sağlam bir malzeme olmasıdır. İkincisi nedenin arkasında ise bu başlığı giyen insanların 

bu hayvanın gücünü alması düşüncesi yatmaktadır. Özellikle boğa, gücün kendisini

alışılmışın dışındaki güçlerin aracısı ve işareti-simgelemektedir. Bu nedenle Phrygler 

gibi tapınınılannda boğa ile iç içe girmiş toplumlarda bu başlığın kullanılıyor olması bir 

tesadüf olmamalıydı. Özellikle Attis, Mithras, Dolichenus, Sabazios ve Men gibi 

tanrıların kültünde boğa esasen boğa kurbanı çok önemli bir yer tutmaktadır. Resimsel 

anlatımlar da bu tanrıların boğa ile sıkı ilişkisini doğrular şekildedir365 . Örneğin lupiter 

Dolichenus'un boğanın sırtında hükmeden ve zafer kazanmış pozundaki tasvirleri366
, 

Mithras'ın boğa öldüren olarak karşımıza çıkması (Levha 72)367
, Attis'in yanında boğa 

ile birlikte gösterilmesi (Levha 73a) yada Men'in bir boğa protomu üzerine basarken 

gösterilmesi gibi (Levha 73b)368
. 

Yukarıda saydığımız bu tanrıların kültünde başlık esasen Attis tipi başlık çok 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu sadece tanrıların başlığı değil aynı zamanda mystelerin 

en yüksek adak atribütüdür. Boğanın kurban edilmesi ile birlikte bu hayvanın güçlerinin 

yeniden doğması söz konusu olmaktadır. Bu sebebin arkasında boğa kesesinin hayat 

veren güçlerin sembolü olarak görülmesi gerçeği yatmaktadır. Ve bu olay başlığa 

taşınmıştır. Bununla myste, mysterlerin en yüksek mertebesine ulaşmakta ve kendiside 

boğa kurban etmektedir. Bu şekilde hayatın yenilenmesi yeniden doğum ve öteki 

dünyada hayat sembolize edilmektedir. Başlığın buna benzeyen sembolik durumu 

'65 ' 
J Seiterle, a.g.e., s. I O vd d. 
366R. Fleischer, Die Römischen Bronzen in Österreich ( 1967), s. 36 1 Ab b. 13; R. No ll, Das 1 nventar 
des Dolichenusheiligtums von Mauer an deı· Url (1980), s. 29 vdd / Taf. 5-7. 
367Tanrı Mithra, Bronz döneminden beri izlerine rastlanılan ve İran geleneklerinin hakim olduğu bir 
tanrıdır. Mithras söyleninin ana öğesini oluşturan öğreti, dünyanın yaradılışı üzerinedir. Güneş tanrı, 

Mithras'a ulak olarak kuzgun yollar ve beyaz bir boğayı öldürmesi gerektiğini buyurur. Mithras bu 
buyruğu yerine getirir ama beyaz boğa tam öleceğİ sırada beyaz bir aya dönüşür ve Mithras'ın pelerini 
yıldızlar ve gezegenlerle dolu bir gökyüzü biçimini alır. Boğanın kuyruğundan ve kanından ilk buğday ve 
üzüm tohumları dünyaya yayılır. Yumurtalığından akan kutsal döl ise bir kazanda toplanır. Bu dölün 
karılıınından bütün canlılar meydana gelir. Ardından gün ve gece farklılaşarak birbirini izlemeye başlar; 
ay dönmeye ve mevsimlerde yıl boyunca sürecek olan dönüşümlerine başlar. Böylece zaman yaratılmış 
olur. Bu arada ansızın beliren yaratıklar yeryüzüne yayılır; iyi ile kötü arasındaki savaş başlar ve 
insanların yazgısı da böylece biçimlenir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: E. Schwertheinı, "Mithras- seine 
Denkın~iler und se in Ku lt", Antike Welt ( 1979): D. Ulansey, Mithras Gizlerinin Kökeni. Antik 
Dünyada Kozmoloji ve Din. Çeviren: H. Ovacık (İstanbul, 1998), s. 36; W. Burkert, İli< Çağ Gizem 
Tapılan. Çeviren: S. Şener. (Ankara, 1999): Ç. Dürüşken, Antik Çağ'da Yaşamın ve Ölümün 
Bilinmezine Yolculuk. Roma'nın Gizem Dinleri. (İstanbul, 2000); E. Schwertheiın, "Mithras- seine 
Denkm~iler und se in Ku lt", Antike Welt ( 1979), Abb. 4. 
368Seiterle, a.g.e., Abb. 21. 
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konumuz olan Attis kültünde de karşımıza çıkmaktadır. Kültsel boğa kurbanını yapan 

kişi bu başlığı taşımaktadır. M.S. 2. yüzyıla ait bir taourobolium kabartmasında (Levha 

74) Attis bu başlık ile gösterilmiştir ve onun hemen yanında kurbanlık boğa ve bunun 

hemen üstünde bir başlık betimlenmiştir. V e Attis' in başlığının üstünden bir ağaç 

çıkmaktadır. Muhtemelen bu şekilde bir tasvir ile boğanın doğa üstü hayat gücü 

aniatılmak istenmiştir369 . 

Bu başlığı Tanrıça Bendis ve Amazanların da taşıması oldukça ilginç olup bunun 

arkasında muhtemelen kendi kendine üreme düşüncesi yatmaktadır. Belki de 

Amazanların boğa kesesinden yapılmış bu başlığı taşımaları erkekler dünyasından 

bağımsızlıklarına da işaret etmektedir. Ama her şekilde boğa kesesinden yapılmış bu 

başlık savaşçı kadınların güç ve kuvvetine işaret etmiş olmalıdır. 

Kısacası başlığın yapımında özellikle boğa kesesinin tercih edilmesinin nedeni 

sadece sağlam bir malzeme olması değil bunun yanı sıra sihirli güçleri de içinde 

barındırıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu başlık sadece Phrygler ve 

Persler gibi doğulu halkların başlarına giydikleri hir başlık değil aynı zamanda hem 

savaşçıların hem de boğa kültü ile bağlantılı bir çok tanrı ve tanrıça tarafından 

kullanılan bir atribüt olmuştur. Attis'te bu tanrılardan sadece biridir. Attis'in 

Anadolu' daki tasvirlerini incelediğimizde başlığı için belirli bazı ana tipler ortaya 

çıkartmak mümkün olmuştur. Fakat tespit edilen bu tipierin sadece Attis için geçerli 

olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bu sebeple sadece başına giydiği başlıktan 

dolayı salt o figürü Attis olarak isimlendirınek kesinlikle doğru bir yaklaşım olmayacak. 

hatta kültü ve karakteri konusunda büyük bilinmezlikler olan Attis kültünün 

aniaşılmasını daha da zor kılacaktır. 

2. ANAXYRİDES-TUNİCA MANİCATA VE CHİTONİSKOS 

Attis' in Anadolu' daki betimlerinde kıyafetinin diğer önemli parçaları ı se 

anaxyrides, tunica manicata ve chitoniskos olmuştur. 

Antik yazarlardan Herodot anaxyridesi ''deriden yapzlmzş "370 ve "bacaklamı 

etrafim saran ,.J?I olarak tanımlamaktadır. Herodot'un verdiği bu bilgilerden 

369Seiterle, a.g.e., s. 1 O. 
'70 
J H dt., a.g.e., 1. 71. 
'71 
J Hdt., a.g.e., Vll.61. 
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anaxyrides'in bir pantolon olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle bu giyisi Kandys ve 

Başlık ile tamamlanmıştır. Özellikle sanatta Amazonlar, Troialılar ve Orpheus sıklıkla 

bu pantolon ile betimlenmişlerdir372 . 

Anadolu sanatında anaxyridesi, hacaklara sıkıca sarılmış ve genellikle kollar ile 

bağlantılı bir giyisi olarak görmekteyiz373
. Med anaxyrides' i ise ayaklıklıdır ve savaş 

sırasında süvarİler tarafından giyilmiştir. Oysa Pers anaxyridesi ayaksız yapılmaktadır 

ve bu pantolona ait bir de ayakkabı vardır374 • Perstilerin ilk zamanlarda çok sade olarak 

giydikleri bu pantolonlar zamanla renkli ve işlemeli bir hal almıştır375 . 

Turrica manicata ise, turrica'dan geliştirilmiş bir kıyafettir. Bu nedenle öncelikle 

turrica'dan söz etmek yanlış olmayacaktır. 

Tunica, aynı ölçülerdeki iki parçanın omuz ve yanlardan dikilmesi ile oluşturulan 

bir kıyafettir. Malzeme olarak en çok yün, gömleklik keten hatta ipek kullanılmıştır376 . 

Romalılarda tunicayı üst düzey kadın ve erkekler toga altına·377 , alt tabakalara ait 

insanlar ise tek başına giymişlerdir. Kadınlar genelde iki tanesini üst üste giyerek 

kullanmışlardır. Bunlardan alttakine tunica subucula, üsttekine ise tunica supparus378 adı 

verilmektedir. Erkekler de soğuk hava koşullarında üst üste iki tane giymektedirler379. 

Tunica esasında başlangıçta dar ve kolsuz bir kıyafet iken M.Ö. 1. yüzyıldan 

itibaren kısa kollu bir şekilde moda haline gelmiştir. M.S. 3. yüzyıla kadar uzun kollu 

olanları pek bilinmemektedir380
. Tunica manicata olarak adlandırılan bu uzun kollu 

versiyonu M.S. 3. yüzyılda moda haline gelmiştir. Uzun kollu tunicalann gelmesi ile 

birlikte boy uzunluklannda da farklılıklar meydana gelmiş ve ayak bileklerine kadar 

uzanmiştır. Bu modele de tunica talaris adı verilmiştir381 . 

Tunica normalde tam ortadan bir kemer ile sıktınlarak ve kemerin üzerine bir 

döküm yapılarak kullanılmaktadır. Bu dökümün uzunluğu da tunicanın boyuna göre 

372
F. Brein, "Anaxyrides" Bilwörterbuch Der Kleidung und Rüstung. Vom Alten Orient bis zum 

ausgehenden Mittelalter. Edt.: H. Kiihnel (Stuttgart, ı992, ss. 9- 1 0), s. 9 vd. 
373 Hurschmann, a.g.e., s. 673 - 674. 
0748ittner, a.g.e .. s. ı86- ı87. 
375

A. Mau, "Anaxyrides", RE 1: 2ı00- 2ıoı, (ı894). 
376

F. Brein, "Tunica" Biıwörterbuch Der Kleidung und Rüstung. Vom Alten Orient bis zum 
ausgehenden Mittelalter. Edt.: H. Kiihneı, (Stuttgart, ı992), s. 2ı6. 
377Suet. Aug. 94. ı O. 
378Varro. ling. 5. ı3I. 
379Suet. Aug. 82. ı. 
380

Gell. 6. ı2; Cic. Catil. 2. 22. 
381 Hurschınann Roıf, Der Ne u e Pauly ı: 920- 922 (Germany, ı996), s. 920 vd d. 
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orantılanmaktadır. Kullanılan kemere göre de isimleri değişmektedir. Eğer dar bir kemer 

kullanılmış ise buna tunica clavus fakat geniş bir kemer ile kullanıhyorsa tunica 

laticlavia denilmektedir382
. 

Attis betimlerinde karşılaştığımiz üçüncü kıyafet ise Chitoniskos'tur. Bu kısa 

kıyafet daha çok erkekler tarafından içte giyilmektedir ve omuzlarda birer fibula ile 

tutturulmaktadır383 . 

Tanrı Attis'in Anadolu'daki tasvirlerini incelediğimizde her ne kadar kimi zaman 

sadece chiton veya tunica ile gösteriise de genellikle yukarıda belirtildiği gibi bu üç 

giyisi onun ana giyisileri olmuştur. Anaxyridesi bazı tasvirlerinde başlık ve turrica 

manicata ile tamamlanırken bazı tasvirlerinde tunica manicatanın yerini chitoniskos 

almıştır. Giyisilerdeki bu farklılık esasında Attis'in tiplerine göre değişmektedir. Bu 

nedenle şimdi Attis hilaris, Attis castratus ve elleri bağlı Attis tiplerinde giymiş olduğu 

kıyafetleri sırası ile incelemek konunun anlaşılabilmesi için daha doğru olacaktır384 . 

Attis hilaris tipi l'vlyrina (Kat.No. ı6S, ı66, ı67, ı68, ı69, ı 70, ı 7ı, ı 73 Levha 

26b, 27a, 27b, 28a, 28b, 29a, 29b, 30b) atölyelerinde çok yaygın bir tip olmakla birlikte 

tipin bir temsilciside Priene'de (Kat.No. ı93, Levha 38b) karşımıza çıkmaktadır. Bu 

tipte Attis başlıklı, tunica manicatalı ve anaxyrides ile betimlenmiştir. Myrina 

örneklerinde tunica manicata çift kemerli yapılmıştır. Myrina' daki bu örneklerden 

birinde ise figürün gögüsünden aşağısı korunamadığı için sadece üsteki kemeri 

görülebilmektedir ancak bunun Myrina'daki diğer örneklerle gösterdiği benzerlik dikkat 

çekicidir. Bu nedenle bu da diğerleri gibi çift kemerli bir tunica manicata ile gösterilmiş 

olmalıydı. Özellikle Myrina'daki iki fıgür ve Priene'deki örnek tunica manicatanın 

kolpos ve etek kısımları hareketli bir biçimde gösterilmiştir. Bu dans eden Attis'in vücut 

hareketinin tamamen kıyafetine bir yansımasıdır. Anaxyridesi korunan altı örnekte 

anaxyrides pileli gösterilmiştir. Bu fıgürinlerden sadece beşinin başlığı korunmuş 

durumdadır. Bir tanesinin ise omuzlarında sadece başlığın uzun himas kısımlan 

korunabiimiştir (Kat. I\ o. ı 73, Levha 30b ). Başlıklar birbirlerinden farklılıklar 

382Brein, a.g.e., s. 216 vdd. 
383 F. Brein, "Chitoniskos", Bilwörterbuch Der Kleidung und Riistung. Vom Alten Orient bis zum 
ausgehenden Mittelalter. Edt. Harry Kühnel, (Stuttgart, 1992), s. 50 vd. 
384 Esasen Attis'in bu tipleri arasında Vermaseren tarafından tristis olarak tanımlanan ve katalogunıuza 
dahil ettiğimiz tasvirleri vardır. Fakat bu tasvirlerdeki erkek figürlerinin Attis olmadıkları anlaşıldığından 
burada ele alınmamıştır. 
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göstermektedir. Örneğin Myrina'daki üç figürün ile (Kat.No. 168, 169, 170; Levha 

28a, 28b, 29a) Priene'deki figürün başlık tipleri bakımından büyük benzerlik gösterir. 

Kymbachos çok hafif yukarı doğru uzanmakta ve öne doğru bir eğim yapmaktadır. 

Priene hariç diğerlerinin himas kısımlan uzun ve enli yapılmış olup omuzların üzerinde 

net bir şeklilde görülebilmektedir. Priene örneğinde ise himas kısmı yoktur başlık basit 

bir foımda yapılmıştır. Myrina'daki iki figürün başlığı (Kat.No. 171, 173 ; Levha 29b, 

30b) ise Priene'deki başlık ile benzer şekilde yapılmıştır. Myrina'da hilaris tipinde iki 

örneğin kıyafeti chlamys ile tamamlanmıştır (Kat.No.167, 175; Levha 27b, 31b). 

Attis Castratus tipi kendi içinde iki başlık altında incelenebilinir, ayakta duran 

elleri arkadan bağlı Attis ve dans eden Attis. 

Elleri arkadan bağlı Attis Castratus tipi toplam dört örnekte görülmektedir. Bu 

örneklerden ikisi Kyzikos'tan- ki bunlardan biri Metroon'dan olmalıdır- biri 

Pisarisos'tan olup birinin de buluntu yeri bilinmemektedir (Kat.No. 156, 157, 199; 

Levha 21, 22, 42a). Bu tipte Attis bazı özel farklılıklar göstermektedir. Bu tipte kıyafet 

kollu anaxyrides ve başlıktan oluşurken bir örnekte bu kıyafeti chitoniskos ile 

tamamlanmıştır. Anaxyrides tüm örnkelerde pileli yapılmıştır. Attis Pisarisos örneği 

hariç diğer örneklerinde sadece bir işçi tutumunu andıran kollu anaxyrides giymiştir. 

Karın ve tenasül organını açıkta bırakan anaxyrides gögüs ve her iki bacak üzerinde 

birer fibula ile tutturulmuştur. Pisarisos örneğinde ise kollu anaxyridesini chitoniskos ile 

tamamlamıştır. Chitoniskos omuzlarında birer fibula ile tutturulmuş olup kollu 

anaxyridesi ile gögüs altında bir kemer yardımı ile sıktınlmıştır. Bu uygulama en net bu 

örnekte görülebilmektedir. Tasvirlerden sadece ikisinin başlığı tamdır. Birinin ise 

omuzlannda himas kısımları korunmuştur. (Kat.No. 199, Levha 42a). Başlığı tam 

olanların kymbachos kısmı önce yukanya uzanmakta sonra da öne doğru bir eğim 

yapmaktadır. Himas kısımlan uzundur ve omuzlarına kadarda uzanmış olarak 

gösterilmiştir. 

Dans eden Atttis castratus tipi kıyafet bakımından elleri bağlı castratus tipi ile 

bü) ük bir benzerlik göstermektedir. Attisi bu tipte gösteren altı adet örnek mevcuttur. 

Dört tanesi Tarsus'tan bir tanesi Myrina'dan olup bir örneğin ise buluntu yeri 
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bilinmemektedir. Attis bu tipte anaxyrides ve başlık ile betimlenmiştir. Bu örneklerde 

anaxyrides chitoniskos ile bazı örneklerde ise tunica manicata ile tamamlanmıştır. Bu 

tip tasvirler içinde en farklı kıyafeti buluntu yeri bilinmeyen örnek oluşturmaktadır. 

Burada Attis'in anaxyridesi diğerlerinden farklı olarak düğmeli olarak gösterilmiştir ve 

tunica manicatası gögüs kısmında ince bir kemer ile anaxyridesine tutturulmuştur. 

Ayrıca ayakkabılı olarak tasvir edilmiştir (Kat.No. 263, Levha 59b ). Diğer örneklerde 

ise anaxyridesi pileli olarak yapılmıştır. Myrina'daki örnekte anaxyridesini chitoniskosu 

tamamlamaktadır. Chitoniskosu omuzları üzerinde birer fibula ile tutturulmuş olup 

gögüs üzerinde düğüm yapmaktadır. Tarsus örneklerinde ise tıpkı Kyzikos'taki elleri 

arkadan bağlı Attis castratus tipinde olduğu gibi sadece bir anaxyrides giymiştir ve 

gögüs üzerinde bir fibula ile tutturulmuştur. Bu örneklerden üçünün başlığı kısmen 

korunmuştur. Bu nedenle kymbachos kısımları ile ilgili bir şey söylemek mümkün 

değildir. Ancak korunanların himas kısımları uzundur ve aşağıya doğru uzanmaktadır. 

Efes'teki bir örnekte ise Attis'in elleri arkadan bağlı şekilde gösterilmiş olup 

sadece anaxyrides ve uzun himaslı bir başlık ile betimlenmiştir (Kat.No. 188, Levha 

37c). 

Yukarıda saydığımız bu tipierin dışında Attis'i üç örnekte de diz çökmüş olarak 

görmekteyiz. Hellenistik döneme tarihleneo örnekler Tarsus'tandır. Attis bu örneklerde 

tunica manicata, anaxyrides ve uzun himaslan olan başlık ile tasvir edilmiştir. Bunların 

en dikkat çeken özelliği elbisenin karın kısmının açıkta bırakılmış olmasıdır (Kat.No. 

219, 221, 246; Levha SOa, SOc, 55d). 

Sonuç olarak başlık ve anaxyrides Attis'in giyimin ayrılmaz bir parçasıdır. Attis 

özellikle elleri arkadan bağlı veya dans eden Attis castratus tiplerinde sadece bu iki 

parçadan oluşan kıyafeti ile betimlenmiş olup bazı betimlerinde bu kıyafeti tunica 

manicata veya chitoniskos ile tamamlanmıştır. Bu tür doğuya özgü kıyafetler ile sadece 

Attis değil aynı zamanda Mithra, Men, Eros, Dolichenus gibi tanrılar Odysseus, 

Ganymed, Orpheus gibi mitolojik kahramanlar ile özellikle Romalıların doğulu 

halklardan aldıkları esirlerin betimlendiği bilinmektedir. Bu nedenle Attis'i 

diğerlerinden ayırmak her zaman kolay değildir. Bu zorluk özellikle castratus tipi 

dışındaki betimlerinin tanımlanmasında yaşanmaktadır. Attis castratus tipinde karın ve 

tenasül organının açıkta bırakılması bunun direk kültte kastrasyon ile ilintili olması 
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Attis'in tanımını kolaylaştırmaktadır. Bu tipin dışındaki örnekleri özel atribüt 

olmaksızın her zaman Attis olarak isimlendirmek daha öncede vurguladığımız gibi 

zaten bilinmezleri çok olan .-\ttis kültünün anlaşılınasını daha da zorlaştırıcaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ATTİS MİTOSUNUN İZİNDE ATTİS BETİMLERİ 

Antik kaynakların Attis mythos ile ilgili olarak bahsettikleri her anlatım 

arkeolajik belgeler üzerine yansıtılmamıştır. 

Attis Küçük Asya'da bir çok defa ve çeşitli tipler ile betimlenmiştir. Attis'in bu 

betimleri mythos ile uygunluk gösterecek şekilde şu sıra dahilinde ele alınmıştır: 

Kybele-çocuk Attis (Kybele Kourotrophos), Çoban Attis, Attis Castratus, Elleri bağlı 

Attis, ölü Attis, Attis hilaris ve Attis- Aslan (Tablo 1) . 

1. KYBELE-ÇOCUK A TTİS (KYBELE KOUROTROPHOS) 

Çocuk Attis ile ilgili olarak Yunalı ve Romalı kaynaklarda değişik ifadeler 

görülmektedir. Nonnus Dionysiaka çocuk Attis'ten u68oç ı.ıop<pou~tcvoç (Soylu Aileden 

doğmamış çocuk/85 olarak bahseder. Romalı yazarlardan Ovidius386 ve Maıiialis387 ise 

Attis'ten "Cybeles Puer" (Kybele 'nin çocuğu) olarak bahsederken Statius Sangarius 

Puer (Sangarios 'un oğlu)388 olarak tanımlamıştır. 

Ana tanrıça arkeotojik belgelerde kimi zaman kucağında uzanır yada oturur 

şekilde kimi zaman ise yanında ayakta duran bir çocuk ile gösterilmiştir. Lambrechts ve 

Vermaseren'e göre bu tip örnekler Ana tanrıça ve çocuk Attis'i betimlemektedir389
. 

385Nonn.Dion., a.g.e., XXV. 351. 
3860vid.met., a.g.e., X.l 03-105. 
387Martial., a.g.e., IX. I 1.6. 
388Statius, Silvius, Çeviren: J. H. Mozley (London, New York, 1930), ll 1.4.41. 
389Bu tür betiınler ile ilgili ilk araştırınayı Lambrechts yapmıştır. Lambrechts, Roma dönemine 
tarihlendirdiği istanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Cos, Kıbrıs ve Antiokhia'da bulunmuş oturan bir 
kadın ve başlıklı bir çocuğun tasvir edildiği bazı terrakotta heykelciklerden söz etmiştir. Laınbrechts'e 
göre esasında oturan kadın heykelciklerinin yanında onun Ana tanrıça olduğuna dair herhangi bir atribüt 
yoktur ama kucağında duran başlıklı çocuk Attis olmalıdır. Vermaseren'de çalışınalarında İstanbul'daki 
bu terrakottalara benzer toplanı üç adet terrakotta tespit etmiştir. İlk örnek Hephaisteuın'dandır ve tanrıça 
bir naiskos'un içinde oturnıaktadır. Kucağında iki eli ile tuttuğu pelerinli bir çocuk vardır. Fakat 
kabartmanın üst kısmı kırık ve eksik olduğundan çocuğun Attis olup olmadığı kesin değildir. Bir başka 
örnek ise Argos'tandır. Ana tanrıça yine otururken tasvir edilmiştir ve her iki yanında aslanları ile birlikte 

verilmiştir. Kucağındaki çocuk bir önceki örneğe göre iyi durumdadır ve anaxyridesi korunınuştur. 
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Erythrai ve Kütahya'dan gelen iki örnekte tanrıça başlıklı bir çocuk ile 

betimlenmiştir. Erythrai'dan gelen terrakatta heykelcik M.Ö. 6. yüzyıla 

tarihlenmektedir390
. (Kat.No. 186, Levha 36b). Kütahya Arkeoloji Müzesinde bulunan 

örneğimiz ise Roma dönemine tarihlenmektedir. (Kat.No. 139, Levha lOb). 

Erythrai'daki betimde oturan giyimli bir kadın kucağında başlıklı bir çocuk tutarken 

betimlenmiştir. Vermaseren Küçük Asya dışındaki bir çok örnekten yola çıkarak bu 

heykelciğin Ana tanrıça ve çocuk Attis olduğunu söylemiştir391 . Kütahya'daki örnekte 

de yine oturan Ana tanrıça bu defa yanında başlıklı çocuk ile betimlenmiştir. 

Ana tanrıçanın bu şekildeki betimleri Yunanistan ve Küçük Asya ile sınırlı kalmış 

olup Roma'da görülmemektedir392
. 

Sanders'e göre her ne kadar Ovidius393 ve Martialis39-ı Attis'ten Ana tanrıçanın 

oğlu olarak bahsetmiş olsalar da bu betimlerdeki başlıklı çocukların her zaman Attis 

olduğu anlamına gelmemesi gerektiğini savunmaktadır. Ona göre Ana tanrıçanın 

Diodorus'un395 bildirdiği gibi çocuklar için koruyucu bir kimliği vardır ve kucağındaki 

çocuklar tanrı Attis dışında onun bakımını ve koruyuculuğunu üstlendiği herhangi bir 

çocukta olabilir396
. 

Genel olarak Kourotrophorosların ve tabi ki bunlardan Ana tanrıçanın da birlikte 

betimlendiği her çocuğun onun kendi çocuğu olması gerekmemektedir. Çünkü 

Diodoı·us'un da belirttiği gibi Ana tanrıçanın genel anlamda tüm çocuklan koruyucu bir 

kimliği vardır. Belki buradaki betimlerde de çocukların bu başlık ile birlikte gösterilmiş 

olmaları tanrıçanm Phrygia'lı kökeni ile açıklanabilir. Bu nedenle bu tip betimleri her 

zaman Ana tanrıça ve çocuk Attis olarak yorumlamak Sanders'in de dediği gibi doğru 

bir yaklaşım olmayabilir. 

Verınaseren'e göre kesinlikle bu çocuk Attis'dir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: P. Laınbrechts, Attis Van 
Herdersknaap tot God (Brussels, 1967), s. 45 vdd.; Vermaseren. \1. J .. 1966, a.g.e., s. 8. 
390Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e .. no. 593 1 Pl. CXXX: Vermaseren und De Boer, a.g.e., s. 401 no. 388. 
391 Vennaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 8. 
'90 , -verınaseren, M. J., 1966, a.g.e .. s. 12. 
3930vid.met., a.g.e., X. I 03 - I 05 (Bkz.: Kat. No. 72). 
394Martial., a.g.e., IX. I I, 6. 
395 Diod., a.g.e., 111.58.3 (Bkz.: Kat.No. 24). 
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2. ÇOBAN ATTİS 

Yunan ve Romalı yazarlar bir çok defa ve çeşitli şekillerde Attis'in çoban 

kimliğini vurgulamışlardır. Yunanlı yazarlar Attis'i IToı~fıv397 (Çoban), IToı~fıv ayv6ç398 

(Kuzu Otlatan), Ain6Aoç399 (Keçi Çobanı), noı~n1v AEDKÜW acrtpo:ıv400 (Parlak yıldızların 

çobanı) ve Avfıp crupınfıç401 (Erkek Kavalcı) gibi sözler ile tanımlarken Romalı 

yazarlar Phrygius Pastor402 (Phrygia'lı Çoban), Pastoı.403 (Çoban) ve Pileatus404 (Keçe 

Şapka Giyen) gibi kelimeler ile tanımlamışlardır. 

Attis'in çoban kimliği konusunda antik kaynaklar ile arkeolajik belgeler arasında 

paralellikler söz konusudur. Hem Küçük Asya'dan hem de Küçük Asya dışındaki 

bölgelerden Attis'i çoban olarak tasvir eden bir çok arkeolajik belge mevcuttur. 

Attis'in çoban olarak gösterildiği en erken tasviri, Küçük Asya dışından olup bu 

M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir kabartmadır405 . Küçük Asya için ise en erken örnek M.Ö. 

240 /230 yıllarına tarihlenmektedir. Şu anda Venedik MUzesindeki kabartma Lullies'e 

göre stilistik özelliklerinden dolayı Küçük Asya kökenli olmalıdır. Attis burada Ana 

tanrıçanın yanında ayakta ve sol elini çoban değneğine dayamış bir şekilde 

betimlenmiştir 406
. 

Attis'in çoban olarak betimlendiği ikinci örnek ise Edincik'tendir. M.Ö. 1. 

yüzyılın ortalarına tarihlenen Miletepolis kökenli bu adak levhası üzerinde Attis yine 

Ana tanrıça ile birlikte verilmiştir. Attis, tanrıçanın sol tarafında ayakta, başlıklı, tunica 

ve anaxyrides giyimli olup sol elinde bir syrinx tutarken betimlenmiştir. Elinde tuttuğu 

syrinx ile Attis'in çoban kimliği vurgulanmak istenıniştir 407
. (Kat.No. 151, Levha 17a) 

396Sanders, a.g.e .. s. 271 -273. 
397Nicandros Alexipharmal\a, 8; Lucianos, Amores, Çeviren: A. M. Harman, (London, 1932), 42 
398Aiexandri Antonii fıli elogium, 216. 
399Hippol., a.g.e.,V. 9. 
400Hippol., a.g.e.,V. 9. 
401 Hippol., a.g.e.,V. 9. 
402 Aegritudo Perdicae, V. 29. 
403Teıtullianus, apologet, 15; Paulin. Nolan.cann. 32. 80; Aegritudo Perdicae, V. 29. 
404Augustin. in Johan n. ev.tract. VII, I, 6. 
405 Bu kabartma Pire 'den olup bir antlaşma kabartmasıdır ve Attis burada ayakta betimlenmiş Ana 
Tanrıçanın karşısında bir kaya formasyonu üzerinde oturmuş elinde syrinx tutarken betimlenmiştir: 

Naumann, F.,a.g.e., s. 240 - 241. 
406Vermaseren, M. J .. 1977b, a.g.e., s. 44 no. 1581 Pl. XCVI; Naumann, F., a.g.e., s. 244. 
407Vermaseren, M. J.. 1987, a.g.e., s. 97 no. 2941 Pl. LXIII; Murat Şahin, Miletepolis Kökenli Figürlü 
Mezar Stelleri ve Adak Levhaları (Ankara: Türk Tarih Kuruımı Basıınevi, 2000), s. 242 LK. 2 1 Levha 
XCI. 
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Attis kimi zaman ise tek başına bir kayanın üzerinde oturarak otlayan 

hayvanianna eşlik ederken betimlenmiştir. Tarsus 'tan iki örnekte (Kat.No. 229, 255, 

Levha 58a) Attis bu şekilde tasvir edilmiştir408 . Uzun yanaklıklı başlığı ve aynı 

zamanda uzun mantosu sert hava koşullarını yansıtır şekildedir409 . Bu tip betimlerinde 

Attis bazen syrinx çalarken de gösterilmiştir410 • 

Çoban Attis bazı tasvirlerinde ise atiattığı bu hayvanlar ile birlikte değişik 

şekillerde betimlenmiştir. Bir koçun üzerinde otururken411 yada yanında veya 

omuzlannda taşıdığı bir koyun ile birlikte olduğu gibi412
• Attis Myrina'da koç üzerinde 

otururken413 (Kat.No. 172, Levha 30a ). Kütahya'da ise yanında bir koyun ile birlikte 

tasvir edilmiştir (Kat.No. 138, Levha 10a)414
. 

Çoban Attis aynı zamanda oldukça yaygın olarak koçların çektiği arabayı 

kullanırkende415 betimlenmiştir ancak şimdiye kadar Küçük Asya'dan bu tip bir betimi 

bilinmemektedir. 

3. ATTİS CASTRA TUS 

Doğulu giyisiler içerisinde verilmiş karın ve tenasül organı açıkta bırakılan Attis 

betimleri modern literatürde Attis castratus olarak adlandınlmıştır. Castratus tipinin 

genelde hadım edilmiş Attis'i işaret etmiş olduğu düşünüise de her zaman bu şekilde 

olmamaktadır. Çünkü bir çok betiminde hadım edilmemiş halinin vurgulandığı yani 

tenasül organının yapılmış olduğu örneklerde mevcuttur416
• En erken örneklerine 

Hellenistik dönemde rastladığımız Attis'in bu tipi muhtemelen mythosdaki esasen 

kültteki kastrasyon motifini vurgulamak amacı ile olmalıydı. 

408Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 250 no. 843; s. 245 no. 816 1 Pl. CLXXV. 
409Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 94. 
41 °Küçük Asya'daki tasvirleri arasında Attis'i syrinx çalarken gösteren örnekler yoktur. Fakat Küçük Asya 
dışında bu tip tasvirleri tespit edilmiştir. Bu tasvirleri için bkz.: Vermaseren und De Boer. a.g.e., s. 31 1 
no.l66-169, 173,176,180,183,191,194,195,202,204. 
411 Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e .• s. 150 no.494 1 fig. 29. 
412Verınaseren und De Boer, a.g.e, s. 301 Pantikapaion: no. 142; Mtstr:· no. 143. 
413 Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 150 no. 494 1 fıg. 29. 
414y erınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 48 no 1401 Pl. XIX. 
415 Vennaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 94. 
416T. Korkut, ''Elleri Arkadan Bağlı Erkek Heykelciği Üzerine İkonografık Gözlem". Asia Minor 
Studien. Studien Zur Religion und Kultur Kleinasiens und des agiiischen Bereiches. Festschrift für 
Baki Öğün zuın 75. Geburtstag 39: 171 - 177 (2000), s. 172. 
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Attis Küçük Asya· daki castratus betimlerinde çoğunlukla elleri arkada yada dans 

ederken betimlenmiştir417 • Bu yaygın iki tipin dışında ise iki örnekte ayakta dururken 

(Kat.No. 180, Levha 33b; Kat.No. 264, Levha 59c) iki örnekte ise kaide üzerinde 

otururken (Kat.No. 185, Levha 36a; Kat.No. 227, Levha 51d) bir örnekte ise çiçeğin 

üzerinde (Kat.No. 257, Levha 58c) tasvir edilmiştir. 

Bu betimlerin bazılarında Attis tıpkı bir Eros gibi kanatlı olarak yapılmıştır. 

Segall bunun nedenini şöyle açıklaınaktadır: Attis-Kybele mythosu ile Suriye'nin yerli 

tanrıçası Dea Syria-Adonis ınitolojisi arasında benzerlikler söz konusudur. Ve zamanla 

Dea Syria-Adonis birlikteliği Yunan ınythosuna Aphrodite-Adonis veya Aphrodite-Eros 

olarak yansımıştır. Bu nedenle mitolojide tanrıçanın yanındaki kişi, Adonis-Eros'un 

karşılığı, Attis olarak gösterilmiştir olabiliı:m . 

4. ELLERi BAGLI ATTİS 

Elleri vücudunun arkasında veya önünde birbirine bağlanmış doğulu giyisiler ile 

birlikte Attis, Adonis, Ganymed. Paris. Orpheus, Men, Mithras ve Eros tasvir 

edilmektedir. Bunların dışında esir alınmış barbar figürlerinin de bu şekilde tasvir 

edildikleri örnekler vardır. Fakat Attis ve E ro s 'un diğerlerinden bir farkı söz 

konusudur419
• Bunların elbiseleri karın kısımlarını ve tenasül organını açıkta 

bırakmaktadır. Bu nedenle bu ikisini diğerlerinden ayırt etmek daha kolay olmaktadır420 • 

Attis'in Küçük Asya'dan bu şekilde elleri bağlı betimlenmiş bir çok betimi vardır. 

Fakat bu betiınler kıyafetlerinden dolayı bazı farklılıklar göstermektedir. Örneğin bir 

betiminde sadece anaxyrides giyimli olup vücudunun üst kısmı çıplak yapılmıştır. Bazı 

örneklerde ise sadece karın ve tenasül bölgesi açıkta bırakılmıştır. Attis'in bu ikinci tip 

tasvirleri elleri arkadan bağlı Attis castratus tipi olarak adlandırılmıştır. 

Bu tipin ilk örneği Efes'tendir (Kat.No. 188, Levha 37c). Yuvarlak bir payenin 

önünde sağ bacağı sol bacağı üzerine atılmış genç bir erkek figürü yer almaktadır. 

Kolları paye ile sırtı arasındadır ve görülmemektedir. Vücudunun üst kısmı tamamen 

çıplak olarak yapılmış olan figürün alt kısmında vücuduna yapışık kemerli bir 

417 Bu iki betim kendi başlıkları altında incelenecektir. 
4188. Segall, Katalog der Gold- Schmiede- Arbeiten. Athen Benaki Museum (1938), s. 56. 
419S. Karwiese, "Der gefesselte Attis" Festschrift För Fritz. Eichler Zum achtzigsten Geburtsag 
dargebracht V om sterrerchischen Archologischen lnstitut: 82-95 ( 1967), s. 87. 
42°Korkut, a.g.e., s. 172. 
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anaxyrides vardır. Kemerinin sağ ve sol yanında ne olduğu tam aniaşılamayan bir obje 

mevcuttur. Karwiese bunu bir bıçağın kılıfı olarak yorumlamıştır. Başlıklı bu figürün 

yüzünde acı dolu bir gülümseme vardır421 • 

Tipin ikinci örneği ise Kyzikos'taki Metroon'dandır (?) ve M.S. 2. yüzyıla 

tarihlenınektedir (Kat.No. 156, Levha 21). Hermaphrodit bir karakterde paye önünde 

ayakta duran başlıklı gencin elleri paye ile sırtı arasında betimlenmiştir. Omuzlarında 

tıpkı Eros gibi kanatları vardır. Tek parçadan oluşan anaxyridesi tipine uygun bir şekilde 

karnını ve tenasül organını açıkta bırakmıştır. Yüzündeki ifade kırık burnundan dolayı 
. 422 

net olarak anlaşılamamaktadır . 

Attis'in bu şekilde betimlendiği diğer bir örnekte ise yine Kyzikos'tan olup M.S. 

3. yüzyıla tarihlenen bir heykeldir (Kat.No. 157, Levha 22). Doğulu kıyafeti yine karın 

bölgesini ve tenasül organını açıkta bırakmaktadır. Bu heykelin diğerlerinden tek farkı 

hennaphrodit karakterinin daha çok vurgolanmış olmasıdır423 • 

Küçük Asya için önemli bir başka örnekte Pisarisos kentinden bulunmuş olan 

M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir heykelciktir (Kat.No. 199, Levha 42a). Anaxyrides, 

chitoniskos ve ayaklarına da endromis giymiş olarak betimlenen Attis'in ensesindeki 

izlerden başında bir başlık taşıdığı anlaşılmaktadır. Kıyafeti bu tipin diğer örneklerinde 

olduğu gibi karın ve tenasül organını açıkta bırakmaktadır. Bu betimin diğer 

betimlerden en büyük farkı dirsekten bükülerek arkaya götürdüğü kollarının net bir 

şekilde bağlı olduğunun görülınesidir42.ı. 

Küçük Asya· dan en son örnek ise M.S. 2. yüzyıla tarihli olup buluntu yerı 

bilinmeyen bir heykeldir (Kat.No. 260, Levha 58d). Attis burada tıpkı Kyzikos 

örneklerinde olduğu gibi tek parçadan oluşan karın ve tenasül organını açıkta bırakan bir 

anaxyrides giymiştir. Bu örnekte tıpkı Eros tasvirleri gibi kanatlıdır425 • 

\"ermaseren Kyzikos'tan bir başka elleri arkada betimlenmiş erkek figürünü Attis 

olarak yorumlamıştır. Çapraz hacakları üzerinde bir paye önünde ayakta duran ve 

421 Karwicse, S., 1967. a.g.e., s. 82 1 res. 38; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. ı91 no. 638 1 Pl. 
CXXXVıi. 
422Vermas.eren, M. J., ı987, a.g.e., s. 93 no. 2841 Pl. LX; Karwiese, S., ı967, a.g.e., s. 84. 
423 Karwiese, S., ı967, a.g.e .• s. 84; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 9ı no. 2801 Pl. LVIII. 
424 Korkut. a.g.e .. s. ı 7 ı \d d. 
425G. Mendeı, ··cataıogue des monuments grecs, romains et byzantins du Musee de Brousse" BCH 33: 
245- 43.:' (ı909), s. 260: Vermaseren, M. J., ı966, a.g.e., s. 46; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 255 
no. 864 .t Pl. CLXXXVI. 
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başında Attis tasvirlerinden alışkın almadığımız bir başka başlık giymişn6 erkek figürü 

belki de Attis olmayabilir. Schneider, Karyatidler gibi ayakta duran doğulu kıyafetler 

içerisinde betimlenmiş bu tür tasvirterin genelde Attis olarak yorumlandığını fakat 

herhangi bir atribüt olmadan, fiziksel ve ikonografik olarak barbar tipinde yapılmış ve 

çapraz attıkları ayakları üzerinde duran, üzüntülü bir hal içinde tasvir edilmiş bu 

figürlerin hepsinin Attis olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu dile getirir. Ona göre 

yanlarında hiçbir atribüt olmadan yapılmış, doğulu kıyafetler ile betimlenmiş bu 

tasvirler doğulular olmalıdırlar. Ve bunların sıklıkla bu şekilde karyatid yada masa ayağı 

şeklinde yapılmış olmalarını da barbar kölelerin ebedi mahkumiyeti düşüncesi ile 

açıklamaktadır427 • 

Attis'in Küçük Asya'da dışında da bu tip betimlerine rastlanılmaktadır428 . 

Attis'in neden bu şekilde elleri arkada bağlı olarak tasvir edildiğine dair yazılı 

belgelerde hiçbir bilgi yoktur. Fakat bu konu üzerinde değişik görüşler vardır. Bu konu 

ile ilgili olarak en detaylı araştırınayı Karwiese yapmıştır. Karwiese, Attis'in bu tipini 

Efes'teki örnekten yola çıkarak açıklamaya çalışmıştır. Karwiese'ye göre bu örnekte çift 

cinsiyedi bir karakter vurgulanmaya çalışılınıştır ve burada betimlenen Agdistis 

olmalıdır. Ona göre Roma döneminde bu tür betimlemelerin plastik sanatta önemli bir 

konuma gelmesi ve Attis-Agdistis kavramlannın beraber algılanmaya başlanması 

426Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 91 no. 281 1 Pl. LIX. 
427R. M. Schneider, Bunte Barbaren - Orientalenstatuen aus forbigem in der römischen 
Reprasentationskunst (Germany. 1986), s. 133 vdd. 
428Tipol9jik olarak Küçük Asya'daki örnekler ile yakın benzerlikler gösteren ilk örnek şu anda Heraklion 
Müzesinde sergilenen Gortyn'den bulunmuş bir heykelin yanındaki destek fıgürüdür. Figür burada sabit 
sağ bacağı üzerinde cepheden gösterilmiştir. Sol bacağı öne atılmıştır. Kolları sırtının arkasında 

bağlanmış, iki parçadan oluşan kıyafeti karın bölgesini ve çocuk tenasül organını açıkta bırakarak 

anaxyridesinin üzerine uzanmaktadır. ikinci örnek ise Chiaragan'dan bulunmuş olup Toulouse Müzesinde 
sergilenmektedir. Bu örnek tıpkı Gortyn örneğinde olduğu gibi bir heykelin yanında destek fıgürü olarak 
tasvir edilmiştir. Figürün sol bacağı sabit hareketli sağ bacağı ise hafif kıvrılmıştır. Eller bu örnekte arkada 
değil kucağında birleştirilmiştiL Belki de bağlanmıştır. Chiton, chlamys ve anaxyrides giyimli M.S. 2. 
yüzyıla ait fıgür Esperandieu'a göre bir fıstık çamı önünde durmaktadır. Benzer iki örnekte Atina Milli 
Müzesindendir. Biri Lamia yakınındaki Hypate'den gelmiştir. Diğerinin yeri ise tam olarak 
bilinmemektedir ama Karwiese'ye göre kesinlikle Yunanistan'dan olmalıdır. M.S. 2. yüzyıla ait 
Hypate'deki örnekte fıgür çapraz duran bacaklarının üzerinde durmaktadır. Elleri sırtında, oriental kıyafeti 
karın ve tenasül organını açıkta bırakmıştır. Sybel'e göre gögüsleri tamamen dişi karakterde verilmiştir ve 
arkada duran ellerinde bir kalem ya da bir mil tutmaktadır. M.S. 3. yüzyıla ait ikinci örnekte ise genç 
çapraz tuttuğu ayaklarının üzerinde durmakta ve ellerini arkada tutmaktadır. Burada da gögüsleri dişi 

karakterde verilmiştir. Bu tip tasvirlere en son örnek M.S. 2. yüzyıla ait Viyanadan bir heykeldir. 
Muhtemelen buraya Yunanistan'dan gelmiştir. Sağ sabit bacağı üzerinde duran heyket tamamen çıplaktır. 
Elinde ellerine sarılmış bir eşarp tutmaktadır Ayrıntılı bilgi için bkz.: L. V. Sybel, Katalog der 
Sculpturen zu Athen (Marburg. ı 88 ı), s. 132 vdd.; Karwiese, S., ı 967, a.g.e .. s. 85 vdd.; Vermaseren, 
M.J., 1982,a.g.e.,s.l37vdd. 



• 

69 

İmparator Claudius dönemindeki yeni kült anlayışı ile açıklanmaktadır. Daha sonra ise 

kendi kendisi ile çelişkiye düşerek Plutarchos'un anlatımlarından yola çıkarak bu 

tasvirlerin Attis olduğunu söylemiştir4~9 . Çünkü Plutarkhos Paphlagonya bölgesinde 

Attis'in ellerinin kış aylarında bağlandığını baharla birlikte ise tekrar çözüldüğünü 

söylemektedir430
. Savignioli'de bu tip betimlerin Attis olabileceği üzerinde durur fakat 

Karwiese'den farklı olarak ona göre bu tasvirlerin kült ile bir bağlantısı yoktur bunlar 

sadece sanatçılar tarafından öylesine yapılmış eserlerdir. Ayrıca Savignioli Biscari 

MUzesindeki bir örnekten yola çıkarak bunların sadece Attis'i tasvir etmediğini aynı 

zamanda savaşta yenilgiye uğramış Küçük Asya'lı halklardan birini yada bir sülaleyi 

betimlenebileceğini vurgulamıştır. Kaıwiese' e göre de buradaki örnek Efes 'teki örnek 

ile yakın benzerlikler göstermektedir fakat ona göre de buradaki betim yanındaki diğer 

tasvirler ile bağlantısından dolayı bir esir olmalıdır. Ama diğer örnekler ona göre 

Attis'tir. Özelilde Kyzikos örneklerinin bir paye önünde yüksek kabartma olarak ve 

normal ölçülerde yapıldığını ve bunların Attis kültü ile bağlantılı bir yapıya ait 

olduklarını düşünür43 ı. 

Korkut ise Attis'in bu şekilde ellerinin arkada bağlı olarak tasvir edilmesini onun 

Eros ile arasındaki etkileşimden kaynaklanmış olabileceğini düşünmektedir. Çünkü Eros 

ile ilgili yazılı belgelerde ellerinin bağlı olduğuna dair anlatımlar vardır432 ve arkeotojik 

belgelerde bu anlatımları doğnıli:ımaktadır433 • Attis bu tip betimlerinde E ro s 'tan 

etkilenmiş olmalıdır. Bu görüşü kanatlı elleri arkadan bağlı Attis betimleri de 

desteklemektedir 434
. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu şekilde eleri arkada bağlı olarak Attis, Adonis, 

Ganymed, Paris, Men, Mithras, Eros w Orpheus ayrıca esir alınmış barbarlar tasvir 

edilmişlerdir. Fakat özellikle Attis'in \e Eros'un diğer bu şekilde tasvir edilenlerden 

farkları elbiselerinin karın ve tenasül organını açıkta bırakır şekilde betimlenmesidir435
• 

429Karwiese, S., 1967, a.g.e., s. 82 Ydd. 
430Piutarchos, De lsside et Osiride. 69. 
431 Karwiese, S., 1967, a.g.e., s. 85 \dd. 
432 Krinagoras, Anth.Graeca, XVI. 199; Antipatros. Anth.Graeca, XVI, 197. 
433G. Koc h und H. Siclıterınann, Röınische Sarcophage ( 1982), Resim 463. 
434Korkut, a.g.e., s. 175 vd. 
435 Korkut, a.g.e., s. 172. 
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S. A TTİS TRİSTİS 

Attis'in mitolojik tasvirlerinden bir diğeri de Attis tristis yani üzüntütü-kederli 

Attis'dir. Yazılı belgelerdeki anlatımlardan da bilgimiz gibi Attis'in ölümüne Ana 

tanrıça neden olmuş fakat daha sonra Attis'e yaptıklarından ve onun ölümünden büyük 

bir üzüntü duymuştur. Bu yüzden Zeus'tan onu tekrar hayata döndürmesini istemiştir. 

Zeus ise bunun mümkün olamayacağını fakat Attis'in vücudunun çürümeyeceğini, 

saçlarının hep uzayacağını ve serçe parmağının hareket edebileceğini söylemiştir436 . 

Anlatılanlarda Ana tanrıça'nın bu yaptıklarından üzüntü duyduğu söylense de tanrıça 

arkeotojik belgelerinin hiçbirinde ağlarken yada yas tutarken betimlenmemiştir. Bunun 

aksine Attis kendi kötü kaderini düşünürken üzüntülü bir surat ifadesiyle ve genellikle 

ayakta bir elini çenesine dayamış bazen çoban değneğine yaslanmış kimi zaman ise kaya 

üzerinde otururken tasvir edilmiştir437 . Attis'in bu tür tasvirleri literatürde Attis tristis 

olarak adlandırılmıştır. Attis özellikle Roma dönemi mezar anıtları üzerinde çok sık bu 

tipi ile betimlenmiştir438 . 

Küçük Asya'da Afyon (Dazkırı), Acmonia, Hieropolis ve Kyzikos'dan tristis 

tipinin tanımı ile uygunluk gösteren bazı örnekler mevcuttur. Bunlardan Afyon 

(Dazkın)439 (Kat.No. 136, Levha 8a-b), Acmonia440 (Kat.No. 137, Levha 9a-b) ve 

Kyzikos'dakini441 (Kat.No. 155, Lrvha 20) Vermaseren Attis olarak tanımlamıştır. 

Hieropolis'teki heykelde (Kat.No. 143, Levha 13a-b) De Bemardİ tarafından Attis 

olarak yayınlanmıştır442 . Afyon (Dazkın) ve Kyzikos'taki örnekler bir payenin önünde 

)iiksek kabartma olarak Acmonia'daki bir mezar kapısının üzerinde alçak kabartma 

olarak Hieropolis'teki örnek ise serbest heykel olarak yapılmıştır. 

Schneider bu şekilde karyatid, masa ayağı yada mezar yapıları üzerindeki doğulu 

kıyafetler içerisinde, herhangi bir atribütü olmadan fiziksel ve ikonografik olarak barbar 

tipinde yapılmış, çapraz atılmış bacakları üzerinde duran ve üzüntülü bir surat ifadesi ile 

436Paus., a.g.e., Vll.l7.9-12; Arnob., a.g.e., V.5-8. 
40-
. Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 4 I - 42. 

4'8 · Rapp, a.g.e., s. 727. 
43"Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 34 no. 93 1 Pl. XII; M. Anabolu, "'Batı Küçük Asya'da Bulunmuş 
olan Kar) atidler", Türk Tarih Kongresi X 1 1: 293 - 301, Lev. 197 - 21 O ( 1990), s. 298 1 Res. 16. 
44''Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 36 no. 103 1 Pl. XIV. 
441 Vennaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 46/ Pl. XXV, 3; Vennaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 92 no. 2821 Pl. 
Ll X .. 
442 D. F. De Bernardi, "Hierapolis İtalyan Kazı Kurulu 1997 Dönemi Çalışına Raporu", Kazı Sonuçları 
Toplantısı XX 1 2: 263- 281 ( 1999), s. 265 1 fıg. 9- 1 O. 
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verilen tasvirterin Attis olarak tanımlanmasın haklı olarak yanlış olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre bu şekilde betimlenmiş tanrı Attis tasvirlerinin yanında kendi 

kül tü ile bağlantılı bir atribütü olması gerekmektedir443
• Örneğin Flavianus dönemine 

tarihli Viıtius Ceraunus 'un mezarının tabula ansatasını taşıyan doğulu kıyafetler 

içerisindeki sakalsız, uzun saçlı tasvirler daha önce Attis olarak yorumlanmıştır444 . 

Ancak Schneider bunların tanrı Attis figürleri ile uygunluk göstermediğini en azından 

Attis olsalardı yanlarında bir şekilde ona ait bir atribütün olması gerektiğini 

savunmuştur. Ona göre burada betimlenenler doğuludur ve haklı cezalarını çekmek ve 

sonsuza kadar kölelik görevini yerine getirmek için bu şekilde betimlenmişlerdi445 . 

Yukanda sözünü ettiğimiz Küçük Asya'daki betimlerinde yanlarında onu tanrı 

Attis olarak tanımlamamıza yardımcı olacak herhangi bir atribüt yoktur. Ve bunlar bir 

karyatid yada bir mezar kapısı üzerinde yapılmış betimlerdir. Bu nedenle bu 

örneklerdeki figürlerin tanrı Attis'ten çok doğulu barbar kişiler olmaları daha olası 

görülmektedir. 

6. ÖLÜ ATTİS 

Bu tipi ait ilk örneğimiz Efes'tendir (Kat.No. 187, Levha 37a-b). Selçuk 

Arkeoloji Müzesinde bulunan ve Helenistİk döneme tarihlcnen eserde Attis'in ölü 

vücudu bezlere sarılmış sadece çocuk tenasül organı açıkta bırakılmıştır. Başında 

muhtemelen bir başlık taşımaktadır446 . Attis'in bu şekilde bezlere sarılmış olması onun 

mythosu ile yakından bağlantılıdır. Arnobius'un anlattıklarına göre Attis kendisini çam 

ağacınin altında hadım edince nymphe tarafından vücudu yünler ile sanlmıştır447 • Aynı 

443Schneider, a.g.e., s. 19 vdd. Schneider'in tanırnma uygun doğulu kıyafetler içerisinde gösterilmiş ve 
birer masa ayağı olarak kullanılmış iki örnek çalışmalarımız sırasında Kütahya Arkeoloji MUzesinden 
tespit edilmişti. Ve biz bu masa ayaklarını Vermasere'in yayınladığı Attis tasvirlerinden yola çıkarak Attis 
olarak yonımlamıştık. Ancak Schneider·in bu tUr betimler ile ilgili yapmış ülduğu açıklamalar ışığında bu 
iki örneği Attis olarak yorumlamanın çokta doğru olmadığını düşünerek çalışmamıza dahil etmedik. 
Yukarıda Attis olarak yorumlanan örneklerinde esasen Attis olamayacağını vurgulamak için burada 
açıklama gereği hissettik. 
44~ Aynı, s. 100. 
wSchneider. a.g.e., s. I 00 vd. 
446S. Karwiese, "Der Tote Attis"Jahresheft des östterreichescheıı archiiologischeıı lııstituts 49: 50 -
62. (1968- 1971), s. 50 1 Abb. 1.: Vermaseren und De Boer. a.g.e., s. 3":" no. 326: Vermaseren, M. J., 
1987, a.g.e .. s. 191 no. 6391 Pl. CXXXVII. 
447 Arnob., a.g.e.,V.5-8.(Bkz.: Kat.No. 91) 
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şekilde Attis için düzenlenen Mart dönemindeki kült törenlerinde de onun betimi ile 

özdeşleştirilen çam ağacı yine yünler ile sarılmaktadır448 

Aynı şekilde Dresden'de Efes'teki bu betim ile başka örnek bulunmaktadır. 

Esasen Hellenistik döneme tarihlene bu örnek Karwiese tarafından Küçük Asya kökenli 

olarak yorumlanmıştır. Burada Attis kayalık bir zemin üzerinde uzanır şekilde 

gösterilmiştir (Levha 75). Bacaklan açık, kollan başının her iki yanında avuç içierini 

yukanya doğru tutar şekilde yapılmıştır. Anaxyrides, chiton, chlamys ve başlıklı 

gösterilmiş olan Attis' in sağ dirseğinin altında meşale, ziller ve yine bir başlık; sol 

ayağının altında ise kayaların arasından çıkan bir yılan ve erkek tenasül organlan yer 

almaktadır. Ovidius'un bize aktardıklanna göre Attis kendisini Dindymon dağında 

hadım etıniştiı3-ı9 w bu betiınde muhtemelen buna işaret ediyor olmalıydı450 . 

Silendos'da bir kaya kabartması üzerinde Attis arkaya doğru uzanmış şekilde 

betimlenmiştir (Kat.~o. 163, Levha 25a-b). Başının yanında kısa kıyafetli dizleri hafif 

kıvnlmış bir erkek. ayaklarının ucunda ve ortada birer kadın figürü yer almaktadır. Bu 

betimde KanYiese ortadaki kadının Kybele olduğunu ve kabartmada Mart törenlerinde 

tanrı Attis'in ölümü için yapılan ağıtın betiınlendiğini ileri sürmektedir451
. 

Bu şekilde Attis'in ölmüş şekilde gösterildiği tasvirleri Küçük Asya dışında da 
4'i2 çok yaygın bir buluntu grubunu oluşturmaktadır · . 

7. ATTİS HİLARİS 

Attis hilaris yani dans eden Attis betiınleri Küçük Asya'daki diğer betiınlerine 

oranla ·daha fazladır. lulianus'un bildirdiğine göre Attis'e dans etmesini Ana tanrıça 

öğretmiştir453 . Arnobius'ta Attis'in bir kez Ana tanrıça için ardından da su perisi için 

448Preller und Robeı1. a.g.e .. s. 648. 
mov.met., a.g.e .. IV. 181-.2-1--1-. 
45°Karwiese, S .. 1968- 19/1. a.g.e., s. 52 'Abb. 2.; Vermaseren und De Boer, a.g.e., s. 37 no. 325. 
451 Karwiese, S._ 1968 - 197 L a.g.e., s. 53 - 54. 
452 Burada Attis kayalık bir zemin üzerinde bir çam ağacına dayanmış şekilde tasvir edilmiştir. Başlık, 
chiton ve ayakkabı giyimlidir. Sağ elinde bir pedum tutmaktadır. Lambrechts'e göre bacaklarının arasında 
kesilmiş tenasül organı me\·cuttur. Ayrıca çam ağacının yanında küçük bir Attis tasviri daha yapılmıştır. 
bacak bacak üstüne atmış şekilde duran Attis elinde syrinx tutmaktadır. Uzanan Attis'in sol elinin altında 
horoz ve öküz tasvirleri yapılmıştır. Kamiese'ye göre buradaki Attis her ne kadar uyuyor gibi yapılmış 
olsa da ölü Attis olmalıdır. Burada eastrasyon sonrasındaki dakikalar anlatılınaya çalışılmıştır. Çam 
ağacının yanındaki ikinci bir Attis'te onun tekrar yaşama döndüğünü vurgulamak için yapılmıştır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: Kamiese. S .. 1968- 1971. a.g.e., s. 50 vdd. 
4531ul., a.g.e.,V.l65 C (Bkz.: Kat.No. 52). 
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dans ettiğini bize bildirmektedir454 Attis'in bu dansı Mart festivallerinde rahipleri 

tarafından uygulanmakta bunların yanı sıra tiyatroda da taklit edilmektedir455 . Roma'dan 

bir yazıt Ana tanrıçanın dansçılarından oluşan bir topluluğundan söz etmektedir456 . 

Attis hilaris tipi kendi içerisinde bazı farklılıklar göstermektedir. Örneğin kimi 

zaman tamamen giyimli kimi zaman castratus tipinde karın ve tenasül organı açıkta 

bırakılmış şekilde kimi zaman kanatlı tıpkı bir Eros gibi kimi zaman ise kanatsız tıpkı 

bir Dionysos gibi yapılmıştır. Picard'a göre kanatlı olan tasvirleri kanatsız betimlerinden 

daha önce yapılmıştır457 . Aynı zamanda Attis dans ederken kimi zaman genç bir erkek 

gibi tasvir edilmiştir. Bu tasvirlerinde Ana tanrıça'ya duyduğu aşk için dans ettiği kabul 

edilmiştir. Kimi zaman ise bir çocuk gibi yapılmıştır ki burada öldükten sonra tekrar 

dirilen Attis'in sevinçten dans ettiği kabul edilmiştir458 . 

Mevcut örnekler içinde Attis dans ederken en erken M.Ö. 4. yüzyılda 

betimlenmiştir459 Küçük Asya' da ise bu tip betimleri Hellenistik dönemden itibaren 

görülmeye başlamaktadır. Özellikle Myrina ve Tarsus atölyelerinde dans ederken 

gösterilen Attis bu şekilde Priene' de bir örnekte karşımıza çıkmaktadır. 

Attis Myrina'da toplam on bir örnekte hilaris tipinde gösterilmiştir (Kat.No. 165-

ı 7ı, 173 - ı 77, ı 79 - 182; Levha 26b - 29b, 30 b, 31) Attis bu betimlerinde iki ömek 

hariç giyimli olarak betimlenmiştir. İki örnekte ise karın ve tenasül organı açıkta 

bırakılmış olup dans eden Attis castratus tipindedir460 (Kat.No. 165, 176; Levha 26b. 

32a) 

Giyimli olan bir betimi ise yine giyimli olan diğer betimlerinden ayrılmaktadır. 

Çünkü. Attis'in burada tenasül organı kıyafetinin altında belirgin bir biçimde 

görülmektedir (Kat.No. 166, LeYha 27a) Ayrıca ellerini bu betiınde diğerlerinden farklı 

olarak sol tarafta birleştirmiş ve yukarıya doğru kaldırınıştır461 . 

454A · b IV "5 ı no ., a.g.e., .J . 
455Verınaseren, M. 1.,1966, a.g.e., s. 42-43. 
456CIL VI 2265. 
457Verınaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 45. 
458Verınaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 46-47. 
459

Paris Louvre Müzesi, No. MNB 808. 
46

°Fr. Winter, Die antil•en Ten·akotten III, 2. Die Typen der figürlicheıı Terralwtten Il (Berlin. 
ı903), s. 334 no. 4; N. N. Brivota, Greek Terralwtt (Moscou. ı969), s. ıo5! fıg. ı07; Vernıaseren. \1. 
J., ı 987, a.g.e., s. ı 50 no. 495 1 Pl. C IX: Verınaseren, M. J., ı 987, a.g.e., s. ı 55 no. 509 1 Pl. CXIV. 
461 

E. Pottier ve S. Reinach, La ıH~cropole de Myriııa 1 - Il (Paris, ı 887 - ı 888), s. 393 1 Pl. XX\'ı ı 1: 
Vermaseren, M. J., ı 987, a.g.e., s. 154 no. 5071 Pl. cxııı. 
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Diğer giyimli betiınlerinde ise Attis çift keınerli tunica ınanicata, anaxyrides ve 

başlık ile betimlenmiştir462 . Bu betiınlerden dördü tıpkı Eros gibi kanatlı olarak 

yapılmıştır fakat kanatlan kırık ve eksiktir (Kat.No. 165, 167, 168, 170; Levha 26b, 

27b,28a,29a) 

Myrina'daki giyimli Attis hilaı·is tipi ile benzer bir betimde Priene'den 

gelmektedir (Kat.No. 193, Levha 38b). Kanatlı olarak betimlenen Attis burada da çift 

kemerli bir tunica manicata, anaxyrides ve başlık giyimli olarak tasvir edilıniştir463 . 

Tarsus örnekleri ise Myrina ve Priene' deki örneklerden bazı farklılıklar 

göstermektedir. Tarsus'tan Attis hilaı·is tipinde toplam dört örnek vardır ve bunlarda 

tıpkı Myrina örnekleri gibi Hellenistik döneme tarihlenmektedir (Kat.No. 210, 212, 

218, 226, Levha 47a, 47c, 49c, 51c). Bunların dördü de aynı ikonografık özelliklere 

sahip olup Attis kendinden geçmiş bir şekilde dans ederken betimlenmiştir. Attis bu 

tasvirlerinde tek parçadan oluşmuş bir anaxyrides ile betiınlenmiştir. Anaxyridesi karın 

ve tenasül organını açıkta bırakmakta w gögüs üzerinde bir fıbula ile tutturulmaktadır. 

Bu nedenle bu tasvirleri dans eden Attis castratus tipi olarak adlandırmak doğru 

olacaktır464 . Bunlardan sadece bir tanesi Eros gibi kanatlı olarak yapılmıştır. 

Küçük Asya'dan en son örnek ise buluntu yeri tam olarak bilinmeyen ama şu anda 

Paris-Louvre Müzesinde sergilenen ayakları ucunda dans eden Attis heykelciğidir. 

Tunica ınanicata, anaxyrides ve sandalet giymiş olan fıgürün anaxyridesi bacaklarının 

üzerinde düğıneli olarak gösterilmiştir. Kıyakti karın ve tenasül organını açıkta 

bırakmıştır. Attis'in bu betimi de tıpkı Tarsus örnekleri gibi dans eden castratus 

tipindedir (Kat.No. 263, Levha 59b)465
. 

462 Kat.No. 173 için bkz.: Vermaseren, M. J., 1966. a.g.e .. s. 47 no. 3 · Pl. XXVI, 2; Vermaseren, M. 1., 
1987, a.g.e. , s. I 54 no. 506 1 Pl. CXIII: Kat. 1\o. 17-1 için bkz.: D. Burr. Terra-cottas from Myrina in 
the Museum of Fine Arts (Boston, 1934), s. 57 no. 6-1: Pl. XXV: Verınaseren, M. 1., 1966, a.g.e, s. 48/ 
Pl. XXVII, 1; Vermaseren, M. 1.. 1987, a.g.e. s. 150 no. 498: Pl. CX: Kat. No. 175 için bkz.: Vermaseren, 
M. J., 1966, a.g.e, s. 47! Pl. XXVII, 4; Vermaseren. M. 1.. ı987. a.g.e. s. ı54 no. 504/ Pl. CXII; Kat.No. 
ı76 için bkz.: Vermaseren. M. 1., 1966, a.g.e, s . ..ıs no. 2: \'ermaseren. ~1. 1., 1987, a.g.e, s. 152 no. 499/ 
Pl. CX; Kat. No. 177 için bkz.: Verınaseren, M. 1.. 1966. a.g.e, s. 4 7 .' Pl. XXVI; Vermaseren, M. 1., 1987, 
a.g.e, s. 154 no. 505 1 Pl. CXIII; Kat. No. 179 için bkz.: V .:rmaseren. M. J., 1987, a.g.e, s. 153 no. 503 1 
Pl. CXII: Kat.No. 180 için bkz.: D. B. Thompson. Troy. The Terracotta Figurines of the Heltenistic 
Period (Princeton, 1963), s. 1 O 1 no. 177; Vermaseren. M. 1 .. ı 966. a.g.e., s. 49 no. 1 1 Pl. XXIX, 1; 
Kat. No. ı 82 için bkz.: Vermaseren. M. 1 ., 1987. a.g.e. s. 155 no. 508 ' Pl. CXIV. 
4631. Raeder. Pı·iene. Funde aus einer griechischeıı Stadt ı Berlin: 1\lann Verlag, 1984). s. 34 Nr. 13. 
464Vermaseren, M. 1., 1987. a.g.e, s. 247 no. 832 Pl. CLX.'\VIIL s. 248 no. 834/ Pl. CLXXIX. s. 249 no. 
84 I 1 Pl. CLXXXI, s. 25 I no. 848- 849/ Pl. C LXXII. 
465Verınaseren, M. 1., 1987. a.g.e., s. 259 no. 883 Pl. CXCIV. 
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Kısaca Attis hilaris tipi Küçük Asya'da özellikle iki merkezde yani Myrina ve 

Tarsus'ta yoğunluk göstermektedir. Tabi ki bu merkezlerin dışında Priene ve Küçük 

Asya'dan olduğu bilinen ama buluntu yeri tam olarak tespit edilememiş birer örnekte de 

Attis hilaris tipinde betimlenmiştir. Myrina ve Tarsus örnekleri Hellenistik döneme 

tarihienirken diğer iki örneğin hangi döneme ait oldukları bilinmemektedir. Attis 

bunlardan bazılarında dans eden castratus tipinde bazı tasvirlerinde ise giyimli olarak 

tasvir edilmiştir. Attis'in dans eden tasvirlerinde de tıpkı diğer tiplerinde olduğu gibi 

Eros gibi kanatlı olarak yapılmış betimleri vardır. 

8. A TTİS VE ASLAN 

Küçük Asya'daki örneklerde Attis sık olmamakla birlikte aslanlar ile de 

betimlenmiştir. 

İlk örnek Nicomedia 1 İzmit'ten bronz bir büsttür. (Kat.No. 194; Levha 39a). 

Burada orta kısmındaki Attis'in büstüne her iki yanındaki aslan başları eşlik 

etmektedir466
. Küçük Asya'dan Attis'in aslanlar ile ilişkisini gösteren bir örnekte Uşak 

Arkeoloji Müzesindeki çalışmalarımız sırasında tespit ettiğimiz mermer bir steldir 

(Kat.No. 164; Levha 26a). Stelin üst kısmında yüksek kabartma olarak işlenmiş olan 

iki aslan ve bunların ortasında ayakta duran, giyimli bir erkek figürü yer almaktadır. 

Ortadaki erkek figürü muhtemelen Attis'dir. Buradaki tasvirinde Attis Potnia Theron 

olarak tasvir edilmiş olmalıdır467 . 

Attis'in Küçük Asya'da aslanlar ile ilgili betimleri bu kadarla sınırlı olsa da Attis 

bazen aslanların çektiği arabay ı kullanırken 468 bazen aslanlar üzerine binerken 469 bazen 

ise bir aslanın pençesi üzerinde tasvir edilmiştir470 . 

Attis bu tiplerinin dışında kimi zaman başının üzerinde tuttuğu elinde bir maske 

taşırken betimlenmiştir. Esasında bu maskelerin sadece temsili oyunları ima etmediğini 

466 Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e .. s. 74 no. 222 - 223 / Pl. XLIII. 
467Stelin bir benzeri tespit edilememiştir. 
468 Verınaseren, M. J., 1966, a.g.e. Pl. XVII. 
4690stia'daki Attideum 'dan bulunmuş m ermer bir heykel (Vernıaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 30 1 Pl. 
XVIII, I) ve Mısır' dan bulunmuş ama şu anda Hildesheim Müzesinde bulunan bronz bir heykelcikte Attis 
aslan üzerinde tasvir edilmiştir (Vermaseren. M. J.. 1986, a.g.e., s. 6 no. 12 1 Pl. lll; Vermaseren, M. J., 
1966, a.g.e., s. 301 Pl. XVIII, 2) 
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aynı zamanda bu trajik ve komik maskelerin tristia ve hilaria şenliklerini belirttiğini 

düşünmektedirler. Attis elinde bazen Ana tanrıçanın maskesini tutarken betimlenmiştir. 

Ayrıca Attis'in bir horoz yada bir aslanın üzerinde otururken, aslanların çektiği bir 

aı·abayı kullanırken, omzunda bir koç yada koyun taşırken, bir çam ağacının altında 

uzanırken, bir kaya üzerinde oturup syrinx çalarken, tıpkı Mithra gibi bir boğayı 

öldürürken yada bir nymphe ile birlikte betimlenmiş örnekleri Yardır471 • Attis'in 

saydığımız bu betimleri ile Küçük Asya'da karşılaşmamaktayız. Yapılan arkeotojik 

kazılar ve yeni araştırmalar sayesinde Attis'in yeni tipleri bulunarak. kültün Küçük 

Asya' da bilinmeyen bir çok noktasına da açıklık getirilecektir. 

470
0xford Ashınolean MUzesinde olan ve Etruria'dan ele geçirilmiş bronz bir sUste Anis aslan pençesinin 

üzerinde tasvir edilmiştir: Vermaseren, M. L 1966. a.g.e., s. 30. 
471 

Attis' in bu tasvirleri için bkz.: Vermaseren und De Boer, a.g.e., s. 22 vd d. 
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hiçbir yerde Ana tanrıça Matar ile birlikte anrlmadığını söylemeleri475 Roller ve 

Lancellotti'nin düşüncelerini desteklemektedir. Aynı şekilde bu konudan bahseden en 

son araştırınacı Klahn'da bölgede Attis kültünün geç dönemlere ait olması gerektiğini 

savunmaktadır 4 76
• 

Bölgede tanrı Attis'e ait arkeolajik belgelerde Attis'in geç dönemlerde tanrı 

olarak kabul edildiğini doğrular şekildedir. Bölgenin değişik yerlerinde külte ait belgeler 

mevcuttur. 

İlk örnekler Aizanoi 1 Çavdarhisar' dan bulunmuş sadece baş kısımları 

korunabiimiş M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. I. yüzyıl arasına tarihlenen terrakatta 

fıgürinlerdir477 . (Kat.No. 133-135, Levha 7a-c). Benzer tipolojiye sahip olan başların 
en belirgin özellikleri kafalarındaki başlıklarıdır. Burada başlığın kyınbachos kısmı 

hiçbir yere eğim yapmadan boru gibi yukanya doğru uzanmaktadır. 

Bölgede Attis kültüne dair belgelerin geldiği diğer bir yerde Kütahya ve 

çevresidir. İlk örnek Ana tanrıçanın yanında başlıklı bir çocuk ile betimlendiği bir 

heykele ait parçadır (Kat.No. 139, Levha lOb). Ana tanrıça bu şekilde kucağında yada 

yanında başlıklı çocuklar ile sıklıkla betimlenmiştir. Lambrechts ve Vermaseren 'e göre 

bu tip örneklerde Ana tanrıça ve çocuk Attis betimlenmektedir478 • Sanders ise her ne 

k d O 'd' 479 M . ı· 480 A . . A - 1 l b h . a ar vı ıus ve artıa ıs ttı s ten na tanrıçanın çocugu o ara<. a setmış 

olsalar da bu betimlerdeki başlıklı çocukların her zaman Attis'i olduğu anlamına 

gelmemesi gerektiğini savunmaktadır. Ona göre Ana tanrıçanın Diodorus'un481 da 

bildirdiği gibi çocuklar için koruyucu bir kimliği vardır Ye kucağındaki çocuklar tanrı 

Attis dışında onun bakımını ve koruyuculuğunu üstlendiği herhangi bir çocukta 

olabilir482
. 

Genel olarak Kourotrophorosların ve tabi ki bunlardan Ana tanrıçanın da birlikte 

betimlendiği her çocuğun onun kendi çocuğu olması gerekmemektedir. Çünkü 

Diodorus'tın da belirttiği gibi Ana tanrıçanın genel anlamda tüm çocukları koruyucu bir 

475
Haspels, a.g.e., s. 1 I I; V. E. Orel, "Phrygian Religion and Rituals: !nda-European and Non

lndroeuropean Components" , Orpheus ı ı: ı 07 - ı 09, (I 990), s. ı 07. 
476Kıahn, a.g.e., s. 75. 
477

Nauınann, R., a.g.e., s. 24 ı 1 Ta fe ı 29 ı - 293: Verınaseren, M. J ., ı 987, a.g.e., s. 44 no. I 25. 
478

Lambrechts, a.g.e., s. 45 vdd.; Vermaseren. M. J., ı 966. a.g.e., s. 8 vd. 
4790vid.ınet., a.g.e., X. ı 03- ı 05 (Bkz.: Kat. No. 72). 
480

Martial., a.g.e., IX. ı ı .6. 
481

Diod., a.g.e., 111.58.3. (Bkz.: Kat.No. 24). 
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kimliği vardır. Belki buradaki betimde de çocuğun bu başlık ile birlikte gösterilmiş 

olması tanrıçnın Phrygia'lı kökeni ile açıklanabilinir. Bu nedenle buradaki betimi Ana 

tanrıça ve çocuk Attis olarak yorumlamak doğru bir yaklaşım olmayabilir. 

Kütahya'dan diğer önemli bir eserde Ermeni mezarlığından bulunmuştur483 

(Kat.No. 138, Levha 10a). Burada dört panele ayrılmış olan mezar kapısının sağ 

köşesindeki panelde Attis bir koyun ile yan panelde ise Herakles Cerberus ile birlikte 

tasvir edilmiştir. Attis'in buradaki tasviri muhtemelen antik kaynaklarında belirttiği gibi 

onun çoban kimliğinden kaynaklanmaktadır. Anadolu'da Kütahya örneğinin dışında 

Tarsus'tan ve Myrina'dan da Attis'in çoban kimliğinin vurgulandığı betimleri mevcuttur 
484 

Kütahya Arkeoloji Müzesinde ayrıca üç adet Roma dönemine ait başlıklı Attis 

başı(?) bulunmaktadır. Bunlardan ikisimermer (Kat.No. 140, 141; Levha ll, 12a) biri 

terrakottadır (Kat.No. 142, Levha 12b). Özellikle terrakottadan yapılmış olanın 

başlığının kymbachos kısmı tıpkı Aizanoi'daki örneklerde olduğu gibi yukanya doğru 

uzanmaktadır. Diğer iki mermer başta ise başlıkların kymbachos kısmı yukarıya doğru 

uzandıktan sonra öne doğru bir eğim yapmaktadır. Yanaklıklar ise kulaklara kadar 

uzanmış bir şekilde gösterilmiştir. 

Bölgeden Attis kültüne ait olabileceği düşünülen bir örnekte Yozgat'taki ana kaya 

yüzeyine işlenmiş sahnedir (Kat.No. 149, Levha 16a). Sahnenin alt kısmında tam 

olarak bitirilmemiş dokuz adet giyimli rahibe yer almaktadır. En öndeki rahibe elinde 

bir tyınpaneum taşımaktadır. Rabibelerden biraz geride tapınak fasadının dışında 

betimlenen çeşitli figürlerden oluşan 0.180 - 0.50 m ölçülerinde bir sahne vardır. 

Sahnenin en arkasında alınlığında karta! olan bir tapınak yer almaktadır. Sağdan sola 

figürleri sıralayacak olursak; aslan üzerinde oturan Kybele, bir keçi, elinde tokmak tutan 

figür muhtemelen Herakles, tanımlanamayan oturan bir figür, elinde yılan ile gösterilmiş 

olan Asklepios, sivri uçlu bir başlık giymiş olan çocuk şeklinde gösterilmiş bir figür 

muhtemelen Telephos, en son olarak ta sivri uçlu bir başlık, uzun elbiseli ve ellerini 

gögsü üzerinde tutan bir figür. Vermaseren' e göre en sonuncu bu figür ya Kronos yada 

482Sanders, a.g.e .. s. 271 - 273. 
483

M. Waelkens. Die Kleinasiatischen Türsteine, Typologische und epigrahhische Untersuchungen 
der kleinasiatische Grabreliefs mit Scheintiir (Mainz am Rhein, 1986), s. 97 no. 228 1 Taf. 33; 
Vermaseren, M. J.. 1987. a.g.e., s. 48 no. 1401 Pl. XIX. 
484Ayrıntılı bilgi için bkz.: Dördüncü Bölümde Çoban Attis başlığına. 
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Attis olmalıdır. Fakat bu konu ile ilgili bunun dışında herhangi bir açıklama 

yapmamıştır. Aynı şekilde sahnedeki keçiyi de Amalthea yada Attis'i emziren keçi 

olarak yorumlamıştır485 . Muhtemelen bu sahne Ana Tanrıça onuruna yapılan bir 

prosesyona işaret ediyor olmalıdı. Vermaseren'nin Kronos yada Attis olarak 

yorumladığı figür belki de Ana tanrıça kültünde önemli bir konuma sahip olan 

Galloslardan biri olmalıydı. Galloslar'ın bu şekilde betimleri oldukça yaygındır486 . 

Afyon'un Dazkırı ilçesine bağlı Çiftlik köyünden satın alına yolu ile müzeye 

getirilmiş olan mermer payenin önünde yüksek kabartma olarak işlenmiş figür ile 

(Kat.No. 136, Levha 8a-b) Acmonia 1 Oturak'tan bulunmuş olan mezar steli üzerinde 

betimlenmiş figür (Kat.No. 137, Levha 9a-b) tunica manicata, anaxyrides ve başlık 

giyimlidir. Çapraz atılmış hacakları üzerinde duran bu iki figür Vermaseren tarafından 

Attis olarak yorumlanmıştır. 

Bu şekilde doğulu kıyafetler içerisinde betimlenmiş M.S. 2. yüzyıla ait bir 

heykelde Hieropolis'teki Agora'dan bulunmuştur487 (Kat.No. 143, Levha 13a-b). De 

Bernardi'de üzüntülü bir surat ifadesi ile betimlenmiş bu heykeli yanında onun tanrı 

Attis olduğunu gösterir hiçbir atribüt olmamasına rağmen Attis olarak tanımlamıştır. Bu 

tipte başka bir örnek ise Gordion 1 Yassıhöyük'teki Helenistİk dönem evinden 

bulunmuştur. Başı, sağ kolu ve sağ hacağı eksik olan terrakatta erkek heykelciği 

dizlerine kadar uzanan uzun kollu bir chiton ve manto giyimlidir. Fakat diğer Attis 

tasvirlerinden farklı olarak anaxyrides Ye başlık taşımamaktadır. Sol elinin parmağında 

bir yüzük takılıdır. Figür gögüsleri ile dişi karakterinde verilen figür hermaphrodit bir 

karakter taşımaktadır (Kat.No. 131; Levha 6a ). Lokal bir üretim olarak kabul edilen 

figür giyisisinden dolayı Romana tarafından Attis olarak düşünüise de488 Attis'in bu 

şekilde parmağında bir yüzük ile betimleri bilinmemektedir. 

Büyük bir haklılıkla Schneider bu şekilde bir paye önünde yada mezar yapılarında 

çapraz atılan bacaklarının üzerinde, ayakta duran, doğulu bir tarz içeren. üzüntülü bir 

yüz ifadesi taşıyan figürlerin Attis olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu 

savunmaktadır. Özellikle Romalılar aldıkları esirleri bu şekilde haklı cezalarını çekmek 

485
Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 14 no. 341 fıg. 6. 

486Gallosların betimleri için Kült personeli bölümünde Galloslar başlığına bakınız. 
487

De Bernardi, a.g.e., s. 265 1 fig. 9 - 1 O. 
488

1. B. Romano, Gordion Special Studies II, The Terracotta Figurines and Related Vessels. Ed.: G. 
Kenneth Saıns (Philadelphia, 1995), s. 41 - 42! Pl. 28. 
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ve sonsuza kadar kölelik görevini yerine getirmek için betimlcmişlerdir. Bu şekildeki 

betimleri tanrı Attis olarak yorumlayabilınek için yanlarında kült ile bağlantılı bir atribüt 

aranması gerektiğini söyler
489

• Bu dört örnekte de onun Attis olduğunu gösteren hiçbir 

atribüt yoktur. Bu nedenle bunları kesinlikle Attis olarak tanımlamak yanıltıcı olacaktır. 

Bölgede Attis kültüne dair arkeolajik belgeler şimdilik yukarıda değindiğimiz 

eserler ile sınırlıdır. 

Daha öncede bahsedildiği gibi bölgede Attis ismi sadece tanrı ismi olarak değil 

aynı zamanda bir şahıs ismi esasen bir erkek ismi olarak oldukça yaygındır. 

Attis ismi Yazılıkaya - Mi das şehri, Gordion, Afyon - Çepni ve Dorylaion' da 

tespit edilen Paleo-Phrygçe yazılı kaynaklarda Ata, Attas, Ates gibi değişik hallerde 

karşımıza çıkmaktadır490 . 

İlk olarak Yazılıkaya - Midas şehrindeki Midas Anıtının sağ üst köşesindeki 

yazıtta yer alan Ates isminden bahsetmek istiyorum. Yazıt şöyledir: 

"ates: arkiaevais: akenanogavos: midai: lavaggtaei: vanakl ei: edaes" (Kat.No. 

119, Levha la) 

Yazıtın Huxley tarafından çevirisi şu şekilde yapılmıştır: 

"Ates: Arkeavcts 'm oğlu, Akenanolas 'zn torunu, bunu Lawagetas, kral ivfidas için 

yaptz ". 

Çeviriden de anlaşılacağı üzere anıt Ates tarafından halkın yöneticisi olan 

Midas'a ithaf edilmiştir491 . 

Ates isminin geçtiği ikinci örnek Afyon 'un güneybatısına yaklaşık 50 km. 

uzaklıktaki Çepni köyü yakınlarındadır. Bu mevkide Gelincik Kayası, Geneel Yatağı ve 

Ay Tepesi Kayası olarak adlandırılan kaya yüzeylerinin üzerinde Paleo-Phrygce üç adet 

yazıt mevcuttur. Bu yazıtlarda diğer eski Phryg yazıtları gibi güneşin doğduğu tarafa 

489
Schneider, a.g.e., s. 19 vd., 100 vd. Ayrıca yine Anadolu'da özellikle Kilikia bölgesinde önemli bir kült 

olan Mithra kültündeki meşale taşıyıcılarda bu şekilde betimlenınektedirler. isimleri yazıtlardan 
öğrendiğimize göre Kautes ve Kautopates olan meşale taşıyıcılar, tıpkı tanrı Mithras gibi tasvir 
edilmişlerdir. Giyimleri ki özellikle başlıkları tanrı Mithras'ın ki ile aynıdır. Ancak bunları hem 
Mithras'dan hem de tanrı Attis'den ayırmamıza yardımcı olan bir kaç ayrıntı söz konusudur. Bunlardan 
ilki ellerinde tutmuş olduklan meşalelerdir. ikincisi ve en önemlisi ise yanlannda akrep ve boğa başı ile 
birlikte tasvir edilmeleridir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: D. Ulansey, Mithras Gizlerinin Kökeni. Antik 
Dünyada Kozınoloji ve Din (İstanbul, 1998), s. 75. 
490

L. Zgusta, Kleinasiatische Personennaınen (Prag, 1964), s. I 05 vdd. 
491

G. L. Huxley, "Titles of Midas", Gr Rom ByzSt 2 1 2: 85 - 99, ( 1959), s. 86; C. Brixhe and M. Lejeune, 
Coı·pus Des lnscriptions Paleo-Phrygiennes 1 - ll (Paris, 1984), s. 6 vdd.; I. M. Diakonoff and V. P. 
Neroznak, Phrygian (New York, 1985), s. 61 1 AI. 
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bakmaktadırlar. Bundan dolayı bu yazıtlarda dini içerikli yazıdar grubunun içine dahil 

edilebilmektedirler. M.Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilen492 yazıtlardan Gelincik Kayası 

(Kat.No. 120, Levha lb) ve Geneel Yatağı kayalıkları üzerindeki yazıtlarda (Kat.No. 

121, Levha le) Yazılıkaya-Midas amtında olduğu gibi Attis'in ismi yer almaktadır. 

Yazıtların içinde en dikkat çekeni Gelincik Kayası 'nın güneydoğu yüzüne 

yazılmış olamdır. Yazıt şöyledir: 

"--+ [?} atesagomoi 

+- sa. tatedaes 

--+ alussij eto ? 

--+ 8 arefes 8 a 8.[? / 93
" 

Attis ismi burada tıpkı Midas Amtında olduğu gibi "at es" şeklinde yani 

nominatif halde kullamlmış olup adayan kişidir. 

Geneel Yatağındaki yazıt ise şöyledir: 

"+- atafedaele (r ?) avo 

--+ rijeatevoatoios 

1 "j d ./9-f., +- a uss1 eto as 

Attis ismi yazıtta ""ataie ·· şeklinde datif halde kullanılmıştır. Bu yazıtta ikinci 

satırda adı geçen Atoios adayan kişidir. Yazıt bir bütün olarak Ates'in oğlu Atoios 

tarafından Ates'e yapılan bir ithaftır. Yani Attis bu yazıtta adamlan konumdadır495 . 

Attis isminin geçtiği diğer bir örnekte Şarhöyük-Dorylaion'daki arkeolajik 

kazılarda 1990 yılında höyüğün kuzeyinde yüzeyde bulunan mühürdür (Kat. No 132, 

Levha'6b). Mühür'ün her iki yüzünde de Paleo-Phrygçe yazıdar vardır. Ön yüzündeki 

15 harften oluşan yazıt şöyledir: 

-+deT'eti 

-+toTiatiei 

Attis ismi ikinci satırda "ariei" ses değeri ile datif halde kullanılmıştır. Yani 

burada Attis yine adamlan konumundadır496 . 

492
C. Brixhe and T. Dre\\ Bear, ·Trois nouvelles inscriptions paleo-phrygiennes de Çepni", Kadmos 2 ı: 

64-87, (ı982), s. 83 vd. 
493

Brixhe and Drew Bear, a.g.e., s. 68 vdd. 1 fig. 2; Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 52 - 53 1 Pl. XXX -
XXXII; Diakonoff and ~eronzak. a.g.e., s. 76 1 A92. 
494

Brixhe and Drew Bear, a.g.e., s. 8 ı vdd. 1 fig. 4; Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 54 - 55 1 Pl. XXXIV -
XXXVI; Diakonoffand Neroznak. a.g.e., s. 761 A94. 
495L ll . d. 107 ance ottı, a.g.e., ıp not. -· 
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Dinsel içerikli bu anıt, kaya yüzeyleri veya mühür üzerinde hem adayan hem de 

adamlan kişi olarak rastladığımız Attis kimdir?. 

Midas ismi Phryg'lerde nasıl bir kralın ısmı ıse Attis'te belki Phryg yönetici 

sınıfından birisine ait bir isim olmalıydı. Midas anıtı üzerinde adayan kişi olarak 

karşılaştığımız Ates, burada tanrısal birisi olmaktan çok dini kimliğe sahip birisi 

olmalıydı ve bu görkemli anıtı yaptırmak ve onu Midas'a adamakta ancak siyasi bir 

kimliğe sahip olması ile mümkün olabilirdi. Aynı zamanda Afyon 'un güneybatısına 50 

km. mesafedeki Çepni köyü yakınlarındaki Gelincik Kayası ve Geneel Yatağı 

kayalıklan üzerinde de Ates isminin adayan ve adamlan olarak geçmesi onun yönetici 

sınıfına mensup birisi olduğunu ve daha sonrada adına adak yazıdarının düzenlendiğini 

ve herolaştırıldığını esasen kahramanlaştırıldığını göstermektedir497 . Aynı şekilde 

Dorylaion'daki mühür üzerinde de Attis adamlan komımdadır498 . 

Yazılıkaya-Midas anıtında Midas ismi iki yerde geçmektedir. Birincisi anıtın sağ 

üst köşesinde ikincisi de Ana tanrıça Mataı·'ın heykelinin yerleştirildiği nişin 

içerisindedir. Midas isminin Mataı·'ın ismi ile birlikte tekrarlanması ).fidas'ın da 

öldükten sonra Ana tanrıçanın kültünde önemli olduğu ve onunla birlikte tapınıldığını 

gösterınektedir499 . 

Roller bu yöneticiler ile Phryg Ana tanrıçası arasındaki çok yakın ilişkiden yola 

çıkarak Phryg'li yöneticilerin tanrıçanın kültünde önemli bir rol oynadıklarını ve onların 

içinde özellikle ünlü Midas·ın, ölümünden sonra tanrıçanın kültüne girdiğini Ye onunla 

bağlantılı olarak tapınıldığını, hatta tanrıçanın betimleri ile uyum gösteren mimari 

fasadlatın bir tapınağın değil tanrıçanın tapınıldığı krali ikametgahın ön cephesini tasvir 

ettiğini ileri sürmektedir500. 

496
Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 280; M. Darga,"Şarhöyük - Dorylaion Kazıları (I 989 - I 992)" Kazı 

Sonuçları Toplantısı XV 1 1: 481 - 50 I, ( 1993 ), s. 488 1 Resim 9d - e; Claude Brixhe. ·'Corpus des 
inscriptions pal eo- phrygiennes : Suppleınent I" , Kadın os XLI: 1 - ı 02, (2000), s. 4 Ydd. 
497

Hero kültü için bkz.: W. Burkert, Grieehisehe Religion, der arehaisehen und klassisehen Epoche 
(Stuttgart, 1977), s. 3 12 vdd. 
498

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 280; Darga, a.g.e., s. 488 1 fıg. 9d -e; Brixhe, a.g.e .. s. 4 \d. 
499

L. E., Roller, "Phrygian Myth and Cu lt". Souree VI 1, 3 1 4: 43 - 50, ( 1988), s. 48 \d.: Roller. L. E., 
1999, a.g.e., s. 70. 
500

Roller, L. E., 1988, a.g.e., s. 49. 
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Attis ismi ayrıca Phryg dönemi çanak çömleklerin üzerinde de görülmektedir. 

Roller'a göre yazıtlarda Ata501
, Atas502

, Attas503 ve Ates504 olarak geçen isimler 

muhtemelen kap sahibini gösteren isimlerdi505. 

Vassileva Midas Anıtında, Afyon Çepni kayalıklarında ve Gordion'daki büyük 

tümülüsten çıkan kapların üzerinde yer alan Attis isminin halktan insanların 

isimlerinden çok buraların dini karakterli yerler olmalanndan dolayı dindar kimselerin 

gizemli bir törene kabulü sırasında kaplar üzerine yazılmış isimleri olmalıdır der506. 

Aynı zamanda antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarı ile Attis ismi Pessinus'taki 

Ana tanrıçanın baş rabibinin ismidir. Bergama kralı II. Eumenes ve II. Attalos ile baş 

rahip Attis arasında geçen ve günümüze kadar ulaşmış olan yunanca yazılmış mektuplar 

ve Pessinus'tan bulunmuş bir adet yazıt ta antik kaynakların aktardığı bilgileri doğrular 

şekildedir. 

Pessinus, yönetim olarak bağımsız bir kent olmasına rağmen içinde bulunduğu 

konumdan dolayı M.Ö. 279 yıllarında Anadolu'ya ayak basan Galatlar'ın Tolistobog 

koluna bağlanmıştı. Bu rahip kentin tarihi en azından Phrygler dönemine kadar geri 

gitmektedir ve önemini Galat egemenliği boyunca da sürdürmüşlerdir507 . 

M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısında Bergama krallan ile Pessinus'lu rahipler 

arasında dostane ilişkiler kurulmuştu. Hatta Romalılar M.Ö. 205 yılında Pessinus'tan 

alıp Roma'ya götürülecek olan Ana tanrıçayı simgeleyen taşı Pessinus'lu rahiplerden 

Bergama kralı II. Eumenes aracılığı ile istemişlerdi 508 . 

M.Ö. 166 - 165 yıllarına gelindiğinde Bergama krallığına bağımlı olmaktan 

kurtulan Galatlar, tanrıçanın Pessinus'taki kutsal topraklanna saldırarak Pessongoi adı 

501
Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. I O I no. G - I 07; s. II O no. G - 118; s. 180 no. G - 224; s. 186 no. G -

234; Diakonoffand Neroznak, a.g.e., s. 70 / A45, A47. 
502

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. I Il no. G - 119; s. 118 no. G - 128; s. 178 no. G - 221; Diakonoff and 
Neroznak, a.g.e., s. 70 1 A46. 
503

L. E. Roller, "Hellenistic Epigraphic Texts fı·oın Gordion", Anatolian Studies 37: 103- 133, (1987), s. 
126 vdd., no. 48 ve 51; Diakonoff and Neroznak, a.g.e., s. 70 1 A46a. 
504

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 114 no. 123; Diakonoffand Neroznak, a.g.e., s. 71 1 ASO. 
505

Roller, L. E., 1988, a.g.e., s. 48; Roller, L. E., ı 999, a.g.e., s. 245. 
506

M. Vassileva, "A Few Notes on The Recent Plırygian Epigraphic Data'', Frigi E Frigio, Atti del 1 
Simposio lnternazionale, Roma ottobre 1995. Ed.: R. Gusmani, M. Salvini and P. Vanniceiii (Roma, 
1997, ss. 267- 270), s. 267 vdd. 
507

M. Waelkens, "The lnıperial Sanctuary at Pessinus: Arclıaeological, Epigraphical and Nunıismatic 
Ev idence for i ts Date and ldentifıcation", E pAn 7: 3 7 - 93, ( 1986), s. 67 vd d. 
508

Strab., a.g.e., Xll.5.3; Liv., a.g.e., XXIX. I 0.4, 8; Magie, a.g.e., s. 769 vd. 
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verilen bir yeri ele geçirmişlerdir. Bu saldırılannın nedeni büyük olasılıkla Pessinus'lu 

rahiplerin Bergama krallan ile dostane ilişkileriydi. 

Galatlar, Pessinus kentini kontrolleri altına aldıktan sonra Galat soylularının bir 

kısmı da kendi dini inaçlarına olan yakınlıktan dolayı Ana tanrıçanın hizmetine 

girmişlerdir509 . Önceleri Phrygia'lı soylu ailelerin rahiplik yaptığı tapınakta Galat soylu 

ailelerde rahiplik yapmaya başlamışlardır510 . Galatlar zamanla Ana tanrıçanın 

tapınağının bağımsızlığını tanımışlar böylece Pessinus rahip - hükümdarlar tarafından 

yönetilmiştir. Rahipler, tanrıça ile halk arasında bir köprü görevini üstlenmişler ve 

tanrının emirlerini halka bildirmişlerdir. Böylelikle baş rahip Attis özel bir konuma 

sahip olmuştur. Kendi adına para bastırabiliyor ve özel arazilere sahip olabiliyordu. 

Fakat bu noktada tapınağın kendine ait bir sisteme sahip olması Galatların yönetirnde 

çok fazla söz sahibi olamamalanna neden olmuştur511 • M.Ö. 189 yılında Roma ordusu 

Manlius Vulso'nun Bergama krallığı ile birleşerek Galatlar üzerine yaptığı saldırıda 

yaşanılanlar buna en güzel örnektir. Çünkü kendi ülkelerini işgal eden Romahiara bu 

işgali kazanacaklarını Ana tanrıçanın yine Galat asıllı Attis ve Battakas adlı rabipleri 

söylemiştir. Polybius Historiai adlı eserinde bu olayı şöyle anlatmaktadır: 

"Roma konsülii Manlius, Asia geçisi strasmda giiç ve derin yarlar arasmdan 

akan Sangarios (Sakmya) üzerinde köprii kurdurmuştu. Nelu·in kzyısmda kamp kurduğu 

sırada, Pessinus 'taki (Ballıhisar) tanrzlarzn anasmzn rahipler i olan Attis ve Battakas 

adznda iki Gallia 'Iz geldi ve tanrzçanzn onun zaferini kehanet buyurduğunu haber 

verdiler ... 512
" . 

Polybius'un da belirttiği gibi baş rahip Attis bir Galat soylusudur. Fakat kendi 

dini inaçlannı reddedip Ana tanrıçanın kültilnde önemli bir rol oynamaya başlaması bir 

Galat' lı gibi yaşamını devam ettiren kardeşi Aioioriks ile arasının açılmasına neden 

olmuştur. Bunun üzerine Aioioriks tanrıçanın tapınağını yağmalattırmıştır513 . Bunun 

üzerine baş rahip Attis, Bergama krallan II. Eumenes ve II. Attalos ile gizlice 

509
Mitchell, a.g.e., s. 48-49. 

510
Catull., a.g.e., LXIILI - 20 (Bkz.: Kat. No. 68- 71 ). 

511
W. M. Raınsay, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Çeviren: M. Pektaş (İstanbul, 1960), s. 159; 

Lequenne, a.g.e., s. 75. 
512

Pol., a.g.e., XX1.37.4 (Bkz.: Kat. No. 21 ). 
513 Lequeııne, a.g.e., s. 89 \·d.; Magie, a.g.e., s. 26. 
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mektuplaşmıştır. Halkın bu mektuplardan haberdar olmasını sağlamak için de Ana 

tanrıçanın tapınağının duvarları üzerine yazılmıştıı·514 • 

Baş rahip Attis'in IL Eumenes'e (M.Ö. 163 - 159) kardeşi ile ilgili durumu 

anlattığı mektuba kralın cevabı şöyle olmuştur: 

"Kral Eumenes Attis 'i selamlar. Sen iyiysen, her şey iyidir. Ben sıhhatteyim. 

Kardeşin Aioioriks 'ten söz açtığın mektubunu bana verdiler. Demek ki ona karşı 

koymakta haklıymışsın; Tanrıça zor altında bırakılmış ve hala zor altında olan 

rahiplerini korusun. Kafir adam iyi duygutarla dönmedikçe re çaldzklarını geri 

vermedikçe, Tanrıça dünyada en çok sevdiği ne varsa alszn onun elinden ... 515 " (Kat.No. 

144, Levha 14a). 

II. Euınenes M.Ö.159 yılında ölünce yerine kardeşi II. Attalos (M.Ö. 159 - 139) 

geçmiştir. Rahip Attis, II. Attalos'la da gizli bir şekilde mektuptaşmaya devam etmiş ve 

kardeşine karşı kraldan askeri yardım istemiştir: 

"Kral Attalos rahip Attis 'i selamlar. Dilediğim gibi iyiysen, her şey iyidir. Ben de 

sıhhatteyim. Menodarus senin bana gönderdiğin mektubu verdi ... 516 .. (Kat.No. 145, 

Levha 14b). 

"Kral Attalos rahip Attis 'i selamlar. Dilediğim gibi iyiysen, her şey iyidir. Ben de 

sıhhatteyim. Alenodarus senin kardeşim/e ilgili yazdzğm mektubu bana verdi ... 517 " 

(Kat.No. 146, Levha lSa). 

" ... bununla beraber Kholoros bize ısrarla Roma ya karşz tam durumumuzun ne 

olduğunu anlattı ve "onsuz" hiçbir işe girişmemizi öğütledi. Başta sadece birkaç kişi 

onun fikrindeydi. Fakat sonradan işi tekrar düşününce gitgide etkilendik. ''Onsuz" bu 

işe kalkışmak bize çok büyük bir tehlike gibi görüm/ii. Örneğin yendiğimiz takdirde 

kıskançlığı ve yeni şüpheleri üstümüze çekeceğiz. Kaybettiğimiz takdirde ise tüm olarak 

mahvedileceğimizden emin olabiliriz518 
'' (Kat.No. 147, Levha 15b). 

514
C. B. Welles, Royal Correspondence in the Heltenistic Period: A Study in Grek Epigraphy 

(London, 1934), s. 55 - 61. 
515

Welles, a.g.e., s. 242 no. 56; OGIS 315 ll; Lequenne, a.g.e., s. 89. 
516

Welles, a.g.e., s. 243 no. 58; OGIS 315 IV; Lequenne. a.g.e., s. 90. 
517

Welles, a.g.e., s. 244 no. 59; OGIS 315 V. 
518

Welles, a.g.e., s. 245 no. 61; OGIS 315 VII; Lequenne. a.g.e., s. 90. 
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Mektuplardan da anlaşılacağı üzere II. Attalos baş rahip Attis'e yardım edememiş 

ve Pessinus ile arasındaki ilişkiyi Roma'ya bağımlı olarak sürdürmek zorunda 

kalmıştır5 19
• 

Ana tanrıçanın dinini benimseyen Galatlar'ın sayısı günden güne artmaya devam 

etmiş ve on kişiden oluşan rahipler kurulunun beş üyesini Galatlar oluşturmuştur. On 

rahibin en eski üyesi baş rahip Attis unvanını almış ve Battakas adlı bir Galatlı'da Attis 

ile baş rahipliği paylaşmıştır520 M.Ö. 58 yılında ise Roma'da halk meclisinde alınan bir 

karar ile Pessinus'taki Ana tanrıçanın rahiplerini atama yetkisi Trokmeler boyunun 

b . ·ı . . ~21 
eyıne verı mıştır.· 

Pessinus'dan bulunmuş mermer stel üzerindeki yazıtta rahibin ısmının Attis 

olduğunu doğrulamaktadıı·522 (Kat.No. 148) . 

Ayrıca Harpokration ve Dioscorides'de baş rabibinin isminden Attis olarak söz 

etmektedirler: 

Harpokration bize şu bilgiyi aktarmaktadır; 

"Attis, Phrvgler tarafindan Tanrzlarzn Anasmm rahibi olarak çok saygı ve hiirmet 

görmüştür" 523
. 

Dioscorides ise; 

"Phrvgia 'daki Pessinus 'tan Sardes 'e gitmek istiyordu kendinden geçmiş, çılgzn 

saçiarım rüzgara çö:::miiş Kvbele 'nin sa( rahibi Atys: ama akşam karanlzğma kalınca 

yolu. tanrısal esin/e tutuşmuş ne{Csi sakinleşti ve yolundan saparak ulaştı ver altı 
V ,,'i24 magaraszna .. .- · .:. 

Kısacası Attis Phrygia-Galatia bölgesinde tanrı Attis'in dışında Ana tanrıçanın 

baş rahibinin ismidir aynı zamanda da hem kraliyet ailesinin fertlerine hem de halktan 

kişilere verilen bir şahıs ismidir. 

519
Magie, a.g.e., s. 28 vd.: Denıircioğlu, a.g.e .. s. 41 O. 

570 
- Lequenne, a.g.e., s. 91. 

521
Cicero, de haruspicum responso, Çeviren: N. H. Watts, (London, Loeb, 1923), 28; Mitchell, a.g.e., s. 

34; G. Brandis, "Galatia'·. Paulys Real-Encylopadie der classisehen Altertum wissen schaft VII: 519-
559, (1910), s. 520 vd. 
522

1. W. Macpherson, New Evidence for the Historical Geography of Galatia (Cambridge, 1958), s. 86 
no. 4; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 27 no. 62. 
523

Harpokration, FGH III /26 (Bkz.: Kat.No. 35). 
524

Dioscorides, Anthologia Palatina, Vl.220 (Bkz.: Kat.No. 45). 
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2.MYSİA 

Bölgede Attis ismi yaygın olarak tanrı ismi olarak kullanılmış olup sadece 

Bergama-~Iamurt Kaleden bir kase üzerinde şahıs ismi olarak kullanılmıştır. 

Bölgede tanrı Attis betimleri ile benzerlikler gösteren toplam dokuz adet 

numizmatik belge ile on adet arkeolajik belge mevcuttur. Tanrı Attis olarak yorumlanan 

numizmatik belgelerin sekizi M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait olup elektron ve gümüşten 

yapılmıştır::25 • Sikkelerin ön yüzlerinde bölgenin episemonu olan ton balığının526 

üzerinde duran başlıklı erkek figürleri, arka yüzlerinde ise boğa yada aslan protomları 

mevcuttur (Kat.No. 266 - 269, 271 - 273, Levha 79 a-d, f-ı). Sikkelerden biri ise daha 

geç bir dönemden olup M.S. 3. yüzyıla aittir ve bakırdan yapılmıştır. Burada ise ön 

yüzde başaklar ile süslü bir taç giymiş Core Soteira'nın büstü arka yüzde ise elinde 

patera tutan uzanmış bir erkek figüri betimlenmiştir527 . (Kat. No. 270, Levha 79e). 

Özellikle ~f.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait sikkeler üzerindeki başlıklı betimleri sadece başına 

taktıkları başlıklarından yola çıkarak Attis olarak yorumlamak çok yanlış olacaktır. 

Bunlar belki de birer yöneticiye ait betimlerdir. Bu nedenle kültün bölgede varlığı M.Ö. 

5. ve 4. :>iizyıllardan itibaren varlığı biliniyor demek doğru olmayacaktır. Geç döneme 

ait bakır sikke üzerindeki betimde belki bir nehir tanrısıdır. Buradaki betimin gerçekten 

Attis olduğunu gösterir yanında bir atribütü mevcut değildir. 

Arke....--ılojik belgeler ise M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S. 3. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. 

Attis bu belgelerde kimi zaman tek başına kimi zaman ise Kybele'ye eşlik ederken 

betimlenmiştir. 

Attis kültüne dair ilk iki örnek Miletepolis kökenli birer adak levhasıdır. 

Miletopolis"teki adak levhalarında Kybele önemli bir tanrıdır. Özellikle Roma 

döneminde önemi daha da artmıştır. Tanrıça genelde naiskos şekli verilmiş, fazla 

525
S. Von Aulock, Sylloge Nurnınorum Graecorum Oeutschland. Nachtrage ll. Mysien, Troas, 

Aeolis, Lesbos (Berlin, 1967). No. 7336 1 Taf. 253; No. 7337 1 Taf. 253; S. Von Aulock, Sylloge 
Nurnınorum Graecoruın Oeutschland. Mysien (Berlin, 1957), No. 12071 Taf. 37. 
526

Kyzikos kentinin episemonu yani simgesi olan bu ton balıklarının antik ismi pelamus'tur. Pontos 
Euksinos·dan Ege Denizi'ne boğazlar üzerinden süreler halinde geçen bu balıkların avı, Kyzikos kenti için 
önemli bir g.:çim kaynağı idi. Bu balık kentin elektron paralarında erken örneklerden geç örneklere kadar 
sürekli görülmektedir. Erken dönem örneklerinde paranın üzerinde kentin ismi yazınıyar ve kent, simgesi 
olan bu balık tasviri ile tanınıyordu. Kyzikos'ta magistrat sembollerinin kullanımı arttıkça ton balığı fıgürü 
daha alt pozisyona düşmüştür. B. V. Head, Historia Nuınonım, A Manuel of Greek Numismatics 
(Chicago. 1911 ), s. 523. 
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derinliği olmayan dörtgen levhalar üzerinde bir taht üzerinde otururken betimlenmiştir. 

Tanrıçaya bazı örneklerde Attis bazı örneklerde ise Hermes eşlik etmektedir528 . Bizim 

iki örneğimizde ise tanrıça Attis ile birlikte betimlenmiştir529 . 

İlk örnek Karacabey'den olup M.Ö. I. yüzyıla aittir. Yüksek kabartma olarak 

cepheden tasvir edilmiş olan polos, ebiton ve manto giyimli tanrıça bir taht üzerinde 

oturmaktadır. Sol elinde tympaneum taşıyan tanrıçaya her iki yanında yine cepheden 

işlenmiş aslanları eşlik etmektedir. Sahnenin ortasında kaideli, küçük, yukarı doğru 

daralan köşeli bir sunak yer almaktadır. Sunağın arkasında bir meşe ağacı ve önünde koç 

ile birlikte bir erkek hizmetçi, sunağın sağ köşesinde ise adak sunan biri erkek biri kadın 

iki figür vardır. Attis ise sol pilaster üzerinde tasvir edilmiştir. Fakat aşırı derecede 

tahrip olduğu için ayırt etmek oldukça zordur (Kat.No. 150, Levha 16b)530 . 

İkinci örnek ise Edincik'ten M.Ö. I. yüzyılın oıialarına ait bir adak levhasıdır. 

Burada da Karacabey'deki adak levhasında olduğu gibi Kybele'ye Attis eşlik 

etmektedir. Polos, kuşaklı tunica ve manto giyimli Kybele, ayak tabureli alçak bir tahtın 

üzerinde oturmaktadır. Tanrıça sağ elinde bir patera sol elinde ise bir tympaneum 

tutmaktadır. Tanrıçanın sol tarafında ayakta, başlık, tunica ve anaxyrides giyimli olarak 

betimlenen Attis sağ dirseği ve elini tanrıçanın sol omuzu ve tympaneumu üzerine 

koymuştur. Sol elinde ise bir syrinx tutmaktadır. Muhtemelen burada Attis'in çoban 

kimliği vurgulanmaktadır. Sahnenin ortasında yüksek, yuvarlak bir altar, arkasında 

dalları her iki yana yayılmış ağaç, önünde kurbanlık koç ve ona eşlik eden erkek 

527SNG, France 5, Mysie, No. 577 1 Pl. 27. 
528

Kybele Anadolu'nun en uzun süre saygı görmüş tanrılarından birisidir. Tanrıça, serbest heykellerinin 
yanı sıra kabartmalarında da kimi zaman ayakta kimi zamanda ise bir taht üzerinde otururken 
betimlenmiştir. Özellikle Phrygia bölgesinde açık ve ıssız yerlerde bir niş içerisinde aslanları ile ayakta 
tasvir edilen Kybele'ye duyulan saygı M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren adak levhalarına yansımıştır. Levhalarda 
yine bir niş gibi oyulmuş olup bazıları basit üçgen bir alınlık ile bir naiskosa benzetilmeye çalışılmıştır. 
Ana tanrıça bu örneklerde kimi zaman ayakta kimi zaman ise bir taht üzerinde otururken betimlenmiştir. 
Tanrıçayı bu şekilde adak levhaları üzerinde, niş içinde otururken elinde tympanon ve patera, yanında 
aslanları ile birlikte geç klasik dönemden itibaren görmeye başlıyoruz. Miletapolis kökenli adak levhaları 
üzerinde, bu erken örneklerden farklı olarak Hellenistik dönemin bir özelliği olarak, ağaç gibi, doğa ile 
bağlantılı unsurlar, adorant, adak hayvanı, hizmetçiler ve sunak ile konu zenginleştirilmiştiL Hellenistik 
dönemdeki bu konu zenginliği Roma döneminde yerini sadeliğe bırakmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
N au man n, F., a.g.e., s. I 1 O vdd.; M. Şahin, M iletopolis Kökenli Figiirlii Mezar S telleri ve Adak 
Levhaları (Ankara: Türk Tarih Kuruımı Basımevi, 2000), s. 92 vd. 
529 

Attis tanrıça ile birlikte gösterilmiş tasvirlerinde genelde ikinci planda tutulmuş olup onun hizmetçisi ve 
uşağı gibi gösterilmiştir. Vermaseren, M. 1., 1977, a.g.e., s. 93. 
530

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 90 no. 2761 Pl. LVII; Şahin. M., a.g.e., s. 242-243 LK. 31 Levha 
XCI. 
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hizmetçi yer almaktadır. Sol köşede ise biri kadm diğeri çocuk olan profilden işlenmiş 

iki figür vardır (Kat.No. ısı, Levha ı7a)531 • 

Tanrı Attis'ten söz eden antik kaynaklarda Ana tanrıça hep önemli bir konuma 

sahip olmasma rağmen Anadolu' da Attis ile Ana tanrıçayı birlikte gösteren çok az örnek 

vardır. Bu nedenle yukanda söz ettiğimiz bu iki örnek hem bölge hem de Anadolu için 

ayrı bir öneme sahiptir. 

Bölgede Attis tasvirlerinin geldiği diğer önemli bir merkezde Bergama'dır. Bu 

şehirden Attis kültüne dair toplam üç adet belge tespit edilmiştir. İlk iki örnek terracotta 

Attis figürünüdür. M.Ö. 3. yüzyıla ait Gymnasiüın'dan bulunmuş ilk örnekte Attis 

ayakta, kanatlı, tunica manicata w başlık giymiş olarak tasvir edilmiştir. Ve sağ elinde 

bir şeritle aşağıya doğru sarkıtılmış bir aıyballos tutmaktadır (Kat.No. ısı, Levha 

ı7b )532
. Töpperwein özellikle bu şekilde kanatlı olarak tasvir edilmiş figürlerin 

tanımlanmasında dikkatli da\Tanılması gerektiğini dile getirir. Çünkü bu tür tasvirlerin 

Eros da olabileceğini vurgulamıştıı.5:;3 . Eros ve Attis sanatsal anlamda gerçekten 

birbirleri ile çok yakın benzerliğe sahip iki figürdür. Segall bu duruma şöyle bir 

açıklama getirmektedir: Attis- Kybele mythosu ile Suriye'nin yerli tanrıçası Dea Syria

Adonis mitolojisi arasmda çok bü)iik benzerlikler söz konusudur. Zamanla Dea Syria

Adonis birlikteliği Yunan mitolojisinde Aphrodite - Adonis veya Aphrodite - Eros 

olarak kabul edilmiştir. Bunlara dayanarak Segall mitolojide tanrıçanın yanında 

bahsedilen kişiyi, Adonis ve Eros·un karşılığı, Attis olarak göstermiştir. İkonografik 

olarak Attis ile Eros"tm bu çok yakm benzerliği bundan kaynaklanıyor olabilir534 . Bu 

nedenle bu figürü Attis diye tanımlamak çokta doğru olmayabilir. 

İkinci terrakatta eser ise ?-.famurt Kale'den bulunmuştur. Sadece üst kısmı 

korunmuş olan figür chiton, pelerin ve bir başlık ile tasvir edilmiştir (Kat.No. ıs4, 

Levha ı9)535 . Aynı yerden üzerinde Attis yazan bir de kase bulunmuştur. Fakat Conze 

ve Schazmann'a göre bu buluntular burada Attis kültünün varlığını göstermek için 

531 Verınaseren, M. J., I 987, a.g.e., s. 97 no. 29-t ·· Pl. LXIII; Şahin, a.g.e., s. 242 LK. 21 Levha XCI. 
532

E. Töpperwein, Terrakotten von Pergamon (Berlin, I 976), s. 227 no. 359 1 Pl. 55; Vermaseren, M. J., 
1987, a.g.e., s. I 16 no. 3741 Pl. LXXIII. 
mTöpperwein, a.g.e., No. 390. 
534

B. Segall, Katalog der Gold- Schmiede-Arbeiten. Athen Benaki Museuın (1938), s. 56. 
535 

A. Conze und P. Schazma11n, Mamurt - Kaleh. E in Tenıpet der Göttennutter unweit Pergaınon 
(Berlin, 1912), Pl. XII, I I; Töppemein. a.g.e .. s. 89 110. 12 1 Pl. XXXVI, 12; Vermasere11, M. J., 1987, 
a.g.e., s. 122 110. 4071 Pl. XC. 
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yeterli değildirler536 . Ayrıca Roller' e göre kase üzerindeki Attis ismi tanrı değil bir şahıs 
ismi olarak görülmektedir537

• 

Bergama'dan Attis kültüne dair en son belge ise M.Ö. 2. yüzyıla ait mermer bir 

Attis heykelidir. Ayakta çift kemerli chiton, khlamys, anaxyrides ve ayakkabı ile 

betimlenmiştir. Dişi karakterierli gösterilmiş heykelin başı kırık ve eksiktir (Kat.No. 

153; Levha 18)
538

. Naumann Attis'in bu heykelinin yine Bergama'dan bulunmuş tanrıça 

Meter'in heykeli ile işçilik ve stil bakımından benzerlikler gösterdiğini ileri 

sürmektedir539
. 

Servius Attis'in tapınıını ile ilgili olarak şunu söylemektedir: "Attis, sanki tanrıça 

olmaksızzn hiçbir zaman ve hiçbir yerde herhangi bir şekilde övgü ve tapılma onuruna 

erememiştir. Ama tanrıçanın temel törenlerinde ve onun şahsında her zaman ön 

plandaydı. Ana tanrıça ise buna karşın kesinlikle Attis olmaksızın çok övgü ve tapılma 
. . ,540 onuruna ermıştır . 

Naumann da sanki Servius'un bu aktardıklarını doğrular şekilde Attis'in Meter 

kültünün bir parçası olduğunu ve Bergama'dan bulunmuş bu iki heykelin de aynı 

tapınakta durduğunu savunmaktadır541 . 

Bölgede tanrı Attis ile ilgili kült belgelerinin geldiği diğer önemli bir merkezde 

Kyzikos 'tur. Şehirden ikisi de elleri arkada castratus542 tipinde olan iki Attis betimi 

vardır. 

Elleri arkada castratus tİpİndeki tasvirlerinden ilkinin Kyzikos 'taki Metroon' dan 

olabileceği düşünülmektedir (Kat.No. 156, Levha 21). M.S. 2. yüzyıla ait bu eserde 

Attis hir payenin önünde kanatlı, ayakta, anaxyrides ve başlıklı olarak tasvir edilmiştir. 

536
Conze und Schazınann, a.g.e., Pl. XIII 1 no. 4. 

537
Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 212. Attis isminin çeşitli yazılımları vardır. Attis yazılıını ise Anadolu'daki 

ortak kullanımlarından biridir. Attis ismi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. : L. Zgusta, Kleinasiatische 
Personennamen (Prag, 1964), s. I 05 vdd. 
538

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 113 no. 3591 Pl. LXXVIII. 
539

Naumann, F., a.g.e., 1983, s. 249. 
540

Serv. Aen. VII. 76 (Bkz.: Kat.No. 109) 
541

Nauma1111, F., a.g.e., 1983, s. 249. 
542

Th. Macridy Bey ve Ch. Picard, "Attis d'u11 Metroo11 (?)de Cyzique", BCH 45:436-470, (1921), s. 
436 1 Pl. XIV- XV; Vermasere11, M. J., 1966, a.g.e., s. 46 1 Pl. XXV, 2; Karwiese, S., 1967, a.g.e., s. 84; 
Verınasere11, M. J., 1987, a.g.c., s. 93 110. 284 1 Pl. LX; G. Mendel, "Catalogue des mo11uments grecs, 
romai11s et byza11ti11s du Musee de Brousse", BCH 33: 245 - 435, ( 1909), 110. 8 1 fıg. 6; G. Mendel, 
Musees iınperiaux ottoınans. Catalogue des sculptures grccques, roınaincs et byzantines 1 - lll 
(Co11stantinople, 1912 - 1914), s. 228; H. Graillot, Le Culte de Cybcle. M ere des dieux a Rome et dans 
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Attis burada yine bir çok tasvirinde olduğu gibi sanatsal anlamda Eros ile benzerlikler 

göstermektedir. Bu şekilde elleri vücudunun arkasında doğulu giyisiler içerisinde sadece 

Attis betimlenmemektedir. Aynı zamanda Eros, Adonis, Ganymed, Paris, Orpheus, Men 

ve Mithras'ta bu şekilde betimlenen mitolojik karakterler arasında yer almaktadır. 

Bunlara ilaveten esir alınmış barbar figürler de yine bu şekilde tasYir edilınektedirler. 

Fakat Attis ve Eros'un diğer bu şekilde betiınlenenlerden bir farkları söz konusudur. 

Bunların elbiseleri karın ve tenasül organlarını kapatmamaktadır. Bu nedenle özellikle 

bu ikisini diğerlerinden ayırt etmemiz daha kolay olmaktadır543 . 

Kyzikos'tan bu şekilde elleri arkada castratus tipinde tasYir edilmiş Ikinci örnek 

ıse M.S. 3. yüzyıla aittir544
. Fakat Attis burada diğer örnekten farklı olarak kanatlı 

biçimde gösterilmiştir (Kat.No. 157, Levha 22). 

Kyzikos'tan bu örneklerin dışında paye önünde duran doğulu kıyafetler içerisinde 

betimlenmiş iki adet figür de Vermaseren tarafından Attis olarak yorumlanmıştır545 . 

Fakat bu figürlerin tanrı Attis olduğuna dair yanlarında hiçbir atribüt yoktur. Bu nedenle 

bunları Attis olarak yorumlamak çok ta doğru olmamalıdır (Kat.No. 155, 158; Levha 

20, 23a). 

Bölgede Attis kültünün varlığına dair en son belge ise Apollonia'dan tespit edilen 

bir Herme' dir. Attis burada uzun yanaldıkları olan bir Başlık ile tasvir 

edilmiştir546(Kat.No. 159, Levha 23b). 

Kısacası bölgede Attis M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 3. yüzyıla kadar kesintisiz olarak 

tapınım görmüş bir tanrıdır. 

3. LİDYA 

Attis kültü ile ilgili en eski belgelerimiz esasen Lidya bölgesinden gelmesine 

rağmen mythosun Phryg kökenli olması dolayısıyla çalışmamaınıza bu bölgeden 

başlamanın daha doğru olacağını düşündük. 

I'Eınpire romain (Paris, 1912), s. 377 no. 3; Macridy Bey ve Picard, a.g.e .. 5. 458 fıg. 9; Verınaseren, 
M. J., 1987 , a.g.e., s. 91 no. 280 1 PI. LVII I. 
543

Korkut, a.g.e., s. 172. 
544Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 91 no. 2801 Pl. LVIII. 
545Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e .. s. 92 no. 282 1 Pl. LIX; s. 91 no. 281 1 Pl. LIX. 
546Schwertheiın, E., 1977, a.g.e., s. 826 no. 2 1 Pl. CXCVI I. 37; Vermaseren. \1. L 1987, a.g.e., s. 85 no. 
261 1 Pl. Llll; Anabolu, M., 1993. a.g.e., s. 141 Res. 3. 
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Lidya bölgesinde de Attis ismi sadece tanrı ismi olarak değil aynı zamanda farklı 

dönemlerde yaşamış kral sülalelerince kullanılan bir şahıs esasen bir erkek ismi olarak 

kullanılmıştır. 

Lidya bölgesinde tanrı Attis'in kültüne ait belgelerin arasında en önemli grubu 

tabi ki antik yazarlar oluşturmaktadır. Örneğin Hellenistik dönem yazarlanndan 

Dioscorides Sardes'teki Attis kültünün Phrygia bölgesindeki Pessinus şehrinden 

getirilmiş olduğunu şöyle anlatmaktadır: "Phrygia 'da ki Pessinus' tan Sardeis 'e gitmek 

istiyordu kendinden geçmiş. çzlgzn saçlm·znı rüzgara çözmüş Kybele 'nin saf rahibi Atys; 

ama akşam karanlığına kalınca yolu, tanrısal esinle tutuşmuş nefesi sakinleşti ve 

yolundan saparak ulaştı yer altı mağarasına"547 • Hanfmann Attis kültünün Phrygia'dan 

Lidya'ya geçişinin aşağı )Ukarı 700 yılları civarında olduğunu ileri sürmektedir548 . 

Pausanias'ın Herınesianax'tan aktardıklarına göre ise Lidya bölgesindeki Attis 

kültü şu şekildedir: "Phl)gia 'Iz Kahtas 'un oğlu üreme iktidan olmaksızın doğmuştur. 

Büyüyünce Lidya j;a gider ve onlara Ana tanrıça kültünü kabul ettirir. Attis, Ana 

tanrıça tarafindan o kadar takdir ve hürmet görür ki Zeus bu olaya sinirinden ve 

öfkesinden Attis 'in arkasnuian ülkere bir domuz gönderir. Bu domuz bir çok Lidya 'lı ile 

birlikte Attis 'i de öldürür. Bu ,·üzden Pessimts 'taki Galatyalılar donıuza 

dokunmazlar "
549

. Ancak Pausanias bu defa Ana tanrıça ile Attis arasında herhangi bir 

aşk ilişkisinden söz etmemektedir. Burada Attis, Ana tanrıçanın kültüne olan 

bağlılığından dolayı tanrısal statü kazanan bir insan konumundadır550 . 

Yine Nonnus Dionysiaka Tmolos üstünde Lidya'lı Attis'ten bahsetmektedir551 . 

Lidya bölgesindeki yazıtlarda Lidya dilinde Atys ya da Atas olarak isimlendirilen 

tanrı Attis'in daha sonra Papias552 olarak isimlendirildiğinden Diodorus bize şöyle 

bahsetmektedir: "Kybele biin/yünce sergisini genç çoban Attis 'e hediye etti. Daha sonra 

Attis bir ek isim olarak Papas ismini aldz ve insanlar tarafindan saygı gördü "553 ~ 

Nitekim Maionia' dan bulunmuş olan ve Attaloslar döneminin sonuna tarihlenen, 

547
Dios., a.g.e., Vl.220 (Bkz.: Kat. No. 45). 

548
G. M. A. Hanfmann, Sardes from Prehistoric to Roman Times. Results of the Archeological 

Exploration ofSardis 1958- 1975 (Harvard, 1983), s. 94. 
549

Paus., a.g.e., VII.I7.9 (Bkz.: Kat.No. 39) 
550

Roller, L. E., 1999, a.g.e, s. 1-ıO. 
551

Nonn. Dion., a.g.e., XXV.351 ı Bkz.: Kat.No. 47). 
552

Papias ile ilgili bkz.: dip not. 8::'. 
553

Diod., 111.58 (Bkz.: Kat. No. 24 ı. 
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Lasnedda'lıların Papias'a ithaf ettikleri stelde betimlenen tanrı Attis'in kendisidir55-ı. 

Ancak Phrygia bölgesinde Papias ya da Papas ismi Nacoleia örneğinde olduğu gibi daha 

çok Zeus ile özdeş bir tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır555 . 

Ayrıca Pausanias yukarıda belirttiğimiz gibi Lidya' da ki Attis söylencesinde 

yaban domuzundan Attis ile ilintili olarak bahsetmektedir556. Belki de Hanfmann'ın 

belirttiği gibi efsane ile ilintili olarak Attis Kybele'nin kültünü Sardeis şehrine getirmiş 

ve bunun üzerine Zeus onu öldürmek üzere bir yaban domuzu göndermiştir557 . 

Phrygia bölgesinde Attis olarak isimlendirilen ve mythoslarda Agdistis ile 

bağlantılı olan genç tanrının Lidya bölgesindeki tapınımına arkeolojik ve epigrafik 

belgelerde işaret etmektedirler558
. Silandos'ta (Kat.No. 161, Levha 24a) M.S. 3. yüzyıla 

tarihlerren bir Attis heyketine ait kaidenin üzerindeki epigramda Attis'ten Ana tanrıçanın 

güzel oğlanı olarak bahsedilmektedir559
. Yine Silandos'ta (Kat.No. 163, Levha 25a-b) 

şifalı kaynağın yanındaki kaya kabartması ile Attis kültü şehirde bir kez daha 

belgelenmiştir560 . Bu kaya kabartması üzerinde Attis arkaya doğru uzanmış şekilde 

yüksek kabartma olarak tasvir edilmiştir. Başının yanında kısa kıyafetli dizleri hafif 

kıvrılmış bir erkek, ve ayaklarının ucunda ve ortada birer kadın figürü yer almaktadır. 

Bu betimde Karwiese ortadaki kadının Kybele olduğunu ve kabartmada Mart 

törenlerinde tanrı Attis'in ölümü için yapılan ağıtın betimlendiğini ileri sürmektedir561 . 

Sardes kentinde ise Attis'in ''ihvanlığından esasen kardeşliğinden" bahseden stel 56~ 

(Kat.No. 160) ile kentte 1958 yılında yapılan arkeolojik kazılar sırasında B yapısından 

554
P. Herınann und K. Z. Polatkan, Das Testament des Epikrates und andere neue lnschriften aus dem 

Museum von Manisa (Wien, I 969), s. 42, Nr. 5 1 Taf. lll, 6: Paz De Hoz, a.g.e., s. 54. 
555

Hermann und Polatkan, a.g.e., s. 42 1 Nr. 5: Paz De Hoz, a.g.e., s. 54; Brixhe and Drew-Bear. a.g.e .. s. 
83, Anın. 45. 
556

Paus., a.g.e., VII. I 7.9 (Bkz.: Kat. No. 39); Lidya bölgesinde bu motif çok sevilerek kullanılmıştır. 
Hemdot'un birinci kitabının 34 - 45. paragrafından öğrendiğimiz kadarı ile Kroisos'un oğlu Atys'de bir 
yaban doınuzu avı sırasında öldürülmüştür (Bkz.: Kat.No. 3- 14). 
557

Paus., a.g.e., VII. I 7.9- I O (Bkz.: Kat. No. 39); Paz de Hoz, a.g.e., s. 54; ,-s 
_o Paz de Hoz, a.g.e., s. 54. 
559Verınaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 1401 Pl. Cl V- CV; Paz de Hoz, a.g.e., s. 54. 
560 

Verınaseren, M. 1., I 987, a.g.e., s. I 4 I 1 Pl. CV; Paz de Hoz, a.g.e., s. 54. 
561 

Karwiese, S., I 968- I 97 I, a.g.e., s. 53 - 54. 
562

W. M. Buckler and D. M. Rabinson, Sardis VII (Lieden, 1932), s. 37-40 no. 171 fıg. ll- 12: E. K 
Lane, "ARe-Study of the God Men, Part 1: The Epigraphic and Sculptural Evidence", Berytus 15: 5- 58. 
(1964), s. 5; J. T. Milik. Recherches d'epigraphie proche-orientale 1. Dedicaces faites par les dieux 
(Paris, 1972), s. 167; Paz de Hoz, a.g.e., 184 1 12.2.; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 138 no. 464. 
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tespit edilmiş olan M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir sütunun önünde ayakta duran Attis 

kabartması (Kat.No. 162, Levha 24b) kültün şehirdeki varlığına işaret etmektedirler563
. 

Ayrıca Uşak Müzesine satın alma yolu ile gelen Ye buluntu yeri bilinmeyen bir 

adet eserde Attis kültünün Lidya bölgesinde varlığını daha da güçlendirmektediL Bu bir 

adak stelidir (Kat.No. 164, Levha 26a). Stel üzerinde iki sahne mevcuttur. Üst sahnede 

Attis cepheden, ayakta, giyimli ve her iki yanında aslan ile birlikte betimlenmiştir. Sol 

elinde bir skeptre sağ elinde ise ne olduğu aniaşılamayan bir obje tutmaktadır. Alttaki 

sahnede ise atlı bir figür ve atın dizgininden tutan bir başka erkek figürü yer almaktadır. 

Attis burada muhtemelen Pothnia Theran olarak betimlenmiştir. 

Bölgede ayrıca Attis ismi farklı dönemlerde yaşamış kraliyet ailelerine mensup bir 

çok dynasta verilmiş bir isim olarak ta kullanılmıştır. Bu konuyu açıklayabilmek için 

antik yazarların Lidya bölgesi ile ilgili balıisterine bakmak gerekmektedir. Özellikle 

Herodotos, Tacitus, Halikarnassoslu Diodorus ve Strabon konumuza temel teşkil eden 

önemli kaynaklar arasındadır. Şimdi sırası ile bunların söylediklerini aktarmak 

gerekmektedir. 

Bunlar arasında en eski kaynak niteliğinde olan Herodatas Atys'ten şöyle söz 

etmektedir: "Heraklesoğullarznın elinde bulunan del·let, _\1ermnad'lar denilen Kroisos 

soyunun eline geçmiş zamanla ve bakzn1z ne olmuş. Yunanh/ann Myrsilos dedikleri 

Kandaules adznda bir kral rardı, Sardes krahyd1 re He}'{{k/esoğlu Alkaios soyundan 

geliyordu (zira, Alkaios 'un oğlu Be los, onun oğlu Yinos. onun oğlu Agron, Sardes 'te 

hüküm' süren Herakles '!erin birincisiydi, Myros oğlu Kandaules 'de sonuncusu 

oluyordu. Buralarda Agron 'dan önce hüküm sürmüş olanlar, eskiden Maionia 'lılar 

denilen Lidya halkına kendi adım vermiş olan Atrs oğlu Lvdos 'un soyundan 

ürenıişlerdir. Herakles . ile İardanos 'un bir kölesinden üreyerek Myrsos oğlu 

Kandaules 'e kadar, yirmi iki nesil, beş yüz beş yil babadan oğla hüküm sürmüş olan 

Herak/esoğullarına egemenliği, tanrısal yanlfa uyarak, bunlar bıraknıışlardıri64" ve 

daha sonra şöyle devam etmektedir: "Salon gitti, ama tannların k1skançlığı sert çmptı 

Kroisos 'u, şüphesiz kendisini insanların en mutlusu savd1ğ1 için. Salon gider gitmez bir 

rüya girdi uvkusuna, oğlunun başına gelecek be/an gösrerdi ona. İki oğlu vardı: biri 

563 Paz de Hoz, a.g.e., s. 54. 
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yaradanzn gadrine uğramıştı. dilsizdi; öbürü her bakımdan yaşıdarının çok önünde 

gidiyordu; adı Atys 'di. Rüyanın Kroisos 'a gösterdiği oydu, ucu demirli bir kargı ile 

vuruluyordu. Uyandıktan sonra bu gördüğü rüya üzerine derin düşüncelere daldı, 

korkmuştu. İlk iş olarak oğlunu nişanladı. Lidya ordularzna komuta etmeye alışmış olan 

genç adamın elinden bu görevi aldı; savaşta kullanılan kargının ve benzeri silahların, 

kısa, uzun her çeşidini, nerede olursa olsun, top/attırdı, ne olur ne olmaz, asıldığı 

yerden kopar, oğlunun başına düşer diye korkuyordu ve hepsini depolara yığdırdı "565
. 

"Bizim bildiklerimiz içinde ilk olarak altın ve gümüş para basan ve kullanan ve 

ilk olarak ufak tefek ticaret işlerine girişenler bunlardır. Kendilerini anlatırlar ki, 

bugün gerek kendi ülkelerinde gerekse Yunanlılarda oynanan oyunları da türetenler 

kendileridir ve bu Etruria 'nın kolani haline getirildiği zamana rastlar, bakınız ne 

anlatıyor bu konuda. Afanes oğlu Atvs zamanında kıyzcı bir kztlzk sarmıştı Lidya 'yı. Bir 

süre dişlerini sıktılar Lidyalılar, sonra kıtlık sürüp gittiği için, çareler aradılar her biri 

kendince bir çare sürdü ileriye. Bu oyunlar, zar, aşık (kemiği) ve top oyunları, tavladan 

gayri, hepsi o zaman ortaya çıkmıştır; zira Lidya'lılar tavlayı biz bulduk demiyorlar. 

Bunları bulduktan sonra bakınız ne yapıyorlardı açlıklarını bastırmak için; yiyecek 

peşinde koşmayz unutmak için, iki günün birini oyuna veriyorlardı; ertesi gün oyunu 

bırakıp yemek yiyorlardı. On sekiz yzl boyunca böyle yaşadılar. Ama kötülük, azalacağı 

yerde kırımını büsbütün arttırınca kral, Lidyalz 'farz ikiye ayzrdı, "Kim kalacak, kim 

gidecek kur 'a çekilsin" dedi, kaderi n kalmak üzere ayzrdzkları gene kendi hükmü 

altında bulunacaktz, göç edecek olanlara da oğlunu veriyordu kral olarak, ki adı 

Tyrsen'os 'tu. Böylece ülkeden çıkmak üzere ayrılmış olanlar İzmir 'e indiler, orada 

gemiler edindiler, işlerine yarayacak şeyleri yüklediler, bir yurt ve yaşama çaresi 

peşinde kıyı kıyı dolanıp, sonunda Ulmbria ya yanaştık/arı güne kadar denizlerde 

gezdiler; orada kentler kurdular ve torunları bugün de orada oturmaktadırlar. Lidya 'lı 

adını değiştirdiler, kendilerini yola çıkaran kral oğlunun adını aldılar; yeni adiarz olan 

Tyrsen 'ler sözünü onun adzna göre üretmişlerdir "566
. 

"Dar 'lar ve İ on 'lar, Karia 'lıları adalardan çıkarmışlardır, onlarda bunun 

üzerine anakaraya göçmüşlerdir. Girit! i '!erin Karia 'lzlar için anlattıkları budur; ama 

564Hdt., a.g.e., 1.7 (Bkz.: Kat.No. 2). 
565 Hdt., a.g.e., 1.34 (Bkz.: Kat.No. 3). 
566Hdt., a.g.e., 1.94 (Bkz.: Kat.No. 15). 
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Karta 'lılarzn kendileri bunu kabul etmezler; onlar anakaranın yerlist olduklan m ve hep 

şimdiki adlarını taşıdıklan m söylerler. My/asa 'da Karta Zeus 'una ait çok eski bir 

tapınak gösterirler ki buraya, kardeş uluslar olarak Mysia 'lılar ve Lidya 'h lar da kabul 

edilir/erdi; zira diyorlar, Lvdos ve Mvros, Kar 'zn kardeşleriydiler. Bu iki ulus bundan 

ötürü kabul ediliyordu,· ama başka soylardan olanlar, Karta dili konuşsalar bile, bu 

- k { l d n567 tapznaga so u maz ar z . 

"Lidya 'lı/arın silahları Yunanlılarınkine çok benziyordu. Lidya 'Iz lar. eskiden 

Maionia 'lılar adını taşırlardz; şimdiki adlarını Atys 'in oğlu Lydos 'tan almışlardır ve 

eski adları unutulmuştur. Mysia 'lı/ar kendi ülkelerinin başlıklarını giyiyorlardz, 

ellerinde küçük kalkanlar ve ateşte sertleştirifmiş demirden kargılar ı-ardı. Bu 

Mysia 'Iz/ar Lidya kolonlan dırlar ve Olympos dağına komşu oldukları için bunlara 

Olympos 'lular da den ilir. Lidya 'lılarla Mysialılarm baş mda, Datis ile birlikte 

Marathan çzkartmasınz yapmış olan Artaphrenes oğlu Artaphrenes vardı "568 . 

Herodotos'tan sonra Tacitus'ta Annafes adlı eserinde Herodotos'un anlattıkları ile 

örtüşür şekilde Atys'ten şöyle söz etmektedir: "Tyrrhenus ve Lydos, Kral Atvs 'in 

oğullarıdır "569
=-

Halikarnassos'lu Diodorus ise Atys'ten şöyle bahseder: "Zeus re Ge 'nin 

birleşmesinden meydana gelen Manes Kallirrhoe ile evlenmiş ve Kotys admda bir oğlu 

olmuştur. Kotys 'in Halie ile evliliğinden de Atys dünyava gelmiş ve Atys 'te Kallithea ile 

evlenmiş bu evliliklende Lydos ile Tyrhenos isimli iki oğlan çocuk meydana 

l · · n570 ge mıştır . 

Strabon ıse Herodotos'tan aldığı bilgiye göre şunları anlatır "Atı-s. Lydos ve 

Tyrrhenos 'un babaszdzr ,.e ülkedeki kıtlıkla Lydos 'un ülkesinde kaldzğmdan 

Tyrrhenos 'un ise ülkesini terk ederek gittiğinden bahseder "571 • 

Yukanda sırası ile anlattıklarını aktardığımız kaynaklar bazı noktalarda birbirleri 

ile çelişen bilgiler vermiş olsalar da Attis esasen Atys Lidya halkının kendisinden 

köklendiği bir şahsiyettir. Tüm bu kaynakların anlattıkları şemalaştırıldığında 

567
Hdt., a.g.e., 1. ı 7 ı (Bkz.: Kat. No. ı 6). 

568
Hdt., a.g.e.,VI1.74 (Bkz.: Kat.No. ı9). 

569
Tacitus, Histories and Annales. Çeviren: C. H. Moore and J. Jackson (Harvard University. Loeb, 1925 

- 1937), ıV.55. 
570

Dion.Hal., a.g.e., 1.27. ı -2. 
571 Strab., a.g.e., V.2 ı 9. 
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anlatılanların daha az kanşık olduğu gözlenecektir (Şema 2). Eğer ilkin Herodotos'un 

anlattıklarını topartarsak şöyle bir sonuç ortaya çıkarabiliriz. Manes572 Atys'in babasıdır. 

Atys'te Lidya halkının kendisinden ismini aldığı Lydos'un ayrıca onun kardeşleri , 

Myros, Tyrsenos ve Kar' ın da babasıdır. 573 

Ayrıca Herodotos Kroisos'un iki oğlundan birinin de adının Atys olduğundan söz 

eder
574

. Kroisos, Lidya'lıların en parlak dönemlerini yaşadıklan Mermnadlar sülalesi 

döneminde M.Ö. 560- M.Ö 547 1 546 yıllannda hüküm sürmüş bir kraldır. Ve yine aynı 

kaynaktan öğrendiğimiz bilgilere göre Mermnadlardan önce Lidya'da 505 yıl boyunca 

toplam 22 nesil Heraklesoğlullan hüküm sürmüştür ve bunlardan önce devletin başında 

Atys oğlu Lydos vardır575 . Bu sözü edilen Lydos muhtemelen M.Ö. 2. bin de yaşamış 

olmalıdır. Kaynaklarda Lydos'un babası olarak bahsedilen Atys ile Kroisos'un oğlu Atys 

birbirlerinden tabi ki farklı dönemlerde yaşamış farklı şahsiyetler olmakla birlikte ancak 

her ikisi de Lidya Kral soyunun üyeleridir. 

Halikarnassos'lu Dionysios ise Manes'i Atys'in babası değil dedesi olarak tanıtır. 

Yani Dionysios'a göre Atys, Manes'in oğlu Kotys'in oğludur. Nasıl ki Herodotos Atys'i 

Manes'in oğlu olarak tanıtan tek yazarsa Halikarnassos'lu Dionysios'ta Atys'i Kotys'in 

oğlu olarak tanıtan tek kaynaktır. 

Herodotos, Tacitus, Halikaranssos'lu Dionysios, Strabon ve Lidya'lı Xanthos, 

Lydos ve Tyrrhenos 1 Torebos'un Atys'in oğulları oldukları konusunda hem fikirdirler 

ve ülkede yaşanılan kıtlık sonucu halkın ikiye ayrıldığından söz etmektedirler. 

Herodotos ve Strabon dışındaki yazarlar ülke halkının Atys'in oğulları arasında 

paylaşildığını ve ülkede kalanların başına Lydos'un, ülkeden ayrılanların başına da 

Tyrsenos'un geçtiğini söylerler. Lidya'lı Xanthos'ta ülkenin Atys oğullan arasında 

paytaşıldığı konusunda hem fikirdir. Ama ülkeden ne Lydos'un ne de Torebos'un 

ayrıldığını bildirmektedir. Herodotos ve Strabon ise ülke halkının Atys ve oğlu Tyrsenos 

arasında paytaşıldığını ve ülkede Atys'in kaldığını göç edenlerin başına ise Tyrsenos'un 

geçtiğini ve göç eden halkın Lidya ismini değiştirerek kendilerine kralın oğlunun 

572
Manes ismi Phrygia ve Lidya'da şehirlerin mitolojik kurucu kralı olarak geçer ve insanlar soylarını 

Manes'e dayandırırlar. Bu gelenek Roma'da da kullanılmıştır. Manesiçin bkz.: M. Marbach, "Manes" RE 
XIV 1 1: 1050- 1059 (1928), s. 1050 vd; L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen (Praq, 1964), s. 
287 vdd. 
573

Lydos için bkz.: N. Klotz, "Lydos", RE XIV 1 I: 2205- 2217 ( 1928), s. 2205 vdd. 
574

Hdt., a.g.e., 1.34. (Bkz.: Kat.No. 3) 
57" )Kiotz, a.g.e., s. 2205 vdd. 
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adından dolayı Tyrsen'ler adını verdiklerini aktarmaktadırlar. Ovidius da (met. IIL 582) 

Tyrsenlerin Lidyalılar olduklarını doğrulamaktadır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi antik kaynakların hepsi Lydos ve Torebos 1 

Tyrrhenos'u Atys'in oğulları olarak tanıtırlar. Herodotos bu bilgiye ilaveten eserinin I.7. 

ve VII.74. paragraflarında Lydos'u eskiden Maionia adı verilen Lidya halkına adını 

vermiş olan kişi olarak tanıtır ve 1.171. paragrafında da Ton·hebos, Kar ve Mysos'tan 

Lydos'un erkek kardeşleri yani Atys'in oğulları olarak söz eder. Nasıl ki Lydos 

Lidyalıların isim atası ise Torrhebos Tyrsenlilerin, Kar Karia'lıların576 ve Mysos'ta 

Mysialıların isim atalarıdır. Böylece Tyrhenialılar, Karlar ve Mysialılar gibi bir çok 

etnik halkın kökeni de Atys 'e dayandırılmaktadır. 

Roller'a göre Herodotos'un Kroisos'un oğlunun ismini Atys olarak seçmesı 

hikayeye Phryg'li bir hava katmak içindir577
. Lancellotti ise haklı olarak Roller·ın bu 

fikrine karşı çıkmakta ve Atys isminin sadece Kroisos'un oğlunun ismi olarak 

kullanılmadığını Lidya hanedanlığında tekrar tekrar kullanılan bir isim olduğunu 
savunmaktadır578 . 

Kısacası bilgilerimizi taparlarsak bölgede Attis kültünden bahseden en eski antik 

kaynak Hellenistik döneme tarihieniyor olsa da Hafmann kültün Phrygia'dan Lidya'ya 

ya gidişinin M.Ö. 700 yılları civarında olduğundan söz etmektedir. Lidya'da tanrı 

Attis'in mythosu Phrygia'daki versiyonundan biraz farklılıklar göstermektedir. Burada 

tanrı Ana tanrıça tarafından çıldırtılması sonucu değil Zeus tarafından gönderilen bir 

yaban domuzu tarafından öldürülmüştür. Fakat hiçbir zaman Attis'in bu şekilde yaban 

domuzi.ı tarafından öldürülüşü sanatta betimlenmemiştir. Bölgede tanrı Attis'in kültünü 

antik kaynakların yanı sıra arkeolajik ve epigrafık belgelerde doğrulamaktadır. Bölgede 

külte dair arkeolajik belgeler M.S. 2 ve 3. yüzyıllara tarihieniyor olsa da Attaloslar 

dönemine tarihlenen bir yazıtta Attis Papias sıfatı ile birlikte görülmektedir. Attis'in 

Papias sıfatı ile birlikte anıldığını Diodorus'ta verdiği bilgiler ile doğrulamaktadır. 

Bölgede tanrı Attis dışında bu isim krali bir unvan olarak değil fakat farklı dönemlerde 

yaşamış kraliyet ailelerine mensup birçok dynasta verilmiş bir isim olarak ta 

kullanılmıştır. M.Ö. 7. yüzyılın başlarında Lidyalıların başına geçen Merınndlar 

576
C. Texier, Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi Cilt 2. Çeviren: A. Suat (Ankara, 20ü2), s. 

214. 
577

Roller, L. E., 1999, a.g.e., s. 245. 
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sülalesindeki Aly-attes ve Sady-attes gibi isiınierin görülmesi de bu bilgilerimizi 

destekler niteliktedirler579
. 

Hatta yine çok ilginçtir ki Hitit imparatorluk Dönemine tarihlendirilen çivi yazılı 

belgelere göre M.Ö. 2. bin yılın ortalannda Assuwa olarak adlandırılan Lidya 

bölgesinin yöneticisinin adı da tıpkı Lidya kralları Aly-attes ve Sady-attes gibi benzer 

bir adı olan Maddua-attas'tır580 . 

4. AİOLİA 

Attis ismi ile bölgede sadece tanrı olarak karşılaşmaktayız. Attis kültüne dair kült 

belgelerinin geldiği üç önemli merkez ,-ardır. Bunlardan ilk merkez Myrina'dır. Attis 

burada yaygın olarak hilaris tipinde betimlenıniştir581 (Kat.No. 165 - 171, 173 -175; 

Levha 26b - 29, 30b - 31). M.Ö. 3. :iizyıl ile M.Ö. I. yüzyıl arasına tarihlenen bu 

tasvirlerinden dokuzunda giyimli ikisinde ise karın ve tenasül organını açıkta bırakılmış 

bir şekilde tasvir edilmiştir. Bu nedenle bu son iki tas\·irlerini dans eden Attis castratus 

tipi olarak adlandıracağız. 

Attis hilaris tipi kimi zaman kanatlı bir Eros gibi kimi zaman ise kanatsız tıpkı 

Dionysos gibi yapılmıştır. Picard'a göre kanatlı olan Attis'ler kanatsız olanlarından daha 

önce yapılmış olmalıdır582 . Myrina' daki on bir adet dans eden Attis tasvirinden altısı 

tıpkı Eros gibi kanatlı olarak yapılmıştır. Ayrıca Attis dans ederken bazen genç bir 

delikanlı bazen ise bir çocuk gibi tas\·ir edilmiştir. Genç bir erkek gibi yapılmış 

tasvirlerinde Attis'in Ana tanrıça'ya duyduğu aşktan dolayı dans ettiği düşünülmüştür. 

Çocuk 'olarak tasvir edilenlerin de ise öldükten sonra tekrar dirilen Attis'in sevinçten 

dans ettiği kabul edilmiştir583 . Myrina·daki tas\irlerinde Attis'in her iki şekilde de tasvir 

edildiği örnekler vardır. 

Attis Myrina' daki başka bir tas,·irinde ise pelerinli ve başlıklı olarak bir koç 

üzerinde otururken betimlenmiştir58-ı. .-\ttis'in bu tasYiri onun çoban kimliğini 

vurgulaması açısından çok önemlidir (Kat.No. 172, Levha 30a). Bu tasvirlerinin yanı 

578
Lancellotti, a.g.e., s. 58. 

--.9 
)' Roller, L. E., ı 988, a.g.e., s. 48 vd.; Roller. L E.. ı 999. a.g.e., s. 70. 
580Sevin, a.g.e., s. ı 76. 
581 Verınaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. ı50 vdd- no. -t95, 498.499,503.504,505,506,507,508. 
582Verıneseren, M. J., ı 966, a.g.e., s. 46. 
583Vernıaseren, M. J., ı966, a.g.e., s. 47. 
58~Winter, a.g.e., s. 305 no. 8; Verınaseren, l'v1. L 1 Q87, a.g.e., s. ı 50 no. 494 1 fıg. 29. 
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sıra Myrina'dan iki adette kıvırcık saçlı başlıklı terracotta baş bulunmuştur. 

Vermaseren'e göre bu terrakotta başlar başlıktan dolayı Attis olmalıdır585 . (Kat.No. 177, 

178 ; Levha 32b ). 

Bölgede Attis betimlerinin geldiği diğer önemli bir merkez ise Smyrna'dır. 

Smyrna'da Attis kültüne dair toplam altı adet arkeolojik belge tespit edilmiştir. Attis'in 

buradaki en erken tasviri Helenistİk döneme tarihli terrakotta baştır586 (Kat.No. 179, 

Levha 33a). Bunun dışında M.S. 1. yüzyıla ait ayakta, karın ve tenasül organı açıkta 

bırakılmış Attis castratus tipindeki figürini de önemli bir kült belgesidir587 (Kat.No. 

180, Levha 33b ). Diğer bir tasviri ise yine Roma dönemine aittir ve Attis burada yine 

bir payenin önünde tasvir edilmiştir. Çapraz duran ayaklarının üzerinde Attis ilk 

bakıldığında tristis tipini andırmaktadır. Fakat kollannın hareketi onun tristis tipinden 

çok ellerini vücudunun önünde birbirine kenetlemiş bir şekilde tasvir edilmiş 

olabileceğini düşündürmektedir 588 (Kat.No. 181, Levha 34a). Attis Argodonales'ten 

bulunmuş bir tasvirinde de bu şekilde betimlenmiştir589 . Bu tasvirlerin dışında 

Smyrna'da Attis olabileceği düşünülen iki adet terrakotta baş590 (Kat.No. 182, Levha 

34b ; Kat.No. 183) ve bir adette yine terrakottadan yapılmış bir büstü mevcuttur591 

(Kat.No. 184, Levha 35). Büstü bir çam kozatağının üzerinde durmaktadır ve çocuksu 

bir yüz ifadesi ile yapılmıştır. Attis bu üç betiminde de başlıklı olarak tasvir edilmiştir. 

Bölgede Attis kültünün varlığmı gösteren diğer bir şehir ise Kyme' dir. Başlıklı ve 

kısa kollu tunica giyimli olan çocuk Attis yuvarlak bir kaide üzerinde oturmaktadır. 

Tunicası göğüs üzerinde bir fibula ile tutturulmuş olup karın bölgesi açık bırakılmıştır592 

Attis bu örnekte castratus tipinde tasvir edilmiştir. (Kat.No. 185, Levha 36a). 

Bölgede Attis kültünün varlığını sadece arkeotojik belgelerden öğrenebiliyoruz. 

Hellenistik ve Roma dönemine ait arkeotojik belgeler daha çok Myrina ve Smyrna'da 

585
Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 156 no. 517 1 Pl. CXV; Vernıaseren, M. J., 1987,a.g.e., s. 156 no. 

516. 
586

S. Besques, Terres cuites grecques (Paris, 1963), s. 191 no. D 14101 Pl. 272, h; Vermaseren, M. J., 
1987, a.g.e., s. I 74 no. 578 1 Pl. CXXVIII. 
587

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 170 no 568 1 Pl. CXXVI. 
588Aynı, s. 169 no. 5621 Pl. CXXIV. 
589

Vermaseren und De Boer, a.g.e., s. 23 1 no. 9. 
590 Aynı, s. 165 1 fıg. 30; s. 161 no 539 1 Pl. CXX. 
591

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 254 no. 856 1 Pl. CLXXXIV. 
592Vernıaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 158 no. 523 1 Pl. CXVII. 
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yoğunluk göstermektedir. Sadece bir örnek Kyme'dendir. Attis bölgede yaygın olarak 

Hilaris ve Castratus tiplerinde betimlenmiştir. 

5. İONİA 

Bölgede Attis kültüne dair kült belgelerinin geldiği en önemli merkezler Erythrai, 

Ephesos, Phokaia ve Priene'dir. 

Erythrai'dan M.Ö. 6. yüzyıla ait terrakatta bir heykelcik mevcuttur. Burada oturan 

giyimli bir kadın kucağında başlıklı bir çocuk tutarken betimlenmiştir (Kat.No. 186, 

Levha 36b). Vermaseren'e göre oturan giyimli bu kadın Ana tanrıça kucağında tuttuğu 

başlıklı çocukta Attis olmalıdır593 . Ancak genel olarak Kourotrophorosların ve tabi ki 

bunlardan Ana tanrıçanın da birlikte betimlendiği her çocuğun onun kendi çocuğu 

olması gerekmemektedir. Çünkü Diodorus'un594 da belirttiği gibi Ana tanrıçanın genel 

anlamda tüm çocukları koruyucu bir kimlşiği vardır. Belki buradaki betimlerde de 

çocukların bu başlık ile birlikte gösterilmiş olmaları tanrıçanın Phrygia'lı kökeni ile 

açıklanabilir. Bu nedenle bu tip betimleri her zaman Ana tanrıça Ye çocuk Attis olarak 

yorumlamak çokta doğru olmayacaktır. 

Attis kült belgelerinin geldiği diğer önemli bir merkezde Ephesos'tur. 

Ephesos'tan toplam beş adet Attis tasviri tespit edilmiştir. Bunlardan ilki \·e en erken 

olanı M.Ö. 2. yüzyıla ait Attis'i ölü şekilde gösteren örnektir. Attis'in ölü \Ücudu tıpkı 

myhosunda da anlatıldığı gibi bezlerle sarılmış sadece tenasül organı açıkta 

bırakılmıştır. Başında muhtemelen başlık taşımaktadır595 (Kat.No. 187, LeYha 37a-b). 

Şehirden Attis kültüne dair önemli bir buluntuda (Kat.No. 188, LeYha 37c) M.S. 

2. yüzyıla ait elleri arkadan bağlı Attis'dir596 . 

Şehirden tespit edilen diğer bir kült belgesi de M.S. 2. yüzyılın sonu 3. yüzyılın 

başına ait olan Attis büstüdür597 (Kat.No. 189, Levha 37d). Attis burada himas 

593
Vermaseren, M. J., ı 987. a.g.e .. s. ı 78 no. 593 1 Pl. CXXX. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Dördlineli Böllim

Kybele- Çocuk Attis (Kybeıe Kourotrophos). 
594

Diod., a.g.e .. 111.58.3. (Bkz.: Kat.No. 24). 
595

Karwiese, S., 1968- ı971, a.g.e., s. 51 1 fıg. 1; Vermaseren, M. J., 1987. a.g.e .. s. 191 no. 6391 Pl. 
cxxxv1ı. 
596

Karwiese, S., 1967, a.g.e., s. 82 1 Res. 38; M. Anabolu, "Efes MUzesi'nde Bulunan \!asa Ayakları", 
Türk Arkeoloji Dergisi XXIX: 71-84, (ı99ı), s. 741 Res. ı7; Vermaseren, M. J.. 198-. a.g.e., s. 191 
no. 638 1 PI. cxxxvıı 
597

Vermaseren. M. J., 1987. a.g.e .. s. 199 no. 6671 Pl. CXLVII. 
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kısımları kulak hİzasında biten bir başlık ile tasvir edilmiş olup omuzlarındaki pelerin 

gögüs üzerinde bir broş ile tutturulmuştur. Büstün en dikkat çekici özelliği gögüslerinin 

kadınsı bir şekilde yapılmış olmasıdır. 

Ephesos'tan en son buluntu ise başlıklı, yüzünde üzüntülü bir ifade olan Attis 

başıdır (?)598 (Kat.No. 190). 

Bölgede Attis kültüne dair belgelerin geldiği diğer bir merkez ise Phokaia'dır. 

Burada birisi mermer (Kat.No. 192, Levha 38a) diğeri ise terrakottadan yapılmış 

(Kat.No. 191) olan iki adet Attis başı (?) tespit edilmiştir599 . Attis olarak 

yorumlanmalarının nedeni başlarındaki başlıktır. 

Bölgede diğer önemli bir merkez ise Priene' dir. Kanatlı Attis burada çift kemerli 

tunica manicata, anaxyrides ve Başlık giyimli olarak betimlenmiştir. Attis'in buradaki 

tasvirleri Myrina' da M.Ö. 2 ve 1. yüzyıllara ait hilaris tasvirleri ile yakın benzerlikler 

göstermektedir. Kanatlı yapılmış olması muhtemelen Attis'in diğer kanatlı tasvirlerinde 

olduğu gibi sanatsal anlamda Eros'tan etkilenmiş olmasından kaynaklanmış olmalıdır600 

(Kat.No. 193, Levha 38b). 

İonia' dan gelen belgeler Attis kültünün bölgede önemli bir konuma sahip 

olduğuna işaret etmektedir. Bölgede Erythrai'dan bulunmuş M.Ö. 6. yüzyıla ait 

terrakatta heykelcik her ne kadar Vermaseren tarafından Ana tanrıça ve Attis olarak 

yorumlansa da bu çocuk Attis olmayabilir. Bu nedenle Attis kültü İonia bölgesinde 

M.Ö.6. yüzyıllara kadar geri gidiyor demek yanlış olacaktır. Fakat arkeolajik belgeler 

kültün özellikle Hellenistik ve Roma döneminde yoğunluk gösterdiğine işaret 

etmektedir. Attis bölgede ağırlıklı olarak çocuk, castratus, ölü ve hilaris tiplerinde 

betiml enmiştir. 

6. BİTHYNİA 

Nikomedia şehri bölgede Attis kült belgelerinin geldiği tek merkezdir. Attis 

külti.ine dair toplam dört belge mevcuttur. Bunlardan ilki çocuk Attis' dir. Kanatlı olarak 

yapılmış olup bir kaide üzerinde otururken betimlenmiştir601 (Kat.No. 195, Levha 39b). 

Bunun dışında üç adet de Attis büstü vardır. Attis ilk örnekte önü ve arkası akantus 

598
Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 203 no. 685. 

599
Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 161 no. 538-539. 

600Raeder, a.g.e., s. 34, Nr. 13. 
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yaprakları ile süslü kare bir kaidenin üzerinde başlıklı betimlenmiştir. Elbisesinin 

kıvrımları omuzları üzerinde birer fibula ile tutturulmuş olan Attis'in her iki yanında 

aslan başları yer almaktadır602 (Kat.No. 194, Levha 39a). İkinci örnekte ise Attis büstü 

kare bir kaide üzerinde durmaktadır ve başlıklı olarak gösterilmiştir. En son örnek ise 

bronzdan yapılmış olup muhtemelen bir yapıda aplike olarak kullanılmıştır. Başlıklı, 

chiton ve manto giyimli Attis'in mantosu gögüs üzerinde bir broş ile tutturulmuştur603 

(Kat.No. 196, Levha 40). 

Bölgede Attis kültü ile ilgili belgeler sadece bu kadarla sınırlıdır. Attis bu 

belgelerden hiç birinde kültü ile ilgili bir şekilde betimlenmemiştir. 

7. PAMPHYLİA 

Bölgede Attis tasvirlerinin geldiği üç önemli merkez vardır. Perge, Side ve 

Pisarisos. Perge'de Agora'nın doğu girişinden bulunmuş M.S. 2. yüzyıla ait Attis 

heykelinin sadece baş kısmı korunmuştur604 . Başında yanaldıkları ve boyunluk kısmı 

olmayan bir başlık taşımaktadır (Kat.No. 198, Levha 41). 

Pisarisos kentindeki M.S.2. yüzyıla ait Attis elleri arkadan bağlı Attis castratus 

tipinde yapılmıştır605 (Kat.No. 199; Levha 42a). En son örnek ise Side'den mermer bir 

baştır (Kat.No. 200, Levha 42b). Başlığından dolayı İnan tarafından Attis olabilir diye 

yorumlanmıştır606 . 

Bu arkeolajik belgelerden bölgede Attis kültünün en azından M.S. 2. yüzyılda 

varlığı bilinmektedir. Fakat bunun dışında kült ile ilgili herhangi bir bilgi söz konusu 

değildii·. 

601
Vermaseren, M. J., 1987. a.g.e., s. 75 no. 2281 Pl. XLIV. 

602Aynı, s. 75 no. 2251 Pl. XLIV. 
603Aynı, s. 74 no. 222-2231 Pl. XLIII. 
604

A. M. Mansel, ·'Bericht Über Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1957-
1972", Archaologischer Aıızenger 1: 57- 81 (Berlin, 1975), s. 78. 
605

Korkut, a.g.e., s. 171. 
606

1. İnan, Side'ııiıı Roma Devri Heykeltıraşlığı (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 1992), fıg. I O 1. 
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8. LİKYA 

Bölgede şu ana kadar tanrı Attis'e dair ne arkeolojik, epigrafik ne de numizmatik 

bir belge mevcuttur. Fakat bu bölgede de Attis isminin bir kişi ismi olarak kullanıldığına 

dair Paleo-Phrygce yazıtlar bulunmaktadır. 

Phrygia bölgesi ile aynı şekilde Lykia bölgesinde Elmalı ovasındaki Bayındır 

tümülüsünde de Paleo-Phrygce yazıtlı kaplar bulunmuştur. Bunlardan yedi örnekte 

"Ates
607

" sadece bir örnekte de "Ata608
" yazmaktadır (Kat. No. 201 - 208, Levha 43 -

45). Varinlioğlu bu isimterin dindar insanlara ait olduğunu düşünmektedir609 . Klalm'de 

bunların birer kişi ismi olduğunu savunmaktadır610 

Phrygia'da bu isim Lidya ve Likya'dan daha yoğun olarak kullanılmıştır. Lidya'da 

tanrının ve çeşitli Dynastların, Likya'da dindar kişilerce esasen rahipler tarafından 

kullanılan bir isim, Phrygia'da ise bu kullanımlarının yanı sıra Pessinus'taki Ana 

tanrıçanın baş rabibinin bir unvanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vassileva'ya göre 

Attis isminin bu şekilde kullanımı Phrygia, Lidya ve Likya bölgeleri arasındaki kültürel 

ortaklığı bize göstermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır611 • 

9. KOMMAGENE 

Bölgeden Attis kültüne dair tek örnek Europos'tandır. Roma dönemine ait kısa bir 

tunic ve başlık giyimli Attis elinde crepitaculum (çocuk çıngırağı) tutarken tasvir 

edilmiştir612 (Kat.No. 209, Levha 46). Attis'in bu betimi alışılmışın dışında bir 

betimidir ve antik kaynaklarda da Attis'in neden bu şekilde betimlendiğine dair herhangi 

bir ibare söz konusu değildir. 

10. KİLİKİA 

Kilikia bölgesinde Attis kült belgelerinin geldiği tek merkez Tarsus'tur. Tarsus'ta 

Attis kültüne dair herhangi bir yazıt olmamasına rağmen şehirde kültün varlığını 

607
E. Varinıioğıu, "The Phrygian lnscriptions from Bayındır", Ka d mos 31: 1 O- 20, ( 1992), s. ll vd d. 

608V . ı· -ı 15 arın ıog u, a.g.e., s. . 
609 Aynı, s. 16. 
61 °Kıahn, a.g.e., s. 74 vd. 
611 Vassiıeva, a.g.e., s. 269. 
612Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 7 no. 18. 
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gösteren çok sayıda arkeotojik belge vardır. Şehirde ele geçen Attis betimleri M.Ö. 2. 

yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasına yaklaşık 400 yıllık bir zaman dilimine aittir613 • 

Arkeotojik belgeler içerisinde en fazla sayıyı Attis başları oluşturmasına rağmen 

Attis castratus, tristis, hilaı·is, diz çökmüş gibi bir çok mitolojik tipte tasvir edilmiştir. 

Şimdi sırası ile bu tiplerini inceleyelim. 

Hellenistik döneme tarihlenen ilk grubu Attis'in castratus tipinin bir alt grubu 

olan dans eden Attis castratus tipi oluşturmaktadır. Attis bu tipte toplam beş örnek 

üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Attis bu tasvirlerinde kendinden geçmiş bir şekilde 

dans ederken betimlenmiştir. Kıyafeti castratus tipine uygun bir şekilde yapılmış olup 

karın ve tenasül organını açıkta bırakmıştır614 (Kat.No. 210, 212, 218, 219, 221; Levha 

47a, 47c, 49c, 50b, 51c). Bu tipte iki örnek tıpkı Eros gibi kanatlı olarak yapılmıştır. 

İkinci grubu ise Attis tristis tipi oluşturmaktadır. Esasında Attis burada bir kaya 

üzerinde oturmuş hayvanlarını otlatırken tasvir edilmiştir. Ama bu sırada da kendi kötü 

kaderini düşünmektedir. Bu nedenle bu tip Attis tristis tipi olarak adlandırılmaktadır. 

Attis'in bu tipe giren iki örneği vardır615 (Kat.No. 229, 255; Levha 58a). Üçüncü grubu 

ise Attis hilaris olarak adlandırılan dans eden Attis tasvirleri oluşturmaktadır. Bu tipte 

Hellenistik döneme tarihli iki örnek vardır616 

Dördüncü grubu ise Attis'in Tarsus'tan başka Anadolu'nun diğer hiç bir 

merkezinde karşılaşmadığımiz bir tipidir. Attis diz çökmüş, giyimli fakat karın kısmı 

açıkta bırakılmış bir şekilde tasvir edilmiştir617 (Kat.No. 219, 221, 246; Levha 50a, 

50c, 55d). 

Attis bu tiplerinin dışında bazen çiçeğin yada kaidenin üzerinde otururken, bazen 

bir sütunun önünde yada yanında ayakta, bazen bir lambanın üzerinde uzamrken bazen 

ise ayakta ve elinde sopa tutarken tasvir edilmiştir. Bu ilk iki örnekte Attis küçük bir 

çocuk gibi yapılmıştır. Çiçeğin üzerindeki betiminde başında sadece başlık vardır ve 

613 Baydur, a.g.e., s. lll. 
614

Vermaseren, M. J., 1987. a.g.e., s. 248 no. 883 1 Pl. CLXXIX, s. 248 no. 8341 Pl. CLXXIX, s. 247 no. 
832 1 Pl. CLXXVIII, s. 245 no. 821 1 Pl. CLXXVI, s. 243 no. 807 1 Pl. CLXXIII. 
615

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 243 no. 805 1 fıg. 44; s. 245 no. 816 1 Pl. CLXXV; s. 250 no. 843. 
616

Verınaseren, M. J., 1966, a.g.e., s.49 no 21 Pl. XXIX; Vermaseren M. J., 1987, a.g.e., s. 249 no. 841 1 
Pl. CLXXXI; s. 251 no. 849 1 Pl. CLXXXIII. 
617

S. Besques, Terrescuites grecques (Paris, 1963), s. 284 no. E 1 D 2295 1 Pl. 354a; no. E 1 D 2296 1 Pl. 
354d; H. Goldman, Excavations at Göziii kule, Tarsus. The Hellenistic and Roman Periods 1 - ll 
(Princeton, 1950), s. 314 no. 40 1 Pl. 214; Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 249 no. 840 1 Pl. CLXXXI, 
s. 251 no. 848 1 Pl. CLXXXII, s. 243 no. 8061 Pl. CLXXII. 
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Eros gibi kanatlı olarak yapılmıştır618 (Kat.No. 257, Levha 58c). Kaide üzerindeki 

tasYirinin sadece karından aşağı kısmı korunmuş durumdadır619 . Fakat Attis'in burada 

castratus tipinde tasvir edildiği anlaşılmaktadır (Kat.No. 227, Levha 5ld). Attis 

sütunun önünde
620 

(Kat.No. 211, Levha 47b) yada yanında621 (Kat.No. 213 , Levha 

48a) betimlenen örneklerinde yine Eros gibi kanatlı olarak tasvir edilmiştir. Lamba 

üzerindeki uzamrken yapılmış tasviride yine Anadolu için tek örnektir622 . Çünkü Attis 

burada büyük bir meşale tutarken tasvir edilmiştir (Kat.No. 256 , Levha 58b). Biz 

biliyoruz ki meşale Attis kültünde özellikle Mart törenlerinde kullanılmaktadır. 24 

Mart'ı 25 Marfa bağlayan gecede bir meşale alayından söz edilmektedir. Fakat bu konu 

ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır623 . Esasında Attis'in bu şekilde meşale ile birlikte betimini 

Anadolu'nun diğer merkezlerinde hiç rastlamadığımız bir tasviridir. Ve biz biliyoruz ki 

Tarsus esasında Mithra kültü için de önemli bir merkezdir624 ve bu kültte özellikle 

618
Vennaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 12 1 Pl. ll, 2; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 250 no. 842 1 PI. 

CLXXXI. 
619

Besques, a.g.e., s. 276 no. E 1 D 2206 1 PI. 345a; Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e. , s. ll no. 3 1 Pl. ll, I; 
Vemıaseren, M. J.. 1987, a.g.e., s. 251 no. 850 1 PI. C LXXX 1 II. 
620

Goldman, a.g.e .. Pl. 255; Vermaseren, M. J.. 1987, a.g.e., s. 249 no. 838 1 Pl. CLXXX. 
621

Besques, a.g.e., s. 284 no. E 1 D 2301 1 Pl. 355, 9; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 248 no. 8351 Pl. 
CLXXIX. 
622

Verınaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 341 Pl. XX; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 247 no. 831 1 Pl. 
C LXXV lll. 
623

Baydur, a.g.e., s. 105 vd d. 
624

Kilikia bölgesinde özellikle Tarsus şehri, Mithra kültü için önemli bir merkezdir. Bu konu ile ilgili 
olarak antik yazar Plutarkhos, Vita Pompeii, 24.1-8'de bize şunları aktarmaktadır: "Buradaki korsanlar 
bir TJktm yasaklanmış gizli törenleri uygu!amaktaydılar. Bu tören/erden, ilkin onlar tarafindan keşfedi/ip 
tamu/an Mithra tapmtmt da buraya kadar devam ettiri/ir ". Ayrıca bu bölgedeki korsanlar hakkında da 
şöyle bir bilgi aktarır: "Korsan/ann gücü temelde Kilikia )m dayanmaktaydt. ilkin korsan donanmaları 
ntr kaç taktikleri ile çaftşıyor!ardı. Kraldan destek aldıkları ve onun hizmetinde bulunduklan Mithridates 
saraşiarı strasmda biiyük güven ve cesaret elde ettiler. Romalılar kendi aralarında iç savaşta 
döriişürlerken, deni:::!er korumastz kalmış ve korsanlar yavaş yavaş, gemilere saldırmak yerine, 
ktyı!tırdaki boş ada/ara ve şehirlere yerleşmeye baş/anıışlardtr. Daha sonra zengin ve iyi ailelerden gelen 
ve kendilerinin olağanüstü zeki olduğunu iddia edip korsanftğt bir meslek gibi gören ve ondan onurlu bir 
yaşanı elde edeceklerine inanan erkekler korsan donanmalan ile birleştiler. Bir çok yerde korsanlarm 
ku//aıımast için güçlendirilmiş dü:::en!i limanlar ve konaklama merkezleri vardt. Ayrıca bu limanlarda iyi 
ekip/i. uzman deni:::ci/erin çalışttğt htzlı ve oldukça gelişmiş gemiler yer almaktaydt. Ya/m::: boyalt 
gemiler, mor yelken bezleri ve giimiiş renkli kürekleri ile şeytani eylemlerinden gurur duyduk!artm 
gösHren genel bir etki yaratnıış!ardt. Flüt çalan, tel/i enstrümanları olan, her /imanda eğlenceler 
dü:::en!eyip sarhoş ge:::en. yüksek rütbeli memurları kaçtran ve ele geçirdikleri şehirlerdenfidye isteyen bu 
korsanlar Roma 'mn gücünü küçümsemiş!erdir. Binden fazla korsan ve dört yüz gemi ile şehirler ele 
geçiriliyordu. Korsanlar ayrıca daha önce asla bozu/manuş kutsal yerlere saldmp, buralan 
yağmaftyor/ardı. Örneğin; C/{[f·os, Dydima ve Samothrace; Hermione 'deki Chotanian tapınağı; 
Epid,ıuros 'daki Asklepios tapmağt; lsthmus, Taenarımı ve Ca/auria 'daki Poseidon tapmaktan; Actium 
ı·e Leucas 'daki Apo/lo tapmaktan; Samos, Argos ve Lacinium 'daki Hera tapmaklan hep korsanlarca 
yaki/ıp ytkt!nuştt. Bu korsan/ar, tann Mithra )'a dinsel ay in/er yaparlar ve onun misterleri kutladık/arı 
kendilerine ait 0/ympos dağmda garip adaklar yaparlardt. ilk kez korsanlarca gerçekleştirilen Mithra ile 
ilgili Törenler bugün hala kutlanmaktadtr ". 
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Mithranın yardımcıları, Kautes ve Kautopates, birer meşale ile ve tıpkı Mithranın küçük 

birer kopyası gibi tasvir edilmektedirler625
. Dolayısı ile bunlarda tıpkı Mithra gibi 

başlıklı ve giyimli olarak betimlenmişlerdir. Bu nedenle her ne kadar Vermaseren bu 

meşale tutan tasviri Attis olarak yorumlamış olsa da yine de bu figüre Attis derken 

dikkatli yaklaşınanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 

Attis Tarsus'ta ise elinde bir sopa tutarken de betimlenmiştir626 . Bunun ne anlama 

geldiği yada niçin bu şekilde tasvir edildiğine dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir 

(Kat.No. 245, Levha 55c). 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tarsus'ta Attis ile ilgili en çok arkeolajik belgeyi 

başlıklı başlar oluşturmaktadır627 (Kat.No. 216, 217, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 

232,233,234,235,236,237,238,239,240,242,243,244,248,250,251,252,253, 

254,258; Levha49a,49b,51a,51b,51c,52a,52b,52c,52d,54b,54d,55b,56c,56d, 

57a, 57b, 57c, 57d). Esasında bu başları sadece başlıklı oldukları için Attis olarak 

yorumlamak doğru olmayacaktır. Çünkü daha önceki bölümlerimiz de de bahsettiğimiz 

gibi bu başlık ile sadece tanrı Attis değil aynı zamanda Mithra, Dolichenus, Sabazios, 

Men ve Bendis'te betimlenenmişlerdir. Ayrıca Orpheus, Adonis, Ganymed, Priamos'un 

oğlu Paris, Amazonlar ve Odysseus gibi bir çok mitolojik karakterde yine bu başlık ile 

tasvir edilmiştir628 . Bu nedenle bu başların hepsini Attis olarak yorumlamak pek de 

doğru bir yaklaşım olmayabilir. Ayrıca bu başların içerisinde dört tanesi diğerlerinden 

farklılıklar göstermektedir (Kat.No. 234, 237, 240, 254; Levha 53b, 53d, 54b, 57d). 

Bunların başlığın etrafını bazen saımaşık bazen defne bazen ise asma yapraklan 

süslem'iştir. Vermaseren bu örneklerin hepsini yine Attis olarak yorumlamıştır. Antik 

kaynaklar tanrıçanın rahipleri Galloslann bu şekilde defne yapraklan ile süslü başlıklar 

ile tasvir edildiğini bildirmişlerdir. Belki de en azından defne yapraklı olanlar Gallos 

olarak yorumlanabilir. Özellikle Roma döneminde birçok tanrı ve tanrıça ikonografik 

anlamda birbirlerine çok benzer şekillerde tasvir edilmeye başlamışlardır. Aralannda 

sadece ufak bazı farklılıkların dışında bunların ayınmını yapmak oldukça zor bir hal 

almaya başlamıştır. Örneğin Attis'in tanrı Mithra gibi boğayı öldürürken betimleri 

625Uiansey, a.g.e., s. 75. 
626

Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 242 no. 8051 fıg. 44. 
627

Baydur, a.g.e., s. 110 vdd.; Vennaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 243 vdd. 
628

G. Seiterıe, "Die Urforın Der Phrygischen Mütze", Antike Weıt 16 1 3: 2- ı 2 (ı 985), s. 2 vd. 
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vardır629 . Yada Eros tanrı .-\ttis gibi Roma dönemi mevsım lahitlerinin üzerinde 

castratus tipinde betimlenmiştir630 . 

ll. KÜÇÜK ASYA 

Attis külüine ait Küçük Asya'dan geldiği bilinen fakat hangi bölgeye ait oldukları 

tam olarak tespit edilemeyen toplam yedi adet kült belgesi vardır. Bunlardan ilki M.S. 2. 

yüzyıla ait olup mermerden yapılmış bir Attis heykelidir631 (Kat.No. 260, ,Levha 58d). 

Esasında bu heykel ikonografik olarak Kyzikos'taki M.S. 3. yüzyıla ait elleri arkada 

Attis castratus heykeli ile bü:ük bir beıizerlik göstermektedir. Burada da Attis yine 

başlıklı ve karın ile tenasül organını açıkta bırakan bir anaxyrides ile tasvir edilmiştir. 

Anaxyridesi tıpkı Kyzikos'taki örnekte olduğu gibi gögüs ve her iki hacağının üzerinde 

birer fibula ile tutturulmuştur. Kyzikos'taki heyketden tek farkı ise bu örneğin Eros gibi 

kanatlı olarak yapılmış olmasıdır. İkinci örnekte Roma dönemine ait bir Attis 

heykelciğidir (Kat.No. 261, Levha 59a). Attis burada dans eden Attis castratus tipinde 

yapılmış olup anaxyrides, turrica manicata ve ayakkabı giyimli olarak tasvir edilmiştir. 

Anaxyridesi Anadolu'daki diğer örneklerde olduğu gibi pileli değil düğmeli olarak 

yapılmıştır. Karın ve tenasül organını açıkta bırakan anaxyrides tunicası ile gögüs 

üzerinde ince bir kemer ile birbirlerine tutturulmuştur632 

Bu örneklerin dışında yine Anadolu'dan iki adet Attis heykelciği, iki adet Attis 

başı ve bir adette Attis figürini vardır. Her iki heykelcikte bronzdan yapılmıştır. İlk 

örnekte (Kat.No. 264, Levha 59c) Attis dikdörtgen bir kaidenin üzerinde ayakta, 

anaxyrides, pelerin ve başlık ile betimlenmiştir. Anaxyrides'i tıpkı Attis castratus 

tiplerinde olduğu gibi karın ve tenasül organını açıkta bırakmıştır633 . İki ci bronz 

heykelcikte anaxyrides, tunica manicata. pelerin ve başlık giyimlidir fakat Attis burada 

hilaris tipinde betimlenmiştir63 -ı (Kat.No. 263, Levha 59b). Attis başlarının ilki M.S. I 

629Verınaseren und De Boer, a.g.e., s . .36 1 no. 307- 311. 
63°Korkut, a.g.e., dip not 18. 
631

Mendel, G., 1909, a.g.e., s. 260; Verınaseren. 1v1. J., 1966, a.g.e., s. 46; Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., 
s. 255 no. 864 1 Pl. CLXXXVI. 
632

A. Ridder, Les bronzes aııtiques du Loune (Paris, 1913), s. 12 no. 35 1 Pl. 6; Verınaseren, M. J., 
1966, a.g.e., s. 51 1 Pl. XXXII. 2; Vemıaseren. iv!. J.. 1987, a.g.e., s. 259no. 8831 Pl. CXCIV. 

633
Ridder, a.g.e., s. 66 no. 434 1 Pl. 35: Verıııaseren. M. J., 1987, a.g.e., s. 260 no. 885 1 Pl. CXCV. 

634Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. -::.57 no. 869 'Pl. CLXXXVIII. 
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- 2. yüzyıla aittir ve her iki gözü de yukarı bakar pozisyonda yapılmıştır635 (Kat.No. 

259). Diğer baş ise yine başlıklı ve üzüntülü bir yüz ifadesi ile betimlenmiştir636 

(Kat.No. 265, Levha 59d). Buradaki başlığı Attis'in diğer tasvirlerindeki başlıklarından 

biraz farklıdır. Çünkü burada başlığın kymbachos kısmı tıpkı Amazonlarda olduğu gibi 

yan tarafta verilmiştir637 . Anadolu'dan Attis kültüne dair en son belge ise bir Attis 

fıgürinidir (Kat. No. 262). Attis burada yine Anadolu'daki tasvirlerinden çok farklı bir 

tipi ile karşımıza çıkmaktadır. Ayakta hermaphrodit bir karakterde verilmiş olan Attis 

her iki eli ile uzun tunicasını yukarı kaldırarak tenasül organını gösterirken 

betimlenmiştir638 . Modern literatürde Attis 'in bu tipi Anasyrma duruşundaki Attis 

olarak adlandınlmaktadır639 . 

Özetle Küçük Asya'da Attis kültüne dair arkeolojik belgeler özellikle Mysia, 

İonia ve Kilikia bölgelerinde yoğunluk göstermektedir. Küçük Asya'da Attis kültü 

özellikle arkeotojik ve epigrafık belgelerinde gösterdiği gibi özellikle Hellenistik ve 

Roma döneminde yoğunluk göstermektedir. Mythosun kökeni olarak gösterilen Phrygia 

bölgesinde ise kült belgeleri Roma döneminden daha öneeye gitmemektedir. Attis 

Küçük Asya'da arkeolojik belgeler üzerinde çeşitli mitolojik tipleri ile betimlenmiştir. 

Fakat en yaygın olanları hilaris, castratus ve bunun bir alt grubu olan elleri bağlı 

castratus tipidir. 

635
Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e .. s. 260 no. 887. 

636
Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e .. s. 262 no. 894/ fıg. 47. 

637Seiterle, a.g.e., s. 7. 
638Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e .. s. 259 no. 882. 
639

Vermaseren und De Boer, a.g.e., s. 29: Attis'in bu tipine benzer bir örnek Catania Müzesinde 
sergilenmektedir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

KATALOG 

1. ANTİKKAYNAKLAR 

1.1. Yunanlı Yazarhu· 

Kat.No.l 

Pind. P. II. 76-9; 79 b; 208. 

"Adak sunmak isterim Ana'ya 1 tapılası tanrıçaya ... / onun övgülerini terennüm 

eder genç kızlar 1 geceleri kapımda. Her şeye gücü yeten tapılası Büyük Ana 1 (senin 

için) başladı teflerin gümbürtüsü, çarparların çıngırtısı 1 kızıl çarnların altındaki 

meşalenin ışıltısı. Başların öne arkaya sağa sola çalkandığı kalabalık; 1 taşkın, kendinden 

geçmiş dansçıların bağırtısı". 

Kat.No.2 

Hdt. I.7. 

"Heraklesoğullarının elinde bulunan devlet, Mermnad'lar denilen Kroisos 

soyunun eline geçmiş zamanla ve bakınız ne olmuş. Yunanlıların Myrsilos dedikleri 

Kandaules adında bir kral vardı, Sardes kralıydı ve Heraklesoğlu Ninos, onun oğlu 

Agron, Sardes'te hüküm süren Herakles'lerin birincisiydi, Myros oğlu Kandaules'de 

sonuncusu oluyordu. Buralarda Argon'dan önce hüküm sürmüş olanlar, eskiden 



• 
ı ı ı 

Maionia'lılar denilen Lidya halkına kendi adını vermiş olan Atys oğlu Lydos'un 

soyundan üremişlerdir ". 
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Kat.No.3 

Hdt. 1.34. 

"Solon gitti, ama tanrıların kıskançlığı seıt çarptı Kroisos \ı, şüphesiz kendisini 

insanların en mutlusu saydığı için. Solon gider gitmez bir rüya girdi uykusuna, oğlunun 

başına gelecek belayı gösterdi ona. İki oğlu vardı: Biri yaradanın gadrine uğramıştı, 

dilsizdi; öbürü her bakımdan yaşıHarının çok önünde gidiyordu; adı Atys'di. Rüyanın 

Kroisos'a gösterdiği oydu, ucu demirli bir kargı ile vuruluyordu. Uyandıktan sonra bu 

gördüğü rüya üzerine derin düşüncelere daldı, korkmuştu. İlk iş olarak oğlunu nişanladı. 

Lidya ordularına komuta etmeye alışmış olan genç adamın elinden bu görevi aldı; 

savaşta kullanılan kargının ve benzeri silahların, kısa, uzun her çeşidini, nerede olursa 

olsun, toplattırdı, ne olur ne olmaz. asıldığı yerden kopar, oğlunun başına düşer diye 

korkuyordu ve hepsini depolara yığdırdı ··. 
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Kat.No.4 

Hdt. 1.35. 

"Oğlu evlenme törenleriyle uğraşırken, bir adam geldi Sardes'e, kaderin kurbanı 

olmuş, eli kana boyanmıştı. Doğuştan Phrygia"lıydı, kral soyundandı. Kroisos'un 

sarayına geldi ve oranın töresince arınma dileğinde bulundu (Bu tören, Lidya'lılarda, 

aşağı yukarı Yunanlılarda olduğu gibidir). Törenden sonra Kroisos, nereden geldiğini ve 

kim olduğunu sordu adama: "Kimsin, dedi, Phrygia·nın neresinden geliyorsun benim 

çatımın altına?" "Öldürdüğün adam ya da kadın kiındir?"'-"Ey kral, dedi Phrygia'lı, 

adım Adrastos, Midas'ın oğlu Gordias babam olur: kardeşlerimden birini öldürdüm 

istemeyerek ve işte babam her şeyimi elimden alıp beni kovdu". Kroisos ona dedi: 

"Hatırını saydığım kişilerin oğlu, dostlar arasına geldin; bizim yanımızda kalırsan hiçbir 

eksiğin olmaz. Uğradığın felakete katlan, sabret, senin için en iyisi budur". 
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Kat.No.5 

Hdt. 1.36. 

"Bu adam böylece Kroisos sarayına yerleşti. O sıralarda Mysia'nın Olympos dağı 

yörelerinde azınan bir yaban domuzu türemişti; dağ yönünden geliyor, Mysia 

köylülerinin ekinini silip süpürüyordu, köylüler hayvanı yakalamaya gidiyorlar, ama bir 

şey yapamıyorlar, kendileri onun kurbanı oluyorlardı. Sonunda Mysia elçileri gelip 

Kroisos'a başvurdular ve dediler: "Kral, bir yaban domuzu azınanı türedi bizim 

buralarda; ekinimizi bozuyor, çok uğraştık yakalayamadık. Şimdi senden dileğimiz, 

oğluna ve yiğitlerine buyur, köpeklerini alıp gelsinler, bizi kurtarsınlar". Dilekleri 

buydu. Kroisos'un rüyasında gördüğü şeyler ve işittiği sözler geldi aklına ve cevap 

verdi: "Oğlum için ısrar etmeyiniz; onu göndermem; yeni evlendi, şimdilik o işle 

uğraşıyor. Ama yiğit Lidya'lıları ve bütün av köpeklerini isterseniz canı gönülden 

veririm; ülkenizi bu beladan kurtarmaları ıçın candan yardımcı olmalarını söylerim 

göndereceğim adamlarıma ". 
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Kat.No.6 

Hdt. 1.37. 

"Cevabı böyle oldu, Mysialılar çok sevindiler. Ama Kroisos'un oğlu geldi 

üstlerine, dileklerini işitmişti; öbürleriyle beraber kendisinin de gitmesini istemeyen 

babasına: "Baba, dedi, benim en büyük iki işim av ve savaş, bana değer sağlayan işlerim 

bunlar, işte şimdi bunları bana yasak ediyorsun, beni kilit altına atıyorsun; oysa bende ne 

alçaklık gördün, ne gevşeklik Şimdi ben kentin kıyı kucağında dolanırken, agoraya 

gidip gelirken yurttaşlanın benim için ne diyecekler? Ya genç karım, evinde nasıl bir 

kocaya vardım diyecek? Bırak bende katılayını bu ava ya da dediğini yapmarnın niçin 

gerekli olduğuna inandır beni". 
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Kat.No.7 

Hdt. 1.38. 

"Kroisos şöyle cevap verdi: "Yok oğlum, sende alçaklığın izi yok ve canımı 

sıkacak bir şey de yapmadın. Böyle dananmamın nedeni şu ki, uykuda biri göründü 

gözüme, bana senin günlerinin azaldığını söyledi; kargı demiriyle öleceksin. Bundan 

ötürü evlendirdİm seni çarçabuk Ye bizi çağırdıkları sefere de bundan ötürü 

bırakmıyorum. Hiç olmazsa ben sağ kaldığım sürece seni alnının yazısından korumak 

için her çareye başvuruyorum. Zira, senden başka oğlum yok; öteki sakat, onu 

saymıyorum". 
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Kat.No.8 

Hdt. 1.39. 

"Genç adam, hemen: "Haklısın baba" dedi, "Böyle bir rüyadan sonra beni 

korumakta; ama seni şaşırtan ve yanlışlığa düşüren bir nokta var, bak sana anlatayım. Bu 

rüya, diyorsun, benim bir kargı demiriyle öleceğimi haber veriyor; peki yaban 

domuzunun, seni korkutan demir kargıyı tutacak. eli var mı? Evet, rüya sana yaban 

domuzu dişi, ya da ona benzer bir şey deseydi böyle yapmakla haklı olacaktın; ama kargı 

diyorsun. Madem ki insanla dövüşmeyeceğiz, bırak. beni gideyim" . 

Kat.No.9 

Hdt. 1.40. 

"Oğlum, dedi Kroisos, bu rüya için söyledikterin doğru. Bunun için kararımdan 

cayıyorum ve sana bu ava katılman için izin veriyorum ... 

&.ıı.d~sTo:.~ J( po'i:croc; · ··n no:. 'i:, ~cr-n Tfi ı.ı.s v~xqic; yw:)(.LYJV 40 
.... 1 ' ..... ' 1 ( ";' 1 ( \ 1 
C<.7tCJ<pO:.~V~vV m:p~ TCJ_D E:VU7tV~OU • (ı)<; WV VSV~Kij!.J.E:VO<; U7t0 v€:0 
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Hdt. 1.41. 
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"Bu sözleri söyledikten sonra Phrygia'lı Adrastos'u çağırttı ve huzuruna gelince: 

"Adrastos, dedi, kötü bir iş gelmişti başına, seni bundan arındırdım, yanıma aldım, 

geçimini sağladım; pekala .... Sen nasıl en önce bana başvurdunsa, benim de önce sana 

başvurmaını fena karşılamazsın. Oğlum ava gidiyor, yolda kötü kişilerle 

karşılaşabilirsiniz, size saldırmak isteyebilirler, o zaman oğluma göz kulak olacağına söz 

ver. Zaten sen kendin de, eline kendini gösterecek bir fırsat geçmesini istersin; bu senin 

kanında vardır; üstelik güçlüsün de". 

Kat.No.11 

Hdt.I.42. 

"Kral, diye cevap verdi Adrastos, aslında böyle av partilerine katılmam. Başına 

benimki gibi bir felaket gelmiş olan bir kimsenin, gönlü rahat yoldaşlar arasına katılması 

yakışık almaz; zaten insanın yüreği orada olmaz ve bundan geri durmak için elimden 

geleni yapardım. Ama madem ki sen istiyorsun ve ben de seni kırmamak zorundayım 

(çünkü iyiliğini gördüm) işte hazırım: Bana emanet ettiğin oğlun, koruyucusunun 

elinden geldiği kadar, kazasız belasız dönüp gelecektir, bana güvenebilirsin". 
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"Böyle söz verdi Kroisos'a, sonra yiğit yoldaşlar ve av köpekleriyle yola 

koyuldular. Olympos dağına vardıklarında bir sürek avı yaptılar; hayvan yerinden 

uğratıldı, avcılar çevresini sardılar, kısa kargılarını üstüne fırlatmaya başladılar. İşte o 

arada bu yabancı da işlediği cinayetten elleri arınmış olan adam, kaderin hışmına 

uğramış olan Adrastos, o da attı kısa kargısını domuza rast getiremedi ve Kroisos'un 

oğlunu vurdu; kargının ucu saplandı ve rüya böylece gerçekleşmiş oldu. Birisi koştu 

haber vermek için olanları Kroisos'a; Sardes'e varıp savaşı ve oğlunun başına geleni 

anlattı ". 
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Hdt. 1.44. 
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"Bu ölüm Kroisos'u altüst etti; ama onu asıl sarsan, ellerini, işlediği cinayetten 

kendisinin anndırrnış olduğu adarnın yapmış olmasıydı bu işi. Böyle bir rastlantıyı aklı 

alınıyordu, gücenrnişti, anndırıcı Zeus'a sesleniyordu, dostluk tanrısına (yani gene hep 

Zeus, öbür adlarıyla), ocak tanrısına, çünkü sarayına kabul etmiş olduğu, bilmeden 

karnını doğurduğu bu yabancı, oğlunun katili olmuştu, dostluk tanrısına, çünkü oğluna 

koruyucu olarak verdiği adam, onun kanlı düşmanı olmuştu".· 

Kat.No.l4 

Hdt. 1.45. 
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"Lidya'lılar ölüyü getirdiler; katil arkalarından geliyordu. Ölünün önünde durdu 

ve Kr~isos'a teslim oldu, ellerini uzatıp yalvardı. bu ölünün üstünde kurban edilmesini 

istiyordu, başına gelen ilk felaket, bugün. kurtarıcısının celladı olarak ta daha da 

ağırlarnıştı, bunu hatırlattı, artık yaşayaınayacağını söyledi. Kroisos, ocağını söndüren 

felakete rağmen, bu acı sözler karşısında Adrastos' a acıdı ve ona: "Konuğuın, dedi, 

senin kendi ölümünü istemen benim öcüm için yeter. Hayır, bu ölüm için seni 

suçlarnıyoruın; hiç değilse senin iradenle olmadı bu. Bir tanndır şüphesiz suçlarnam 

gereken, o tanrı ki bir zamanlar, neler olacağını bana önceden bildirmişti", Kriosos 

oğlunu töreniere göre görndürdü. Gordias'ın oğlu, Jviidas'ın torunu, önce kardeşini, 

sonra da elindeki lekeyi temizleyen adaının oğlunu öldünnüş olan Adrastos, ölüm 

anıtının çevresinden el ayak çekilince, kendisini dünyadaki insanların en mutsuzu 

saydığı için mezarın üstünde vurdu kendisini öldürdü". 
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Kat.No.15 

Hdt. 1.94. 
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~IJ o ss t-Japucru [J.<popw-ra-roç, e:mxıx-racr<pw..,e:~ 'Tt{) 'TUfLtJ<{) swu-rov. 
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"Bizim bildiklerimiz içinde ilk olarak altın ve gümüş para basan ve kullanan ve 

ilk olarak ufak tefek ticaret işlerine girişenler bunlardır. Kendilerini anlatırlar ki, bugün 

gerek kendi ülkelerinde, gerekse Yunanlılarda oynanan oyunları da türetenler 

kendileridir ve bu Etruria'nın koloni haline getirildiği zamana rastlar; bakınız ne 

anlatıliyar bu konuda. Manes oğlu Atys zamanında kıyıcı bir kıtlık sannıştı Lidya'yı. Bir 

süre dişlerini sıktılar Lidya'lılar, sonra kıtlık sürüp gittiği için, çareler aradılar, her biri 

kendince bir çare sürdü ileriye". 

,,... 'i ' , "., ~, \ ' 1 , ...... 
e:(;I)A<Xue: WJ7ov -re: kı<XpitYJ o ova xaı 'rO'JÇ cr-racrıcu-rw; a.u-rou • 
• "'' ' (\, ' , ~ 'A ' ' ~ , l\1 oı os <X7t<ucrı:rsv-rsç amx.ov-ro TIJÇ · au;c; e:ç y-rjv •·rıv ı-

;. '"' , 1 ~ A' , .1 , "). , .,. ,\uaoa • 'T"IJV yap vuv uxıoı vsı1.ov-ra~, WJ'TY) •o na,\aıov ·rıv 
l\1 "). , • ~:- , l\ I "). , , .._, 1 "). , "). , , , 

lAU<XÇ, 0!. OS l. lAU!Xt 'TO'TS k./0/\Uf.LOt E:X.!Y.I\SOV'TO. 7SCt}Ç f.LE:V 
"'' '~ "' "'' .,. ( "''' ;.1 1 1 o·IJ <XU'T(UV "'-'XP7tY) owv YJP X e:, o ı o e: e:x.<Y.r\e:ov-ro -ro ne:p -re: 
' 1 ,, ' ..... ,, i 1 ( \ ...... 1 

.IJVE:!.X.<XV'TO OUVO[L<X XCY.t VUV e:·n X.<XASOIJ'T(f.!. U7t0 'TC•)IJ 7tSpıütX.(UV 
• A' rf ';. • "'' 'ı: 'A (\ ' \ ' • ı-ı o ı uxıo~, e:p[LtA<Xt • <•)Ç os ss · 'if·fJvS<ı)v 1 ux0ç o av-

"'' 'ı: "). (\ ' ' or • ' ~ , "' "). ~ A' ' oıovoç, e:sEA<Xü'lTetc; x.aı ou-roc; uno 'TOU aoe:,,cpe:ou ~ye:oç, 
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Kat.No.l6 

Hdt. 1.171. 

121 

"İonia'ya baş eğdiren Harpagos, Karia'lılar, Kaunos'lular ve Likya'lılar üzerine 

yürüdü, yanında İonia'lıları ve Aiolia'lıları da götürüyordu. Bu üç ulustan birisi, 

Karia'lılar, anakaraya adalardan gelmişlerdir. Eskiden Legeg adı altında adalarda 

otururlardı ve Minos uyruğundaydılar; bana anlatılanlara pek uymamakla beraber, vergi 

vermezlermiş, yalnız, Minos vergi verdiği zaman, ona gemilerde çalışacak adamlar 

gönderirlermiş. Ve Minos, savaşları kazandığı ve pek çok ülkeye baş eğdirdiği için, 

Karia'lı soyu da, o zamanlar soyların en ünlüsü ve en kalabalığı olmuş. Şu üç şeyi onlar 

bulmuşlardır ve Yunanlılar da onlardan almışlardır: Savaş başlığının üzerine konulan 

sorguç, kalkan üzerine işaretler kazımak bize onlardan geçmiştir ve bir de kalkanı 

tutmak için kulp yapmakta onların icadıdır; o zamana kadar kalkan elle kulpundan 

tutulmaz, boyundan geçirilen bir kayışla sol omuz üstüne alınır ve böyle kullanılırdı. 

Çok sonraları Dor'lar ve İon'lar, Karia'lıları adalardan çıkarmışlardır, onlarda bunun 

üzerine anakaraya göçmi.işlerdir. Girit'lilerin Karia'lılar için anlattıkları budur; ama 

Karia'lıların kendileri bunu kabul etmezler; onlar anakaranın yedisi oldukları ve hep 

şimdiki adlarını taşıdıklarını söylerler. Mylasa'da Karia Zeus'una ait çok eski bir 

tapınak gösterirler ki buraya, kardeş uluslar olarak Mysia'lılar ve Lidya'lılar da kabul 

edilirlerdi; zira diyorlar, Lydos ve Myros, Kar'ın kardeşleriydiler. Bu iki ulus bundan 

ötürü kabul ediliyordu; ama başka soylardan olanlar, Karia dili konuşsalar bile, bu 

tapınağa sokulmazlardı". 
..... \ ~ ' 1 ' ~ ' ~ 1 y tl A... 

Ou-rot v.sv o·r, acpt yvwv.(J..c; -rotw;o:::: (J..-;-r::::osç(J..v-ro. ... p-
~, l' 'I ' ' '- ~p""~.,{.,V 7W."'(OÇ oE XCY.7:ZIJ7pEiJrf..[.LE'JOÇ (ı)VL"fjV E7tO~Sc."rO G ı. v. ı. 'i"'} 

, l{~ , ır , , A , ri , , ,... , ' bn (J..p(/..c; xcx.~ ~:zuvwuc; X(J..~ uxwuç, Ct.flCY. CY."'(O[Lc.VOÇ XCY.ı 
' \ ' , ' ' ' 1:'' , ır~ ' ' ' ''I wvet.c; X(J..ı .. ;.. ~0/.ECI.Ç. st cr~ os -rolJ"r(ı)V \...CY.psç [LE'J (J..7n YfLZVoı 

, , ,, ' ~ ' ' ' ) ' i:.! 'J~""r sc; -r·rıv YJ7tEtOG'J sx -rW\1 v-rıcrwv • -ro Yrf..P 7rCY. \CY.tov c-•J ı. c-~ 

f ' ' , , 1 ' A'-ı. .,. ' , l\' tV(ı.) XCY.'r"fJXOO~ XCY.ı XC<. \SO[LEVüı El\E"'(EÇ EL zov 'rCY.Ç VYJGOUÇ 1 
1 \ ' :-. 1 ( ;. 1 rf \ ' \ ö ~ 1 r ep o pO V [LEV OlJ OE'JC<. 1J7tO'rE/\EOV'rEÇ 1 OGOV Xrf..t E"'((ı) lJVC<. ı. O~ 

' ' \ 1 ' ı: 1 (\ ' ~ ( ı;:. 1 rf ]Vf 1 r 
EL[L~ < Sitt > f.I.C<.'X?0'r(J.."r0V St.,LXEO'vrf..L CY.XOYJ 1 OL o e:, OXWÇ ... ı V (ı)~ 
r;:.,t ) i. 1 ( \ 1 ri l:'\ l\f' ~pC(.II oSOL'r0 1 S7tA1JpO'J'J OL TCY.Ç VSCY.Ç. CY.'rE o·rı 1· LVU> 'rE XC<.TEG ı. r-

' ~ 1', ' ' ' ~ 1' ' K [LEVOU "'("ljV 7t0 ,/:f)V XCY.L ElJTlJXEOV'rOÇ -rcp TCO \S[L~) TO e<.pL~ 
' .,. ,, <ı , ' ~ ' C\ ' < ' ~ X rf..'Trf.. XOV YJV EvVOÇ /.O"'(~!J..u)'rC<.'rOV 'T(ı)V SvVE(ı)V CY.7tCY.V ı. (ı) V • • • 
~ rf , , ~ ') 1 , ~oL ı: 0: 

'rOU'TOV Ct.[LC<. '70'J "/..POVOV f.I.CY.Xp~) flCY. ,LlJTCY.. XCY.t crcp" ı., S· 
'ı: 1 ' 1 ~ ( ''E;.;. ' 1 - • X(J..t Et.,EUP"fJ[LC<.'rC<. sy::::vS70 'TO!.GL OL /\A"f'JVEÇ szpYJGC<.V ı.O • 

' ' ' ' ' )' ' 1:'' <ı ır~' ' < "'(et.p E7tL 'TCY. Xp:Z'IE:Z ,ocpOUÇ E7ttOEEG'lTC<.L ~CY.pSÇ ELGL O~ XCY.'T(J..-
r;:.t ı: , , , , , , r;:. , , ' <ı X"'} 
OS<..,(J..V'TEÇ XCY.t El.~ 7CY.Ç C<.0'7tt O C<.Ç 'rCY. O''f) fl YJ tC<. it O LSEO'vC<.t 1 •'M 
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, 1 ~~ 1 I\.- , ,, "1"1 ~ 
7tEpLXELflEVOL. flE't"rl OE 't"OUÇ ıxpıxç xpovcp Uü't"e:pov 7t0/\/\cp 
A 1 1 ''I 'ı: 1 ' - 1 1 uWpLEEÇ 't"E %ClL (J)VEÇ E~.:,rlVC:üTI)ürlV C:X 't"WV VYjüWV Xrl!. 

,, ' ' ,, ' ' ' ' ~' I\.- ,, OU't"(J)Ç C:Ç 't"'fj'J 'l)itELpov rlitLXOV't"O. Xrl't"rl flEV OY) elpelÇ OU't"(J) 
I{ ~ "1' , (\ ' , ' 1 • 1 

P"IJ't"EÇ AEYv'JüL ye:ve:a'lTrl!. • ou flE:V't"OL rlU't"OL ye: OflOAoye:ouaL 
1 • l{- '"1 "1 1 ,~ ' 1 • 1 .,. 

't"OU't"OLO"L OL ıxpe:ç, Clr,I\Cl VOf!LsOUGL rlU't"OL EWU't"OUÇ E~Vrl!. 
~ıh6x&ovo:ç ·f,ite:tpc:Y";"ClÇ xıxı .'t"c}> OUV6flrl't"L 't"<}> rlU'!<}> ıxld 

Kat.No.l7 

Hdt. IV.76 . 

"İşte bu halk ki, yabancı geleneklerden hangisi olursa olsun, ama özellikle 

Yunanlılarınkinden ödleri kopar. Anarkharsis ve daha sonra Skyles örneklerinde bunu 

ortaya koymuşlardır. Anarkharsis birçok ülke. gezmiş, engin bir kültür edinmişti. Baba 

ocağına dönerken, Hellespontus'u geçtiği sırada Kyzikos'a yanaştı; o gün Kyzikos'lular, 

Tanrıların Anası onuruna bayram yapıyorlardı. O da pek gösterişli bir şekilde kutlanan 

bu bayramın ortasına düşmüştü. Anarkharsis de adak adadı, yurduna sağ salim dönerse 

Ana'ya Kyzikos usulünce bir kurban kesecek ve gece şenliği yapacaktı. Skythia'ya 

vardığında Ağaçlık Bölge'ye gitti, burası Akhilleus'un At Meydanı 'na yakındır ve her 

çeşitten ağaçlada kaplıdır, bu ormanların ortasında, tanrıça için yapıla gelen bütün 

törenleri yerine getirdi; boynuna bir trampete ve tanrıçanın imgelerini asmıştı. Ama 

yurttaşlarından birisi gördü bu yaptıklarını koşup kral Saulios'a haber verdi; kral kalktı, 

oraya gitti ve Anarkharsis'i dinin gereklerini yerine getirirken yakaladı. Bir ok atıp 

öldürdü. Bugün Anarkharsis'i sorarsanız, Skyth'ler böyle bir adam tanımadıklarını 

söylerler. Çünkü o, yurdunu bırakıp gitmiş ve gittiği yerden garip gelenekler 

getirmiştir". 

~ ' ~ ~ ' ~ - 1:-1 ' l\1 "1 -, uı.ıxxpe:CJ)(.LE'J0'JÇ 7(:) itSp VUV. rl1tOuSLX.VUGL ue: EV !JArlaOLüL 
A 1 I{ 1 ' 1 ' N ~ l\1 N 1 1 A ~ N 

u to c; rlp!.0 1J ~PO'J ap f.(J..!.OV ı 't"OU uao LO"!. flEV Y..rlL U 00 !.GL 
1 f 1 ' ,.., rv I{ 1 1 1 

flE't"Eü't"!. WÇ %Xaty'J'Ij70LGL E:OUaL 't"OLCH apar. • 't"OV yap 

Au~ov zat -);'J MuarJv /,zyouaL dvaL Kapoc; &.~e:"Acpe:ouc;. 
1 ' 1:-1 1 ,, ~~ '1 ''"1 "1 ''C\. 't"OU't"OLCH (.LS'J o·IJ {.LE7Ea't"L, OüOL OE EOV't"EÇ aM,OU E'lT'JEOÇ 

< 1 "1 N Jr 1 ' 1 1 \:-1 ' 1 OflOyr,(ı)aO"OL 7r;!.ü!. \.apar. e:ye:VOV't"O, TOU't"O!.a!. OE OU flE't"(J... 



• 

• 

123 

Kat.No.l8 

H dt. VII. 73. 

"Phrygia'lıların elbiseleri ufak tefek farklada Paphlagonia'lılara benziyordu. Bu 

halk Makedonyalıların anlattıklarına göre, Makedonya' da yaşadıkları zaman B ri ge' ler 

diye biliniyordu, fakat Asya'ya göç edince isimlerini de değiştirmişlerdi. 

Phrygia'lılardan ayrılıp başka yerlere yerleşmiş olan Em1eniler, Phrygialılar gibi 

silahlanmışlardı. Bu iki ulusun birliklerine Darius'un kızlanndan birinin kocası olan 

Artokhmes komuta ediyordu". 

Ilwp"Acx.y6vwv flEV vuv xcx.t Mcx.-nYJv&v D..w--:o:, o l\Isyacr(8pou 2 
-ı- M ~ - ~' ' A 1 ' " 1 r P. 1 • "'IJpxe:, cx.pıcx.voUV(ı)V oe: xcx.ı ıyuwv xcx.ı kJUp~wv wt-'pu·l)c; o 
A 1 \ 'A 1 ffi 1 ~' ' 1 -L..\CX.pe:ıou "t'e: xcx.ı .tı.p"t'Uu"t'WVYJÇ. 'l-'puye:c; os ayzo-ra-rw -r·rıc; 73 
flwpJ..cx.yoVLX~Ç uXEU~V d xov, o/...(yov i.IXp~)J..auuOV'rEÇ. ot 
~' m 1 • l\1 ~ 1 ... 1 , 1 1 B 1 1 os 'l-'puye:ç, (ı)Ç CX.XSoOVE:Ç /\Eyouuı, EXIX ,SQ'r70 p~ye:ç xpo-

tl E, 1 , 1 1 -ı- "'I ~ 1 vov oaov ~ up(ı)1t'YJLOL e:ov-re:c; cruvoıxm YJuiX'J H ~xe:oocrı, flE'ra-
r.>. 1 ~' ' ' 'A 1 ,, ~ 1 , ' <;' 1 
ı--cx.v-re:c; oe: e:c;; "t'YJV .tı.ULYJV CX.flCX. "t'"(l XWPYJ xcx.~ 70 O'JVOfliX flE'rs-
r.ı. ... ' m 1 'A 1 ~' 1 m , , 1 
ı--CX./\OV e:c;; 'l-'puycx.c;; . .tı.pfJ.e:vıoı oe: xcx.-ra 1t'sp 'l-'puye:ç e:azaaxa-

, 1 ffi - ,, ' 1 ";" 1:'01 e:ov-re:c;; 'l-'pUy(ı)V CX.1t'OLXm. 'rOU'rWV uUWI.!J.ç>O-;e;pcuv YJPXE 

Kat.No.l9 

Hdt. VII.74. 

"Lidya'lılann silahları tamamİyle Yunanlılarınkine benziyordu. Eskiden bu halk 

Maeonia'lılar diye biliniyordu ve şimdiki isimlerini Atys'in oğlu Lydos'tan almışlardı. 

Mysia'lılar kendilerine has bir miğfer ile ufak kalkanlar w ateşte sertleştirilıniş tahta 

ciritlerle silahlanınışlardı. Bunlar köken olarak Lidya'lıydılar fakat bu ülkeden ayrılıp 

başka bir yere yerleşmişler ve Olyınpos dağından Olyınpli"ler ismini almışlardı. Bu iki 
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birliğe Datis'le beraber Marathon savaşına katılmış Artaphernes'in oğlu Artaphernes 

komuta ediyordu". 

Kat.No.20 

Demosth. 259-260. 

"Yetişkin bir erkek olduğun zaman, din yoluna başlama törenleri sırasında, 

törenler kitabını okuyarak ... annene yardım ettin. Geceleri senin görevindi dine 

başlayacak adayiara geyik yavrusu postu giydirmek ve saçı yapmak; onları saf ve temiz 

kılmak için yıkamak, kil çamuruyla kapiayıp kepekle sıvamak. Temizlendiklerinde 

ayağa kaldırıp yüksek sesle şöyle söylemek: "Kötülüklerden kaçtım, doğru yolu 

buldum". Gündüzleri thiasos'un rezene ve beyaz kavak çelenkli üyelerini sıraya dizdin; 

oraya gitmişken şiş yanaklı yılanları sıktın ya da başının üstünde salladın; şimdi euoi 

Saboi · diye bağırarak, hyes Attes diye ayağınla tempo tutarak, tüm yaşlı kadınlar 

tarafından "Törenlerin Başı", 'Tören Saflan Düzenleyicisi", "Sarmaşık Taşıyıcısı", 

"Kült Sepeti Taşıyıcısı" gibi onur verici unvanlarla selamlandın ve en sonunda 

çakırkeyif kekler, gevrek sirnitler ya da kuş üzümlü çörekler alıyordun ödül olarak". 

1 ' 

~vı}e oe reı•6pel'OS (fcil. Acsclıincs) 'Cfl flrj'C(!t 'CcJ.ovan ''CCcf 

{Jl{J}.ovs &vcylyvwaus xal. mUI.a avvwuvweoü J "~v fLBY YVY.'Ca 
vc{Jel~wv xd xeauıel~cıJv xa'i xa:fal(!CıJV 'ıovs 'Cd.ovpbovs xal. 
&ııoft&nwv "ijJ mıJ.ijı xaı 'Co'ls rcı-ıveoıs xaı. &vunas &ııo -roü 

n ı • ı ,, • 7 ı! u ' ' -6 xava(!fWÜ Ut.WWV t.fyetJ1 nUfJVYOV XClY.OVJ W(!OV t.CfLCLYOV , ctıt 'CC[J 

fl1JOba rccfıı:o-ıt n;}.ıxoü-ı, öl.ol.vgaı acfH'vv6ftCYOS • • • lv o6 'ıa'ls 
~fdeaıs 'ıov,; xa}.ovs Sı&aovs llrcıJv ota iwv /ıowY 'Cous la-ıupavoı
flbovs "ijJ ,uae&8-cp xaı "ll }.ıvxn, 'Cobs ÖcpEtS -ıovs naeclas :1-}.l{Jwv 
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,.cu vıtc(! -ıı;s xupa ·'iS awıewv r.w. (Jowv ,c.voı aa(Jol" r.cti. lrtor;-
xovpEvos ,vııs linqs l!ı:-ıııs VI]S" 1 fga(!xos xat 1tf!OI]YE,HCVV r.c:lıo 
xıa-ıocp6Qos xaı. J.ıx.J'ocpoeos xa2 -ıoıaüO.' im:o -ıwv YQ~tÖlcıJv ıceoac-
yo(!EVo!uvos, fttaO.ov J.ap{MvwJ' -ıoıJ-ıwv fvO.r:vıc-ıa xal a-ı(!En:-ıoi:·· 
r.al. veıjJ.am, lcp' olg -ıls o?Jx. l!v chs aJ.ı;O.ws au-ıov cMawo,,lact: 

\ ' ( - ' . xaı -ı~v avıou -ıvxııv; 

Kat.No.21 

Pol. Historiae. XXI. 37. 
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"Roma konsülü Manlius, Asia geçişi sırasında güç ve derin yarlar arasından akan 

Sangarios (Sakarya) üzerinde köprü kurdurmuştu. Nehrin kıyısında kamp kurduğu 

sırada, Pessinus'taki (Ballıhisar) Tanrıların Anasının rahipleri olan Attis ve Battakos 

adında iki Gallia'lı geldi ve tanrıçanın onun zaferini kehanet buyurduğunu haber 

verdiler. .. ". 

rvalos ô vıı:a-ıos 'Pwitalwv OLf(!XO,lW'OS lyc.cpvr::was 'ıOV ~ay-
' ' ) .l _, ,. \ -" , {1 \ ' ) \ 'JCL(!LOY 1"CDıC1,1lOV1 'ıE .cWS X.OLAOV OYıCL X.CLL u va Ct7:0V. X.CLL 1tCLf! CtU'LOV 

'ıOV no-ıap1)V U"C(!CL"COTCeÖEvaapbov 1ı:ar:aylvoı>ıaı TciUoı naea 
'AnuJos xai. Bancix.ov -ıwv lx. Ilwaıvoünos lc.qlcvv -ıijs .Jfqıeo:; 

5 -ıwv .[}c.wv, Exovıcs ıreoaıııO.Loıa xaı -ııJıı:ous, cpciax.ovı:es neoa-
.n, 'n', 1, l\ ·n- ı n• ayycMUV 'ı1Jl' v-wy VlX.lJY X.CLt 'Y.(!aıog. OUS O 1atOS CfJLM.tVvQWrtWg 

V1CEOfgaıo. 

Kat.No.22 

Nik. Alex. 6-8. 

"Tanrıların Anası Attis'i kendi methiyesinde ödüllendirdi ve onu çok sevdi. Fakat 

Attis Zeus'un gönderdiği bir erkek domuz tarafından öldürüldü. Bunun üzerine 

Tanrıların Anası Attis'e ağıt yaktı ve onu gömdü". 
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Kat.No.23 

Theokr. 20.40. 

"Ve sen Rhea, çoban için gözyaşları dök". 

Kat.No.24 

Diod. 111.58. 

('J=ı.!~J]]) id. XX, 40 (cd.ıı Zicglcr): 
;wt -ıu 'Plcı -xJ.cclus -ı?w {Jow.6).ov. 
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"Phrygialılar bu tanrıçanın doğuşunu farklı anlatmaktadırlar. Anlatımiarına göre 

bir zamanlar Phrygia ve Lidya'da Meion hüküm sürüyordu; Meion, Dindyme ile evliydi 

ve bir kızları vardı. Kızlarını büyütmek istemediler. Bu yüzden Kybelon dağlarına 

bıraktılar; orada panter ve başka yabanıl hayvan, sütleriyle kızı beslediler. Kadınlar 

sürülerini otlatırken bu mucizeye tanık oldular; sonra çocuğu aldılar ve buldukları 

yerden dolayı adını Kybele koydular. Kız büyüdükçe güzelliği ve zekasıyla göz aldı. İlk 

olarak o, birden fazla gövdeli kavalı buldu, oyunlara ve dansiara çarparaları ve tetleri 

soktu. O, hasta hayvanlar ve yeni doğan çocuklar için arındırıcı çareler buldu, büyülü 

şarkılarta kollarında tuttuğu bir çok çocuğu iyileştirdi; bu iyiliklerinden dolayı " 

Dağların Anası" adını aldı. Dostları arasında Phrygialı Marsyas vardı. .. Kybele 

büyüyünce ilk önce Attis ardından da Papas adında bir gençi sevdi, onunla yakın ilişkiye 

girdi, onun anne ve babasını tanıdığında hamileydi. Kralın sarayına götürüldü, bakire 
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olarak kabul edildi ama hamile olduğu anlaşıldı ve baba onu büyüten çobanları ve 

Attis'i öldürttü. Ve bedenlerini mezarsız bıraktı. Bu gence karşı olan sevgisi ve 

kendisini büyütenlerin başına gelenlerden dolayı çıldıran Kybele, dağınık saçlarıyla, 

inleyerek ve tef çalarak ülkeden ülkeye dolaştı durdu." 

Kat.No.25 

Diod. 111.59. 

.if/f!ııi~t"J.f{r!;lffrti!ı~1WıM'J-;':;f;Jff;c~!':J:r~J;!:J 
:wl Ailola~ lı1,1ova_· Y1flCtVÜt oe .dtVOVJ.l1]V revv~aaı pev 7."aıöloı• 
.:Jij).tJ;~,~~~cpELV o>:.'al-ıo ft~"-{JouJ..Ofi.ivov El~ ÖQOS {x:JEiVCtt. 7:0 rcooa-' 
ayoeev1pevov Jrv{J.Eıov:· y lV:ıei__~-:Ja · 'ıf[):''7taıol~ı. xaı-& -'ı ıva· -• -:J~lav 
7"C(!ovoıaf·_~&~ ~~ if_~{:~ÖctAE~g~~Ci{ '!lVCC 7:/;ıy liUcov 7:Gıv &hfj_ ~;acpE-c 
(!Ovı-wi/ '-:Jiır:lwv' 1r:a~lXECT-:Jaı ~1}v -:Jr;l-~v xal _öıa-r:r:lcpEcV, yuva w O e 
n va m:r:i 7:0V' _· 'ı6rcov. 7-coipalvovı-a 'XCx~lOeiv 7:0 rıVOflEVOV, 'Xai. 
-:Javp&(mvı-a -ı~v 'irE~trcluıav lıvEUa-:Jaı 1:0 flr:lcpog, xai. 1Cf:OCTayo
eeüaaı Kv(JlJ.r;v Ccrco 'l:OÜ. üJııou. ao§oplvr;v Öe 'ı~V 7Cceiöa 'ı('!J 7:6 

x&Uu Y.at CT(I)(f(IOCTIJl'!) ou.ı•Eyxeiı•, l'ı-ı cH: avvlau reı'la:Jaı- .()au-: 
flaarıjı•. -ııjv 'lE raf! rco).ux&/-apov CTU(!li'/'Ct 1C(Irfır7]V hı:ıvoqaat :w/. 
rceo~ 1:aı; 1caıoıag :wl. xor:Elag E~f~Eiv xıJ!cfJaJ.cc ;wi 'ıvwı:ccva, rcr:bs 
oe '&OtfrOtg xa:Jaefioug - niıv POCTOV~'UrJV xirp•wv 7:8 xcet - ıtr;rtlwv 
rcalowv Elar;yfıaaa:Jaı. öıo xai ~wv flr:upwv 1:aig l1ı:c:ıoaig acrJ~o
ftbcov xal '&WV- rc).E/aı-wv tm? alJrijg Eıtayxa).ı~Oftbıwv, Ota -ı~v E/g 
1:ceüia cilioi:o~v Y.Cıl rpc).oiJı-oeylav {m:o rc&vı-wv alrn)v lır:e.lctv 1ırfı:tr:a 
7'C(!Oaayo~eiJ:Jıjı•aı; -- CTVVCt11rtCTiQlrpEU:fat 0' aÔı-fi -ii.Ctt pıJ.lcev EXElV 
erci rcUov cpaai. lıfrt(!CTvav 7:0V !P(!vya, :Jau!ca~o.ıuvov lni auvECTEt 

\ , ' - \ , , ). {ll ' xaı awcpeoauvn • xaı _ 7:1]S fCEV avveacco:;. nxpr;(!tOv a,tc avovuı 1:0 
fll/llJOCtCT:fat. '&OVg p:Joyyovg i-ijg 1tO).vxa).afCOV. C1V(!tyyog XCtt /lEı-E
ıterl!eLV lıı! -ıoug aM.ovg 7:1JV 8).1]V G.(!!tOvlav, 7:1}; oe C1lrJCf'(?OOVV1]S 
ar;peiov_ ~lval cpaaı 1:0 1ılxqı 1:1]g n).euı~ç; &nelr:m:ov yEvla:Jaı 
'ıWV ?ıpf!OÖtalwv. 'ı~V oJv KvfJlJ.r;v elg CtiC!t~v ,}).ıiClag lJ.:JoDaav 
Ctycemjaaı_ 'l:WV E/'X,Wf!ÜıJV uva _ PWvlaxo~ 7:0V 1Cf!OC1ceyof:EUO}-IEVOV pev 
"A <t .1'> > ~ t:ı.t - 7T 1 ~ t:ı. - .t> > < ı 1 .r.ıTrtV1 VCTı-E(!OV U EICtXt.7]v Vı'Ct .ııa1CaV' C1Ul'EI.vOUC1CtV u Eıg OfllAlCtV 
aln:rp J.&&ec,c 'Xrti '/iv-Ö!dvııv· fyxvov lai.yvwa:J~ı•aı xa-dı 1:oürov 'ıOV 

' . ( ' ,;.. . ~ i : ~ ,- . 
Xat(!OV V1t0 'l:CıJl' /'OVEWV, 

" ... Kybele'ye gelince, eski zamanlarda onlar (Phrygia'lılar) sunaklar yaptılar ve 

her yıl ona kurban törenleri düzenlediler ve sonra onun için Phrygia'da Pessinus'ta 

(Ballıhisar) görkemli bir tapınak inşa ettiler ve saygı gösterdiler, en parlak törenler 

yaptılar, kralları Midas bütün bu ibadetlerde yer alarak saygısını gösterdi ve tanrıçanın 

heykelinin yanına panterler ve aslanlar yerleştirdiler, zira genel kanıya göre tanrıça ilk 

önce bu hayvanlar tarafından emzirilmişti. İşte, Tanrıların Ana'sı hakkında hem 
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Phrygia'lılar hem de Okyanus kıyılarında yaşayan Atiantik'liler arasında anlatılan 

Mitos'lar bunlardır". 

"Fakat mitos bütün Phrygia'yı, insanlarını etkileyen, salgından söz ederek ve 

toprağın meyve vermekten vazgeçtiğini ve talihsiz halkın nasıl kurtulacaklarını tamıdan 

sorduklarında, o da, denilcliğine göre, onlara Attis'in bedenini yakmalarını ve Kybele'ye 

bir tamıça olarak saygı göstermelerini buyurduğunu anlatmaktadır. Bu sebepten 

Phrygia'lılar, zamanın akışı içinde ceset ortadan kaybolduğundan beri, bir genç heykeli 

yaptılar ve gördüğü haksızlıktan öfkesini yatıştırarak ızdırabını paylaşmak maksadıyla~ 

onun önünde ağıtlar yaktılar ve bu ayinleri bizim zamanımıza kadar yapmaya devam 

ettiler". 

III, 59. oı6rcee ltvax&Elarır; alrnjg elg '&Cc (JaalJ..ua, Y.at '&OÜ 
1tlXZ(!OS -ro /IEV 1t(!W'ıOV wg rı:ae[J-tvov 1t(!Ogoe§apbov, flE'CCc oe 
-ıaü-ıa rv6nog -ıl]v rp&oe&v, xa! -ı&g -ıs -ıeorpol:g ~at -ıov ''.Artıv 
ltveMnoı; ~al -ı~ aw1wr;a lxeltpanos lhacpa, paa't TIJV Kv(Jü.rıv 

oıa -ı~v-)teoı; -ıo fı~ıe&xıiJv cpıJ.oar;or/y{av xal -ı~v-liı! ;~is 'ı~o/poiı; 5 

lv7iıjV li!l~(lj·~ y~-~~~ilv~~ ~l( '!Vv x~~~~'~x1ı:rıofıu&'t'::-xa't -ı((t}J~v:fıev .. 
lJAO~,tJ~~pu~tx·a'tXıJHlfifN~ o·ı;aav fiOV~Jj lii:"ıtvaı '1c~aa~. X(J;(!clv, 'f.'EX~/d-. 
· ~rıv· 'i"a-gO-i~li-iıs,~ioi!:'oFM"aeaıJCiv-li.iouvza·· ~b ;ıcı&d~:, lxovaıw-;; ~arn:n 
avı•mwJ.ov.:Jeiv X~t- (J_~'fLrt}.aı1aUSaı Ota '&~V rt(!OÜrtaqzovuav cptJ.lav, , , 
xa-ıa oe·t1ıv_:wevylav t~_L1uaovarıs_v6aov~ ioZı; &ı•.:Jedırcoıı; xai -ı~ı; yijg 10 
_ltxuen:"o'v r§voglvıır;~ lm{jcviı]a&nwv -ıwv lı'CvxoıincıJv-ıov Seov me! Tıjs 
-rwv ~a_xwp,&n:a_J.}.ayijs neoar;&gaı rpaalv awoig .(J&ıf.Jaı -ıo ''A1mÖog 
awpa xa't -ıtpli.v '&1JV Kv{JtJ.rıv w s .:JUJ)I, oıome r;ovsweıJras ~rpavıuptvov 
ı·oü ucbticir;oi; oıec 'lOV X(!OVOV erowJ.ov xm:c:axev&.uaı '&OÜ fltıeaxlov, 
r&(!OS ep .:Jerıvoünas -ı aZı; olxElaıs 'ILftalg ioü n&Sovs l§ıJ.&cr-~.w&aı 15 
-ı~v -ıoü napw·~f.L_rı.Slnos /l'ijı•ıv • fhr:E(! fdxqı -ıoü -xa&' 1)fıas {Jlov 
7"toıoüncıs. a&r:ovs owr:eAeZv . .. 'ıfjs ôe Kv{JtJ.t]s r;o naJ.aıov {Jcuftol.'s 
iO(!VUCt!tbıoı•g &va la s lmuAEll1 ;wr;' E7:og. lJUU(!OV o' lv fltatJ'OÜVft 
-ır;ı; W[!uriag -xar;auxsv&ucıı vewv ı-r:o).vuJ.ij xal -ııplıı; -xa't SvaLag 
xura&igat /ttyaJ.oneen:Euulı:ag, Mloov -ıoü {JcıuıUwg elg -ıat··m 20. 

uvprpıJ.o-xaJ.1uanog • -ı(jı o' &y&J.paıt -ı~g Seoü naqaa·njuat nae
o&J.ug xa_l Uovias_ ~ıCı 7:o OOXeZı• t~1CO -ıoi-rcıJV 1t(!L'iı'IOV -ıqarp~ı·cıı. 
• - .- - -. ::..,_ :-: - ' - ~ • • '- -- • :· ·-- • - ."- : • c 

Kat.No.26 

Strab. X.3.7. 

"Kimi kaynaklar Korybas'ların, Kabeiroi'un, Ida Daktylos'larının ve Telkin'lerin, 

Koures'lerle aynı olduğunu, kimileri de akraba olduklarını naklederler ... sonuçta bunlar. 

esrimeye ulaşan esin sahibi insanlar, Bakkhos taşkınlığı içindeki rahipler olarak. 
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velveleyle, büyük gürültüyle, ziller, tefler çalarak, silahlarla, kavalların vaveylasıyla 

dinsel ayinlerde korku esinleyen kimseler olarak bahsedilir". 

Kat.No.27 

Strab. X.3.12. 

"Bir Phryg boyu olan Berekyntes ve genelde Phrygialılar, bunlarla birlikte, Ida 

etrafında yaşayan Troialılar, Tanrıların Anası, Agdistis ve Büyük Phrygia tanrıçası, 

tapınılan yere göre Ida, Dindymene, Sipylos, Kybele ve Kybebe dağlarıyla Pessinous 

Tanrıçası olarak adlandırdıkları Rhea'ya tapındılar. Yunanlılar, tanrıçanın hizmetkarları 

anlamında yine Kouretes adını kullanırlar. .. onları Koryhantes olarak da adlandırırlar". 

12. Oi ö€ BEpEKVVT€!), <l>pvrycôı' Tt cpvA.ol', Kar' 

tt7TA.CÔç- oi <l>pvyE' Kat. TÔJll Tpcvcı>I' o[ 7TEpt ,i1 ı' 
''l ~ ~ , ı~ 1 \ \ ' ' ~ 01]V KaTOlKOUlJTE), €[.lll fL€V Kat. aUTOL TlfLC•)()l 

Kat opryıa,OU()'l TaUT[J, fL'Y]TEpa KaAOVVT€) eEwv 
' "A ~ ı ' '" 1 e , ,, , , Kaı "fOl()'TlV Kaı '-1.-'pvryıav EOV fLE"fa/\.'r)V, CL7T'O 

~ , ,.. 1 , I ~ , , ,, ~ 1 , 

O€ TWV T07T'WV oaıav Kat. ~lVOVfL1JI11Jl1 KaL 

'itt7T'V)VtJVl]V 2 Kat IlE()'()'tlJOVVTiDa 3 Kal, K.v;3f"f...7]v 
Kat K.v(3~{31JV.4 o[ 8' r/ EAA7JV€Ç' TOV') 7rpor.ÔA.ovç; 

J " f , Ir ~ '\ 1 , 1 

aUT7]Ç' OfLCıJl1 liJ-LWÇ' \.OVp1JTa'\ ii.E"fOU()'W, OV fLlJV "f€ , , ,.,. , ,.. e , , , , , t , , ,, 

lt7T'O Tt)') aUTI}) fLV 07T'Otıat;, lL/\.1\. ETEpOV), W() av 
t / ,... ~ / , '"\' \ 
v7T'ovpyovc; Twas, Toı;;; .-...arvpotç; ava t>o.oryov· TOvç-
~· ' ' ' I'" 'a ' ~ o avTOVÇ' /Cat \..OPVtvaVTaç; Kat>o.OV()'l. 
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"Rahipleri, dansçılan, kutsal törenleri yönetenleri adlandırmak için Kaberiroi, 

Korybantes, Panes, Satyros, Tityros adlarını kullandılar ve tamıyı Bakkos, Rhea'yı da, 

tapınıldığı yere göre Kybebe ve Kybele ya da Dindymene olarak adlandırdılar. Sabazios 

da Dionysos'un ayin töresini ilettiğine göre Phrygia grubuna dahildir ve Ana'nın 

oğludur". 

Kat.No.29 

Strab. X.3.16. 

"Trakyalılar arasında uygulanan Kotytto ve Bendis ayin törenleri ... Phrygia 

törenlerine benzer, en azından benzemesi umulur, Phrygialılar Trakya'dan gelen koloni 

kurucuları olduklarına göre ... Ey Hedones'in tapındığı Kotys ve sıradağlar gibi dizili 

çalgılar; biri ellerinde tutar kavalı, torna emeği ürünü, parmakları ezgisiyle doldurur 

çılgın coşkuya ulaştıran çağnnın; bir diğeri tunç çemberli zilleri yankılatır .. .işitilir, 

korku veren ınİmos'ların saklı bir yerden salıverdiği boğa böğürtüsü ve teflerin 

yeraltından gelen gök gümbürtüsü". 

16 'f 1 • <:-> )1 \ \ \ ~ (-:) ~' ' 
• OVTOl') O EOl/CE Kal- Ta Tıapa TOl) ~ pqçı Ta 

K 1 4 , , r> c:-~" 5 , .. , , 
T€ OTVTla /C n l Ta :>€IJOWcla, Tıap Ol'\ Kat. Ta ·o r~-. , , , ,1 ~ , "' ı~ 1 6 

p't't./Ca T1Jl' KaTa p){,IJV Eo-XE. Ti}) Jl-fl' o vv '\.oıvor; 
~ · ~ · r r (' ~ \ · ~, 1 

' ~ Tl)) €11 TOl) - Orıll'Ol) .1 lrTXV;\.OC: jJ'5fWi)Tat Kal i(r)]' 
\ ' ' '\ , , \ , 

7T€pL a-VT1JIJ opyaı)(ıJI'. El7r(ut• "jap• 

' ı~ 
1 

' ~ 'll " ~ (T€j.L1 1a. \UTV) ElJ TOL'\ ()'ı)/ 10~), ,, ,., \.'' ,, , ,, 
Op€ta ' O Ufl~falJ i:.'XOl 17f), 
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O f..L€V €V XEp(]'ıV 
tJ' Q ,, ' 1 
fJOf..LtJVKaç; exwv, TOpVOV KaJ.LaTOl', 
ÔaKTv"AooetKTov 1 'lrif..L'TrA''](rt f..LEA.oo;;, 

1 ' \ r "'\1 
J.Lavıaç; e7rarywryov Of..LOK 1\.aV, 
o o~ xaAICOOETOl') 2 ICOTlJAatr;; OTo/3r:Z 

Kat 'lrClAtV' 

ıfra"AJ.Lor;; 8' aA.aA.aseı· , r~.e c:-• , ~ a Taupo't' O"f"fOt O V7rOfWICWVTal 
e' 'i:: 'ri.. ,.. ri.. 10 ' ~ 1r0 ev eç a't'avovç; 't'ofJepo1 f..LLfWt., 

, ~, , , ' f, e· . , TVf..L'TT'aVOV o €t/CWV WO" V'TT'O"faWV 
/3povTijç;, cpepeTaı /3apvTap/3~r;;. 

TaUTa ryap fOl/C€ TOl') cf>pvryioır;;· Kat OVIC a7r€lKO') 
,, ' \ ' ,.y, 1 t:J\ " ,, 1 , 

"f€1 W(]'7r€p aUTOı OL 'oPpV"f€') <t':lpCf!CWV a7rOtiCOt €tO"t~, 
tl , ' t , , ,.e 1 e , 

OVTW Kaı Ta 1 e pa €K €i €V f..L€T€V1JV€X at. Ka ı TOl' 
1 ~:-, ' ' 'r~l "' ' A " ' fltOllVO"OV O€ Kaı TOV :1 OWVOV VICOVp"fOV (]'UVW'fOl'-

' \ '(' ' ,.. '1"\ ,, 
7'€\ €1.') eV T1]V Of..LOLOTp07rtaV TWV t€pWV aııoıTTOl1Ta/.. 

Kat.No.30 

Strab. X.3.21. 
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"Troas'ın çeşitli kentlerinde de onurlandırılmışlardır ama adları gizli 

tutulur. .. Skepsisli, Kouretes ile Korybantes'in bir tutulabileceğini söyler; Korybas'Iar. 

Tanrıların Anası 'mn kutsal ayinleriyle ilgili olan savaş dans ı için kabul edilen gençler 

(koroi) olduklarından ve dans edercesine başlarını toslar gibi yürüdüklerinden bu adı 

taşırlar. Şair onlara ahenk kurucuları der. .. dansa ve dinsel esrimeye eğilimli 

olduklarından, esrime heyecamyla kıpırdayanların Korybas'Iaştığını söyleriz". 

2J. '.:\KoUu('A..aoı; o' O '.·\p"fElOÇ ı}K 1\aj:fclj)OV')l 
, 'll ,~, , T ~ " "" '> 1 ,.. ~. , ,.. Ka. ı . 'f'aır.JTOV \ aôptl\.01.1 ~ A.eyEL, Tav oı: TpEt;;; 

Ka/3Eipovı;, (~V 3 N Ôpcpar.; Ka/3Etp{Ôa;;;· <Dc:peKvÔıJ'I 
ı.:-• 't:'A 1"" ''P ' 4Ir' o , 1 o Eç 'lr0/\,1\.WVO'> Kat ıJna;; \.vpt-JaZ!Taı; EZIZ'Ea, 

• " ı.:-• • ' , 'i;' e ' · ", ı,.. Q ,.. oıK·ı;aat o avTovı; ev .... apo Pf!-K?J' EK oı: ıa/-;Etpovç 

r·Dı; ITp_w_7"EW') Ka'ı 'HcpaLO"Tou Ka(3e/povç; 5 Tpt·Z-. 

Kopu{3avuı; 8€ a7rÔ TOU KOpV7rTO~-;.ar.:; (3aivew OrJXIJ·-
"' t\ 'Q, ' ~ 1 

rTTl/(CV'), OVÇ' Kat, fJ1)Tapp..011aç AE''ffl. O 7r011JTIJÇ' 

DEvT' aryE <l>aujKcvv f:31JntppovEr;;, ÖO"O"Ol /iptO"Toı. 
TWV ö€ Kopv{3c1vrwv opx1JO"Tt!CWV Kat dvBoVO"laO"Tt-

,..,. ,, \ ' 1"\ 

ICWV OVTrı)ll, Kat TOV') paVl/CW() KlVOVJLEliOV() !COpu-
/3aVTUfl' cpapfı,. 
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Kal, N v;.tcpa~ Tp€t8 Ka/3ı:ıp{ôa~. EKaTf.poı~ ô' i ı:pr'ı 
1 e ~, ' 'l' • "J Q , , , "fWEa- at· j.tUAlUTa j.tEV OVJI EV ftt-JP(ıJ Kat ... IJfll'~ıl 

Toıiı; Kaj3€{povı; Tt;.tL'ia-eaı a-v;.t/3€/3r;KEı•, tt:\.\.ct Kat 
, '1" 1 ' '"\ ' ~, ' ' , '"" , \ t:v poıq, KaTtı 7TOi\,cı;;;· Ta o ovo;.taTa aunuı• t"O"Tt 

j.tV(J"TlKl/.. ti-lpoOOTO) OE Kat t}v ~JEpcpEt 7\.J"fcl Tf.Vl', 

Kaj3E{pwv hpl(, ~eaBd1r€p Kat To u ( 1 Icpaia-Tov,. 

Ôuupfh/ipaı ô' aırra Ka;.t/3va--ıJv. ~:o-Tt 8' /w{KıJTa 
Ta x(up[a T'~'\ TCVll Ôatp.Ol'Wl 1 TOUTfıJV Tlfl-iJ'>, TO TE 

I r Q ~ 6 \ > ~ < \ s- 1 ~ ~ , \ \._Opvt-JaVTEıov To t'l' TTJ • fl-a!;tTLCf TIJ~ zıvı' .c \.t=--
;avôp€wv xwpa~ t}"j"/V) TOV 'i.J.Ltl'fJiov, Kat iJ Kopu-

Kat.No.31 

Strab. X.3.22. 
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"Bazı yazarlar "Ida Daktylosları" adının Ida'nın yamaçlarına ilk yerleşenlerden 

kaynaklandığını söyler; çünkü, dağların etekleri "ayaklar" tepeleri "başlar" adını taşır; 

buna uygun olarak hepsi Tanrılar'ın Anası'na adanan çok sayıdaki dağ "uçları" 

Dattylos'lar adını alır. Sophokles ilk erkek Daktylos'ların sayısının beş olduğunu ve 

bunların ilk kez demiri bulduklarını ve işlediklerini yazar. .. başka yazarlar başka şeyler 

söylerler ve güçlüğe güçlük katarlar ama hepsi onların Tanrıların Anasının büyücüleri ve 

hizmetkarları olduğunu ve Phrygia' daki Ida etrafında oturduklarını kabul eder; 

"Phrygia" yerine "Troas.. kullanmışlardır; çünkü, Troia alınıp yağmalandıktan 

sonra ... burada Phrygialılar egemen oldular". 

22 .. ..latcTVAOV~ ô' 'Jôa{ov~ cpa(J"{ TtıJE) K€K),J'w8at 
\ 1 ' 1 ,.. \ \ "ı· ~ t TOV~ 7TpWTOV~ Ot,K?JTOpa~ T'rj~ KaTa Tl) V OJ}l' V7i(tJ-' '~ \ ' ' , e \ r 1 pcıar;· 7Tooas fLEV "/ap l'-E"f€(]" aı Taç; v7Twpcıa'ı·, 

rh ' (.:- .\ ' ,, ,... ' " t ı;- ' 1 

Kopv't'a~ oı: Ta aKpa TuJll opwv- aı ovı' KaTa ;upos-

E(J"XaTıa[ (Kat 7Ta(J"at n}ç; fl-'~JTpÔ~ Twv ()€(vv [ı: pa[) 

7T€pl, n}v "1 Ô?Jv ÔttKTvA.oı EKaA.ovvTo.1 "iocpoKA.i}r; ô€ 
oi'€Tat 1rEVTf: TOV~' 7rpCVTOV~ apa-Eııa() "f€VEa-Baı, Ot 

o-{Ôr;p(w T€ E~Ei)pov Ka/, €lp"fllCTaVTO 7TpWTOl Kat 
"'- ' ' ' \ ~ ' \ (J, 1 ' 

U.I\J\,_(t 7T"Oi\.l\.fl 'T(I)l' 7Tp0'> TOlJ t-JLOV XP1JUıflWV, 7TEl'T€ 
"'\ \ , "' ' r/, \ 1 ' \ "' \ ~ ' 8 ~ O€ Kat. UO€l\,'t'a<; TOVTWV, U7TO O€ 'TOV apt j..lOV 

D.aKTıJAOV() KAı}fJ.~vaı. ((A.A.oı ô' aAAW() fLV8€uov

o-w, arıopot() Ct7ropa CTVVlL7TTOVTE~, Ôtacpopoır;; 6€ Kat 

TOl() 0110j-ta(J"t Ka ı TOL~ /ıpıe fLOl~ xpwvıaı, ıw 
I T 1'\ 2 > 1 y 1 \ \ 1 3 \ 
\._El\,fLlJI Ol'OJ.Lasova-ı Ttva Kaı I.J.aflVaf1€l'€a Kat 

, H ' 1 ' ,, \. ' ' ' , 1 paKA€a Kat, r KfLOVa' Kaı Ot flEV €7TLXWPWV\ 
,., ''1 '<' ( <::- \ ' 1 1 ı;:- \ 1"' 

T'l}() 0'?}'), Ol Of €7TOıKOV'), 7TaVT€() O€ (J"L01Jp0l' 
' ' tJ r \ ' , ''J ~ ,., 1 rJ.. ' Hp"fa(J" aı V7To TOVTWl' EV on 7TpWTOl' 't'ao-ı, 7TUl'TE..,' 

'<'' \ 1 ( .... 'rJ, \ ' \ , 
O€ Kaı "fO?}Ta() V1r€ll\,?]'t'aa-t Kaı 7i€pı T1JV fL1}T€pa ,., e ,., , , rh. 1 , , , , "I ~ 
TWV €WV Kaı €V 'J:JPV"f/,Cf CfK'rJKOTa() 7T€pt. TlJV 01JV, 
..n ' ' rıı 1 ~ , ~ ~ , , , 
~pU"fıa.v T1JV 1_ pwaoa Kai\.OVVT€() Ola TO TOV\ 
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Kat.No.32 

Strab. X.3.23. 

"Teoloji bütün olarak ilk düşünceleri ve söylenceleri incelernelidir; çünkü, eski 

insanlar fizik kavramlan gizlenceli anlatımlada dile getirdiler.. .insanlar söylencelerinde, 

tannların göklerde oturduğuna ve geleceğe ait bazı öngörü işaretleri verdiklerine inanma 

eğiliminde olduklarından, dindarların ve bizzat tannların dağ gezintilerinden ve dinsel 

esrirnelerinden söz ederler. Oysa, rnaden aramak, avlanrnak, yaşamak için yararlı şeyler 

bulmak dağ gezintileriyle yakından ilgilidir; göz boyama ve büyü ise, esrirne, tapınma 

ve kehanetle yakından ilgilidir". 

') 3 11 1 tJ !;' \ <:- \ 1 ' ~ 
~ • po1~xu l)J-ı::' OE ota 'TT"AElUVCıJıl €L7iELV 7i€pL 

TOVTWV, KaL7r€p 1JKltYTa cptA.op.,uBovvTE), fht TOı'J e "\ n 1 'A, 1 
€01'-0"JlKOV "'fEVOV) t''t'a7T"T€Tat TCt 7rp/l"jftaTa TavTa. 

'TT"Ô.r:;; 8€ o 7rt:pt TWV Bı:wv A.oyo') apxaiar:; €~ewçeı 
<:- 1 t \ 'f) ' 1 ı ~ "\ ~ ,, 
ooçar:;; Kaı fLV ovr:;;, awtTTUfLEVCıJl' TWI' 'TT"aAatuJl! aç 

1' ' 1 rk \ \ ,... 1 \ 
Eıxov evvoıar:;; '1-'va-tKa'\ 1repı TC•Jl' 7rpa·yp.,aTcıJı' KaL 

Bl ) \ n "\ 1 \ ~/J " 
7rp0tYTl E1JTW11 a€ı TOl) i\.O"jOlS TO/' f-LVDOV. a1iai'Ta 

\ r;- ' , 1 "\ 1 , , , Q' , t '\:' 

fl-EV OVı' Ta aLVt"jp.aTa i\.UEtv E7r llKPlt--ıE'\ ou PCfOlOV, 
,. ı:- ' ' 'B ~ B , , B 1 , 

TOV O€ '!rl'-1) OV<; T(ı)V f-LV €VOfi,EI'W1 1 t'KTE El'TO'\ Eli) 
' 1 ,... \ ~ ' 1 ., ,, ,... 

TO fL€tY011
, TWV j-ı€11 Of.J-01'-0"jOVVTWl' u\A}]i\.Ol':;, T(J)l' 

~, ' 1 ' 1 ,, " 1 ') 

o ı:vavTLOVfUc!'(ı>JI, €V7rOp(uTepoı• all Tl'\ OvvatTO-
, ,,_, ,,_ , ~ ,, B' "' ' , o , 

€/.Ktı':ı€ll' Es aUTCt)ll TUt\-1] Ei.,'" OlOV Ta;;- opEtpaa-tar:; 
~ , , B """ \" y' , , ..... ,..,. 

TWV 7r€pt TO I:'WV CT7rOUOaSOJIT(t)]J Kat auTWJI TWI 1 

B ,. ' ''B ' B' EWJI Kaı TOV<; f!l OVa-taa-p.ovr:; El KUTW) f.J-V EVOVtYl 
' ' ' ' ., 1 L)' ı' \ ' 1 

KaTa TrJZ' avT1J1' aıTıal', Kau 'll' Kat ovpal'!uu,· 

Kat.No.33 

Plut. Numa 4 p.62. 

"Fakat bu hikaye çok eski hikayelerin bir çoğu ile benziyor. Burada Phrygia'lılar 

Attis ile ilgili olanını, Bithynia'lılar Herodotus ile ilgili olanını, Arkadİa'lılar Endyrnion 

ile ilgili olanını ve diğer insanlar diğer ölürnlüler ile ilgili olanını aldılar. Böylelikle 

tanrının aşkındaki kutluluğun bir yaşam öyküsünü meydana çıkarttığını düşündüler". 
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Kat.No.34 

P ı n tarc!ı_us. ~lm~-~4:p.J~2(ed.2 .Si1ı_tenis): _ ~ •. : -'-· _ :. c 

-Öü pf:v oJii iabr:a :~o).):oi~ ii:!Jf_'n&~·v ~n-~~~twv Jıv&coıi edıxiv.:; 
-oilg--ol' wqvyeg- -'te: ne~{,·. "Aiiüo ~cil ~-Bt-9-vıio~ "7ii~t' 'Hqo06iov xar;,-o 
m.ql >Eı•ovplcıwog ?.tqx&öe~ li.i.J.oı ie ·ıeeql ltJJ.cov eMaı1t6ı•wv ö1 · 
·ııı·wv ~al -tfEorpıJ.tiw yEı•fcJ[}aı Öo%ouvicrJv naQaJ.a{J6v-re~ ~y&nr;aaı•, 

o ol!% aoııJ.Ov laıı. ·. . 

2 ,.Amyot a mis Rodotns en mar[Jc de son exemplaire cl'apres -._ 
wı ıııamıscrit:' Clcwi[Jcr, qoöonov cocl. 8eideiıst. 3 aUoi n neQl _. 
aV.crJv-Cdraes, lD.I.wv '-ı i iioi.J.cüı• v. .. 

Plut. De Isıd et Osiris 69 p. 378 F. 
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"Phrygia'lılar. tannların kışın uyuduğuna ve yazın tekrar uyandıklanna 

inandılar". 

Kat.No.35 

Harpokr. 

''Attis, Phrygler tarafından Tannların Anası'nın rahibi olarak çok saygı ve hürmet 

görmüştür". 

Harpocratioıı (ed.L Bekker): 
/Jnr;g · Lfrmoa&ivı;ı; ı~nf:q K-ır,aırrwvıoı; (v. supra. 21. 6). ô 

/Jnıiı; rraqa diqvst !l&i.taia n,u«wı t~; rre6orroJ.os -ıfıs lıirrıeos 
nil ı• &twı•. oıa of: 1uel aô-ıbv ÖEÖı}J.co%e Nu!v(}r;~ ( FJ:J G lll p. 8 frg. 26)· 
fWUU%og oe Ô i.6yoı;. . . . ·_ · 

Kat.No.36 

Herodian. 1.11.2. 

"Pessinus'taki Phrygialıların törenleri Gallos kıyısında gerçekleşirdi, bu nehirde 

törenin son gününde Kybele'nin idolünü yıkadıkları da rivayet edilmektedir". 



• 

• 

-I ll- 2:- -
- ' ı. -

·lv ot 'l{ji n~ou~IJ!dvtlı llum·oi!vrı rr&J.cıı pev tP~uyeg 6ı~yla~ov 
lıı:ı 'l{jl_ 1'tO'UXjl{jl r&V.qı. ITCXf!Ctf!f!{OJ'U 1 &rp' O~. 'l;jV ln:wı•u,u[av 
qıi(!ovuıv ol "li Se(jı 'lOjtlaı le~CrJ!tlvoı. 

Kat.No.37 

Clem. AI. 2.11. 
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"Bakkhalar, çılgın Dionysos'a ayin şenlikleriyle taparlar, bunlar şenlik sonrasında 

çiğ et ziyafetiyle kutsal çılgınlıklarını kutlarlar; yılanlada örülmüş taçlarıyla kurbanlarını 

parça parça dağıtır, euan diye bağırırlar, günahı dünyaya sokan Eua'nın adını. .. Soluklu 

katınca hevia İbranice de dişi yılan anlamına gelir. .. Bana kalırsa orgia ve mysteria 

terimleri sırası ile öfke ve pisletme anlamına gelir ... ". 

Kat.No.38 

~-~- _ı(iii~;·oğ;d~ji_tifF~x ·Eusebfo,J."lFo~tl.ı~,,orr6d~Jil;~~=quorı·: ertanı 
_in trilms est Eusebiicodicibus.~~i2 ilntoi;l, ex Eusebio zJro{J;dt~uov.-
liftera o elelelee in JJf. _______ _ 

·· s c h ot Llr;oDg • o8 ~~vcrıf;~ta1 .d~oug 1juiı .d1ttrl"~os-/ıuu~1~ıa 
ncı~a Wf!vgb'. --.... ~- __ . _ _ .. , .. ·· _ _ 

l~ırtvorp6(>~ucı] xleı·ov 'lO ).h.i•ov, ö ur;1ıcd~e; ·;b- n:-ı:ıJo,: &n: o 
ıou J.ı~püv, ön:ee luii.v Iır:bv ı-~~ .dı},ııı;ı:eog, ö cıt 1tvov1ıevaı 'la 

, , ,R' t , ' r .>_ ' ,R, -ıaı;nig jıı:a-ır;ew el' au-ıcı_ ov· t-Y.tqı'orpoer'J.aa OVJ' w•u 'lOV el'au-ıaua 
xai l1n·~:Jr;v ·dt ı-av-ır;ı; 1n·a-ı1ew -ı~g .drf.ıırrı:eo~. 

Clem. Al. 2.12-19. 

"Demeter'in mysteriası, Zeus'un yakarmalarını yeniden yaşatır: Safra içilmesi, 

kurbanların kalbinin çıkarılması ve söylenilmeyecek başka şeyler. .. aynı ayin töresi, 

Phrygia'lılar tarafından Attis ile Kybele ve Koryhantes için de uygulanır: Phrygia'lılar 

Zeus'un bir çok yumurtasını Demeter'in dizlerine atıp kendini yalandan cezalandırdığını 

yaydılar. Eğer din yoluna giriş töreninin simgelerini anlatmaya devam etsem ... kendinizi 

gülrnekten alıkoyamazsınız: "Teften yedim, zillerden içtim, kutsal tabağı 

taşıdım ... Gizemler sepetinin içindekileri düşün ... susamlı, piramit ya da küre biçimli, çok 

göbekli çörekler, tuz toprakları ve bir yılan, Dionysos Bassaras'un gizemlerinin işareti 

değil mi? Nar, incir ağaçları, rezene sapları, saımaşık yaprakları, yuvarlak çörekler ve 
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haşhaş değil mi? ... Ayrıca, Ge Themis'in (Demeter ya da Kybele ile özdeşleşen tanrıça) 

söylenmez simgeleri olan mercanköşkü, lamba, pala ve ... gizemlerde kullanılan tarak 

vardır. .. ılımlı insanların keyfini bir tülle örten bir önceki gece şimdi, gizemlere ermiş 

olanları ayartır, konuşturur, meşaleterin ateşi dizginsiz tutkuları kamçıdır. Sen rahip, 

ateşi söndür; meşale taşıyıcısı, alevii odunlardan çekil. Aydınlık senin Iacchus'unu ikna 

eder. Gizemlerini saklamak için geceye katlan, bırak ayin şenlikleri karanlıkta 

onurlandırılsın " . 

. .Lir;oüg oe !tvan}(!ta xal dıos n:(!os !tl]ıi(!a .dı/wti(!a &rp(!oolawı 
aupn:loial. :r.ai !tfjı•ıg, o~x oJO> ö n rpw }.oım)ı•, tır;r(!6s l} yuvaıxoı;, 
rfj~ Llr;oüg, ~s rJ~ x&(!tV B(!l!lW 'lC(!OUayo(!iu\hjı•aı Uyf[at, lxeır;(!laı 
.dıog xa2· 1ropa zolıjs xal xaqoıovlxlaı· xal &e(?r;iöv(!ylat • ·iaüra 
oı W(!uycı; rci.laxouaıv /hrıOı v.ai KvfliJ.n y.al Kor:ufladiv. rc[ff!u· 5 
}.1xaaıv ve c!ls llf!CC &n:oan:&aas o Ztvs ıoü X(!lOÜ -ıovs OLOU!IOL'Ç 
rpl(!WV iv !llaoıs E(!(!ltf'E roıs xo}.n:oıs rfıs .dr;oüg, rı,u'iJr:lco• 1/Jeuoil 
rıjs {Jta(ag OL'p71:}.oxıjg eXrtVVCıJI1, tUg eaurov oıj.Oeı• lxn,ıtWV. ra . 

. aultflo).a r~s !Wıjaew:; raıJı-r;s lx mr:ıovalag n:a{!arE{/lvra old' ön 
xıvıjau ylJ.cıJıa xai IL~ ycJ..aadouaıv "1ıiv Öıa roi·g V.iyx,ovs • i x 10 
T ..,. ' >• 1 ~ '). '' 1 ' V IL. a 1' o u E rp ar o )'' (; i( % V !L t' a . o L' c n: l o )1 • li i( c (! V o rp o • 

2, 19: -· 
Ka,8el(!OL'S of: . roi.~s Koev(lco•ıag xai.ovvrES iWL ui.ın}v 

' • ~ ' ' ' .t' ' ' aotJ. KccfJEt(!txııv xaıayylJ...,.ovaıı•. auıcıJ 'i'CC(! vq rovrcıJ 'r<tJ • 

Cf!OY.'&O)'CıJ1 flıv xlarr;v avE).ojılvw1 lv fı ro roü Lfıovuaou alooiov 
lın:huro, . ds TV(!(!Y)Ylav xan;rayov .'. . • • öı' ı;v cddav O~X lım ı· 

5 i<On~s rov .dı6ı•ua6~ rmı; ':An.ı•. n:eoaayo(!ıılw:Jaı. Sl).ouaıv, aloolcıJV 
) . . . tUU(H)J1EI'Ol'. 

Kat.No.39 
Paus. VII.17. 9-12. 

"Phrygia'lı Kalaos'un oğlu olan Attes üreme iktidarı olmaksızın doğmuştur. 

Büyüyünce Lidya'ya gider ve onlara Ana Tanrıça kültünü kabul ettirir. Attes, Ana 

Tanrıça tarafından o kadar hürmet ve takdir görür ki Zeus bu olaya sinirinden ve 

öfkesinden Attes'in arkasından ülkeye bir domuz gönderir. Bu domuz bir çok Lidya'lı 

ile birlikte Attes'i de öldürür. Bu yüzden Pessinus'taki Galatyalılar domuza 

dokunmazlar . Ama Attis ile ilgili olarak şimdiki görüş şöyledir: Kutsal Agdos tepesinde 

oturan Dağ Tanrıça'yı Zeus hamile bırakır ve bu hamileliğin sonunda hünsa (erdişi) bir 

yaratık Agdistis dünyaya gelir. Agdistis'in olan güçlerinden korkan tanrılar, çare ararlar 

ve onun gücünü kırmak için Dionysos'u görevlendirirler. Dionysos, Agdistis'in hergün 
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serinleyip su içtiği kaynağa şarap karıştırır, sarhoş olan ve Dionysos tarafından cinsel 

organından ağaca bağlanan Agdistis, ayılıp sıçrayınca kendi kendini hadım eder. Kesilen 

organından bir badem ağacı ürer. Nehir Tanrısı Sangarios'un kızı Nana, ağaçtan 

kopardığı meyveyi koynuna koyunca, meyve kaybolur ve Nana hamile kalır. Aileyi 

utançtan kurtarmak isteyen babası kızını öldürmek ister ama Tanrıça araya girer, çocuk 

vaktinden önce doğar, Sangarios çocuğun terkedilmesini emreder. Terkedilen ve keçiler 

tarafından beslenen, olağanüstü yakışıklı Attis'e Ana Tanrıça (Agdistis) aşık olur. Attis 

ona bağlı kalacağına söz verir ama Pessinus kralının kızı da Attis'e aşık olur. Attis 

kralın kızı ile evleneceği sırada düğün konukları arasında Agdistis görünür ve 

kıskançlığından Attis'i çıldırtır. Dağa kaçan Attis, bir çam ağacının altında kendini 

hadım eder ve ölür. Kanından menekşeler meydana gelir. B yaptığından pişman olan 

Agdistis, Zeus'a yalvanr ve Attis'in yeniden dirilmesini ister. Ancak, Zeus Attis'in 

bedeninin hiç çürümeyeceğini, saçının hep uzayacağını, yalnızca sağ elinin küçük 

parmağının hareket edeceğine söz verir. Tanrıça Attis'i Pessinus'ta gömer ve Attis her 

yıl yapılan törenlerde tanrı olarak anılır". 

Kat.No.40 
Athen. 14.636. 

9 L\vfLaLOL)' S€ ECTTt fLEV 'A8Y]va, vao<;- Kat ct"jaAfla 
, ' ,, ' .... " c:-' ' , f , €<;- Ta fLal\,ıcrıa apxaıov, eurt oe Kaı ah.A.o u:pov 

,f.. A ~ 1 \ '"A 1 CT't'/Ut U.tlJOVfL'Jll[l fL'T}Tpt Kat TT[l 7r€7TOL1Jft€VOV. 
".1. ~,., .. ·~\ ,., .. '1 2 

.""1. TT'T)<;' O€ OCTTt)' ?]V, 01Jo€ı1 Oto)' T€ ?JV arropp?JTOV 
' , , 't: ,... ' ' (E 1 ' 

€<;' avrov €~ €1.1p€tv, ah.A.a • PfL?JuıavaiCTL fL€11 rw 
rra' €'"'€rve7 1 ·'~ ' ' ' ' ',. 
• 1\, 1 ~a "fpa 't' avn 7r€7rOl1JfL€va €uTıv w<;- vıo<;-
... €:, K" ~n-, , ', , , , ' • •tv al\.aOu 'VPV"fO<;' Kat W)' OU T€KV07TOto<;' V'TTO 

T~<;' fL'T}Tpo<;- T€X(}€L1J· fTı€t Ôe ?]VÇY]TO, fLETcfıK1JU€V 
' A ~' ~ •E , ' ' , 

€)' voıav TfP Pfl1JUtavaiCTO<;- A.oyw Kat Avôot<;-

öp"'ta hhEı "M?JTpo<;-, €r; TouovTo ~"~v 7rap' allTfi 
""t 1 J. ~" r A ' ' ~ 3 1 • ' \ \ " o • r_?J, wi u.ıa av•v V€fL€urwavTa vv €7Tt Ta ep7a 

l'Tfmlp:ıJraı TIXv Avôwv. lvmvfi~- (tA.A.oı TE Twv 
Avô ~ ' ' ' "A ' '() • ' wv Kaı avTo<;- TT?]<;' ar.€ avev V7ro TOV VO"' 1 (' , , ) 

Kat Tt €7TOfL€VOV TOVTOl<;' raAaTWV Ôpwcrtv o[ 
IJ~ "' " r - ' t 1 ""crwovvTa EXOVT€<;'.' vwv ovx aTTTop,evoı. 

"Yine istiyorum, Asya Kybele'sinin çatkılı (Mitra, Pers başlığı) kadınlarını, 

zengin Phrygialıların kızlarını, teflerle. vınıltılı tahtalada iki elindeki tunç zillerin 

gümbürtüsüyle .. ./ işitiyoruru Halys (Kızılırmak) kıyılannda oturan Lidya'lı, Baktria'lı 
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genç kızları 1 tapınırken Tmolos'un tanrıçasına, 1 Artemis'ine defne gölgeli ormanının; 

tezeneyle çalarken üçgenleri, 1 pektis'leri, tıngırdatırken uyumla magadis'leri, onlara 

katılır Pers kavalları". 

Kat.No.41 

Babr. 141.v. 6-9. 

"Nitekim, kim tarlalada ilgisi olan sakatıanmış haldeki parlak Attis'i bilmez. Kim 

Rhea'nın kutsal zilli tefıne yetişmiş ürünlerin ve hububatların turfandalarını sunmaz". 

Babrius fab. 141, v.'-:62..9 (cl( C1~i~iiis) __ , __ 
. - ·-·· .· ... dı; ra~ -&y~ofxcıJı• -
. ol'Y. olöEv :An:ıv lEuıdJı•' c~" E.:rrodı[}r.- --

, ) . . - '-- ·- J -. -- ~ J... 1 J ,-

~lS ou% &;ra~xas outt~lcw u %at ah:wv 
aynJı 'f!E~l!ll' OlocıJaı nJftndı•(tJ 'Pdn• · 

. ' ' ,~' 

Kat.No.42 

Porph. 27.9-11. 

"Ey Cybele senın biricik sevgilin müşfık (besleyen) Attis senı güzel yüzüyle 

harcıyor". 

Publilius Optatiaııus Porfyrins carm. 27 9-11 
(cd. L. lJfiillcr): ı) ' 

almus mnans Attis, tua maxima cnra, Cybebe, 
ıo me roseo terit ore decus mollique labello, 

accenditque tuos· Idaeos, i\fater, amores. 
(Loquit~ır pocfa de syriııge.) _ 

9 Attis almus amaııs codcl. 1 Cybeie Bt Cybele Velser. 10 
me- •. - decus L . .ılliiller, e .. de us cocld. ----.- • 
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Eus. Hom. II.E.408. 

"Burada yaralı olan ve Arrianos'un Bithynia'lılar arasında söylediği şey şu ki: 

Dağların zirvelerine doğru yayılan Bithynia'lılar Zeus'a ve Attis'in kendisine Papaz diye 

seslenirlerdi". 

E u s tat lı in s in: Hoiıi. Il. E- 408 (eel. Lips. 1828): , 

· - · lvtaü:fci M:~ x~~dı/lov -, xal -ı_a-· -ıoü }f~eıccvoa elrc6vıos b• Bt- . 
..9uı•uxx.ols (FHG lll p~ 592 no. SO)~- öit _&vt6vus Els -ıa llx.qa -ıwv. 
l>ec'iıv Bt_Svvol ~x&J.ovv Flarccıv -ıbv Lltii_· :wl /h:uv -ıbv afn6v. 

Kat.No.44 

Dios. Anth.Pal. VI.Sl. 

"Toprak Ana'm, Phrygia aslanlarını besleyen, senın Didymon'un her zaman 

gizemlerine erenlerle doludur; sana sundu çılgınlığının araçlarını hadım eden Aleksis, 

artık yok çılgınlıkla coşan tunç vurmalı, tiz sesli zilleri, kavalların pes sesli çoban 

şarkıları, eğri boğa boynuzunun sesi, tefleri ve kızıl kana bulanmış kılıçtan; arkaya öne 

savurduğu uzun sarı saçları". 

Ant h, Pa 1. VI, 51 · ( acl eandem adatom pertiner e vicletıer): 
~v&Sr;1ıa ?dUgırJos. -

lıff;-ıe~ lpıj ralı;, W~vy[cıJv .:f(!{;CUt~a. ).~&I!HıJl', 
-·-',dl~övı~m· ~s t,ıvaı:ai~:;ob~ &rc&nroo~ öqos, 

5 

aoı .zaöe ..9-f;J.vs AJ.egıs l~s olaı:e1.uara ).vaar;s 
lcı•{hro, xa).xoı:vrcov rcava&pevos pm•lrıs. 

%vp{la'J.& -r:• lJ§vrp-.9-oyya, flaevrpS6yywv -ı• &J.alırcbı• 

lO 

aL~;,-., (\ 1 ), t' )1 .. _ .w;, ~vf ~waxov _ .o:,ov e"/.Ctf!I/Je %i(?as, 
7:Vft1Cava -ı ?JXlJEvıa xa2 aYpcıu rpotvıx:Jivı:a 
,. rp_~~~m·ct' xcıı §avS&s, -ıas rcelv faeıae, "-O!ıas. 
tl.aos, (1) olarcotva, ZOl' lv Yeoı:r;ü pavb>ı:a 

·.: YYJ(!Ct).iov ~f?O!i(li]S rcaüaov ay~Etoauvi}S· 
2 Otvovpovr;s (ı ,c;ııperposito litteme o) pva?:ats cocl., et 1.11 

mg. Ye· oıvovfılvr;s. 5 &A.a'J.'I]'l:bv Plau., a).alrıı:wv cocl. 



• 
Kat.No.45 
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Dios. Anth.Pal. VI.220. 

"Phrygia'nın Pessinus'tan Sardes'e gitmek istiyordu kendinden geçmiş, çılgın 

saçlarını rüzgara çözmüş Kybele'nin rahibi saf Atys; ama akşam karanlığına kalınca 

yolu, tanrısal esinle tutuşmuş nefesi sakinleşti ve yolundan saparak biraz ulaştı yer altı 

mağarasına. Ayak izlerinin peşinde, cesur insanları bile dehşete düşüren ve bir Gallos 

için tarifsiz korkutucu aslan, üstüne geldi. Atys, korkudan dili tutulmuşken, bir tanrının 

isteğiyle gergin tefine vurdu elleriyle. Boğuk davul sesine aslan, tüm dört ayaklılar 

arasında en korkunç olan hayvan, ceylandan daha hızlı kaçıp gitti o boğuk gümbürtüye 

kadanamadı adam: "Ey Ana, Sangarios'un kıyılarında sana adamak isterim kutsal bir 

tapınak ve bu sesin yankısını, kurtardığın hayatın armağanı olarak". 

Kat.No.46 

D i o s c or i d e s Antlı. Pal. VI, 220 (eel. Stacltmiillcr): 
l:&~öıs llwam)eJ'Toç; &rco w~ı:ybg fı.J-e).' lxta.Oaı, 
, ~x~.~cvı• ~ıaıvo1ıivr;v öo~s ?ıvtpowi '&~lxa, 
ccy~·os Aıvg, Kv{Jt).r;g .9-aJ..alt1}rt:o).og • ay~ıa o' a?l'ıoü 

!1/Jux.Oq xccJ.ETr~s rcveııwıra .9-e~;rpo~lr;s. 
cc-lii1ri~ıov diiliiwıog lMı xvtcp ; · , o' , --

·. ;~~;ı~~qi~4~;;;~f:litYi/;:.~~~~:I;E,~· 
-~ ~8i~$;;,(J~~f_2_~_1b~r~~;;~~ff~~~f-'f]~~~,ı:~t;ı=~~o_'X,ty ,, 
.. . Öaluovo { .. .. ;· ' ,· - <~ .· r , .... u~!l 

:....:·;; • , S --~ lftovoe_v~'!_F.Urt:Ct_v_ov_ 11xe-:.._~!~a_s. _ 
ou fla~u /lUY.1Jaavrog o .9-a~aaJ..ewre~og aJ.J.cvv 
• ·ıer~arcoowv, O.&pwv E!ö~a.uev 6guu~ov, 

-ıov {la~ vv o~ pElvas &r.o~s 1./Jopov • h ös fl61Jaev. 
,Mr;ıe~, 2:ayya~lov xelleat rdın rcorauoü .. . ' 

Lucian. C. 7 IP.532. 

"O ve yaşlı kadın en iyi yıllarını geçırınesme rağmen, o kadar fazla Tanrının 

Anası, yine de o hala bir çocuk bir aşk halindedir ve kıskançtır. Ve o, Attis'in 

arkasından aslanlarını gönderir, şimdi ona hiçbir faydası olmamasına rağmen". 

ffi~-cTitlı-u S) de sacrificiis c. 7. I p. 532 (cd. Sommcrbrodt): 
( 'n' ..1'' ' ' >' ' ' 

Yj .rW UE - 'l.(!lj YCt(! WCVS %((1 UtiJıcc c/;rc[y - 1CWf; 00% 

uazı;povel •WL OelVCr rrotel, y~aüs; /tf.l' J;Ol) ;,w{. fgcv/?OÇ oi5aa %Ctl 
'ıOUOV'tCVl' /lı{rljl? {hciıı•, 7CCllÔE(!cıaroüacc V€ l'-u %Ctt tr;J.orvrr:oüaa 
.. ' ' ,~, J \ - ), , -

%at ;oı• ~rrıı• tnı -ıwv .wı•rcvı• 7CE[!ırpi(!oı·ua, %cıi -ıaü-ıa X(!ıjurpov 
/llji'.EU Elı•at 0VN:1/1El10V j 

5 
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Kat.No.47 

Nonn. Dion. XX.310-325. 

"Bacchos, fakat, ümitsizlikten, tanrısal Rheia'dan olan Sc)thian dağlarından acele 

olarak bir mesajcı geldi. Kısır Attis sürüklenen giyisi ile, aslanların gezici takımını 

uyandırarak, bir kereliğine evliliğin yaratıcı çubuğunu bir bıçak ile lekeledi, ilgi 

uyandırıcı gençlik ve insan oluşumunun sorumluluğunu üzerinden attı, teklif eder ki o 

kanlı oluşum yapan damlalar kendi iki şeyini gösterdi ve kendi sıcak vücudunu kadınsı 

yaptı ki bunu çelik gibi sağlam yapağı ile yaptı. Bu, Tanrıça Cybele'nin aracını süren 

mesajcıydı, ki cesareti kırılmış Lyaios'u rahat ettirdi. Dionysos'un yayılışını görerek 

belli ki düşünerek de Hint savaşında, bütün işgalci Rheia'ları da getirmiş olabilirdi. 

Attis vahşi takımı kontrol etti ve merdiven tırabzanı üzerindeki dizginleri astı ve gül 

yanaklı yumuşak yüzünü göstererek yüksek sesle Bacchos'a bağırdı'·. 

Kat.No.48 

Anakr. 11.1-4. 

"Bazıları güzel Kybele'ye yarı kadın Attis'in dağlarda bağınrken delirdiğini 

söylüyorlar". 

o~·mrxaJ.~v JJıi~fıPrıv 
~b~;-,~~il:f~J.t:"V;:;.t"Z'{iv,;,,: 
lı• olJ~taıv podwıa ----
Ufoi:~iv-_lx.tiaı·~va_ı:··· · 



• 
Kat.No.49 

lul. 159 A. 
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"Her şeyi söylemek yanlış mıdır? Söylenemez gerçekleri mi açıklıyoruz? Attis 

kimdir, Gallos'lar, Tanrıların Anası kimdir? Saf ve temiz olmanın yolu nedir, neden bu 

yol, eski Phrygia'lılar tarafından ... iletildikten sonra bize öğretildi ... " . 

Kat.No.50 

lul. 161 C. 

. · ~ Iuliaiiiis imperator dg nrv:ı1Iıp:lr:a -ıwv ,~J-ewv·(otat. V. init .. 
cd. Herlleiıı) p. 159 A: . . • . 

~1(!& ye X(!~ rp&ı•at ~ai vne~ -ıoıhwv; xa2 vntfl -ıwv &(!qıfıwv 
yqatpopc.v %at ·dı ln•tgowm %at -ıa &ve-I(A&J.r;-ıa lxJ.rrA.1ao;ıav; · 'ılç; 
/lEV o ~ntç; ijzot Tdi.J.oç;, ztg o8 ~ 'ıwV {hwı; lıflJr"f#?• %Ctt o zijç; 
c~yvclas ·ıaırıııat. ı·eonos orcoloç;, • • • · · . · 

"Benim açımdan Gallos'ların ve Attis'in imgesi, onların, maddenin en üst 

derecesine kadar bir yol açan ve maddesel biçimlerin tüm nedenlerini, tüm akıllarını 

ıçeren verimli ve yaratıcı intelligentianın özü olmalarıdır. .. Nitekim, bütünün 

biçimlerinin her şeyde olması üst ve ilk nedenlerinin, üst ve son öğelerin biçimlerini 

içermesi yanıltıcı dır; öyle olsaydı, karmakanşık bir düşünce ile birlikte "Y oksulluk"un 

adından başka bir şey kalmazdı. .. ". 

p. 161G 
' .. "a'i~o . . t' > , ı ı ' " , ' ,, zo. J. ' ""· v ve t.yw -ıoınovı i<aı -ıov ..thuv auıoç; oowScv 

lmı•o(i.J ı·oa '/OJ'(uou xa2 or;!ttou~yıxoa ''oü -ı1)v lixr:ı 1:~s. lax&ır;s 

fJJ.:ıs. &:;ana _r~,;v~dav,o~atc:~ ilı;a~r.ix~~;,;-;.~;.lv ·ıau~; 1ı:&vuıs 
7:0vç;_}~J;O~~ ~at;~~: ~ıı:las,,-cw~:ch'~t.o/X.doi[ıv:Lo_~ ya(! Q_~_7r_<xnwvi 
lv n_rıuı m wJr;.:.oı;ôe lv. -colç; lıvm&zcıJ xa2 ·n:ecinotç; aldots m . 
~wv l~~~ci.J~-~~[ı~}t!:~ı7~~~ ~~:~IfJ:L~-.-~~~t{laHi'). ;o ~~~--aiE(!1- -
aa~s ovopa pEı:a lıpvo(!(tS,_:~nıı•olcıs~ : o~uw~-~cHı ·Jı;oUwv oôaıwv .. 
~a~ 7r:o).J:w~· ~&i·~ . or;!iıo\~r~i· i on~ ~~li:ov · o~,uıoveyoa, . ös zwv 
ıvuJ..wv cıowv 'ıOU$ ).6yous. egli{!YJft_bouç; fxcı. %at auı•excrs ı:as; 
al~la~ ıj, uA.etn:ala ,.aı ~~~ı:~·, )~s; 'vico. rrefıÔ~~la~ ·· 'ıoü ·· roı·l!'ov 1 
~ta 'nJ,~ liı•(ıJ8ev tr:a~a ı:wv·aa-ı(!ivv xa>'hjxov-aa.(pviiıç; o ~r;zövpev6ç; 
ıaı:ıv .A1:ns. 



• 

• 

,ı 

Kat.No.51 

lul. 163 C. 
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"Bu, ilk durumlar ile bağlantılı iken veya hemen hemen birincisiyle uzamrken o 

gerçekten, inanmakta haklı iken bir tanrı olarak Attis'e saygı duymalıyız". 

Kat.No.52 

lul. 165 B-D . 

, •. 1CE(!t ')'Ct(! -ıwv 7C(!c.!mıJV aluwv larıv ~J 'ıWV ')'E o.ııoa-r:olxwv 
-ıol!; 7-ı(!cfnot!;, ırnc(! ~fliV lauv, · &ant(! olv l!gtO}' YOf.ll~cıv, ;wl. 
o ~Jms .Ot6ı;. - · 

"Yine de, tamamı ile materyalist olmayan bir konuda cisimleştirilmiş şekillerle 

sebep üçüncü yaratıcının himayesi altında bu şekiliere yer veren şekliyle belirlenmiştir 

ki bizim için sadece bu şekillenmelerin Tanrısı ve Babası fakat görülebilir beşinci 

elementinde Tanrı ve Babasıdır. Bu yaratıcıdan Attis'i ayni ederiz yani sebep konuya 

eğilimli olanıdır ve inanırız ki Attis veya Gallos yaratıcı güçlerin bir tanrısıdır. Onun ile 

ilgili olarak, mitoloji bu konuyla bağlantılıdır ve Gallos nehrinin girdaplı akıntısı 

yakınındaki doğum olayında ortaya çıktıktan sonra, o bir çiçek gibi büyüdü ve adile 

uzun olduktan sonra, Tanrıların Anası tarafından sevilir oldu ve ona tüm şeyleri emanet 

etti ve üstelik başının üstüne yıldızlı tacı koydu. Eğer görülebilir gökyüzümUz Attis'in 

tacını örterse hiç kimse Gallos'u samanyolu olarak yorumlamamalıdır. Eğer burada 

böyle bir durum varsa, onlar o zaman, beşinci elementİn dönen küresiyle birbirine 

karışmış olanları değiştirme eğiliminde olan maddeyi söylerler. Bu gerçekleştikçe, 

Tanrıların Anası, sıçrayan ve dans eden Attis'e izin verir. Fakat, o bu limiti aştığında ve 

en düşük bölgeye geldiğinde mitoloji onun mağaraya doğru indiğini söyledi ve su perisi 

ile evlendiğini de ifade etti". 

p. 165B-D: 

anooul6v-ıt!; lY.tlvov (zoü 't(!l'tOV O'],lllOV(!')'Oü) -ıov 11-ıitv, rı)v axeı B 
-ıijg {J)."]!; %etr:et{Jetlvovaav eti-ı:{av, XCtt .[}EOV ')'OVl/IOV 1J.zztv tlvat XCtt . 
r&Uov ncma-r:tvxaptv, Öv Ö~ cp1]atv Ô flü-Sos av.9-~aat flEv l%-r:t.Obm 

. 77:Ct(!Cr r&J.lov 7-ıOW!lOÜ -ıais Olvaıs, tl-ı:a xa).ov cpavma XCtt 1dyav 
5 ayanrı.9-iJ}'Ctt miea -ıijs lıf~'ı(!OS 'ıWV Stwv. ~~V oe -ı& n liV.a 

n: &na lm-ı(!Eı/Jrıt · afrıqı xa1. zov lcaurı~ov lm:Jtıvaı nllov. lcl)/ 
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i 

l 

Kat.No.53 

el rlJV xor:ı!(pt;v axlmı -ıoü ~1-ınoo~ ô rpaıvopCI!o~ o/;r:avo~ o{rcoal, c 
-ıov T&JJ.ov 1tO'W/IOV aea pry mn:e XQ~ ~ov raJ.aslav pav-ıevea.ffat 
xvxJ.ov; lnaüSa rae rpaai 1ılyvva.ffaı -ro nafhrcov awpa 1ceog 

10 z~v lm:a8ij zoiJ ni1ınr:ov xvxJ.orpoelav. · li.xr:ı zoı zoıhcıJv lnb:eeıpev 
~ 1ı1ıfnıe zwv Sewv a-"'-te-ıav n xal XOQEveıv z(jı xaJ.c"jJ zoıhtlJ xat 
-raig ~J.ıaxaig &x-ıiatv f-/1(/JE(!Ei ['ı(jı) YOEQ{jı SEc"jJ, ı·ijı :J!z-ıuJı. O o e 
l.mıo;J neolwv ~l.SEY lİ.X(!t ziiJv laxauıJv, Ô !tü.ffog a~ov Elç zo 
liYTQOV Xa-ıeJ . .ffeiv EffJTJ xai fJV')'')'EV{(J{}at Z!j vVJUf1], ZO O[V')'QOV 

15 > 1 · - <ll \ · > .r' \ ri}, l ' - >' ' D CilVl'ıZOpEVO~ Z1j~ Vt.TjÇ' iWL Ouue 'O} V V ;1JV CiVı1JV )1VV 8(/JI], 'ı1J'1 
· ·1/Jvx;;aıv- {}&ı•cr:rô~ "Vyefiaı ·reı·ta\tw. · · · · 

·. -ıoiJıov ô3v zov r&J.J.OJ', zov )'0f:(!OV {}Eov, zov zwv lvıJJ.cıJv xal V1CO 
20 aeJ.1jvrjv elowv avvoxla, 'lll 1t"({O'CE'ıayptvn zijg W.ı;s al-ılçe avvıona, 

avvı&vm o e otx c1J~ aJ.J.ov liJ.I..77, . dJ.).' olov al-ı o el~ zoiho 
vnorpır:opeı•ov. 'C lg oJ,. 'l ı.IıJı7Je zwv .{J-Ewv; xzJ .. 

lul. 166 B- D. 

144 

"Tanrıların Anası görünen tanrıları yöneten, bir anlık ve yaratıcı tanrıların 

kaynağıdır; büyük Zeus'un anası, aynı zamanda eşidir; en büyükten sonra o da büyüktür; 

her yaşamın sahibesi, her doğuşun nedeni, doğduğunu hemen kusursuz kılandır; o, acı 

çekmeden doğuran ve Baba ile birlikte yaratandır, anası olmayan bakiı·edir, Zeus'un 

tahtına eştir. .. tüm düşünülür, tüm tanrılar içinde toplayarak, tüm anlıksal tanrıların 

kaynağı olur. Bu Tanrıça, ki aynı zamanda öngörüdür. Attis için tutuksuz bir aşk 

besler. .. ". 

. . : -ıcıUiljv o ı) zı)v :ieov oJ~ av : xal. neov~ıci; re w~ ftev · vnij).{}ev 
&na~g ~lnuJog. l.ffiJ.ouaw rar: . a~;~ xa2 xaza rvwpr;v l.a-ıi.v ot 
-ra rv_I.J).a /lOVOV efrJ-'1, no).v o e~ 1J:J.tov z(ı_ zov-ıwv a}.'zıa . . ~V O~ 

C za • ')'t]'.O/'EVCt iWt rp{}c~({OflEV_(ı_ UWSOtl_~~v 1tf!Oft13-ewv _E(!liv Ô ftv{}o~ 
l!rpr; Tij~ OYJfltOV[!')'t%1;g -ıothwv aldas %Cit rovlpou, %Cit u)./iveıv 
1ıev a?rı~v lv z(jı Yor;-ı:t[ı zhuıv pf1J.).ov xal {JovJ.Ea:J-al re neog 
r ' > ' n ' > [ _ı,' n .r ' camr;v m:ea-ır:arpvaı xaı avvoıxelv, En ı;aypa uE nouiavaı, ftr;usı•t 

ziiJv liV.wv, 8,lla ftEY zo lvowJEg awı:1qıov oıwxovaav, ll,ua oe 
rpevyovaav 'CO . ne oç n)v fJJ.'I]V Veüaav. U[!OS laı-ı1v u {J'Uneıv 
lxt).~~aw, oJa&v (u) :-iljl'~v pf:v zwv or;!ıtOv(!yıxwv {}Ewv, ol; i'.a{}eJ.-

D xo,ıtivr;ıi ve els zı)ı•_ rt·naıv oMe {}eJ.yoptvr;v • oüıcıJ rae E,aeUev o 
1dycıÇ ~:ızns xa2. 'X(!Eirrop . clı•at or;,ıııov(!yog, lmlm[! lv naaıv ı) 
neog _-ı o X(!einov lmar[!orp~ !tfi).J.6v ları oeaaı:ı]eıoç z~s 1t[!o~ zo 
xeıqov VEVUewg. . ' 
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Kat.No.54 

lul. 167 A. 
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"Ama Attis maddenin uçlarına doğru İnıneye devam eder; bir gün bunu 

durdurmak, sonsuzluğa doğru olan koşmasını önlemek gerektiğinden Koybas, Büyük 

Güneş, Tanrıların Anası'nın taht ortağı... Aslan'ı ona kılavuz kılar...aslan, Nympha'ya 

karşı savaşmaya giden, onun Attis ile olan yakınlığından dolayı Tanrıçayı kıskandırmaya 

gidendir. .. genç adamın hadım edilmesine neden olandır. Bu sakatlık nedir? Sonsuzluğa 

doğru olan koşmaya getirilen frendir. Nitekim üreme imkanları belli biçimlerle 

sınırlandırılmıştır. Burada Attis 'in aşırılıklarıyla ölçüyü aşan çılgınlığı söz 

konusudur ... ayın evrelerinin açığa çıkardığı evrensel değişmeye göre, beşinci cismin 

değişmezliği gözlemlenir. Dünya sürekli olarak doğuma ve ölüme tabidir, beşinci cisme 

yaklaşır...". 

Kat.No.55 

p. 167 A 

_ . (}:o~ _ {Jov'[6j~H'Or; . o ~~vSog -~~od§at 1t-Ct(!~ıvtaat. qı~al n)v Mq
dr;a ·iwv SEWl' 'Cijı ·~·liiioı .:Jeı:alı:ivEiv ab-rıjv %al. lllJoE CcTCOXCıJ(!EiV 

' ' - ı!~). < .t' · -ı n ı! - > 1 - n~ B /II]U e e av UA. ·ll!;· o Ve 7Cf1!!!.H'}!_~)I_ uxc:ı 'C W)' wxcmıJI1 Tlj!; V1.1Jr; 
-~,.,T~ ı n 1 V ' ' _,., > - 1 n 1 , . , , 

r.c •• .,,.v-w • ETCeı vE liXf21i1' n:avacuJv:aı n:oı:e xaı aı:iJı'aı TIJV U.itet-

(!lccı', Kor:vflar; ftev o· !tfyar; 'Jii..ıo;;, o mJl'Sr:oı•or; •Jj Nrı-rc:'t wl. 
av~'Or;fllOVf!YWV a~-ıfi 'Ca mivı-cc Xat 0Vfl1tf!OflYJ{}OuftEVOç; xat OOOtV 
n:r:&-r-ıwv a~ı-ıjr; olxa, neWeı 'COV Uana fLnVV7:1JY yeı•taSaı. -rlr; 
OE o Uwv; a'i.9·wvq uıjrcov{}ev &xovopev alı-rdı•, alıtav 't:Olı•vv -njv 

orc~oeaıwa~v 'COÜ Se(!/lOÜ %at n:vı:wöovr;, 1) n:oJ.ejt1aeıv rpeJJ.e •ti 
_ . 1'~flCfill 'Xat ÇrıJ..cnvmjaE~V . au-ı1jv Tı'Jr; ___ U[!OS 'COV '/Jnıv xoıı•wv[ag • 

~'i(!rJıatc OE lJi~"iv 't:[S 1) 1'U/ltfJI]' 'ıll . 01JfllOV(!'/li':lJ U[!Ojll]iJ'dCf 'CWV 
oı•ıwv vıcovr;rrıaal rpııaı, Ol]Aaoı) 7:f} ltl'J't(!t niıv Stc-.·v • El-w rpcv(!&
~avıce iWt fii]VVXlJV '/E1'0,llei'OV a'iuov '/El1{a{}aı 7:ClJ 1'WVf(J'/.Cil -njr; 
f.x-ro!o]r;. ıj ö'E hıopı) -ı: ls; /:;ı:ox~ njr; &mı ı: lar;· Taı:rı ra e ö~ -.Cı 
~-ı]r; '/EI'E(JUıJÇ lv tfı(!WftEI'OtS 7:0'lr; EtOWtV IJrco -ııjc; 01JfltOV(!ytxi'jr; : 

D ETCWJ.eSivıa 1t(!Of11]0elas, O~'X aJIEV 'ı~S 7:0Ü >.:,.lnıÖor; }.E'/0/IiYl]r; 
7ta(!U.(p(!O(JUJI1]S, J) 7:0 f1Üf2lOV igta'CCtf1Ev1J "/.at Vn:E(/{Jet[vouaa iWt 

lul. 167 B- D. 

"Herakles bile, şimdiden, birisini belirledi ve biri ve babasına görülemez olan ve 

yine görülemez olanı gördü, daha kolayca öncelikli olarak kendi bölgesini kontrol eder 

ve en iyi elbiseleri giydiği de olur ve bu göstermektedir ki söylem ile ilgili olan her 

şeyde daha yüksek şekilde eğilim daha düşük olandan daha etkilidir. Bu bize efsanenin 

öğretmek istediği şeydir. Yani Attis'e Tanrıların Anası ne beni terk et ne de beni sev 
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dedi. Fakat o daha uzağa gitti ve ortamın dada düşük sınırlarına kadar eğilim gösterdi 

bununla birlikte onun sınırsız seyrinin azaldığı ve kesildiği ve yarı yarıya azaldığı 

gerekli hale geldi, kahraman Helios Corybant, annesinin tacını paylaştı ve onunla ve 

onun yaratıcılığıyla olan her şey bütün her şey için tanrı inayetine sahiptir ve o yaptığı 

her şeyden ayrıdır. Ve o asianı her şeyi ortaya çıkarma konusunda ikna etti ve aslan 

kimdir? Gerçekte, bize onun alevle renklendirilmiş olduğu söylenir. O bu yüzden, 

öncelikle yer alan sebep, sıcak ve ateşli olur dedi. Ve bu, onun su perisine karşı olan 

göreviydi ve Attis ile olan birliğin kıskançlığıydı (ve su perisinin kim olduğunu sordum) 

ve efsane, aslanın tanrının yaratıcı tanrı inayetini sunmasını söyler bu bariz şekilde 

Tannların Anası demektir. O zaman bu latif ederek ve gerçeği ortaya çıkararak gençliğin 

hadım edilmesine neden oldu. Bu hadım edilmenin anlamı nedir? Sınırsızlığın kontrol 

edilmesidir. Yani, üretici olmaya, yaratıcı tanrı inayetiyle kontrol edilen kesin formlar 

içinde atıfta bulunulmuştur. Ve bu Attis'in güya çılgınlığı olmaksızın meydana gelmiş 

olamazdı ki Attis kendini aştı ve itaatsizlik yaptı, ki mertebeye bağlıydı ve burada 

zayıflatıldı ki kendi üzerinde kontrole sahip değildi ve bunun geçip gitmesi gerektiği de 

şaşııiıcı değildi. Beşinci elementİn düşüncesi için tanrılar arasında en düşük seviyeye 

gelen sebeple yapmak zorunda olacağı zaman hiçbir şekilde değişime maruz kalmayan 

beşinci element ay ışığı bölgesinde olandır. Beşinci element üzerindeki çürüme sınırları 

ve sürekli üreme anlamındaki dünyamız nerede demek istiyorum. Onun ışığında (ay 

ışığında) bunun belirli değişimler altında görüldüğünü ve dış etkilerle etkilendiğini 

algılıyoruz. Bu yüzden Attis'imizin ayrıca az da olsa bir yarı tanrı olduğunu 

destekleyecek çelişki yoktur. Bu yüzden gerçekten mitolojinin anlamı veya dahası 

evrenin anlamı için tamamı ile tanrısallık için, o, üçüncü yaratıcıdan ilerlemektedir. Ve 

kendi hadımlığından tekrara tanrıların anasına doğru gitti. Fakat o soruna doğru 

eğilimde ve yönelmede olduğunda, onun tanrıların sırasında en düşük olarak 

düşünüldüğünün varsayılınasında bir kimse hatalı olamazdı. Yine de, o, tanrısal olan 

tüm kabilelerin lideridir. Fakat efsane, onu, kendisi ve değişmeyen tanrılar arasındaki 

farklılığı göstermek için bir yarı tanrı olarak adlandırmaktadır ". 
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Kat.No.56 

lul. 168 C- D. 
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"Ana tarafından belirlenen Corybantlarla o, belirlendi onlar tannlara göre daha 

yüksek ırkların üç öncü kişiliğidir. Ayrıca Attis aslanlar üzerinde hükmeden olmaktadır. 

Aslanla gelen kimdir? Onların lideri kimdir? Bunu yapan sıcak elementi kendileri için 

seçmiştir ve birincisi de, diğerleri de ateşin sebebi olanlardır. Ve bu ateşten elde edilmiş 

sıcaklıkla onlar motive edici güçlerin sebepleridir. Ve bütün diğer şeylerin 

korunumundan da olanlardır. Ve Attis bir sarık gibi tanrısallık etrafında dönmektedir. 

Ve böylece dünyaya gitme eğilimindedir. Bu o yüzden bizim kahraman tanrı 

Attis'imizdir ". 

Ota 'ıOÜı:o i!ıaiic(? lsaa{}f:J'OÜGa xa'fof:"/.1{}' arn~g f:lı•aı OVVCtf.llv~' 
ö o~ n:ie'i :?:rjv -ıt).wwlav vnoaı:~vaı -ıwv .St:.wv alı:lav_ of:x liJ.oyov~ 
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Kat.No.57 

lul. 169 A-C-D. 

"Bunun üzerine tranıpetler seslendirilir ve üçüncü günde Tanrı Gallos'un kutsal 

ve konuşmayan üyesi şiddetli hale geldi onlar diğerinin geldiğini söylüyor ki onlar 

Hilaria ve festivaldir ve bu durum kalabalık tarafından çok tartışıldı ki gerçekten bu 

sınırsız gidişatı değiştiriyor. Ekinaks döngüsüne dokunana kahraman Helios'a ne olduğu 

barizdir. Ki burada sınırlar çok bariz şekilde tanımlıdır. O anda tam olarak sahip 

olduğumuz hesaba göre kutsal ağaç düşmüştür. Yani onların uygun diziliminde bütün 

diğer serernoniter meydana gelir. Bunlardan bazıları gizemlerin, gizli ritüeli ile 

kutsanmıştır fakat diğerleri hepsine söylenen bir ritüelle Gallos hikayesine aittir. Ve 

gizemlere de tam ait değildir. Fakat bunlar tarafından ele alınmıştır. Tanrılar bize 

öğretmeyi arzu ettiklerinden sembolik anlamda düşünmekteyiz ki dünyadan en adil 

meyveleri toplamamalıyız. Yani erdem ve acımayı bir arada elde etmeliyiz ve buradaki 

bizim iyi düzenlenmiş anayasamız dünya üzerinde bu meyveleri almamızı sağlar. 

Topraktan büyüyenler için fakat bu havanın daha üst kısmına ulaşmasına rağmen buna 

çabalamaktadır ve bunun gözetilmesi de adildir. Ve bize sıcak içinde gölge sağlar ve 

bizden önce gider ve bir nimet ve lütuf olarak bize meyveler verir. Bu üretici yaşamın 

kendi mükemmel bolluğudur. Bu yüzden hadımdan sonra trampet Attis'i yeniden 

çağırır. Ve hepimiz bir kere cennetten dünyaya cehenneme düşeriz. Bu işaretten sonra 

Kral Attis kendi hadımlığından, kendi sınırsız seyrine kalınca tanrı bize de iddia eder ve 

kendi· kendimize sınırsız olanları gösterir ve tanrıları yalancı liderimiz yapar ve kendi 

kendini birisine acele ettirir. Bundan sonra Hilaria her şekilde takip etmelidir. Neye daha 

fazla saygı duyulacağı sınırsızlıktan ve üreme ve içsel fırtınalardan kaçan bir ruhtan 

daha eğlenceli olan tam da tannlara doğru tercüme edilmiştir. Ve Attis'in kendisi öyle 

biridir ki ve Tanrıların Anası hiçbir şekilde izin vermedi. Bu onu kendi kendine 

dönüştürür hale getirdi ve kendi sınırsız gidişatma bir sınır oluşturmasını emretti". 
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Kat.No.58 

lul. 169 B. 
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''Söylence bize şunu öğretir: Doğası göksel olan bizler, yeryüzündeki ikametirniz 

sırasında erdem ve dindarlığın hasatını yaptıktan sonra, yaşam veren tannçaya dönmekte 

acele etmek üzere dünyaya geldik. Demek ki ağacın kesilmesinden (Attis'in kendini 

hadım etmesi) sonra Attis'e kavallada yapılan çağrı işareti, aynı zamanda gökten düşen 

bizler içindir. Eğer Efendi Attis, sakatlanmayla, sonsuza doğru olan düşüşünü 

sınırlıyorsa bize de tannlar hadımlık için emir verirler, içimizdeki maddesel sonsuzluğu 

sınırlamak ve mümkün olduğu kadar "Bir"e yönelmek için ... doyumsuz İstekierin ve 

doğum etkisinin, kendi içinde yarattığı tayfundan kaçan ve tannlara doğru yükselen bir 

ruhtan daha neşeli, daha keyifli ne vardır?". 
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Kat.No.59 
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lul. 171 A - D. 
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"Belli ki konuştuğun Attis taç giyer ve kendine ait fıskiyeyi alır. Her tanrının 

fonksiyonları onları görebilir dünyaya uygulanır. Kendi durumunda hepsi kirlenmiştir ve 

samanyolu kadar saftır. Fakat tam bu noktada kuvvet ile zorlanan plan kuvvetsizlikle 

karışmaya başlar. Durum ile ilgili Attis Birliği mağaraya girme eğilimindedir. Ve mit 

söyler ki bu onların arzusuna karşıdır, daha yüksek bir dünyada tannların kendi doğaları 

ile ve daha yüksek güçler bunu kendi dünyamızın güçlerine indirnie eğiliminde 

olamazlar. Daha fazla tenazül eğilimi içinde onlar tannlar tarafından daha fazla olan 

daha yüksek bir alana doğru, dünyamızın şeylerini gönderme eğilimindedir. V e 

gerçekten mit söylemez ki Tannların Anası hadımdan sonra Attis'e karşı değildi. Fakat 

yanlış olan, onun aıiık kızgın olmadığının söylenmesidir. O, onun tenezzül etmemesi 

durumuna kızmıştı. Kahraman Helios'un, sınırlara bağlı olarak kendi hareketinin en 

mükemmel simetrisini kontrol ettiği yerde tanrıça memnun olarak onu kendine doğru 

yukanya alır veya dahası onu kendi yanında tutar, fakat şimdi onun olduğu yerde asla bu 

koruma işi meydana gelmez fakat sonsuza kadar Attis Ana'nın hizmetçisi ve 

arabacısı dır". 
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lul. 174. 

_ . - _ O ra(! '/Jntg O[J'rOg fXCıJV -TIJV ;:CC~cta~t"/.'f011 'fOlg aaT(!Olg 'flct(!CtV 
-t:Vo'lJ.oıl fJu -ıag n&yıwv 'rwv ::ltwv els -ıoı•J.ı~~paVı}zoiJ,uov b(!wpb·as 
).1]§eıg O(!Xas_ lnoıf;a~ro TIJS lav7:_ov _{Ja;;ılt~ag \ ln:'_, etl"fijı 1:0 1ı€v . 

- Ctz(!ettcpı•f:s:za'i xaSa(!OV ljv llt:(!t raJ.a§lov· nEf!t -ıowov oe ~ch7 
-roı• -ı61r.oı• illYI'L'fthov 7l:(!OS -ıo Ctn:a.9-f_g -ıoü na.9-'l-ıoü zccl -ııjs v).!]S 5 
7taevqııara,uiv'lS luıScY, ıj nqoç; ~at"T:ı;v xoıvwı•la -x':mx{Jaals lam• 

B ds -ı o lh•r{?oı•, oox &xovalws 1tf.ı• rn·o.ılbıiı -ıois _S to is zal -ıfi 
'l'OVUıJI' },fıjı(!l, J.tyo,llfıo'l OS OY.OVUÜıJS rEl'fa&at. qıvau raf! lv 
Y.(!thı·oı•t -rous Seot·g Öı"T:aç; oı3x luı-Sc.v lrr'i -ı&öe w.9-t).xuv MBu 
ra {Jehlw, &Ha otu -ı~s 1:wı• X(!Eın6ı•cv)' avyxaraf]&atcvı; xal.ıo 

151 

"Şimdi, konuyla ilgili bir kanıt olarak ayin töresinden Ye arınmadan söz etmek 

kaldı bana. Sözgelimi, kutsal yasa ete dokunma ya izin verirken tohumu ( sperme) 

yasaklar. Tane cansız, et canlı değil mi? Tohum temiz değil mi? Oysa etler kanla, 

gözlerimizi rahatsız eden ... maddelerle dolu değil mi? Üstelik tane tüketimi kimseye 

zarar vermezken et, hayvan kesimi, acı, işkence gören hayvanın boğazlanması 

demektir ... bazı insanlar alay ederler, sebzeterin sapını yer, kökünü korurlar; sözgelimi, 

bayır turpunu yerler ama nar ve ayva yemezler ... bir çok lütuf arasında, karanlıkta 

başıboş bırakmadıkları ve bedenimde değil, akıldışı iştahlarda ve ruh hareketlerimde 

fazla ve boş olan ne varsa, anlıksal ve ilksel neden tarafından benden çıkarıp atma 

fırsatıı'ıı verdikleri için tüm yüce tannlara ve özellikle Tanrıların Anası'na sonsuz 

minnet duyan, sanırım, sadece benim". 

__ Adneiaı oı) ).otrrol',- t~~ elx6ç;, ::Otd(! -re -rı~s- aywu.las a~r~g 
- xal -ııjs- ayı•elai;' ou§tJ.-9-eiı·~ Yi·a xa'i 'l-v7:eü.9-ev i.&flcıı,utv elg r~ı· 

cn:6n " {J'ı), ·- -~' ,, > v veaıv u u uvp at •. t-ıat. ytl.owv ue cwuxa -ıolg naaıv exciı•o 174 
cpalı•torcÜ' .Xf!etiı)• ft€v 8n:rw.9-at ofoc~atv Ô fE(!OS )•u,uoç;; On:ayO(!eVEL 

. 6 OS 'ıWV Gn:Ef!flctrw·v.. • . • • -ıa _ flEv lif!fLEVct pa atv la:J-lw&at -ıcüv B 

J.cıx&vwv, na(!atulaSaı ok 1:ag ~L?;ar;, &am(( roryvUöas, xai aüxa 
ftEv laJüaSat cpaat, ~o tar; oe o~xht xat ft~).a 1l'f?O!; 'fOL"T:Otg . ..• 
1C(!Oa1xet o e newwv vnopv~aaı Ola fleaxtcvı•' -rlvet 'ı8 f.'cpa-
1l ry rlva• "0' V ,,_, ' t ' > ' ' 1 ' fJ " ı-~ "' .. .. .n.ı:nv xaı. -ı . ı:ı;v ~xro/tı)l', uvog -re tıı•aı avp o/.a 

10 Ta pera 7:1JV lxropı)v lİXf!t. 7:WJI 'J).af!Lcııv rıı•opEva xat d {Jov}.w:J-cıt 
-ııjv ayvdav. o /lEv oJv /irug li.tyı7o alda -rtç; oJaa ;wi .9-c.og, 
ô nf!oatxwr; or;ftwveywv 1:~v fı•v):ov x6a1ıov, öç; !dJ.(!t -ıwv laxcl-rwv 



• 
Kat.No.61 

152 

lul. 175 C- D. 

"Her şeyden önce ayin töresi, toprağa gömülü sebzeyle beslenmeye izin vermez, 

bunlar varlıkların en sonuncusudur; Plato'nun dediği gibi, gökten kovulan "kötü"nün 

ikameti oradadır. .. Yaşamı yaratan ve Öngörülü Tanrıçanın ilk yasağı, toprağa gömülü 

gıdalara getirilmiştir, bedenin beslenmesiyle sınırlı olsa bile: O, gözlerimizi göğe, hatta 

göğün ötesine kaldınnamızı söyler. .. dimdik havaya yükselen, artık topraktan kök 

almayan bitkilerin tanelerini tüketmemize izin vardır, toprak altındaki bitkilerin değil" . 

Kat.No.62 
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--- xapaı?;1Xoığ, a).).~~ i o is l-x y~s aleopboı; avw w:rtw(!otg. -rav-rn 

-ı: o ı -xaı .-ı:~s rorn·).loos 'r~; ph' /CCıJXU(!t; &s x:J-6ı•ıov Erct-r&neı . 

lul. 176 A-B. 

"Ayvaları çürütmek ve yemek yasaktır çünkü onlar kutsaldır, altın renklidir ve 

din yoluna giriş törenine ait söylenemez sa\·aşımları temsil ederler, aynı zamanda ilk 

örneki'er açısından layıktırlar. Narlar da yasaktır çünkü bir yer altı ağacından yetişirler. 

Hurma ağacına gelince, bu ağaç Phrygia"da yetişmez, ayin töresi önceden kuruldu; 

bence bayramlarda, beslenmek için onu yememeliyiz; çünkü bu ağaç güneşe 

kutsanmıştır ve bu hala geçerlidir. Bütün balıklar yasaktır~ bu noktada Mısırlılarda aynı 

noktadayız". 
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lul. 177 B- D. 

Fakat o yukarı gitse ve atmosferin yukarısına çıksa da tanrısallığın en üst katiarına 

çıksa da bütün bu yiyecekleri elde etmek ister. Havadan yukarı çıkma eğiliminde olan 

şeyleri kovalayacaktır ve en üst yüksekliğe çıkacaktır. Eğer şiirsel bir anlam 

kullanmıyorsan gökyüzüne bak. Kuşlar, örneğin yiyebiliriz ve ortak şekilde kutsal olarak 

görülmelerini isteriz. Sıradan dört ayaklı hayvanlar. Örneğin domuz gibi bu hayvan 

yiyecek olarak engellenmiştir, yasaklıdır ki, bu kutsal ayin esnasındadır. Çünkü şekli ile, 

yaşam tarzı ile ve etinin türü ile saf değildir. Ve ait olduğu tüm dünya için bayağıdır ve 

bu yüzden insan inanmaktadır ki dünya .altında (alt dünyada) tannlara sunmaktadır. Bu 

hayvan ona iğrenç görünmez. Bizim isternek zorunda olduğumuz örneğin yiyeceklerden 

eksik olan ilahi sıradanlıkla verilmişlerdir ve biz bilgimizi paylaşmayı anlamalıyız ki 

tanrıların doğasını bilenler olalım". 

C 7:0üı;o: xat 1ı:~og Alyı·:n:T!ov-; 1:0 n:e6fli.ı;pcc. o'oul oe fpoıye a·valv 
C• · ı• ) Cl. ' '), 1 :J. ' 1 .t' > < l:.l'EXEV. uı• 7:tç; ıxv·uwv Ila .un:ct pc ı• uH, 1rcwıwç; uE tv 1:alg ayı-

' >. ,· n ' ' , o ' s~ , n, -cn:sıaıç; un:oaxsavaı, wog IIC'J', arı Tovrcuı•, u 1111 ... rUOftEV r.oıç; 

177 {}solg, o-DcJe Cll7;ela:Jaı 1C(!OGIJXEl. • • • fıt{?O[; (scif. J.6yoç;) oi, Üı•45 
xal pai.l..ov ıjyoiJ,ııcıt -ı;oiç; n:eoet{?r;,ııhot.; c~e.ıH)~w·, Ürı T(!Ôıcov ·ııı·a 

B xal aıhot xadc. -ıoü flu{}oü odur.ôug ı, tc ı• ltv x{}oı•tc.Irueoı ı-ivv 
GTCE(!IIcX"CWV, O OE ln:ı{}ultciJV. Ctı•an:njı•aı Y.Ctt ptdW(!O[; tm: E(! 1:ov 
Me cı ne os a6ı;ag oüe~n·oü n:ı:~vaı 'XO(!Urpaç; oıxalwg ltv &n:oaıqtrpo l'CO 
n:&ı•ı:a 7:Ct -ıoıaiJıa, lteıcc{}toı oi xat peıa-cetxoı -ca 7:W1Ôpeva 1!{?og5() 

Kat.No.64 

lul. 178 B. 

' .:J . ., \ 1 .\' ' \ 1! 1 (t , \ 1:ov . uc e cı xaı an:wuoı'l:cc 7C(!O<; 1:0 uı•_avıeç; xa , ıva n xccı noır;uxov 
,, ' ' ) ' c - ,, . r , , n. l:.I/CW, 7C{?O[; 7:011 OV(!Ctl'OV O{?Wl'"ıa. O(!I'Wll' O"Vı' E1tt'C(!ETCU X(!l]llvat 

1rl..ı)v 61..lyc.uı•, oüç; lc·(!ovç; slı•aı n:&vı:n · avp{itfirra, xal -ı;wv 'Z"E7:l?~ı
sc60wv -coig aunj{}tatı' ~SW 'ZOÜ· 'J.OI{?OV. 7:0Ü7:0V• ot C~S xiJoı•ıov 

C 1fCrl'ır; poerp/i i-ı r.a2 -cf[J fllr:ı xal ccüup 'Ci[ı -ı~s ovalaç; 1..6rc:ı • 55 
7Ct{?t'lUtl/ICcı:tr.Ôg n: ')'Ct(! xat 7CCt'J.V[; 7:1JV Gcl(!'/.a' 7:1}~ le(!Ü[; aTCO"XI)(!V7:7:et. · 
T~Orpıjg. qıLJ.m• ')'CC(! ılı-at ır:En:laı:wwı Svpa 7:0lg x[}oı•lotç; {}çolg 

"Bana kalırsa, bütün zamanlarda ama özellikle kutsal günlerde balıktan uzak 

durmanın iki nedeni vardır: ilki, hiçbir tanrıya kurban edilmeyen bir hayYanla 

beslenmek doğru değildir. Burada boğazına düşkün ... kimseler şöyle diyebilir: ··Ama 
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neden tannlara balık kurban etmiyoruz?". İşte cevabım: "Bizler de dostum, bizler de din 

yoluna giriş törenleriyle ilgili bazı kurbanlar sunarız, Romalıların at, Helenlerin ... başka 

yırtıcı ya da evcil hayvanlar kurban etmesi gibi, hatta Hekate'ye köpek kurban 

edilir ... balıklar kurban edilemez çünkü onları koyun, öküz, sığır gibi otlağa götüremeyiz, 

üremeterini üstlenemeyiz ve balık sürülerimiz yoktur" .. .ikinci neden de bence ... balıklar 

dipsiz derinliklere dal dıklanndan bir tür yer altı hayvanlarıdır. .. kim havalanmak, göğün 

donıkiarına doğru uçmak isterse bu tür besinleri yememekle iyi edecektiı· ... demek ki 

kuşlada beslenmemize izin var. Domuz, doğasının bütünüyle yer altı niteliği taşıması, 

yaşam biçimi, dışkıyla ilintili ağır eti dolayısıyla kutsallık tablosundan çıkarılmıştır. Ruh 

kendini tannlara verdiği ve bütün dikkatini üstün üçlere teslim ettiğinde (sonra gelen 

kutlama ve önceki ayin töresi bana göre artık engel değildir; her şey tannların elindedir, 

her şey onlarla bağlantılı olarak varoluşunu sürdürür, "her şey tanrılada doludur") kutsal 

ışık ruhları aydınlatır, bir kez tanrıtaşınca doğuştan olan nefese yoğunluk ve güç verir, 

öyle ki sanki berkitilmiştir, bedeni korur". 

Kat.No.65 

n7Jı• .:fcGJv avp{JoJ.ı-xilir;, Üı:t xeı} To z&i.i.wı:ov f:x i(~ O(!Eı/Ja,ııbov~, 
Ct(!E'l'IJV ,llf:r:a d:uc{Jclw;;, Ctn:cl'E')'Xtiv T.?j {}Efjl, (JUft{Jo}.oı• '1:1jS lı•r:aü:J,~ 
:X(!r;a•ı]~ n:o}.t:r:claç; laopcvoı•. 'T:o raf: T.oı OtvO(!OI' lx rı/~ fttı• 
qıvt:.wt, am.ur)cı os cvan:E(! elg T.OV alSi(!a ZCll ldaı• d l.au [wl. 
' <L- ] ı ' ' ' - ' • ı• .t .t' ' ' oqıvıjl'aı zw.oı• zccı axtaı• rrccr:aaxuv ı ı• rcvıyu, ıjuıı uE xaı %Clf!1C:O ·ı 
eg laur:oü n'(!O{Ja}.([y %Clt XCt(![Uaa:Jw' oÜuuç; aim[ı n:o}.(; -ı i ')'o 

'!OÜ 'jOı•l,ttOU 1tc(!lEaı:tV. 1J,LILJ1 oJv O {}w,uoç; 1tCl(!CLU}.EvcWl, 'T:Oi~: 
qıvacı flEV O~f!Ctl'lOtÇ, elç; ')'1/V Ot tVct.:ftluıı•, Ct(!E11Jl' ,Lif:.'I:U dac{JEfcc; 
&n:o rljs lv 1:n rfi ıro}.ı--cclag &tıılaa,ıdmt·s 11:af!U. n)ı• 1Cf!oyoı•ı%ı> 
r.a2 ~wor6ı•ov an:cMuv .:fs6v. cMHs oJv ı/ a&J.rrır~ ftt7:a -ı~;· 
' ' ' .t '-~ ' :J. ı ' - ,., .t ' - " ' f."/.7:0fi1}l' El'UIU(I)(JL 7:0 W'Cl%f..YjUXOJ1 7:1(1 ..r1<7:1Ul iWl TO IS O(JOl 1C07: !i 

) 1 o. ,, ) ' - ' ' , ' _\' \ '\ 1 OV(!CtVov·ıv tn:ı·~ftcv ctg ıııv 'Y'Jl' %Ctt ua.aopt:.ı•. flEW uıı 1:0 av,u-
8 ı - (1 < fJ ı ' ''1 (1 - :J. ' .1' ' -, Ot.oı• ı-ouın, oıe o aaLt.c-vg ..1 -ıug wr.~aı np• urcct(!LCil' uw. ı-ı;; 
l -<-[]fo.• ,. ,, ,,_ ,, 
t%T.Ofllj!,;, lif/lV 'rE O ı vcOL Y.Et.CUOUUl)1 f.%U!ll'ELV %aL W:Z:Olf; 'T:l)V [V 

<- , _ _,_ 1 ' -<• '<-''.n'< 1J.IIl1' avı:oıg UlrElf! av xcu fttpcıavaı ·ıovg ı;,ucoı•, urı uc 1:0 W(!!,-

a.ııtııov uc). Eı•ocıcJE.i; %CCt, er7Cc(! ol6ı• d ları ı•, cc~iô 7:0 Eır UVCC'T:(!iXW'. 

lul. 179 B - D. 

" ... ve ben ayrıca Dionysos'un ayrılmış yaratıcı fonksiyonunun farkına varının ki 

büyük Dionysos hayatın tek ve sabit kalıcı prensibini aldı ki bu kahraman Zeus'un 

yaşamıdır ki Zeus'tan ilerleyerek o hayatı ve görülebilen her şeyi hediye eder bütün 
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görünmeyen dünya yaratıklarını kontrol eder. Ve yönetir. Bu tanrılada Hermes 

Epaphroditus'u kutlamalıyız, yani bu tanrı inisiyatifi ile kutsanmıştır ki Akıllı Attis için 

kibarca araba sürücülüğünü talep etmiştir ve yine aniaşılamayacak kadar yoğun bir ruhla 

Hermes ve Aphrodite dua edilir ve her yerdeki tüm yaratılanlar, bunlar her yerde ve her 

şeyde olduklanndan logolara (sözlere) uygun olan bir yaşam amacına sahiptirler. Fakat 

bu logo (söz) Attis değildir, o çok önce değildir ama onun duygulan dışındaydı fakat 

şimdi onun hadımlığı akıllı bir davranış olarak adlandırılır. Evet akıllıdır. Çünkü o adadı 

ve bu reddi geçirdi kendi dünyamıza hiçbir insan bunu taklit edemez. Fakat kendi 

dersimden açıkça bu ilahiyi Büyük Tanrıça'ya verebilirdim". 

Kat.No.66 

lul. 180 A. 

rr:eootjxu o.S aiıv -roıJ-ıoıs (Miııcnuıe et Dioııyso) ı\unjaaı ;wt 
'COV ~rcaqır:6öı-ıov 'Ee,ıı~ı·. '/.a).üwı rcıe oüıws V Jr O 'fWV flVC1'CWV o 
.:JEos oow;' Öaoı i.a,tt7t&öas rraa'tv U}'ctlr'fELV ~!ı-not 'nlJ aocpqı. 

, 't (f ' ' ,,, , (.\ ' , Cl ..r ) 'E -
'fiS OVV O~:ı:CıJ ıra;u·s 'lljl' 't'V;I.fı1'1 OS OU CTUJ't~aıv, oıı u ı '(!,liOU 

'flEV iWL 'Aif'f!OOhı;s aı•ar.al..üı:aı ıt&ı•w rcavwxoü ı-a 'C~S YEYECTcCıJS 
lfxovıa -ro l!ı-cxa -roü rc&vnı :wı rc&vuıJç;, ö ı-oü l6yov tı&J.ww 
ruıov law•; '/Jıuç; o~ ovx oln6ç; ECTUV o flt%(!t{J rceoa{hv llqı(!(ı)l', 

_\'\ ~- , _\" ' ' J ' , 2~ ' o \ ('lj ,.c;,. uc ur.oucıJı' uıa zııı• c"/.'rOf11JV aocpoç;; «Cfl(!CıJV flEV oıı -ıııv VA1JV 
''), ' ' ' ' ' ' _f\ " ' '{l ı U .c'CO Xcıı UJV rcvcCTlV c1tl'f(!Ort:Wcl1 CTOCjlOÇ Uc OU ı-o (]'/.V Ctt.OI1 

ı:oüro elç; %aUoç; lx6a,m;ac ı-oaoü-ıov xal ftedaırıaev, öaov o~oE,ui' · 
lh• ftı,ıı~acaı;o &vSeclıırwv dzvıı :wl avvcaıç;. 

ı v,m~aaı J[crtlcin] vu:o,ııvryaaı. 6 'CO EI'Eil.et cqs. Ccll'rıtz>la Sllllf. 

10 7:oCToüw~· xal Ilcrtl.] wl zoaoü-roı• 1 o~oE,ui' ltv JJertl.] o~ÖE,uia. 

"Tanrıların Anası ve insanlar sız Zeus'un yargıçlarısınız ve onun tahtını 

paylaşırsınız entelektüel tanrıların bir kaynağı akıllı tanrıların paslanmaz maddesiyle 

saman yolunu izler ki ve bütün bunları şeylerin ortak sebebinden alır ve kendilerine 

entelektüel tanrıtarla ilgili olarak bunu hediye ederler. Hasat veren tanrıça ki o 

ruhlarımızın temsilcisi, bölgesi ve yaratıcısıdır ve sen onu çok seversin ve o perinin 

mağarasına gittikten sonra ona geri döndüğünde ... ". 

(1). (Scwv xa2 &ı•Sec!ııttıJv ;1!ı]ur:) zov ,ııiyco• dı6ın1ov &yccrniıaa 
\ ' ,,_, ) (l,l , ' ') ) " ) \ -

'/.Cct 'fOV .tı'CUV c'/.Uvt:l"ra JCE(!WCıJC1ctpH'1} '/.ctı rr:a .l)J cwıov El S 'CO rı;s 

15ltı7(JOv 'Xa-ıaöv6,ıw•ov irrco•&rovaa • • • 
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Kat.No.67 

Lucr. II. 594-632. 

"Kybele aslanlar koşulu bir arabaya kurulmuş olarak başında kuleli bir taçla 

tanımlanır. Yabanıl bir hayvana gem vurulması, en yaramaz çocukların bile anne 

babalarına görev duygusuyla bağlı olmasının dile getirilmesidir. Kuleli taç ise, 

tanrıçanın kentlerin ağırlığını taşıdığının betimlenmesidir. Bazılarının "Idalı Anamız" 

dediği tanrıça, Phrygia'da yanında bin görevliyle beraber gösterilir. Çünkü onlara göre, 

ekin ilk kez Phrygia'da bitmiş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Tanrıçaya, hadım edilmiş 

(eenuchus) rahipler gergin derili davullarını hafifçe çalaı·ak eşlik ederler, bu arada 

Phrygia ezgileri çalan flütün dokunaklı havası herkesi coşturur. Ellerinde taşıdıkları 

bıçaklarla nankör kalabalığın tanrıçadan korkusunu arındınnak isterler. Tanrıça bir 

kente girdiğinde, ölümlüleri sessiz dualarla kutsarken, önüne bakır ya da gümüş paralar 

atılır ve bedenlerinden kanlar akan esrik bir rahip ordusu dans etmeye başlar. Bunlar 

birbirine vurdukları kalkanlarıyla Girit'in eski Curetes'ini ve onların Zeus'un 

bebekliğindeki ağlayışlarını bastınnalarını andırırlar". 

quare magna deum mater materque feı'arunı 
et ııostri genetrix haec dicta est coı·poris una. 
hane ueteres Graium docti cecinere poetae 

sedibus in curru biiugos agitare leones, 
aeri~. in spatio ınagnaın pendere docentes 
tellureın, neque posse in terra sistere terram. 
adiunxere -feras, quia'quamuis effera proles 
offıciis debet molliri uicta ımrentuın. 
muralique ·ca put sn mm um cinxere corona, 
eximiis ınnııita locis quhı sustinet tırbes; 
quo nun c· iıısigııi per magnas ı)raedita terras · 
horrifice ferttır diuinae matris imago. 
hane uariae gentes antiquo more sacrorum 
Idaeaın uocitant matrem, Plırygiasque cateruas 
munificat tacita mortalis muta salute, 
aere atque argento sternuııt iter omne uiarum, 
largifıca stipe ditaııtes, ninguntque rosarum 
floribus umbrantes matrem comitumque cateruas. 
·lıic arınata man us, Curetas nomine· Grai - · 
quos ınemoraııt Phrygios, in ter se forte quod aı·mis 
ludunt in ııumerumque exultaııt saııguiriolenti, 
terrifıcas capituın cıuatientes nornine cristas · · 
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Catull. LXIII. 5-30. 

"Hızlı teknesini derin deniz üstünde sürüp Attis Phrygia korusuna alelacele ayak 

bastı sabırsızca ve tanrıçanın ormanlada kaplı gölgeli rnekanına gitti, çılgın bir öfkeye 

kapılıp, ruhu sersem sepelek, sivri bir çakmaktaşı ile koparıp attı kasığındaki ağırlıkları. 

Hissedince kalan organlarından erkekliğinin yittiğini, hatta toprağı lekeleyince taze kanı 

aldı kar beyaz ellerine çarçabuk hafif defini, senin defini, Cybele ey Cybele Ana, gizli 

ayİnlerini senin, vura vura sırtına incecik parmaklarıyla boğa derisi defin, terennüm 

etmeye başladı yoldaşlan için salma salma: "Haydi, gidin Gallalar, Cybele'nin yüksek 

korularına, hep beraber, hep beraber gidin, Dindymus'un sahibesinin gezgin takımı, 

başka mekanlar arayan sürgünler gibi benim önderliğiınde arkarndan gelen yoldaşlar, 

göğüs gerdirriz yiyip yutan sulara, azgın denizlere, hadım ettiniz bedeninizi aşkın 

çekiciliğine duyduğunuz aşırı kinle, neşelendirin ilahilerinizin ruhunu sürekli 

konuşturmalarınızla, yavaşlatır duraksamalar, alır aklınızı başınızdan; gidin hep beraber, 

izleyin Phrygia' daki Cybele' nin evini, Phrygia' daki korularını tanrıçanın, ziller çalar 

orada , defler yankılanır, Phrygia'lı korularını tanrıçanın, ziller çalar orada, defter 

yankılanır, Phrygia'lı flütçü ağır ağır çalar kıvrık flütüyle, sarmaşıklar dolanmış 

başlarını sallar hızlıca Maenadlar orada, derin inleyişlerle kutlarlar, orada, kutsal 

ayinlerini, orada dolanıp durur tanrıçanın gezgin alayı: Bir an önce oraya gitmek yakışır 

bize hızlı danslarla". Y oldaşiarına bunları söyler söylemez kadınsı Attis birden dillerini 

şiddetle çırparak şenlikçiler feryat ederler, hafif def karşılık verir buna, yankılanır oyuk 

ziller, telaşlı adımlarla yeşil İda'ya gider koro çarçabuk. Hep beraber soluk soluğa 

yollarına devam ederler, çılo:ın gezginler, ölesiye ... ". 

Supcr alLa. ncct.us Attis eeleri rat·; maria 
Plırygiuın ut nemus citato cupide pede tetigit 
adiitque opaca. siluis redimita loc'~ deae, 
stiınula.tns ibi fnrenti rabie, ua.gu::; animis, 
dcuolsit ilc acuto sibi ı)ondere silicis. 5 
itaqnc nt relicta sensit sibi mcmlıra sine uiro, 
etianı reccnte terrac sola saııguin:; maculaııs 
niucis citata cepit manibus lcue typmıunı, 
typaııum tuonı, Cybelle, tııa, ınate~·, iııitia, 
quatieıısquc terga taurei teneris cana digitis ıo 
canere lıaec su is ad orta est tre mc bunda coınitibııs: 
,Agite ite ad alta, Gallae, Cybelcs ııenıora siınııl, 
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Kat.No.69 

simul ite, Dindymenae dominae uaga pecora, 
ııliena quae petentes uelut exules 1oca 
seetam ıneaın executae duce me nıilıi comites 
rapidum salnın tnlistis trnculentaque pelagi 
et corpus enirastis Ueneris nimio odio, 
lıilarate erne citatis erroribus animuın. 

15 

mora tarda mente cedat: sinını ite, sequimini 
Plırygiam ad donnun Cybelles, Plırygia ad nemora deae, 20 
u bi cymbaluın ,sı_mat uox, u bi tympana reboant, 
tibicen ubi canit ,Phryx cuı·ııo graue calamo, 
ubi capitıı. ınıı.eıuı.des ui iacinnt lır:derigcrac, 
u bi sacra saneta acutis ululalibus agitmı t, 
ubi sucnit illa diuae uolitare unga colıors. 25 

quo nos decet citatis celcrare triııUdiis.': 
sinıtıl haec comitibus Attis cecinit, notlıa ınulier, 
tlıiasus repente linguis trepidantibus ululat, 
lcue tympannın remugit, cana cymbala recreı)ant, 
uirideın citus ·adit Idam properaıı tr. pede clıorus. 30 
fııribnııcla siınul anlıelans uaga ındit animaın agens 
comitata tympano Attis per opacı neınora dux, 
ueluti hıncnca uitıı.ııs on us indoııda iugi: 
rapidae ducem secııııtur Gallae p:·opcripedcnı 
itaquc, ut cloıııum Cybclles tetige:·e lassulae, 35 

niınio c laborc somııuın capiuııt s:ııc Cerere. 
pigcr lıis labaııtc lıı.ııgorc ocıılos sopor opcrit: 

Catull. LXIII.31-61. 

158 

':Eşlik eder onlara defiyle önderleri Attis, gölgeli korular arasında, yabanıl bir 

düve gibi, boyunduruğunun ağırlığından kaçan: hızla izler Gallalar ayağına çabuk 

önderlerini. Böylece ulaşınca Cybele'nin tapınağına yorgun argın, ekmek bile düşünecek 

halleri kalmadan dalarlar uykuya. Dermansız kalınca ağır bir uyku çöker gözlerine: 

Dingin bir sessizlik içinde kaybolur ruhlannın taşkın çılgınlığı". 

"Ama ışıl ışıl gözleriyle altın yüzlü Güneş dolaşmaya başlayınca gökyüzünde, katı 

toprakta, çılgın denizde, diri küheylanlanyla kovunca gecenin gölgelerini, kendine gelen 

Attis'i terk edip gitti uykusu o zaman: Çırpınan gögsüne aldı onu tanrıça Pasithea. 

Dingin sessizlik sonrasında, düşüncesiz öfkesinden arınmış, yaptıklarını bir bir aklından 

geçirdi Attis o an ve açık zihniyle gördü yitirdiklerini ve nerede olduğunu, geri dönüp 

kumsala koştu tutkuyla yanarken yüreği orada engin denize bakıp yaşlı gözlerle kederli 
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sesiyle şöyle seslendi yurduna hüzün içinde: "Ey beni yaratan, beni doğuran yurduın, 

seni terk eden efendilerini bırakıp kaçan beslemeler gibi, zavallı ben, İda dağının 

korularında doğrulduın ayaklarıının üzerinde, kar ortasında,yabanıl hayvanların buz 

kesmiş mağaralarında yaşamak için ve girmek için çılgınlıklannı gösterdikleri bütün 

gizli inlerine: Nerede, hangi yörelerde yer aldığını düşüneyiın, ey yurdum? Göz 

bebeklerim sana yöneltmek istiyor bakışlarını, şu yabanıl öfkeden kurtulup bir an önce. 

Ben miyim evimden uzaklaşıp bu korulara sürüklenen? Uzak mı kalacağım yurdumdan, 

ınülklerimden, arkadaşlarıından, ana, babamdan, pazar yeriınden, güreş okuluından, 

koşu alanıından, spor okuluından. Zavallı, ah zavallı kalbiın, bir daha, bir daha 

yakınınalısın!". 
abitbquiete molli rabidus furor animi. 
sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis 
lustrauit aetlıera album, sola dura, mare ferum, 
pepulitque noctis umbras uegetis sonipedibus, 
ibi Somnus excitam Attin fugiens citus abiit: 
trepilante eum recepit dea Pasitlıea sinu. 
ita de quiete molli rapida sine rabie 
simu' ipsa pectore Attis sua facta recoluit, 
liqui<:aque mente uidit sine queis ubique foret, 
anim:ı aestuante rusum reditum ad uada tetulit. 
ibi maria uasta uisens lacriınantibus oculis, 
patriam allocuta maesta est ita uoce miseriter: 
,Pakia o mei creatrix, patria o nıea genetrix, 
ego c.ıuam nıiser relinqnens, domiııos ut erifugae 
famuli solent, ad Idae tetuli ııemora pedeın, 
nt arud ninem et ferarum gelida stabula forcın 
et ea:·nm omnia adirem fnribuııda latibula: 
ubina:n ant quibus locis te positam, patria, reor? 
cupit ipsa pnpula ad te sibi dirigere aciem, 
rabie fera carens duın breue tempus animus est. 
egoııe a mea remota lıaec ferar in nemora doıno? 
patria, bonis, amicis, genitoribus abero? 
abero foro, palaestra, stadio et guminasiis ? 
nıiser a miser, querenduın est etianı atque etiam, anime. 
quod ~nim genus figurae est, ego non qnod obieı·im? 
ego ınnlier, cg·o adulescens, ego eplıebus, ego puer, 
ego gmnnasi fui fios, ego eram d ec us ol ei : 
milıi iannae frequentes, milıi Jimina tepida, 
nıilıi f:oridis corollis rediınita doınus enıt, 
linqne:ıdnnı ubi cssct orto ınihi solc cubiculnın. 
ego n ~:ne de um miııistra et Cybeles tamula ferar? 
ego m :ı en as, ego ın ei pars, ego uir s terilis ero? 
ego lüidis algida Idae niue aınicta loca colaın? 
ego u~taın agam sub altis Plırygiae columinibus, 
ubi cerua siluicultrix, ubi aper nemoriuagus ? 
iam iaın dolet quod egi, iam iamque paenitet." 
roseis nt lınic labellis soııitus abiit celer 
gcınin<:.s deonım ad auris ııoua nuntia referens, 
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Catull. LXIII. 62-90. 

"Hangi suret kalmış ki ben bürünmemiş olayım? Delikanlıydım, gençtim, 

çocuktum ben, şimdi kadınım, spor okulunun çiçeğiydim, güreş okulunun onuru: Tıklım 

tıklım olurdu kapıın, sıcacık kalırdı eşik, evim vardı çiçekten çelenklerle donatılan 

yatağımdan kalkar kalkmaz güneş doğarken. Şimdi, tanrıların hizmetçisi mi olacağım 

ben, Cybele'nin beslemesi? Bacchus rahibesi mi olacağım, kendimden bir parça ha, kısır 

bir erkek mi yoksa? Yeşil İda'da karla kaplı, soğuk bir yerde mi yaşayacağım? 

Phrygia'nın yüce doruklarında mı sürdüreceğim yaşamımı? Yaptıktarım acı veriyor bana 

şimdi, pişmanlık veriyor". Gül renkli dudaklarımdan çıkınca bu ses, götürünce yepyeni 

haberler tanrıların kulaklarına, çözer o zaman Cybele aslanlarının boyunduruğunu, solda 

duranı, sürü düşmanını, dürterek der : "Haydi, haydi git gözü pek hayvan çılgınlık ele 

geçirsin bu adamı, rahatsız etsin, git ki çılgınlık geri döndürsün onu koruya, 

egemenliğimden kaçmak isteyen bu özgürlük delisi adamı. Haydi, \·ur sırtına 

kuyruğunla, şahlat kırbaçlarını, öyle vur ki, yankılansın böğürmeleri dört bir yanda. salla 

kızıl yeleni kaslı boynundaki gözüpek hayvan!" Bunlar söyler Cybele, tehdit edercesine. 

çözüp eliyle boyunduruğu. Kendi kendini azdıran yabanıl hayvan yerinden uğrar 

kızgınlıkla, yola çıkar, kükrer, kırıp geçirir fundalıklan ayaklarıyla. Ama bembeyaz 

köpüklü kıyının ıslak kısmına gelip de görünce kadınsı Attis'i, denizin parlak yüzeyine 

yakın yerde, atılıp saldıı·ır üstüne: Yabanıl korulara kaçar Attis, aklını yitirir. Yaşam 

boyu kalır, tanrıça Cybele, Dinymus'un sahibesi tanrıça, evimden uzak olsun senın 

çılgınlıkların: Haydi, git başkalarını hiddete sal, başkalarını çıldırt, haydi! ". 

ibi inneta iuga rcsoluens Cybelc leonibus 
lacuumque pccoris lıosteın stimulans ita loqnitıır: 
,Ageduın" inquit ,age fcrox, i, fac ut Jıunc furor agüet 
fac uti furoris ictu reditum in nemom ferat, 
mea libere niınis qui fugere imperia. cupit. 
age caede tcrga cauda, tua uerbera patere, 
fac cnneta mugienti freınitu loca retoncnt, 
rutilaın ferox toı·osa cernice quatc iubam". 
ait lıaec minax Cybclle religatquc inga manu. 
ferus ipse sese adlıortans rapidum incitat aniıno: 
uadit, fremit, refringit uirgulta pede uago. 
at ubi lıumida albicantis loca litoı·is adiit, 
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Kat.No.71 

Liv. 29.14.10-14. 

"Scipio taşı bizzat gemiden alıp karaya çıkardıktan sonra, onu kente götürecek 

olan kadınlara emanet etmekle görevlendirilmişti. Gemi Tiberis'in ağzına vardığında, 

emredildiği gibi yaptı ve denizi kürekleriyle yarıp tanrıçayı rahiplerinden alarak karaya 

çıkardı. Kentin ileri gelen kadınları ... onu teslim aldılar. Bunlar tanrıçayı sıra ile taşıyıp, 

elden ele geçirerek götürdüler. Bütün kent tanrıçayı sırayla taşıyıp, elden ele geçirerek 

götürdüler. Bütün kent tanrıçayı karşılamak için toplanmıştı ve güzergahları boyunca, 

girişlerin önünde tütsü yakıcılan yerleşmişti. Halk tütsüleri yakarken tanrıçanın Roma 

kentine istekle ve dostça girmesi için yakarıyordu. Kadınlar tanrıçayı Palatinus 'ta yer 

alan Zafer tapınağına taşıdılar. O gün, 4 Nisan, bayram olarak ilan edildi. Kalabalık halk 

grupları, Palatinus'taki tanrıçaya arınağanlar getirdiler, orada tanrıların şölen sofraları 

kuruluydu ve Megalesia adı verilen oyunlar düzenlendi ... ". 

Kat.No.72 

Ov. met. IV.181-244. 

"Berecyntus kavalı üfleyerek bir nefes eğri borusuna ve başlayarak ldalı Ana'nın 

kutlamaları. Hadımlar yürüyerek ve gümbürdetecek çukur tefleri ve ziller çalınacak 

çangırtılarıyla ... Tanrıça heykeli taşınacak yollarda feryatlarla ... "Büyük tanrıça niçin 

hoşla~ır sürekli sesten?" Böyle sordum, böyle cevapladı Erato: "Saturnus'a bir kehanet 

ulaşmıştı: "Sen, en iyi kraL oğlun tarafından asılacaksın". Korkarak tanrı doğar doğmaz 

yutar evlatlarını ... Rhea homurdanır, hiç anne olamayan ... Juppiter doğduğu zaman 

giysiye sarılı bir taş geçti (Saturnus'un) boğazından ... O zaman Ida'nın sarp silsilesi inler 

çınlamalada çocuk güvenle ağlasın diye: Kimi kaba kalkanlarını kimi boş miğferlerini 

değneklerle çınlatır. Budur Curetes'in görevi, aynı zamanda Corybantes'in. Hep 

saklandı bu giz ve hep yenilenir öykünmelerde; Tanrıçanın hizmetkarları tuncu ve deriyi 

gümbürdetirler, zilleri çarparlar miğfer yerine ve kalkan yerine davulları. Kaval yine 

eskisi gibi Phrygia havaları çalar. .. Sordum: "Nereden gelir uzuvlarını kesme dürtüsü?" 

Anlattı: "Phrygia'Iı genç, güzel yüzlü Attis ormanlarda kule taşıyan tanrıçayı yendi 

lekesiz aşkla .. .itaat sözü verdi ama yeminini bozdu ve Nyınpha Sagaritis ile kendisi 
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olmaktan çıktı. Bunu için öfkeli tanrıça onu cezalandırdı, Attis çıldırdı, evı başına 

yıkılıyordu sanki, kaçtı koşarak Dindymus Dağının tepesine, kah "Meşaleleri kaldırın", 

kah "Kamçıları kaldırın diye bağırır"; yemin eder Palaestine tanrıçalarının orada 

olduğuna. Keskin bir taşla kendini hadım edip uzun saçlarını peşinden sürükledi, kir toz 

içinde. Şöyleydi çığlığı: "hak ettim, kanla hak ettiğim cezaları ödüyorum, bana zarar 

veren o bölümler yok olsun" ... kasıldarının ağırlığını kaldırıp attı. .. çılgınca kendinden 

geçmesi örnek oldu ve kadınsı rahipleri saçlarını saHayarak aşağılık uzuvlarını keserler". 
180,. t13r iungat r_ııitau,· terque- resolnat equos 

Kat.No.73 

protiııus inflexo Berecyntia tibia corııu -· 
flabit, et Idaeae festa pareııtis eruııt. 

ibuııt semiınares et. iuania tympana tundent, 
aeraque tiıınitus aere repulsa dabuııt. 

ipsa sedens ınolli comitum ceruice feretur 185 

-... uı·bis per medias exulutata uias. 
scena sonat, lnclique 1\ocant. 

. IV, 221-244: 
,unde ueııW', dixi, ,sua ınembra seeaudi 

impetus ?': ut tacui, Pieris orsa loqui: 
,Plıryx ımer in siluis facie spectabilis Attis 

225 
turrigeranı casto uinxit mııore deaın. 

lıuııc sibi seruari uoluit, sua templa tueri, 
et dixit: ,,semı>er fac puer es se uelis.': 

ille fıdem inssis dedit et 11si meııtiar", inquit, 
,ultima, qua fallam, sit uenııs illa milıi". 

fallit/et fıi nyinı)!TtSagarilid~~(lesinit (3SSe 
quod. fuit .. lıinc poeıi.as exigit,ira <leae. 

n ai da< uolıiei·ibus. snccidit: in arbin·e factis: ·.•. 
illa peı~it: fatnın iı~idos arboi:)i·at .. · 

lıic fıirit et credens- thalami procıunberejectum ....... · .... ı .. . . . ... ,.. . ··-··-··--

. 230 

. · efftio·it et cuı·sn Dindyma summa petit. 
et mod~ ,to lle faces !" ,remoue" mo do ,uerbera !'' ciamat: 235 

saepe Palaestinas iuı·at adesse deas. 
ille etianı saxo corpus laniauit acuto, 

longaque in immundo puluere tracta coıııa est, 
uoxque fuit: ,merui, meritas do sanguine poenas: 

alı! pereant partes, quae n oc u ere ınilıi 1 
alı pereant!" dicebat adhuc. onus iııguinis aufert 

240 

Sen. Ag. 686-690. 

"Hüzünlü alay, kadınımsı rahiplerin örneği, seninle birlikte keserler kollarını, 

şimşir kavalın boğuk sesiyle, kulelerle taçlanmış Ana'yı onudandırmak için göğsünü 
yaralarken ve Phrygia'lı Attis'e ağlarken". 



• 
Kat.No.74 

163 

Stat. Silv. 1.5.36-38. 

"Meşhur Synadik merrneri kırmızı lekelerini Attis' in mağaraya akıttığı kanından 
almıştır". 

Kat.No.75 

Silv. I, 5, 35..:..::..38 (cd. Vollnier}: 
sola nitet fiauis N'omaclnnı clecisa metailis 
pnrpura,. sola, . can o, Pl!rygiae qnaın Synnaclos an tro 
ipse _cruenta.nit maculis Incentibns Attis. 

(J.mııJw·a_ = porplıyrites). . rf. si le. Il, ·2, 87J8. 

Stat. Silv. V.1.222-224. 

"İtalyan Alma'daki güçlü Appian'ın açık verdiği yerdeki şehirden önce bir alan 

vardır burada güçlü Appian İda' nın akıntılarını daha fazla hatırlamaz". 

Kat.No.76 

Silv. V, 1, 222-:-224: __ 
est lo~ıı~ ante uı·bem; q\1a- priiı1um nascitt1r iıigens 
Appia qnaqne Italo gemitus Alınone Cybebe 
ponit et Idaeos iam non reminiscitnr amııis. 

Stat. Silv. V.3.242-245. 

"Sadece bir evliliğin ateşini biliyorsun, sadece bir kıvılcım sana ilham verdi. 

Emin olarak annemi senin varlığını ayrı tutamam ve o seni görüyor ve sabahları ve 

arifeler senin mezarını selamlıyor, diğer sadakat eder gibi görünen kadınlar Pharian ve 

ya Mygdonion'un mezarında hazırdırlar ve ölü bir yabancıya ağlarlar''. 

Silv. V, 3, 242-245: 
te (ıxttrem mater) seııtit lıabetqne, 

te uidet et tumnlos ortuque obitüc1ue salntat, 
nt Pharios aliae ftcta pietate dolores 
J\Iygcloniosque colnnt et ııon sna funera plorant. 
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Stat. Thebaid. X.170-175. 

"Böylece kan ile lekelenmiş Phryg'li, Girit'li Anne mükemmel tapınağından 

teslim çağrısı yapar, kendini bıçak ile yontulmuş silahların bilinçsizliğine atar. 

Kendisine karşı kutsal çam yontusuna çarpar ve kendi kanlı saçını fıı'latır ve koşarak 

yaralarını azdınr, bütün ülke ve yaralı adanmış ağaçlar şiddet içerir ve panik halinde 

aslanlar savaş arabalarını şahlandırır". 

Kat.No.78 

St~tius Thebaid. X, 170-:-175 (ed. J(olılmamı): 
· sıc Plıryga terrificis genetı·ix Idaea crıientum 

elicit ex adytis consumptaque bracclıia ferro 
scire ~ıetat; quatit ille sacras in pectoia ·pin us 
sangumeosque rotat crines et uulnera cuı·su ·' 
exanimat: pauet oınnis ager respersaque* cultris 
arbor, et attoniti currum erexere leones. '.· 

Stat. Thebaid. X. 224-227. 

"Korkunç görünümü ile ileriye atılır, hiçbir sesle paniğe kapılmadan ve paniksiz, 

bütünüyle uınutsuzluğun o güveniyle ve korkmaktan daha korkmuş, Phrygia'da bir 

gecede. Dindymus feryatla yeniden seslenir ve kadınların çığlıklannın deli eden lideri 

üzüntü arttıran Simois'in harelerine doğru hızlanır tanrıçanın kendisi kan dökme uğruna 

kendini seçerek bıçağı verdi ve kendi yünlü yumuşak çelengi ile işaretledi". 

~ebaid. XII;'224-227:··c >·~':.' 
nocte ılelut Plırygia 'cıüıi'c lariıentata resnitant 
Dindyma, pinigeri rapitur Sim_oentis ad arnnem 
dnx uesaua chori, cuins dea sanguine lecto 
ipsa dedit ferrum et nittata fronde notanit. 
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Martial. 11.86.4 1 5 . 
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"Alt üst olmuş mısralarda kendime saygı duymadığımdan, açık saçık ayyaş 

söylemlerimden de geri durarnıyorum çünkü hiçbir yerde bir Grek sesi yok, ne de sana 

cevap vermiyor, ne de nazik Attis bana zorlama yapamıyor ... " . 

.fi-ai~-t_I~l§) cpigr. II, 8G, 4/5 (eel. Pricdlaender): 
nce dietat ınilıi lııeıılcntus Attis (i. c. Catulli c. LXIII 
mollcın debilitatc galliaınboıı. 

Kat.No.80 

Martial. 111.47.1-2. 

"Hani Capula girişinde bir yer vardır, suların serpintisiyle üstten ıslanır, Cybele 

rahipleri orada bıçakları Almo ırmağının sularında yıkarlar, Horatius'ların yattığı kutsal 

çayır, zümrüt gibi otlarla örtülüdür hani, çocuk Hercul tapınağı güneş altında sıcaktan 

çayır çayır yanar, işte oradan, tıklım tıklım eşya yüklü bir arabada, Bassus götürüyordu 

araç gerecini, mutlu kıı·ın, Faustinus, bütün nimetini". 

Kat.No.81 

Martial. IV.41.1 13. 

1I!I, 47; lj2: 
Capena grandi porta qua ııluit gutta 
Plıryginınq ne .!IIatris Alıııo q ua la u at ferrum. 

"Sen cansız bir hadımdan daha fazla gayri insani olmadığından ve Celaenae'nin 

Ganymede'sinden daha fazla kadınsı olmadığından ki onun adı insan ruhunu çıldırtan 

anne çığlıklarının hadım edilmemiş duacısı olduğundan tiyatrolardan konuşabiliriz ve 

yerlerin ve fennanların şimdileri ve mor çizgili kadın elbisesi ve fikirler ve tokalar ve 

kopçaları ve fakir erkeklerin sünger ile yumuşatılmış ellerindedir". 

V, 41, 1-3: 
Spadone cunı sis euira.tior fluxo, 
et concubino ınollior Cebenaeoı 
qnem seetus ululat Matris entlıcac: Gallnsı .. 
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Martial. VIII.46.1 14. 

"Senin alçakgönüllülüğün çocuksu inceliğindedir, çocuksu kuşağın, çocuksu 

Hippol)tus'undan daha namusludur. Sen Diana'yı arzu ettin ve onu öğrettin o kadınla 

yüzmeyi ve ki o gayri insanidir. Cybele'yi Phrygia'lıya tercih edersen Ganymede'in 

yatağına kadar ilerlemiş olabilirsin. Fakat sen kendi keskinliğinde sadece kendi tanrına 

verıniş olurdun". 

VIII, 4G, 1-'.1: 
Qua.nta. tua est probitas, taııta es! iııfaııtia forınaı:, 

Cestc ımcrı pueı·o castior Hippolyto. 
tc seenın Diana uclit doccatqne ııatare, 

tc Cybclc totnm mallct habere Piıryge. 

Kat.l'-:o.83 

Martial. IX.2.13 1 14. 

··Cybele, şimdi git sefil paederastları(?) hadım et, burada bıçağın değerinden daha 

fazlası var ··. 

Kat.No.s-ı 

Martial. LX.2.5 1 7. 

rx, 2: 13/14: 
i nııııc ct ıniseros, Cybele1 ııraeciclc ciııaedos: 

ltaec crat, lıaec cııltris meııtula riigııa tııis. 

'"Bir isim tanrısal, kutsal nektardan daha tatlı, Cybele'nin sevgili çocuğu Attis ... ". 

KatSo.85 

Martial. X. 4.1-4 . 

lX, ll, 5-7 (de 1101Jiillc CililliC/ll l'tauu J!,aJ'/1111: 

ııomcıı ncctare dıılcins bento. · 
q no m all et Cybclcs pııer nocari. 

.. Oedipous'u. puslu gözlü Thyestes'i, Colchis'li kadınları ve Scylla'ları okursan 

mucize okursun sadece! Niye ilgilendirsin seni Hylas'ın kaçırılması, Parthenopaeus, 
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Attis? Nene gerek o uykucu Enymion? Ya kanatları erıyıp düşen çocuk? Sana ne, 

yanındaki sevgi özünden nefret eden, kaçan Hermaphroditus'tan? Ne işine yarar senin 

boş oyunlar kötü bir kağıda yazılmış hayallerT'. 

Kat.No.86 

X, 4, 1-1: 

Qui legis Oedipoden caliganteınque 'l'lıresten. 
Colc1ıidas et Scyllas, quid nisi monstra legis? 

quid t.ibi mptns Hylas, qnicl Partlıeııopaeus et Attis, 
quid tibi dormitor proderit Endymion? 

Martial. XI. 84.1-4. 

"Yeraltı kaynaklanna inmek isteyen korksun, aklı varsa, berber Antiokhus 'tan! 

Ak kolları, bıçaklar daha az vahşetle parçalar. sofu günılı çıldırınca Phryg sazında; 

boğulmuş fıtığı Alcon daha ustaca oturur! Traş etsin o, fakir köpeksileri, stoalı sakalı, 

soysun atın boynunu tozlu yelesinden! ". 

Kat.No.87 

Martial. XIII.64. 

XI, 84, 1-4: 
Qui nonduın Stygias descendere quaerit. acl umbras, 

tonsorem fııgiat., si sapit, .Aııtiochuııı. 
alba. ıninus saeuis lacerantuı· bracclıia cnltris, 

cum fudt ad Plırygios eııthea tın·ba ınodoş. 

"Dişi kuş boşu boşuna teslim etti onun verimsiz koşasına. Bu kuş Ana Cybele'nin 

kuşu olarak göründü". 

XIII, 64 (c{. 63): 
Succuınhit sterili frustra gallina mari~:>. 

hunc matris Cybeles esse decebat. ıwem. 
2 lıunc R./11, hane QEFw. 

Kat.No.88 

Martial. XIV.204. 

"Tunçtan cymballar Büyük Ana'nın se,·gilisi Celaenae'nin oğlu için yas tutuyor, 

Büyük Ananın rahibi istekli olduğu zaman sıklıkla beğenilmek istiyor". 



• 

Kat.No.89 

Apul. met. IV.26. 

XIV, 20-1: Cyın bala. 
Aera Celaeııaeos lugeııtia l\Iatris aınores 

esurieııs Gallus uendere saepe solet. 
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"Bu tür içinde bizim evliliğiıniz Hippodeınia ve Protesilous'un evliliği gibi zayıf 

ve rahatsız ediciydi, fakat Ana Tanrıça şimdi benim ınutsuz kaderimi yenisi ile 

değiştirdi ve arttırdı". 

Kat.No.90 

AP n 1 e i u s l\Ietaınorph. IV, 26 (eel. mil der Vlict): 
sic ad instar AttLcli.s uel Protesilai dispestae disturbataeque 

nnptiaa · ' · · · 

1 attidis F, Athracidis Beroald. 1!;sscıılıarc7t :pidis o Atyis 
Kicss7ing apıtel E. J.l!aass, Comm. mytlıogı·.lnd. lect.' Gı-yplı.t886f87 
J.>. XV 1 dispestae Bertiniaıms, dispect~ F, despecte og. 

Apul. met. VIII.27-29. 

"Ertesi gün Kybele rahiplerinin çeşitli renklerde giyinip kuşandıklarını gördüm. 

Biçimsizce süslenınişlerdi, yüzleri boyalı, gözlerine rimeller çekmiş, ipekten değişik 

renklerde giysiler içindeki rahipler, tanrıçayı da giydirip eşeğİn (kendisinin) üstüne 

koyarlar ve kavallar çalıp baltalar ve kılıçlarla çılgın gibi dans etmeye başlarlar ve yola 

koyulup birçok köyden geçerek zengin bir adaının evine gelirler. Bu eve giren rahipler 

deli gibi ulumaya başlarlar. Bu arada başlarını öne eğip saçlarını havada dairesel 

hareketlerle döndürüp sallarlar. Bununla yetinmeyip kendilerini ısırıp kollarını 

yaralarlar. Bu rahiplerden birisi, iç çekip tanrısal esinle kendinden geçmiş gibi yapar. 

Sonra sanki uykudan uyanır gibi, kendine gelir ve tanrıçanın tanrısallığına uygun hareket 

etmeyip onu rahatsız ettiğini söyleyerek kendisini cezalandaması için Kybele'ye 

yalvarır. Sonra, koyunun aşık kemiklerinin bağlandığı püsküllü düğmeleri olan bir 

kaınçıyla bedenini kamçılar. Kaınçıladığı yerlerden akan kanlar sonucu bitkin düşer ve 

onunla birlikte diğerleri de gösteriyi keserler. Rahipleri seyreden kişiler kucaklarına 

paralar, şarap dolu kapları, süt peynir, un ve buğday bırakırlar". 



Kat.No.91 

Arnob. V.S-8. 

169 

"Genç Attis' e Agdistis ve Magna Ma ter aşıktır ve Agdistis gizlice Attis' e bir çok 

kez av hediyesi vermiştir. Attis bir gün sarhoşluğu sırasında onların aşkına ihanet eder 

ve Midas'ın kızı la ile evlenir. Kral Midas düğünden Agdistis'in haberi olmasın diye 

şehir kapılarının kapatılmasını emreder. Ama Magna Mater şehir duvarlarını başı ile 

kaldırarak içeriye girer. Agdistis çılgınlık içinde tüm topluluğa saldırır ve bunun 

sonucunda Attis kendisini bir çam ağacının altında hadım eder ve kestiği genital 

organını Agdistis' e fırlatır. Magna Ma ter bunları gömer ve bunlardan menekşeler 

meydana gelir. la ise Attis'in bedenini yüne sarar ve Agdistis ile birlikte o da ağlar. 

Daha sonra la'da kendini öldürür ve bedeni Magna Mater tarafından gömülür. la'nın 

kanından mor menekşeler mezarından da badem ağacı meydana gelir. Magna Mater, 

çam ağacını mağarasına taşır ve Agdistis ile birlikte Attis için ağıt yakar. Üç kader 

tanrıçasının isteğine rağmen Zeus, Attis' in tekrar dirilmesine izin vermez. Ancak 

bedeninin çürümemesine, saçlannın uzamasma Ye küçük parmağının hareket etmesine 

izin vermiştir. Bumm üzerine Agdistis, Attis'in bedenini Pessinus'ta kutsar ve her yıl 

rahipsel kutlamalar ile onurlandınlmasına izin verir". 

5 Apud 'l'imotlıeum 1 non ignobileın tlıeologorum uııunı1 
ııec .non apud alios aequc doctos super :Jiagna eleorum Mıı.tre 
superque saeris eius origo Jıaec sita est, ex reconditis anti
~lni.tatunı libris et ex intimis eı·uta, quemadnıoduın ipse seribit 
ınsınuatque, mysteriis. in Plırygiac fiııibus inanditae per omııia 5 
nas~it~tis petra, inquit1 est quaedaın 1 eni nonımı est Agdus, 
regıoıııs eius ab.indigenis sic uoeata. ex ea lapides snmptos 
si e nt Themis mandanerat praeeinens 

1 
in or bem mortaH bu~ 

nacnuın Dcucalion iaetv.uit et Pyrra, ex quibus eum eeteris 
et lıaec l\Iagna quae dicitur iııformatıı est Mater atque ani-ıo 
m ata diuinitus. Jıaııc in uertiee ipso petrae da.tam quieti et somno 

,1ia ıhı•cufthov ltrpüı•cıı 
a;r/(!IW l~ J'"ı•, 

nequam incestis Iuppiter ~upi4itatibus 
adpetiuit, sed cum obluctatus din id 
qnod sibi promiserat optinere ııequis
set., uoluptatem in lapidem fudit uictus.ıö 

·ı~ı· M: &dı :;.~6Yoı• chEl- lıinc ı)etra coneepit
1 

et mugitibus edi
mı . ôcti,ııoı•a ôm:J.a tis multis prius mense ııascitur decimo 

·.·· · EXOYra alöoza; ,'rCt fltV ' fuaternO ·• ab:: nominecc.COgllOllliJ~atUS 
. -~,:;lıvoQ6ç,;_:.,_~~ o! .. a~ı-wv :._Agdestis. huic rob ur inuictum et fero~ 

.;~~~:fj[~l~~·~ı~!,;~;,;;~f1%ı~~ıTiıfh~:t !f\iC~J~~~ei:::~~· 
.. ·~<s : :. ·~:. , _ni ~·apta diu~stare,. .. dİsperdere, imma-

nitas quo aııimi -duxerat· · noıı· deos 
'' .. ' .. '' .. ,,.. .... . ' ' 

curare; non homines· ··ııec pi·aeter ·se 
quicquam·· potentius . erede-re terras,· 25 



Kat.No.92 

Min. Fel. 23.4. 

170 

"Dindymon tepelerindeki Kybele hakkında konuşmaktan utanıyorum. Kybele, 

talihsiz dostunu mutlu etmeyi başaramayınca - çünkü çok sayıda tanrı doğurduğundan 

çirkinleşmiş ve yaşlanımştı - bir tanrı olan (Attis'i) hadım ettirdi. Bu öykü nedeniyle 

Gallos'lar kendi bedenlerine aynı cezayı uyguladılar. Bunlar kutsal ayin töresi değil, 

işkencedir". 

Kat.No.93 

Firm. 111.2. 

consic:era deııiqıw-· sa cra ipsa ·et ipsa ı~ıysteria: inueııies 
exitus tri:otes. fata et fuııera et luctus atque plaııctus mi
serorunı (~eor~ını .... Cybelae Dindyma pudet dicere, quae 
adulterum suuın infeliciter placitum, quoııiaın ipsa et deformis 

et uetııla, ut ınultorum deorum ma ter, ad stuprum iıılice:·e 5 

non poterat, exsecnit, nt de um scilicet faceret eunuchu:ıı. 
propter hane fabulam Galli eanı et serniniri sui corporis 
supplicio colunt. lıaec iam non snnt sacra, tormenta sunt. 

"Bir yaniışı örtbas etmek için ayin töresinin fizik temelli bir açıklaması olduğunu 

ileri sürerler. Derler ki toprak ekini sever, Attis ekinin meyvesidir; ona verilen ceza, 

çiftçi tarafından orakla olgun ekinin kesilmesidir. Attis'in ölümü de toplanan toprağa 

saklanmasıdır; böyle derler, serpilen tohum yıllık sürelerle yeniden yeşerdiğinde o 

yaşama döner. .. ". 

libet inme explanare quibus se signis uel quibus sym
bolis in ipsis superstitionibus miseraııda lıominum tuı·ba co
gnoscat. lııı,bent enim propria signa, propriaı·esponsa, quae illis 
inistorunı sacrilegiorum coetibus.diaboli tradiditdisCiıllina. in 
·quodam templo, ut in interioribus partibus Jıomo moriturus llOssit5 

Kat.No.94 

Firm. XVIII.l. 

"Bir tapınakta. ancak kendini ölüme adayan kimsenin kabul edebileceği iç 

bölümlerde din yoluna girecek aday şöyle der: "Teften yedim, zillerden içtim. Attis'in 

gizemlerine erdim". 



.ad1nitt.i; dicit: ,;de tympano· manducaui, de cymbalo 
·b i bi et r eligioni.s secreta perdidici," quod graeco ser
:ınone di ci tur l x '&V ft re &v o v {J e {J Q ci> n a

1 
lıi xv ft {J & ). o v re tre ctJ

:x_a~~rtrova fıvui?]g './.tnewg.-)nale, mişer homo, de admisso 
facincı;e confiteds: IJestiferum ueneni uirus haiisfsti eÇnefarii fu~ ıo 
roı·is instinctn Jetale pocnlum lambisti: ·ci bum is tum IPors sequitur 
semper et poena, hoc quod bibisse te pracdicas nitalem uenam 
stringit in mortem et sedes animae cantaminat et malorum con-

Kat.No.95 

Firm. XXII.l. 
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"Geceleyin tahtırevana tersine bir heykel konur ve ona vezinle gözyaşı dökülür. 

Herkes bu yapmacık ağlayıp sızianınaya doyunca ışık yakılır; bir rahip ağlayanların 

ağızlarını yağlar ve şunları söyler: "Cesaret, din yoluna girenler, tanrı kurtuldu, 

acılarımızdan doğacak bizim de kurtuluşumuz". 

Kat.No.96 

-Ali u d etianı sj'm bol um proferimus, nt contaıninatae evgi-_ 
tationis sceleı·a renelcntür, cuius totus onlo dicendus est, nt 
aput omnes constet diuinae dispositionis legem peruersa diaboli 
esse imitatione corruptaııı. nocte quadanı simulacrum in lectica 

5 supinum ponitur et per numeros digestis fletibus plangitur: 
deiııde cnııı s~ ficta lainentati6ııe satiaUerint, lumen_ inferttır: 
tunc a sacerdote onmium qui ilebant fauccs uııguentur, quibus 
pernnctis saceı~dös hoc lento mnrmure susurrat: 

.(}a(!qeire ftvu-ıaı 'l:Oü .(}eoü uwwaptvou · 
lo ,, ' ~ - l 1 ' wı:at ya(! 11,uıv x reovwv uwı:r;qw. _ 

... idolum sepelis, idolnın }Jlangis, idolum de sepultura proferis, 
et miser cuın haec feceris gaudes. tu deum tuunı liberas, 

Philocalus. fasti anno 354p. 

"15 Mart C anna intrat 

22 Mart Arbor intrat 

24 Mart Sanguem 

25 Mart Hilaria 

26 Mart Reqoietio 

27 Mart Lavatio 

28 Mart initium Caiani". 



• 

Kat.No.97 

. ~- _ ];>~il o cal tlsf::rastÇ"~nno_~·~54- P·_:Çl~İ;_ ~onscFipti (c{. Tlı. 
lıfommsen, CIL 12 2J . . 312): .. ı . 

Id. l\Iart .. Canna iııtrat. 
XI. K. Apr. Arbor intrat. 
IX. K. Apr. Sangneın . 

. ,, VIII. K. Apı~.:,_Hilaria. . •. • 
. "VII. K. Apı":_Requetio. 
,_ -' Vt K. Apı".: Lam\tio. 

V. IL Apr. )nitium Caiiıni. 

Aug. civ. VII.24. 

172 

"(Toprak'a) Büyük Ana da denir; elinde tuttuğu tef, dünyanın çevresine, başındaki 

kuleler kentlere işaret eder; otururken tasvir edilmiştir çünkü her şey etrafında dönerken 

o hareketsizdir. Tanrıçaya hadım edilmiş Gallos'lar hizmet eder, bunun anlamı, tohumu 

olmayan kimsenin her zaman toprağı izlemesi gerektiğidir. .. önünde hoplayıp sıçrarlar, 

toprağı ekenlerin oturamayacağını göstermek için, her zaman yapacak bir şeyi vardır. 

Çalgı zillerinin sesi, insanların elindeki araçların hareketine, hepsinin çıkardığı patırtı, 

toprağın işlenmesine işaret eder. Müzik araçları tunçtandır çünkü demir bulunmadan 

önce insanlar tuncu işlerlerdi. Ona bir aslan eşlik eder, aslan serbest ve evcildir, boyun 

eğemeyecek ve işlenemeyecek toprak türü olamayacağını gösterir". 

Kat.No.98 

Aug. Civ. VII.26. 

" ... ölümden sonra mutlu bir yaşam sürmek için kişi kendisini bu şekilde hadım 

etmek suretiyle adamak zorundadır. .. ". 

·;·;Y,!!ı, 26!_~--.-·: ~~:::"·.·· --- . ' ,_ .... ,,·_-_ ,,~, • 
- ~ •. ":•~ De turpittidine·sacrorı1in'1ıiahis 1\Iag·nae. _ 
_ : __ }t~mque de 1ll~!E!>!i1(eidein·:rıratı:i M~gnae coı1fı;a omu eni-. 
uiı;öftim mulihiın1qife -ııEi;eeuilcii~nL ç·onsc/Ci~atis, qui-:us~ue -i~~--~ 
lıesternum· diem madidis capillis facie dealbata -- fluentibus 

- -- . . J 

membris incessu feınineo pei' plateasuicosque Carthaginis etiarn 
a propolis unde turpiter uiuerent exigebant, nihil Uarro dieere 
uoluit nec uspiam me legisse comınemiııi. ... at uero ista 
1ıfagna deoruın Uater etianı Roınanis templis castratos intulit 
adque istam saeuitiam moreınque seruauit credita uiı·es 

- - ' adi mı are Romanorum exsecando -- iıirilia u i ro rum. 
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Kat.No.99 

Prud. X.154-160. 

" ... kara taşlar gümüş ile kaplıydı. Ve bir kadının özellikleri ile mevcuttu ve bir 

arabada oturarak taşınacaktır. Ve sizde buna öncülük edecek şekilde ayakkabılarınız 

dışarıda yıkanma yerine gidersiniz ve Alıno'nun küçük nehrine varıncaya kadar toprak 

üzerinde yürürsünüz". 

P riid e·n ti u s· contra Symınaclıum II, 51f2 (ed. A. Dressel): 
cur Berecyntlıiacus perdit truncata sacerdos 
inguina, cum ınılertım poesis castranerit Attin? 

II, 863/4: , _, . :Megalesius lıinc spado diris 
-- - .. ineerisus fnriis caeca·· ad responsa uocatur. -

Peristeplıan. X, 154-160: 
ınıdare plantas ante carpentum scio 

155 proceres togatos matris Ideae sacı·is. 

Kat.No.IOO 

Prud. X.l96-200. 

lapis nigellus euelıendus essedo 
muliebris oris clausus argento seclet: 

"O kendini kiratadı ve başkasının kalbini beslerneyi seçti ve tembel bir çoban 

olmaktan ziyade kaldı ve bir hırsıza kurban kaldı ve sürülerini kaybetti ve silahlarını da 

kaybetti veya ben acaba Cybele'nin mezarına gidebilir miyim? Hayır. Burada benim 

yolum üzerinde kendi kendini hadım eden çocuk vardı ki onun annmasından dolayı 

utangaçlığın parçalarını kesen çok büyük yaralada kendi kendini tekelenmiş tanrıça 

kucağında korudu. Anne bir çok ayİnde ağlamışlığa sahip bir hadım için vardır". 

':- qneın dnnY nd launcı•uın:· praeeundö ducitis, 
··- -, ._. pedes'·i•emoÜs' atteı~entes calCeis c··>· -

c/'·-Alın~hiso_usque':peı·ue~iti~ riuuluin-,:,_ -· : ___ . 

.•. x. ı?e;~~W~tb'!f~cf;jr;~~g;;;:~~~ ı 
piiei·-~sed obst:aJ· Gaii11si~ob":libidhiem 
per tı:is-te -uulıi'it~ pe~·~iıie see i un{_ d~decus 

. ab inpiıdicae~ tutıÜ; an)plexu deae,'- . 
pef• 'riitılta J'ıfatl-i sacı;a.:- plÖrnndui{"spado. 200 



Kat.No.IOI 174 

Prud. X.l002-1050. 

" ... kurban töreni yerin altında derince kazılmış bir çukurda yapılmaktadır. Son 

derece görkemli ipek giysiler giyen alnına bir bant, başına da altından bir taç geçiren 

rahip çukura indirilir. Çukurun üstü delikli tahtalada örülüdür. Kurban edilecek boğanın 

iki böğrü ve boynuzlarına çiçek çelenkleri, alnına da, parıltılı metal parçaları takılrnıştır. 
Boğa kurban edildikten sonra, gögüsü kutsal bir mızrakla deşilir ve sıcak bir kan dışarı 

akar. Bu kan buhar çıkararak damla damla aşağıya, çukura doğru süzülür. Çukurdaki 

rahip ilk önce başını akan damlaların altına koyar. sonra bütün elbisesini ve bedenini bu 

kana bular. Yanaklarını, kulaklarını, dudaklarını ve burun deliklerini bu kanın altına 

sokar. Gözlerini bu kanla yıkar, dilini ıslatır ve pıhtılaşmış kanı içer. Diğer görevliler 

boğanın gövdesini götürürler. Rahip kanlar içinde, kal ile ıstanmış başı kana bulanmış 

sakalıyla kan banyosundan dışarı çıkar. Bu ayinden sonra onun, kurban edilen boğadan 

çıktığına inanılan tanrısal yaşarnın bir annağanma sahip olduğu düşünülür. Rahip 

ölümsüzlük için yeniden doğmuştur; o artık tanrıdır ve kendisine tapılır". 

; tuni. per fı~e9.!1~11tes mille_ _riıiıanım uias 

.. ~~~b~~~3~tK·~t~~:~flc~i~i~~~~~7t -

.. guttilş. ~~ omnes.)ııı·.Pe .. su~l,~çtans caput, :~~= 
· et u~ste et oı~ıu pukefacfiis dıi·poı~e: . · · 
c' ''', qıuıı . .os sup~nat,obııi~"~ft'ert geuas; 
· suııponıt aures, I~bra, ııaı .. es- obicit, ·.· · ·• 

·. oculos et ipsos perluit liquoribus . / 

nec ıam palato parcit et~Jinguam rigat, 
doııec cruoreııı totus atrum conbibat. 

postquanı cadaııer saııguine egesto rio-eııs 
• ... - . . o 

conpage ab il1a Hanüıfcs rctı;nxerıııt-
procedit inde pontifex uisu horridus' 

/ o~teııtat nduın uerticem, barbam grauenı, 
uıttas nındentes atque amictus ebrios. 

lıunc inqninatuın talibus contagiis 
tabo recentis sordidunı piaculi ' 

.. . ' ) 

omnes salutant atqne adorant enıinus 
uilis · quod. ilinın sarigıiis. et b os mortu

1
us 

foedi(lateiıteın siıb cauei·nis laueriııt ... 
sed iıiıid macelluın pingH{(p'ııiuinariuın 
'd / . qn.ı .ınaximorunı laııcinatores gregum, 

enıscerata carne crudos erimin or? 



Kat.No.l02 
ı 75 

Prud. X. 1059-1084. 

"Ayinler vardır kendini sakatladığın, acının adak olması için bedenini 

sakatladığın. Esrimiş tapınıcı bıçağı hızla indirir kollarına, keser yer yer, yatıştırmak için 

Ana Tanrıçayı, esrimek, topaç gibi dönmek, gizemlerin hakkı sayılır, kesmeyen el 

itaatsizdir yoksa, yaralama barbarlığıdır göğü hak ettiren. Bir başkası kurban eder 

organlarını sakatlar kasıkiarını ve tanrıçayı yatıştırır sunar tanrıçaya utanılası 

armağanını ... mutludur kendine sakalsız yeni rahipler bulan Tanrıların Anası. Ya din 

yoluna başlayan kimse mührü aldığı zaman? Küçük iğneler koyarlar fırınlara, 

kızardığında onlarla bedenlerini yakarlar: Neresi dağlanmışsa bedenin işaretlidir o 

bölümler kutsanmışlığın. Görevi bitirip ruhu terk ettiğinde onu ve cenaze töreni ile 

mezara taşındığında, o bölümlerdir ince altın levhalarla kaplanan, örtülür böylece ten 

görkemli bir levhayla altından ... ". 

uilis quod illnm s~~gnis et bos mortuus 
foedis Jatenteın sub cauernis Jaucrint ... 

sed qnid macelluın pingnc pnluiııarium 
qn.id ınaxiınorum laııcinatores gregum: ' 
emscerata earııe crııdos erimin or? 
snnt sacra, quaııdo uosmct ipsi exciditis 
uotiuus ct cnın meınbra detrnncat dolor. 

eultrum in Jaeertos cxcrit fanaticus 
scctisquc 1\Iatrem bracclıiis placat dcam, 
fı:rerc ac rotari ius putatur ınysticuın; 
}):ırca ad seeandnın dextra fortur inpia, 
C<~elum ıneretur uulnernm crudelitas. 

ast lıic metenda dedicat geııitalia 
ınımen reciso mitigans ab inguine,. 
~il'crt ımdcııduııı scmiuir donnın deae, 
ıllam renulsa maseniini gcrmiııis · .. · 
ucııa effluenti }Jascit anetam sangnine. 

Kat.No.l03 

Claud. 117-120. 

" ... ve sen Cybele eğer kendi özgürlüğünUn denizini aşıp gelirse de ve Ida dağını 

karşılıklı olarak Romanın tepeleriyle değişirken kendi Phryg'li aslanlarını yıka 

Alıno'nun nehirlerinde. Ve bir annenin temennileriyle oğlunu götür". 



• 

Kat.No.l04 

Claud. 277-280. 
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" ... veya düşkün mü oldunuz ki, Mars değil, kendi tapınınanızın objesi olun, 

yuvartanan davulların eşliğinde Corybantes'in çılgınlığını taklit etmeyi öğrenin. Büyük 

ziller taşıyabilirsin, kutsal çam ile göğsünü delebilirsin ve erkekliğinden kalanı Phrygian 

bıçağı yok etsin". 

Kat.No.105 

XVIII (in Eiltropium)), 277--:-289: _ 

uel, si sacr_a placent; lıabeas _i>1·o 1\Iarte Cybebcıı; 
. rauca Celaeiui.eos ad tympana; disce furores~ 

.. cyınbala ferre licet pectusque in lidere pinu 
inguinis ·et rcliqunm Plırygiis abscidere cultris. 280 

Cia u d. 301-303. 

"Berecynthus'un doruklarında savaş arabası tekerlekleri bırakır. O konuşuyor ve 

davullarını mateminin güçlüklerini çevirdi. Attis, kendi adanmış öfkesini kutsal 

ağlamalar ile doldurdu ve Cybele'nin kahverengi asianı gözyaşiarına boğuldu". 

XX (in Eutropium II), 301-303: 

dixit (Cubele) et ad tl'istes conuertit tympaııa ı>laııctus. 
labeııtem patriam sacris ululatibus Attis 
personat et lacrimis torui ınaduere leones. 

- . 302 att~s P 1 (a in ms., t ıırior paene c), attys EA, atys n, 
actıs O, atlııs acld. cı, athis B, actas 1'. 

Kat.No.l06 

Lact. 8.6. 

"Bizzat Mater adamın kaçışı ve ölümünden sonra Phrygia'da başıboş dalanırken 

dul ve yaşlı kadın yakışıklı bir delikanlıya sevinç içinde sahip oldu. Çünkü sadakat 

göstermemişti. Üreme organlarından mahrum kalınca kadınlaştı. Bundan dolayı şimdi 

bile Galya'lı rahipler memnun olur". 



-=~~ah1iıl.' 1nstit. epitomae 8, 6: 
___ Mater ipsa post ftıgam et- obitum- uil'i- cum in Plırygia 

moraretur uidua et anus formonsum adulescentem. in deliciis 
lıabuit et 

1 

quia fıdeın non praestiterat, adenıptis geııitalibus 
effeminauit. ideo etiaın nnııc Gallis ·s~cerdotibus gaudet. 

Kat.No.107 

Amın. XXII.3. 7. 
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"27 Mart günü Roma' da Tannların Anasına yıllık tören alayları kutlanır. 

Tanrıçanın küçük heykelini taşıyan iki tekerlekli arabanın Alıno'nun dalgaları içinde 

yıkanarak temizlendiğİnden söz edilir". 

Kat.No.l08 

· r\-~f:Kiıi 'm-~ a:~=1(ş ~I arç·:e ll i~~-s XXIII,- s;~~l(c~l. Gaı~clt)laılsen ): 
-_--· -(liılianıis)'- <İierii s~~ tu~ :Kii~~das :~pÜies, -q_ti- 'Romae -

Jıfa~ı-~ _d eo rum pompae-·celebr~:ııt:u-1· -aıinales/ et ciui)entunı, quo 
uelıitur siıriulacrum, Aln1onisundis _ ablui perhibetur, sacroı·iım 
sollemnitate_ p_risco more conpl_et~, sohmo · per othim capto 
exultans pernoctauit et ·ıaetus. -- - :_ - 5 

1 Apriles ı'ııser-. Kiessliııg. 3 salmonis VP. 4 sollicitate 
vıp, 

Manetho, Apotelesmaticon V.177-180. 

t<Eğer Ares'in gece yarısı şiddet eylemleri yaptığını biliyorsan ve onunla birlikte 

Kronos'un ve Hermes'in de hazır bulunduklarını düşünüyorsan zilli tefin altında 

ellerinde keskin kılıç taşıyanlar Kybele'den ilham alan Attis'e öykünüyorlar". 

d o'~:1(!e_U /'VO[rjg .0."/._(!0.l'vxitov Ô{J(!t,;lOEQ{(JJ•, 
UeL avv -ıt[Joe K(!6ı'iJr 'lE xai 'E(!,UE/tj~-~~aetovia; 
:o.e&iıcı•oi-iı:ai.&,ııai~ :vrco- -ıvpiiw,a rp&iiyitvoii 6gu
._ftipov~tc!_(lı·a(t[lfc~{~#_EJ.1top_ ev.9-~ovz;~'(;XLY~ - -
··. --·:-._-_-_·:-.- ~ . ---·· . ..::··:_:_··-- ----- ---;--;-'- . 



Kat.No.l09 178 

Serv. Aen. VII.76. 

"Attis, sanki tanrıça olmaksızın hiçbir zaman ve hiçbir yerde herhangi bir şekilde 

övgü ve tapılına onuruna erememiştir. Ama tanrıçanın temel törenlerinde ve onun 

şahsında her zaman ön plandaydı. Mater Magna ise buna karşın kesinlikle Attis 

olmaksızın çok övgü ve tapılına onuruna ermiştir". 

ad Aei1~ VII, 761 : - - --

· · · re ne~-~ autem, ı~t et supra (acl v. 84) diximus, Uirbius 
e~t. nnmen_ conıunctum Dıanae, ut llfatri deum Attis, 1\Iineruae 
:Eırıclıtlıonıus, Deneri Adonis. 

Kat.No.llO 

Serv. Aen. IX.llS. 

"Güzel çocuk Attis, Mater Magna'nın üst rahibidir. Şehrin kralı tarafından 

seviliyormuş ama onun bir zorbalık yapacağını anladığı zaman ormaniara kaçmış. 

Ancak kral tarafından bulunmuş ve kralın kendisine tecavüz etmesinden önce kralın 

cinsel organını kesmiş. Aynı şeyi ölmekte olan kralda Attis' e yapmış. 1\hter Magna'nın 

rabipleri bir çam ağacının altında ölmekte olan Attis'i bulurlar ve onu tanrıçanın 

tapınağına götürürler. Onu hayatta tutabilmek için her şeyi yaparlar ancak sonuç 

alamazlar. Attis'in cesedini gömerler, tanrıça da her yıl ona bir tören düzenler". 

ad Aeu. IX, 115: 

. .quanı sacras dahitur pinus] fabula talis est; Attis, puer 
spccıosus, cunı :Matris ınagnae praeesset sacı·is, a rege cinitatis 
suae adamatus est; sed cum intellegeretuim sibi a. rege instare 
cl am in siluas profugit. -cuın ergo inueııtus uiın si bi uideret 

5 iııferri, u erenda stnpi·atoris abscidit, rıui nıoriens eandem ipsam 
.· partem corporis pnero abscidit. quem seınianimem sub pinn 
latenteın cunı iııuenissent antistites lıiatris magnae, perlatuıu 
in teınplnnı deae frnstra conati reficere, defnnctum sepelieruııt. 



Kat.No.lll 
179 

Cod. Theod. 16.10.1. 

"Boş inanç sona erecektir; kurban çılgınlığı yasaklanmıştır. .. ". 

Kat.No.l12 

Cod. Theod. 16.10.5. 

"Magnetius'un yetkisiyle izin verilmiş olan gece kurbanları yasaklanmıştır". 

Kat.No.l13 

Cod. Theod. 16.10.12. 

"Bir kimsenin doğanın gerçek yasalarını çiğneyerek yasaklanmış işleri incelemesi, 

saklı gizleri ifşa etmesi, feshedilmiş uygulamalara girişmesi, başkasının yaşamının 

sonunu bilmeye çalışması, onun ölümünü umut olarak sunması, büyük bir suç işlemiş 

sayılması için yeterlidir". 

Kat.No.l14 

Cod. Theod. 16.10.19. 

·"Çok tanrıça mesleklere ... onlann şenliklerine ve harcama alanlarına ayrılmış olan 

yerler. . .İmparatorluk Mülkümüze kaydedilecektir". 

Kat.No.ll5 

Cod. Theod. 16.10.21. 

"Dinsiz sahte öğretici yada çok tamıcı ayin törenlerinin suçuyla kirlenmiş olan 

kimseler imparatorluk saray hizmetlerine alınmayacak ve yönetici ya da eyalet yöneticisi 

o lamayacaklardır. .. ". 



Kat.No.l16 180 

Cod. Theod. 16.10.22. 

"Daha önce yürürlüğe konmuş olan buyruklardaki düzenlemeler, herhangi bir 

çoktanncıyı - her ne kadar bir çoktanncının bulunduğuna inanmıyorsak da - faaliyet 

göstermekten men edecektir". 

Kat.No.117 

Aegritudo Perdicae. 28-30. 

" ... ve yalnızca kendisinin çam dallarını dökerek çıkar. Bu yolla aşkta Kybele'yi 

reddeden ve bir erkek için terk edilen Attis bir zilli teft ile feryat eder". 

_ A e gri tu do Pe i· dicae' (P LlJI cirBaehrens V z>. 112 sqq.) 
v .. -28-30 :': .. . -~:.--- - . . . '' .. -·.c.,·:·c: '· ·:"'"'-:;'"'=:~, ·. _::_:•,=:::·::_- · · 

-. ~, -. egredit_ıır<:ı~·e-~oıo fuılaelıs_s~~ · ·ı;ı:~~!~Ia pin us --
- __ ,_ · (hac Plırj•giüs pastor si)'erıiens iıi ~niore Cybebeiı 
· --:: ..• desertusq-ıie,1ıitQ peı• tynipana. plarigitur Attis). 

30 
29 h~iıc' frigidı1s'-~ ebeb~. ii. 30 ~~;··desectus~ue Üiı~t~in?. 

Baelır. -

Kat.No.l18 

Ps. Plut. De Fluviis. X. 5.88. 

'.'Phrygiaka yazarı Agartharkhides'in anlattığına göre, kim Tanrıça'nın gizemlerini 

yerine getirilirken makharia (kurban bıçağı) taşını görürse amnda çıldırır". 



l 
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2. EPİGRAFİK VE ARKEOLOJİK BELGELER 

2.1. Phrygia- Galatia 

Kat.No.l19 (Levha la) 

Y azılıkaya, Mi das Anıtı 

K.Y.: 17.00 m, G.: 16.50 m. 
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Anıtın sol üst kısmında, soldan sağa doğru akrotere doğru uzanan bir yazıt yer 

almaktadır: 

"ates: arkiaevais: akenanogavos: midai: lavaggtaei: vanaktei: edaes" 

"Ates: Arkeavas'ın oğlu, Akenanolas'ın toı·unu, bunu Lawagetas, kral Midas için yaptı". 

M.Ö. 8. yüzyılın sonları 

Huxley, a.g.e., s. 86; Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 6 vdd.; Diakonoff and Neroznak, 

a.g.e., s. 61 1 AI-6. 

Kat.No.l20 (Levha 1 b) 

Afyon 1 Çepni, Gelincik kayası 

K.Y.: 0.70 m, G.: 0.40m. 

Y azıt kaya formasyonunun güneydoğu yüzünde yerden 2 - 3 m. yükseklikte yer 

almaktadır. 

"~ [?] atesagomoi 

+--- sa.tatedaes 

~ alussif eta ? 

~ 8 ateles 8 a 8.[? }" 

Attis ismi burada nominatif halde kullanıldığından Attis adayan kişi durumundadır. 

M.Ö. 7. yüzyıl 

Brixhe and Drew Bear, a.g.e., s. 68 vdd. 1 fig. 2; Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 52 - 53 1 

Pl. XXX- XXXII; Diakonoff and Neronzak, a.g.e., s. 76 1 A92; Vassileva, a.g.e., s. 267 

vd. 



Kat.No.l21 (LeYha le) 

Afyon 1 Çepni, Geneel Yatağı 

K.Y.: 0.75 ın, G.: 0.40 ın. 

Kaya yüzeyinde üç satırdan oluşan bir yazıt yer almaktadır. 

"~ atafedaele (r ?) ava 

---+ vijeatevoatoios 

~ alussijetodas" 
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Attis ismi yazıtta datif haldedir. Y azıtta ikinci satırda adı geçen Atoios ise adayan 

kişidir. Yazıt bir bütün olarak Ates'in oğlu Atoios tarafından Ates'e yapılan bir ithaftır. 
Yani Attis bu yazıtta adamlan konumundadır. 

M.Ö. 7. yüzyıl 

Brixhe and Drew Bear, a.g.e., s. 8 I vdd. 1 fıg. 4; Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 54- 55 1 

Pl. XXXIV- XXXVI; Diakonoff and Neroznak, a.g.e., s. 76 1 A94; Vassileva, a.g.e., s. 
268. 

Kat.No.l22 (LeYha2a) 

Grafıtolu Bronz kase 

Gordion 1 Yassıhö:iik, Büyük Tüınülüs 

Ankara, Arkeoloji Müzesi; I 3067 

Ç.: 0.2,5 ın. 

Bronz kasenin üzerinde sola yatık şekilde yazılmış "ata" ibaresi yer almaktadır. 
M.Ö. 8. yüzyıl 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. I O I - I 02 no. G I 07 1 Pl. Lll. 

Kat.No. I 23 (Le\" ha 2b) 

Grafitolu Seramik parçası 

Gordion 1 Y assıhöyük 

Gordion Müzesi, Depo; I 62 

Ç.: 0.4I ın. 



Üzerinde "aras .. yazılı seramik parçası. 

M.Ö. 5- 4. YÜZVII . . 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. lll no. G 119 1 Pl. LIX -I. 

Kat.No.l24 (Levha 3a) 

Grafitolu Seramik kase 

Gordion 1 Y assıhöyük 

Gordion Müzesi. Depo; I 484 

K.Y.: 0.03 m, A.Ç.: 0.0 10 m, D.Ç.: 0.05 m. 

Dip kısmında sağa yatık olarak "ata" yazılı seramik Imse. 

M.Ö. 5-4. ~iizyıl 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 186 no.G 234 1 Pl. CII-2. 

Kat.No.l25 (Levha 3 b) 

Grafitolu Seramik parçası 

Gordion 1 Y assıhöyük. 

Gordion Müzesi. Depo: I 436 

K.Y.: 0.08 m, G.: 0.08 m. 

Üzerinde ··ares·· yazılı seramik parça. 

M.Ö. 5-4. ~üzyıl (?) 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 114 no. G 123 1 Pl. LXI-I. 

Kat.No.l26 (Levha 4a) 

Grafitolu Seramik 

Gordion 1 Y assıhöyük 

Gordion Müzesi. Depo; I 228 

Ç.: 0.45 m. 

Üzerinde soldan sağa doğru 3 cm uzunluğunda "ata" yazılı seramik parça. 
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M.Ö. 5- 4 yüzyıl (?) 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s.ll O- lll no.G 118 1 Pl. LVIII-2. 

Kat.No.127 (Levha 4b) 

Grafıtolu Seramik parçası 

Gordion 1 Y assıhöyük 

Gordion Müzesi, Depo; I 450 

U.: 0.58 m, G.: 0.37 m. 

Üzerinde 5 satırlık yazıtolan seramik parçası. 
') 

M.Ö. ~ 4. yüzyıl 

······················ 
') 1 . 1 ') .... a-ıy ... 

. ?.1 keno 1- .? . 
. ?. laras 
.?. aratapa 1.? . 
. ?.1 obatam -- 1 .? . 
............ ? ........... . 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. ı 78 - ı 79 no. G 22 ı 1 Pl. XCVII- ı. 

Kat.No.128 (Levha 5a) 

Grafıtolu iki kulplu pişmiş toprak kazan 

Gordion 1 Y assıhöyük, X binası 

Gordion Müzesi, Depo; I 455 

K.Y.: 0.19 m, D.Ç.: 0.11 m, G.Ç.: 0.26 m, A.Ç.: 0.21 m. 

Dış ağız kenarında üç harften oluşmuş sola yatık olarak "ata" yazan kazan. 

M.Ö. 4. yüzyıl 

Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 180 - ı 81 no. G 224 1 Pl. XCVIII-I. 

Kat.No.129 (Levha 5b) 

Grafıtolu Amphora 

Gordion 1 Y assıhöyük 
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Ç.: 0.085 m. 

Amphoranın boyun kısmında bir yazıt yer almaktadır: "YATTAC". 

M.Ö. 4. yüzyılın son yarısı- 3. yüzyılın ilk yarısı 

Roller, L. E., 1987, a.g.e., s. 126 no. 48. 

Kat.No.l30 (Levha Sc) 

Grafitolu Seramik parçası 

Gordion 1 Y assıhöyük 

Ç.: 0.042 m. 

Siyah glazürlü bir kabınkaide parçası. Üzerinde yazıt yer almaktadır: "ATTAI". , 

M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısı 

Roller, L. E., 1987, a.g.e., s. 128 no. 51. 

Kat.No.131 (Levha 6a) 

Terrakatta heykel parçası 

Gordion 1 Yassıhöyük, Geç Phryg - Hellenistik dönemi evinden 

K.Y.: 0.395 m, G.: 0.175 m. 
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Başı, sağ ayağı, sol ayak bileği, sağ kolu kırık ve eksiktir. Figürün sol kolu korunmuştur 
ancak birleştirelecek şekilde restorasyonu mümkün değildir. 

Ayakta ve giyimli şekilde gösterilmiş erkek figürini. Frontal duruşlu, vücudunun 

ağırlığını sol bacak taşımakta hareketli sağ bacak ise muhtemelen yana doğru uzatılmış 

olmalıdır. Kısa chitonu gögüs üzerinde ve kalçada olmak üzere iki kemerle tutturulmuş 
olup kalçasındaki kemerin üzerinde kolpas yer almaktadır. Korunan sol elinde yüzük 

taşımaktadır. 

M.Ö. 4-3. yüzyıl 

Roınano, a.g.e., s. 41 - 42 1 Pl. 28. 



Kat.No.l32 (Levha6b) 

Pişmiş Toprak Mühür 

Dorylaion 1 Şarhöyük, Yüzey 

Eskişehir, Arkeoloji Müzesi; ŞH 90-1 

Ç.: 0.27 m, K.: 0.17 m. 
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Her iki yüzeyi de yazıtlı mühür. Yazıların karakterleri düzensizdir. Mühürün ön 

yüzünde 15 harften oluşanyazıt şöyledir: 

-+de'i1eti 

-+taT iatiei 

Paleo-phryg alfabesinin harfleri ile yazılmış olan yazıtta geçen atiei özel bir isim olup 

datif haldedir. 

Darga, a.g.e., s. 488 1 Resim 9d- e.; Brixhe, a.g.e., s. 4vdd. 

Kat.No.l33 (Levha 7a) 

Terrakatta baş 

Aizanoi 1 Çavdarhisar 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi 

K.Y.: 0.08 m. 

Figürinin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı gencin saçları ortadan ikiye ayrılmış şekilde gösterilmiştir. 

M.Ö. L yüzyıl- M.S. 1 yüzyıl 

Naumann, R., a.g.e., s. 241 1 Tafel29, 2; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 44 no. 125. 

Kat.No.134 (Levha 7b) 

Terrakatta baş 

Aizanoi 1 Çavdarhisar 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi 

K.Y.: 0.06 m. 

Figürinin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 



187 
Başlıklı gencin saçları ortadan ikiye ayrılmış olup başının iki yanından aşağıya doğru 
uzanmaktadır. 

M.Ö. 1. yüzyıl - M.S. 1. yüzyıl 

Naumann, R., a.g.e., s. 241/ Tafel 29, 1; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 44 no. 125. 

Kat.No.l35 (Levha 7c) 

Terrakatta baş 

Aizanoi 1 Çavdarhisar 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi 

K.Y.: 0.46 ın 

Figürinin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı gencin saçları oıiadan ikiye ayrılmış olup başının iki yanından aşağıya doğru 

uzanmaktadır. 

M.Ö. 1. yüzyıl - M.S. 1. yüzyıl 

Naumann, R., a.g.e., s. 241 1 Tafel 29, 3; Vermaseren, M. J., a.g.e .. s. -+·-1- no. 125. 

Kat.No.136 (Levha Sa-b) 

Merıner kabartma 

Lakerion 1 Afyon, Dazkırı ilçesi - Çiftlik Köyü 

Afyon, Arkeoloji Müzesi; 1897 

İnce tanecikli ınermer 

K.Y.: 0.102 m, G.: 0.26 m, K.: 0.27 ın. 

Boyun, sağ kol, sol kol dirseği, sol bacak ve sağ ayak kırık ve eksiktir. 

Bir payenin önünde yüksek kabartma olarak işlenmiş ayakta duran tunica manicata ve 

anaxyrides giyimli genç bir erkek figürü yer almaktadır. Başında başlık vardır. 

Başlığın altında alında saçlar kabarık olarak işlenmiştir. Cepheden tasvir edilmiş olan 

figürün sağ bacağı taşıyıcı, sol serbest bacağı sağ bacağın önünde çapraz bir şekilde 

durmaktadır. Sol kolunu dirsekten bükerek göğüs altında vücuda birleştiımiş, sol eli 

ile belin sağ yanını tutmaktadır. Muhtemelen kırık ve eksik olan sağ kol dirsekten 



Acmonia 1 Oturak 

Afyon, Arkeoloji Müzesi; 1424 

İnce tanecikli mermer 

K.Y.: O. 75 m, G.: 0.62 m, K.: 0.15 m. 

Bacak kısmı eksik ve kırıktır. Yüzü aşırı derecede tahrip olmuştur. 

ı89 

Mezar taşına ait büyük bir kapının sağ tarafında alçak kabartma olarak işlenmiş ayakta 

duran, tunica manicata, anaxyrides, pelerin ve başlık giyimli bir erkek fıgürü yer 

almaktadır. Pelerini sağ omuzda bir broş ile tutturulmuştur. Bacaklarının dizden aşağısı 

kırık olmasına rağmen sol hacağın taşıyıcı sağ hacağında serbest bacağı olduğu 

anlaşılmaktadır. Muhtemelen sağ bacağı, taşıyıcı sol hacağının önünde çapraz olarak 

durmaktadır. Sağ kolunu dirsekten bükerek gögüs altında vücuda birleştirmiş, sağ eli ile 

belini tutmaktadır. Sol kol dirsekten kırılmış sağ elin üzerine dayanmakta ve yukarıda 

sol omuzu tutmaktadır. Baş kısmı sağa ve öne eğik bir şekilde yapılmıştır. Dolgun 

suratlı olan fıgürün yüzünde herhangi bir ifade yoktur. 

Mezar kapısının sol tarafında silme üzerinde beş adet süs elamanı (muhtemelen çivi) 

yer almaktadır. 

M.S. 2. yüzyıl (?) 

E. Pfuhl -H. Möbius, Die Ostgriechischen Grabreliefs I - II (Mainz am Rhein, 1977 -

1979), s. 504 no. 20961 PL. 302; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 361 103- Pl. XIV. 

Karş.: .Roma: M. 1., Vermaseren, Corpus Cultus Attidisque. III. İtalia - Latium 

(Leiden, E. 1. Brill, 1977c), s. 39 no. 137 1 Pl. LXXXVI, s. 40 no. 138 1 Pl. LXXXVI; 

Vivana: Vermaseren, M. 1.,l977c, a.g.e., s. 50 no. 179/ Pl. CX; Roma: Vermaseren, M. 

1.,ı977a, a.g.e., s. 73 no. 273 1 Pl. CLX, s. 73 no. 274 1 Pl. CLX, s~ 85 no. 3ı2 1 Pl. 

CLXVIII; Hispania: Vermaseren, M. 1., 1986, a.g.e., s. 59 no. 155 1 Pl. XLIV, s. 59 no. 

ı56 1 Pl. XLIV, s. 6ı no. ı62 1 Pl. XLVII, s. 63 no. ı67 1 Pl. XLVIII, s. 63 no. ı7ı 1 Pl. 

L, s. 63 no. 173 1 Pl. L, s. 73 no. ı 97 1 Pl. LVII; Aquitania: Vermasere n, M. 1 ., ı 986, 

a.g.e., s. 83 no. 2ı8 1 Pl. LXIX, s. 84 no. 22ı 1 Pl. LXIX; Gallia: Verınaseren, M. 1., 

1986, a.g.e., s. 95 no. 247 1 Pl. XCI, s. 96 no. 250 1 Pl. XCII, s. 99 no. 265 1 Pl. XCVIII; 

Germania: M. 1. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque, VI. Germania, 

Raetia, Noricum, Pannonia, Dalmatia, Macedonia, Thracia, Moesia, Dacia, 
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Regnum Bospoı·i, Colclıis, Scythia Et Sarmatia, (Leiden, New York: E. J. B rili, 

1989), s. 1 no. 2 1 PI. II, s. 7 no. 19 1 PI. IX, s. 10 no. 33 1 PI. XII; Raetia et Noricum: 

Vermaseren, M. 1., 1989, a.g.e. s. n no. 69/ Pl. XV, s. 24 no. 71/ Pl. XVI, s. 25 no. 75 

1 Pl.XVII, s. 26 no. 77 1 Pl. XVIII, s. 26 no. 78 1 Pl. XVIII; Pannonia: Vermaseren, M. 

1., 1989, a.g.e., s. 30 no. 91/ Pl. XXI. 

Kat.No.l38 (Levha lOa) 

Mermer kabartma 

Cotyaeum 1 Kütahya, Ermeni mezarlığı 

Beyaz mermer 

K.Y.: 0.150 m, G.: 0.108 m, K.: 0.20 m. 

Mezar kapısı kendi içinde dört panele ayrılmıştır. Alt iki panelde iki relief vardır. Sol 

panelde ayakta yüksek kabartma olarak yapılmış heraik bir figür, chylamis ve başlık ile 

gösterilmiştir. Sol eliyle cornucopia sağ eli ise bir koyunun başını tutmaktadır. Sağ 

panelde ise ayakta tasvir edilmiş olan Herakles, sağ eliyle sapasını tutmakta ve sol eliyle 

Cerberus'un başını yukarı kaldınnaktadır. Kapının çerçeveleri sarmaşık yaprakları, rozet 

ve haşhaş kapsülleri ile süslenmiştir. S tel in alt kısmında 0.018 m ölçülerinde modern bir 

ermeni mezar yazıtı yer almaktadır. 

M.S. 3 yüzyılın ikinci yarısı 

W. H . .Buckler - W. M. Calder and C. W. M. Cox, Monuments from Cotiaeum, JRS : 

15, 167- 174, (1925), s. 173 no.167 1 PI. XXIV; R. Cagnat, Inscriptiones graecae ad 

res Romanas pcrtinentes I- lY (Paris,1901 - 1927), no. 538; Pfuhl- Möbius, a.g.e., s. 

505 no. 2102 1 Pl. 303; M. Wadkens, Die Kleinasiatischen Türsteine, Typologische 

und epigraplıische Untersuclıungen der kleinasiatischn Grabreliefs mit Scheintür 

(Mianz am Rhein,1986), s. 97 no . .2.28 1 Taf. 33; Vermaseren, M. 1.,1987, a.g.e., s. 48 

no. 140 1 Pl. XIX. 

Kat.No.l39 (Levha 10b) 

Mermer Kybele - Attis heykeli 
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Cotyaeum 1 Kütahya, Nuhören Köyü 

Kütahya, Arkeoloji Müzesi; 9492 

İri tanecikli mermer 

K.Y.: 0.125 m, G.: 0.18 m, K.: 0.08 m. 
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Tahta oturan tanrıçanın karın kısmı, sol eli, tympanonu ile onun solunda bir çocuğun 

başı ve omuz losını korunmuştur. Heykelin diğer kısımları kırık ve kesiktir. Yüz işieniş 
bakımından eyalet üslubunda yapılmıştır denilebilir. 

RomaDönemi 

Kat.No.l40 (Levha Ila-b) 

Mermerbaş 

Cotyaeum 1 Kütahya, Hasanlar Köyü 

Kütahya, Arkeoloji Müzesi; 917 

İnce tanecikli mermer 

K.Y.: 0.21 m, G.: 0.18 m, K.: 0.14 m. 

Muhtemelen mermer bir heykele ait olan baş. Eserin diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başında büyük bir kısmı eksik başlık taşımaktadır. Sağ gözü oldukça aşınmıştır. Bukleli 

ve haciınli yapılmış olan saçları başlığının altında kalmakta ve bir sıra bukle başlığı 
çevrelemektedir. 

RomaDönemi 

Kat.No.l41 (Levha 12a) 

Mermer baş 

Cotyaeum 1 Kütahya, Y ağcılar Köyü 

Kütahya, Arkeoloji Müzesi; 1253 

İnce tanecikli mermer 

K.Y.: O. 85 m, G.: 0.45 m, K.: O. 45 m. 

Eserin başı dışında diğer kısımları kırık ve eksiktir. 
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Eser başlıklı, ova! yüzlü tasvir edilmiş olup gözleri iri betimlenmiştir. Saçlar başlığın alt 

kısmında kısmen görülmektedir. 

Roma Dönemi 

Kat.No.ı42 (Levha ı2b) 

Terrakatta baş 

Cotyaeum 1 Kütahya 

Kütahya, Arkeoloji Müzesi; 1758 

K.Y.: 0.78 m, G.: O. 47 m, K.: o.ı5 m. 

Figürinin başı dışında diğer kısımları kırık ve eksiktir. Başında bir başlık yeralmaktadır. 
Başlığın altında saçları ortadan ayrılıp arkaya doğru taranmış şekilde yapılmıştır. 
Roma Dönemi 

Karş.: Naumann, R., a.g.e., s. 24ı 1 Tafel 29, ı - 2; Vem1aseren, M. J.,ı987, a.g.e., s. 44 
no. 125. 

Kat.No.ı43 (Levha 13a-b) 

Mermer heykel 

Hierapolis 1 Denizli, Agora 

Denizli, Arkeoloji Müzesi 

K.Y.: 0.200m. 

Ayakta duran giyimli tunica ve pelerin giymiş olan genç erkek figürü, sol kolunu 

dirsekten büktilerek sağ tarafa doğru yatay bir şekilde uzatmıştır. Sağ kolu da yine 

dirsekten bükiiierek sol elin üzerine dayanarak )ukarıya doğru uzanarak çeneye 

dayanmaktadır. Sağ bacak taşıyıcıdır. Sol serbest bacak dizden bükülerek parmak 

uçlarına basmak:tadır. Yüzünde üzüntüli.i bir ifade vardır. 

M.S. 2. yüzyıl 

De Bernardi, a.g.e., s. 265, fig. 9 - ı O. 



Kat.No.l44 (Levha 14a) 

Mermer Blok 

Justinianoupolis 1 Sivrihisar, Ermeni mezarlığı 

K.Y.: 0.60 m, G.: 0.125 m. 
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Bergama kralı II. Eumenes'in Pessinus baş rabibi Attis'e yazdığı Yunanca mektuba ait 

blok: 

"Kral Eumenes Attis'i selamlar. Sen iyiysen, her şey iyidir. Ben sıhhatteyim. Kardeşin 

Aioioriks'ten söz açtığın mektubunu bana Yerdiler. Demek ki ona karşı koymakta 

haklıymışsın; Tanrıça zor altında bırakılmış ve hala zor altında olan rahiplerini korusun. 

Kafır adam iyi duygulada dönmedikçe ve çaldıklarını geri vermedikçe, Tanrıça dünyada 

en çok sevdiği ne varsa alsın onun elinden ... ". 

M.Ö. I63- 156 

Bacrv.Wç Evı.ıE'Vl'Jç "A môt ;ı:atpEtv · 
El EQQWcrat, EV av E';ı:ot. xayw ôf: vy(awov. 
h.o~ucraı.ınv rnv ;raou ao-ü bıuroAfıv ·ı ··ı ... ' ' 

lv ~L ÔtEO'EaarJYilxEtç ııot ;rEQl -rwv [T'z xa-
5 TU TO'Y aöı:).qı6v 0'011 AlOLO(ll ya YEY(l~(~(-

1 >.cı.- T rp< P~' ~ 
!..!E'YW'Y. OQvWÇ OU'Y X(OI ı.ı;ı:f.Q~OI\l]'V ut-

lO'T(l). xcıl ocpEAo~ı pı':v ~ {}Eo; lmO'TQa
cpt"iaa TW'V EauT"ijç tE(.H~(I)v t'~(HOjlEvwv 
xal v~[Qt\;o~ıJ€voıv rrn:(_ri'jam TO\' TaVra 

ıo :ıı:o[ı]cravra wv] ~ıuAwm bdlı.·ı..ıEi> d ôf: 
tı[~, 'Öytl'ı; yEV6~t]t:voç yr. Tijt ôıavorw xal 
-&[EOGE~lJÇ TU ava]ılrj~taTa ;(f.~L"Ttt(t) xa-

Welles, a.g.e., s. 241 - 242; Vermaseren, M. L 1987. a.g.e., s. 24 no. 56; Lequenne, 

a.g.e., s. 89; M. Arslan, Antikçağ Anadolu'sunun SaYaşçı Kavmi Galatlar (İstanbul: 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000), s. 126. 

Kat.No.l45 (Levha I 4b) 

Mermer Blok 

Justinianoupolis 1 Sivrihisar, Ermeni mezarlığı 

K.Y.: 0.60 m, G.: 0.125 m. 
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Bergama kralı II. Attalos'un baş rahip Attis'e yazdığı Yunanca yazılmış mektuba ait 
blok: 

"Kral Attalos rahip Attis'i selamlar. Dilediğim gibi iyiysen, her şey iyidir. Ben de 

sıhhatteyim. Menodarus senin bana gönderdiğin mektubu verdi ... ". 
"AnaJ.oç "An[L]aL ~Q&L xaCeew· d EQQCO- . 
om, w CJ.v ı!xw '<ayro ôe Vyfawov. M-rıv6ôco
QOÇ, öv Wre<mlJ.xeı.ç, Tl]v te :caQa aoii 
bn<rroA1)v &ı:€acox€~-t J.tOL, o'Öcrav btte-

M.Ö. ı63- ı56 

6 vfj xaı qJLi.tx~v, xal aln-og vx€Q wv €qnı
aev €xew tc!ç ~oJ.&ç ÔLu tı:Aet6vcov 
&ı:cloyCcraı-o. &ı:oô&Çaı.ıwoç ow tljv 
:COQa aov ClLQeO"LV ÔLa TO fJECOQEL'V EJ.t tl:Cl'VTL 
MLQWL <re irQMhJı.ıov ÖVTa tı:QOg Ta tlJ.ıETeQCl 

ıo xeawaı-a xal aln-oç TomroL M&Q €v6ı.ıı~ov 
&vayxa'Lov dMvm <rE XE"".<owoJ.orrıı.ıevoç &i'Q1J-
xa &vayyW.&w. EQ(?coao. 

Welles, a.g.e., s. 243; Vermaseren, M. 1., ı 987, a.g.e., s. 24 no. 56; Lequenne, a.g.e., s. 

89; Arslan, a.g.e., s. 126. 

Kat.No.I46 (Levha ı Sa) 

Mermer Blok 

Justinianoupolis 1 Sivrihisar, Ermeni mezarlığı 

K.Y.: 0.60 ın, G.: 0.125 ın. 

Bergama kralı II. Attalos'un baş rahip Attis'e yazdığı Yunanca yazılmış ınektuba ait 
blok: · 

"Kral Attalos rahip Attis'i selamlar. Dilediğim gibi iyiysen, her şey iyidir. Ben de 

sıhhatteyiın. Menodarus senin kardeşiınle ilgili yazdığın mektubu bana verdi ... ". 

M.Ö. 163- 156 

"Ar;,al.o; : ~ môı le~E'L f:O~Qew • El EQQCOaaı, ro 
ay E;(Ol' vyıawov ÔE xayw. Mlj'VOÔW(?OÇ Utı:EÔ(J)
~e ~LOt -r;)v tı:aQ.a aov 'btıOT?AlJ'V, E'V ii EyEy(?a<peı; 
or~ x~-&o ııı::voç V. lJAv{}evaı rov &<'lclqıov 

5 ~~~ ;o <rrqaı-6tı:E<'lov ~orç -&wtç Wvaa[ç v:rr€Q] 
tTJÇ lJ[J.t}eteQOÇ O"WfnQtaÇ' ruccloyfLcraro Öe} 
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Welles, a.g.e., s. 244; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 24 no. 56; Lequenne, a.g.e., s. 

90. 

Kat.No.147 (Levha 15b) 

Mermer Blok 

Justinianoupolis 1 Sivrihisar, Ermeni mezarlığı 

K.Y.: 0.45 m, G.: 0.60 m. 

Bergama kralı IL Attalos'un baş rahip Attis'e yazdığı Yunanca mektuba ait blok: 

"Bununla beraber Kholoros bize ısrarla Roma'ya karşı tam durumumuzun ne olduğunu 

anlattı ve "onsuz" hiçbir işe girişmemizi öğütledi. Başta sadece birkaç kişi onun 

fikrindeydi. Fakat sonradan işi tekrar düşününce gitgide etkilendik.: "Onsuz" bu işe 

kalkışmak bize çok büyük bir tehlike gibi göründü. Örneğin yendiğimiz takdirde 

kıskançlığı ve yeni şüpheleri üstümüze çekeceğiz. Kaybettiğimiz takdirde ise tüm olarak 

mahvedileceğimizden emin olabiliriz". 

M.Ö. 163- 156 

Welles, a.g.e., s. 245 - 246; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 24 no. 56; Lequenne, 

a.g.e., s. 90; Arslan, a.g.e., s. 127. 

Kat.No.148 

Mermer Stel 



Pessinus 1 Ballıhisar 

K.Y.: 0.60 m, G.: 0.26 m. 

cpuA-rı :Lspacrı~ tarafından rahip Attis'e adanmıştır. 
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I. W. Macpherson, New Evidence for the Historical Geography of Galatia 

(Cambridge, 1958), s. 86 no. 4 1 PI. XI; J. Strubbe- P. Lambrechts- M. Waelkens ve G. 

Stoop, "Les fouilles de Pessinonte: Le Tepme" , AntC 41: 156 - 173, (1972), s. 222 no. 

25; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 27 no. 62. 

Kat.No.149 (Levha 16a) 

Kaya kabartması 

Yozgat 

Bir nehir kenarında, tam olarak bitirilmemiş dokuz adet cepheden betimlenmiş giyimli 

rahibe yer almaktadır. En öndeki rabibe elinde bir tympanon tutmaktadır. Rabibelerden 

biraz geride tapınak fasadının dışında betimlenen çeşitli figürlerden oluşan 0.180-0.50 

m ölçülerinde bir sahne vardır. Prosesyon. aslan üzerindeki Kybele'nin önderliğinde 

tapınaktan gelirken yapılmıştır. Kybele'nin hemen arkasında yer alan keçi muhtemelen 

Amalthea ya da Attis'i emziren keçi olmalı. Keçinin arkasında elinde tokmak tutan fıgür 

muhtemelen Herakles bunun arkasmda tanımlanamayan oturan bir fıgür, bu fıgürün 

arkasında elinde yılan ile gösterilmiş olan Asklepios. Asklepios'un arkasında da sivri 

uç lu bir başlık giymiş olan bir tr gür çocuk T elephos olabilir. Son olarak tapınağın içinde 

sivri uçlu bir başlık, uzun elbisdi ve elleri gögsü üzerinde olan bir fıgür Kronos ya da 

Attis olabilir. 

R. D. Barnett, "The Phrygian Rock Facades and the Hittite Monuments", BiOr 10: 78-

82, ( 1953 ), s. 78 1 PI. X; Vermaseren, M. J ., 1987, a.g.e., s. 14 no. 34 1 fıg. 6. 

2.2. Mysia 

Kat.No.150 (Levha 16b) 

Mermer Adak Steli 
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Bursa, Arkeoloji Müzesi; 3143 

K.Y.: 0.068 m, G.: 0.028 m, K.: 0.019m. 

Figürlerin yüzlerinde yer yer kırık ve eksiklikler mevcuttur. 

Yukarı doğru daralan stelin alınlık kısmında bir tympanon yer almaktadır. Yüksek 

kabartma olarak cepheden yapılmış olan polos, ebiton ve manto giyimli tanrıça sağ 
tarafta oturmaktadır. Sol elinde tympanon tutmaktadır. Her iki yanında cepheden 

işlenmiş aslanlar vardır. Ortada kaideli, küçük, yukarı doğru daralan köşeli bir sunağın 

arkasında bir ağaç ve önünde ise koç ile birlikte bir erkek hizmetçi durmaktadır. 

Sunağın sağ köşesinde adak sunan biri erkek biri kadın iki figür mevcuttur. Stelin sol 

kenan üzerinde ise genç bir erkek figürü yer almaktadır. Stelin alt kısmında 0.01 m 

ölçüsünde yazıt bulunmaktadır: 

"Marpwv HpcviJov {Jlrtp tav 1 [rlov Kai njc yvvazK6ç Kai rlwv r{;[Kvcvvl M1zrpi 1 

MA.NEIA cV'flj[v 7" 

M.Ö. I. yüzyıl 

E. Schwertheim, "Denkmaler Zur Meterverehrung ın Bithynien Und Mysien", Studien 

Zur Religion Und Kultur Kleinasiens, Festschrift für Friedrich Karl Dörner Zum 

65. Geburtstag am 28. Februaı·1976: 791-837, (Leiden: E. J. Brill, 1978), s. 819 no. 

14 1 Pl. CXCV; E. Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung II 

(1983), s. 18 no. ll 1 fıg. 12; Verınaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 90 no. 276 1 Pl. LVII; 

M. Şahin, Miletopolis Kökenli Figürlü Mezar Stelleri ve Adak Levhaları (Ankara: 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000), s. 242 - 243 LK. 3 1 Lev. XCI. 

Kat.No.l51 (Levha I 7a) 

Mermer Adak Steli 

Edincik 

Bursa, Arkeoloji Müzesi; 3190 

K.Y.: 0.65 m, G.: 0.43 m, K.: 0.085 m. 

Ayak tabureli alçak bir tahtın üzerinde oturan polos, kuşaklı tunica ve manto giyimli 

tanrıça sağ elinde bir patera sol elinde ise bir tympanon tutmaktadır. Tanrıçanın sol 
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omuzu ve tympanonuna dayanmaktadır. Sol elinde bir syrinx tutmaktadır. Ortada bir 

altar yanmaktadır ve arka planda bir ağaç görülmektedir. Bir anne ve iki çocuk altara 

doğru yönelmişlerdir. Annenin başı örtülü ve sol elini yukarı kaldırnuştır. Erkek çocuk 

koça eşlik etmekte kız çocuğu da annesinin yanında durmaktadır. Kabartmanın alt 

kısmında 0.015 m uzunluğunda bir yazıt yer almaktadır: 

"Apn>!-liÖmpoç Mc:vinnou Mrrrpi Konawic:u [x~v]" 
M.Ö. 1. yüzyıl 

F. W. Hasluck, Cyzicus (Cambridge, 1910), s. 218 1270 no. IV, 2; Schwertheim, E., 

1978, a.g.e., s. 815 no. 8; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 97 no. 294 1 PI. LXIII; 

Şahin, M., a.g.e., s. 242 LK. 2 1 Lev. XCI. 

Kat.No.152 (Levha 17b) 

Terrakotta figürin 

Pergamon 1 Bergama, Gynmasium 

K.Y.: 0.12 m. 

Figürinin hacakları ve sol kolu kırık ve eksiktir. 

Ayakta, kanatlı ve giyimli erkek figürini tu11ica manicata ve başlık giyimlidir. Saçları 
bukleli yapılmıştır. Sağ elinde bir şeritle aşağıya doğru sarkıtılınış bir aryballos 

tutmaktadır. 

M.Ö. 3. yüzyıl 

E. Töpperwein, Terrakotten Von Pergamon (Berlin, 1976), s. 227 110. 359 1 PI. 55; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. I 16 110. 3741 PI. LXXIII. 

Kat.No.153 (Levha 18) 

Mermer heykel 

Pergamon 1 Bergama 

Berlin, Pergamum Müzesi 

Beyaz mermer 
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K.Y.: 0.150 m. 199 

Genç erkek fıgürünün başı, sağ kolu, sol kolu dirsekten aşağı, sağ ayağı, sol ayak 

parmakları ile heykelin kaidesi kırık ve eksiktir. 

Ayakta duran chiton, chlamys, anaxyrides ve ayakkabı giymiş olarak gösterilen erkek 

fıgürün sağ hacağı sabit sol bacağı ise haraketlidir. Gögüslerinin belirtilmesi ile genç 

erkek dişi bir karakter göstermektedir. 

M.Ö. 2. yüzyıl 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 113 no. 3591 PI. LXXVIII. 

Kat.No.l54 (Levha 19) 

Terrakatta figürin 

Pergamon 1 Bergama, Mamurt Kale 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi; B2 

K.Y.: 0.065 m. 

Figürinin gövdesinden alt kısmı tamamen kırık ve eksiktir. Chiton, pelerin ve başlık 
giymiş şekilde betimlenmiştir. 

A. Conze und P. Schazmann, Mamurt-Kaleh. Ein Tempel der Göttermutter unwert 

Pergamon (Berlin, 1912), Pl. XII, ll; Töpperwein, a.g.e., s. 89 no. 12 1 PI. XXXVI, 12; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 122 no. 407 1 PI. XC. 

Kat.No.l55 (Levha 20) 

Mermer kabartma 

Kyzikos 1 Belkıs 

Copenhagen, Glyptotek; 715 

K.Y.: 0.143 m. 

Hacakları kırık ve eksiktir. Burnu losmen restore edilmiştir. 

Sütunun önünde ayakta duran, giyimli yüksek kabartma olarak işlenmiş genç bir erkek 

fıgürü yer almaktadır. Başlık, kemerli uzun bir chiton, manto ve anaxyrides giymiş olan 
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fıgür sol kolunu dirsekten bükerek gögüs altında vücuda birleştirmiş, sağ kolunu 

dirsekten kırarak sağ gögsü üzerine uzatmıştır. 

M.S. 2. yüzyıl 

Vermaseren, M. 1.,ı966, a.g.e., s. 46 1 PL. XXV, 3; Vermaseren, M. 1., ı987, a.g.e., s. 

92 no. 282 1 PI. LIX. 

Karş.: Roma: M. 1., Verınaseren, Corpus Cultus Attidisque. III. İtalia - Latium 

(Leiden, E. 1. Brill, 1977c), s. 39 no. 137 1 PI. LXXXVI, s. 40 no. ı38 1 PI. LXXX\ 1; 

Viyana: Vermaseren, M. 1.,ı977c, a.g.e., s. 50 no. ı79 1 PI. CX; Roma: Vermaseren, M. 

1., ı977a, a.g.e., s. 73 no. 273 1 PI. CLX, s. 73 no. 274 1 PI. CLX, s. 85 no. 312 1 PI. 

CLXVIII; Hispania: Vermaseren, M. 1., ı986, a.g.e., s. 59 no. ı55/ Pl. XLIV, s. 59 no. 

ı56/ Pl. XLIV, s. 6ı no. ı62/ Pl. XLVII, s. 63 no. 1671 PI. XLVIII, s. 63 no. ı71/ Pl. 

L, s. 63 no. ı73 1 PI. L, s. 73 no. ı97 1 PI. LVII; Aquitania: Vermaseren, M. 1., ı986, 

a.g.e., s. 83 no. 2ı8 1 PI. LXIX, s. 84 no. 22ı 1 PI. LXIX; Gallia: Vermaseren, M. J ., 

ı986, a.g.e., s. 95 no. 24 7 1 PI. XCI, s. 96 no. 250 1 PI. XCII, s. 99 no. 265 / PI. XCVIII; 

Germania: M. 1. Verınaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque, VI. Germania, 

Raetia, Noricum, Pannonia, Dalmatia, Macedonia, Thracia, Moesia, Dacia, 

Regnum Bospori, Colchis, Scythia Et Sarmatia, (Leiden, New York: E. 1. B ri lL 

ı989), s. ı no. 2 1 PI. II, s. 7 no. ı9 1 PI. IX, s. ı O no. 33 1 PI. XII; Raetia et Noricum: 

Vermaseren, M. 1., ı989, a.g.e, s. 22 no. 69/ Pl. XV, s. 24 no. 7ı 1 PI. XVI, s. 25 no. 75 

1 Pl.XVII, s. 26 no. 77 1 PI. XVIII, s. 26 no. 78 1 PI. XVIII; Pannonia: Vermaseren, M. 

1., ı989, a.g.e., s. 30 no. 9ı/ Pl. XXI. 

Kat.No.l56 (Levha 2ı) 

Mermer kabartma 

Kyzikos 1 Belkıs, Metroon (?) 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi; 3302 

Kaideli bir sütunun önünde yüksek kabartma olarak işlenmiş ayakta duran yarı giyimli. 

kanatlı, elleri arkada birleştirilmiş genç bir erkek fıgürü yer almaktadır. Başlıklı Ye kollu 

anaxyrides ile gösterilmiştir. Başlığının altında saçları alnının üzerinde hacimli olarak 
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yapılmıştır. Anaxyridesi gögüs üzerinde bir fibula ile tutturulmuş karın bölgesi ve 

tenasül organı açıkta bırakılmıştır. 

M.S. 2. yüzyıl 

Th. Macridy Bey und Ch. Picard, "Attis d'un Metroon (?)de Cyzique", BCH 45: 436-

470, (192ı), s. 436 1 Pl. XIV- XV; Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 46 1 Pl. XXV, 2; 

Karwiese, S., 1967, a.g.e., s. 84; Vermaseren, M. J., ı 987, a.g.e., s. 93 no. 284 1 Pl. LX; 

Anabol u, ı 990, a.g.e., 297 - 298 1 Res. ı 4. 

Kat. No. ı 57 (Levha 22) 

Mermer kabartma 

Kyzikos 1 Belkıs 

Bursa, Arkeoloji Müzesi; 267 

Beyaz Mermer 

K.Y.: 0.69 m, G.: 0.40 m. 

Figürün başı, başlığı ve bacaklarının büyük bir kısmı kırık ve eksiktir. 

Sütuna dayalı yarı giyimli, kanatlı yüksek kabartma şeklinde gösterilmiş elleri arkasında 

dinlenir pozisyonda genç bir erkek figürü yer almaktadır. Başlığının sadece sağ omuzu 

üzerinde uç losını korunabilmiştir. Kollu anaxyridesi göğüs üzerinde Gorgo başı 

bulunan bir fibula ile tutturulınuştur. Karın bölgesi ve tenasül organı açıkta bırakılmıştır. 

Sol baldırı üzerinde anaxyridesinin parçası bir fibula ile tutturulmuştur. Figür 

hermaphrodit bir karakterde betiınlenmiştir. 

M.S. 3. yüzyıl 

G. Mendel, "Catalogue des ınonuınents grecs, roınaıns et byzantins du Musee de 

Brousse", BCH 33: 245 - 435, (ı 909), no. 8 1 fig. 6; G. Mendel, Musees imperiaux 

ottomans. Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines I - III 

(Constantinople, 1912 - 1914 ), s. 228; H. Graillot, Le Culte de Cybele. M ere des dieux 

a Rom e et dans I'Empire ro main (Paris, 1912), s. 3 77 no. 3; Macridy Bey und Picard, 

a.g.e., s. 458 1 fig. 9; Verınaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 91 no. 280 1 Pl. LVIII. 



Kat.No.158 (Levha 23a) 

Mermer kabartma 

Kyzikos 1 Belkıs 

K. Y.: 0.300 m. 
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Bir sütunun önünde ayakta duran giyimli genç erkek figürü. Başlık, tunica manicata, 

manto, anaxyrides ve ayakkabı giymiş olarak gösterilmiştir. Bacak bacak üstüne atmış 

bir pozisyondadır ve hacağının yanında küçük bir ağaç mevcuttur. 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 91 no. 281/ Pl. LIX. 

Kat.No.159 (Levha 23b) 

Mermer Herme 

Apollonia 1 Asartepe 

Bursa, Arkeoloji Müzesi; 2078 

K.Y.: 0.85 m, G.: 0.19 m, K.: 0.17 m. 

Başlıklı Herme. 

Schwertheim, E., 1977, a.g.e., s. 826 no. 2 1 PI. CXCVII, 37; Vermaseren, M. J., 1987, 

a.g.e., s. 85 no. 261/ Pl. LIII; Anabolu,1993, a.g.e.: s. 14/ Res. 3. 

2.3. Lydia 

Kat.No.160 

Mermer Stel 

Sardes 1 Sart 

K.Y.: O. 110 m, G.: 0.65 m, K.: 0.14 m. 

M.S. 2. yüzyıl 

[ ............................. ı 
Kat OOO<S" a:r«·e~[ı'prı t6wp· Kp~ı'l)] 
yq.n·ac[~ yepomt!aK0 !ıuvrta· Kp~:< 
~~Uö!]p[o<;; ôool[v ivavr[a · · Kpıjı-;i 

4 <l~<Tia,;- (!Ka rovrcilxfoL')) (· Kp~ııı E : · ca. ı 2 • ·I 
Kpıjııı Arıvae(Tits) rrpOs- ro\ s [· ca. ı" · ·I 
Kpıjl'l) J.HIOTI]p[~ •,ı. TTH ivq!ı'T[a a::~,ct:"] 
To,;- ds ro .:ı.,6;· owayw"fl)s KPiı•ıı · ·I 

S KOıjL'l) rrp(ıs- T0 '\1&[~ (i:KGTOl'TO)io•S" y"· :y: ;..:pıjL'l) • f 
rov rrp(ıs- Tfi Sıor€y~ T%". [ • ca. 6 • oli K::·:~ 
o.(·pyoı (r<Tp~(ııÇıopa) 13'· cİ:•5poÇıv).a,Ç.:.i~ K,:;f,:r.; ~ i;;\J 
n) Ka!l..\Sıp ıiyopd;- rrpOs- ;{ · ca. S · t&...ç: 
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A. Fontrier, Museion II : 2 (1878), s. 25 Nr. 224; W. M. Buckler and D. M. Robinson, 

Sardis VII 1 1 (Leiden, 1932), s. 37-40 no. 17 1 fig. ll - 12; E. N. Lane, "ARe-Study 

of the God Men, Part I: The Epigraphic and Sctılptural Evidence", Berytus ı 5 : 5 - 58, 

(1964), s. 22 no. 34; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. ı38 no. 464; Paz de Hoz, a.g.e., 

s. 1841 12.2. 

Kat.No.l6ı (Levha 24a) 

Heykel 

Silendos 1 Selendi 

K.Y.: 0.18 m, K.: O.ı6 m, G.: 0.48 m. 

Başı, her iki kolu ve vücudunun büyük bir losını kırık ve eksiktir. 

Tunica ve anaxyrides giyimli olan genç figür yatar pozisyonda betimlenıniştir. Kaidesi 

üzerinde 0.008 m'lik bir yazıt yer almaktadır: 

M.S. 3. yüzyıl 

M 7j-:tpoç ciO:xvci-:wv ci>puytOv Oci>..oç ciy A:xov ":\ -:-:r.v 
ch-:p~ lvt Ç:xOi~, yti-:ova i'i:x"iciowv, 

t\ôp~atv xAdo~a:x Ov:x:ı.iv-:tU' tuı-::x-:ipt~:x 
(:X]~OfJ.E'ITJ flctx:ipw" ciiôto.., yi..,tcrtv. 

Vermaseren, M. J., ı 966, a.g.e., s. 8; M. J. Vermaseren, Die Orientalischen Religionen 

im Römerreich (EPRO 93) (Leiden, 1981 ), s. 4 ı 9 - 431 1 427; P. Hennann, Tituli 

Lydiae l.Regio Scptentrionalis ad Orientem Vergens (Vindobonae, ı 98 ı). s. 27 no. 

73; Verınaseren, M. J.,ı 987, a.g.e., s. ı40 no. 473 1 Pl. CV. 

Kat.No.I62 (Levha 24b) 

Mermer kabartma 

Sardes 1 Sart, B yapısı 

Sart, Arkeoloji Müzesi; S 58.8.605 

K.Y.: 0.30 m, G.: 0.17ın, K.: 0.15 m. 

Figürün yüzü ile belden aşağısı kırık ve eksiktir. 



204 
Bir sütun önünde ayakta duran yüksek kabartma şeklinde gösterilmiş genç erkek 

figürünün belden yukarısı çıplaktır. Başında muhtemelen bir başlık yer almaktadır. Sağ 

elinde bir asa tutmaktadır. 

M.S. 2. yüzyıl 

G. M. A. Hanfmann and N. H. Ramage, Sculpture from Sardis: The finds through 

1975 (Cambridge, Harvard, 1978), s. 150 no. 224 1 fig. 389; Vermaseren, M. J., 1987, 

a.g.e., s. 13 7 no. 461 1 Pl. CIL 

Kat.No.l63 (Levha 25a-b) 

Kaya kabartması 

Silendos 

Kayanın yüzeyinde girlandlar ve relieflerle süslü ikisi doğuya bir tanesi de güneye bakan 

üç niş yer almaktadır. 

Doğuya bakan nişlerden en sağdakinde çıplak bir genç tasvir edilmiştir. Sağ elini beline 

doğru uzatmıştır. Arkasında dalında bir çelenk (?) olan ağaç vardır. Genç figürün altında 

bir öküz başı yer almaktadır. 

İkinci ve büyük nişte bir kaidenin üzerinde ayakta ve giyimli olarak tasvir edilmiş genç 

bir erkek figürü yer almaktadır. Başlıklı ve kısa tunicalıdır. Sağ elinde bir syrinx sol 

elinde de bir pedum tutmaktadır. Her iki yanında koyun (?) ile tasvir edilmiştir. 

C çüncü ni şte dört adet yüksek kabartma olarak yapılmış figür vardır. Oıta kısımda 

arkasına doğru uzanmış bir figür, uzanan figürün sağında başının yanında kısa kıyafetli 

bir erkek, kabartmanın ortasında giyimli bir kadın, sağa doğru yönelmiştir. Uzanan 

tigürün ayaklarının ucunda da bir başka giyimli kadın yer almaktadır. Ortadaki kadın 

muhtemelen Kybele'dir. 

Hepding, a.g.e., s. ı 00; P. Herrmann, Ergebnisse einer Reise in Nordostlydien (Wien, 

1962), s. 43 1 Pl. XI, 3; Verınaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 8 no. 32; Karwiese, S., ı 968-

I 971, a.g.e., s. 54; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 140 no. 472/ Pl. CIV- CV. 



Kat. No. 164 (Levha 26a) 

Mermer Adak Steli 

Uşak 

Uşak, Arkeoloji Müzesi; 40.01.73 

K.Y.: 0.94 m, G.: 0.36 m, K.: 0.0 7 m. 
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Adak steli üzerinde iki farklı sahne mevcuttur. Üstteki sahnede yüzleri cepheden 

vücutları profilden gösterilmiş olan iki aslanın ortasında cepheden gösterilmiş ayakta 

duran giyimli Attis yer almaktadır. Figür tunica manicata, anaxyrides giymiş olup 

başında bir başlık taşımaktadır. Sol elinde bir asa sağ elinde ne olduğu aniaşılamayan bir 

obje tutmaktadır. Alttaki sahnede ise atlı bir figür ve bu atın dizgininden tutan bir başka 

erkek figürü tasvir edilmiştir. 

2.4. Aiolia 

Kat.No.165 (Levha 26b) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Berlin Antiquarium; 8193 

K.Y.: 0.15 m. 

Kanatlı dans eden giyimli figürün başlıklı, chitoniskos ve anaxyrides giyimli. 

Chitoniskosu omuzlarında fibulalar ile tutturulmuş olup karın bölgesi açık olsun diye 

ortadan düğümlenmiştir. 

M.Ö. 3. yüzyıl 

Winter, Fr., 1903, a.g.e., s. 334 no. 4; N. N. Brivota, Greek Terracotta, (Moscou, 

1969), s. 105 fig. 107, s. 167 no. 107; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 150 no. 495 1 

Pl. CIX; I. Kriseleit und G. Zimmer, Bürgenvelten Hellenistische Tanfiguren und 

Nachschöpfungen im 19. Jh. (Mainz am Rhein, Philipp Von Zabern, 1994), s. 122 no. 

44. 



Kat.No.166 (Levha 27a) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; M\~ 28ı (70) 

K.Y.: 0.12 m. 
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Dans eden giyimli Attis figürini. Başlıklı, tunica, anaxyrides ve manto giyimlidir. Her 

iki elini sağda birleştirmiş ·H~ yukarı doğru kaldırmıştır. 

M.Ö. 2. yüzyıl 

E. Pottier- S. Reinach, La necropole de Myrina I- II (Paris, 1887- ı888), s. 393 1 PI. 

XXVIII, 3; Winter, a.g.e .. s. ı59 no. 9; D. B. Thompson, Troy. The Terracotta 

Figurines of the Hellenistic Period (Princeton, 1963), s. ı O ı no.l 77; S. Maliard 

Besques, Catalogue raisonne des figurines et reliefs en tere-cuite grecs et romains 

III. Epoque hellenistique et romaine, Grece et Asie Mineure (Paris, 1 972), s. 85 1 

PL. 1 04a, Vermaseren, .l\L J .. ı987, a.g.e., s. ı54 no. 507 1 PI. C XIII. 

Karş.: Macedonia: Verınaseren, M. J., ı989, a.g.e., s. 83 no. 270 1 Pl. LXIV. 

Kat.No.ı67 (Levha 27b) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi ; CA :67 (1889) 

K.Y.: 0.15 m. 

Dans eden, kanatlı ve giyimli figürin. Başlıklı, kemerli tunica manicata, anaxyrides ve 

manto giyimlidir. Mantasunun kumaşı sol eliyle açılmış, sağ elini yukarı kaldırmıştır. 

M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısı 

Winter, a.g.e., s. 335 no. ı: Vermaseren, M. J., ı966, a.g.e., s. 47 no. 3 1 PI. XXVI, 2; 

Mollard Besques, a.g.e., s. 85 1 Pl. 104b: Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 154 no. 506 

1 PI. CXIII. 



Kat.No.l68 (Levha 28a) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Boston, Güzel Sanatlar Müzesi; O 1. 7705 

K.Y.: 0.22 m. 

Figürinin her iki kanadı, sol eli, sağ ayağı ve başlığının parçası kırık ve eksiktir. 
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Dans eden giyimli figürün çift kemerli tunica manicata, anaxyrides, başlık ve ayakkabı 

giymiş olarak gösterilmiştir. 

M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısı 

D. Burr, Terra-cottas from Myrina in the Museum of Fine Arts (Bostan, ı934), s. 57 

no. 64 1 Pl. XXV; Vermeseren, M. J., ı966, a.g.e., s. 48 1 Pl. XXVII, ı; Vermaseren, M. 

J., ı987, a.g.e., s. 150 no. 498 1 Pl. CX. 

Kat.No.ı69 (Levha 28b) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi ; MYR 2ı5 (230) 

K.Y.: 0.395 m. 

Dans eden giyimli figürin. Tunica manicata, anaxyrides ve başlık giymiştir. Yukarı 

doğru kaldırdığı sağ elinde rozete benzer bir şey tutmaktadır. Göğüsleri kadın göğüsleri 

gibi yapılmıştır. 

M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısı(?) 

Pottier and Reinach, a.g.e., s. 405, 54 7 no. 215 1 Pl. XXXI; Winter, a.g.e., s. 334 no. 2; 

Burr, a.g.e., s. 57 no. ı; Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 47 1 Pl. XXVII, 4; Mollard 

Besques, a.g.e., s. 85 1 Pl. ıü3b; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 154 no. 5041 

Pl.CXII. 

Kat.No.ı70 (Levha 29a) 

Terrakatta figürin 



Myrina 1 Birkitepe 

Boston, Güzel Sanatlar Müzesi; O I. 7707 

K.Y.: 0.164 m. 

Figürinin kanatları, kolları ve belden aşağısı kırık w eksiktir. 
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Başlıklı dans eden figürün turrica manicata Ye başlıklı gösterilmiştir. Başlığının 

yanakhkları omuzlarından aşağıya sarkmaktadır. T unica marricatası göğüslerinin altında 

genişçe bir kemerle bağlanmıştır. Dişi bir karakterde bçtimlenmiştir. 

M.Ö. 1. yüzyıl 

Burr, a.g.e., s. 56 no. 63 1 Pl. XXV; Verınaseren, ~1. J., 1966, a.g.e., s. 48 no. 2; 

Vermasere n, M. J ., 1987, a.g.e., s. 152 no. 499 1 Pl. CX. 

Kat.No.171 (Levha 29b) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; MYR 2791267 

K.Y.: 0.205 m. 

Figürinin sol eli ve gövdesinin sağ kısmı kırık ve eksiktir. 

Dans eden kanatlı ve giyimli figürin. Başlıklı, tunica manicata ve anaxyrides giyimlidir. 

Sağ elinde tuttuğu obje belirsizdir. 

Hellenistik Dönem 

Pottier and Reinach, a.g.e., s. 558 no. 279; Winter, a.g.e., s. 334 no. 2; Vermaseren, M. 

J., 1966, a.g.e., s. 47 1 Pl. XXVI; Mollard Besques. a.g.e .. s. 85 1 Pl. 103; Vermaseren, 

M. J ., 1987, a.g.e., s. 154 no. 505 1 Pl. C XIII. 

Kat.No.172 (Levha 30a) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe (?) 

Atina, National Müzesi 

K.Y.: 0.16 m. 



Koç üzerinde oturan başlıklı ve pelerinli çocuk. 

Winter, a.g.e., s. 305 no. 8; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 150 no. 4941 fig. 29. 

Kat.No.l73 (Levha 30b) 

Terrakotta heykelcik 

Myrina 1 Birkitepe 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi 

K.Y.: 0.2ı m. 
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Dans eden kuşaklı turrica manicata, anaxyrides ve başlıklı figür, sol ayağı önde sağ ayağı 

dizden kıvrılarak arkaya doğru uzatmış şekilde betimlenmiştir. Sağ bileğinde bileziği 

vardır. Kaidesi sonradan yapılmıştır. 

Winter, a.g.e., s. 334 no. 2b; G. Mendel, Catalogue des figurines grecques de 

terrecuite (Constantinople, 1908), s. 400 no. 2736 (ı); Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., 

s. ı53 no. 503 1 Pl. CXII. 

Kat.No.ı74 (Levha 3la) 

T errakotta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; MYR 280 (22) 

K.Y.: 0.095 m. 

Figürinin vücudunun alt kısmı ile hacakları kırık ve eksiktir. 

Giyimli figürin başlıklı ve kuşaklı turrica ile gösterilmiştir. Ellerini başının üstünde 

birleştirmiştir. 

Pottier and Reniach, a.g.e., s. 558 no. 258, 418 1 Pl. XXXIV, ı; Winter, a.g.e., s. 159 no. 

5; Thompson, a.g.e., s. 1 O ı no. ı77; Ch. Picard, "A travers les musees et les si tes de 

l' Afrique du Nord" Revue Archeologique 27: ı 73 - 239, (1947), s. 232; Vermaseren, 

M. J., ı 966, a.g.e., s. 49, no. ı 1 Pl. XXIX, ı; Mollard Besques, a.g.e., s. 85 1 Pl. ı 04, C; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 155 no. 5081 Pl. CXIV. 



Karş.: Mısır: Vermasere n, M. J ., 1986, a.g.e., s. 5 no. 9 1 Pl. I 

Kat.No.l75 (Levha 31 b) 

Terrakatta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; MYR 1202 

K.Y.: 0.09 m. 

Figürinin başı ile kolları kırık ve eksiktir. 
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Ayakta, dans eden figür tunica manicata, anaxyrides ve manto giyimlidir. Ellerini 

başının üzerinde birleştirmiş olmalıdır. Yuvarlak bir kaide üzerinde yer almaktadır. 

Maliard Besques, a.g.e., s. 85 1 Pl. 104c; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 155 no. 509 

1 Pl. CXIV. 

Karş.: Mısır: Vermaseren, M. J., 1986, a.g.e., s. 5 no. 9 1 Pl. I. 

Kat.No.176 (Levha 32a) 

Tenakotta figürin 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; MYR 1464 

K.Y.: 0.07 m. 

Figürinin vücudunun belden aşağısı ile sağ eli kırık ve eksiktir. 

Dans eden tunica giyimli figürün tunicası göğsünün üzerinde bir fibula ile 

tutturulmuştur. Kıvırcık saçlı ve başında önde bir hilal mevcuttur. 

Mollard Besques, a.g.e., s. 85 1 Pl. 104, f; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 155 no. 

5101 Pl. CXIV. 

Kat.No.177 (Levha 32b) 

Terrakatta baş 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; MYR 358 



K.Y.:0.07 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı ve kıvırcık saçlı genç başı. 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 156 no. 5171 Pl. CXV. 
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Karş.: Moesia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 126 no. 427 1 Pl. Cil, s. 126 no. 428/ 

Pl. CIII. 

Kat.No.178 

Terrakatta baş 

Myrina 1 Birkitepe 

Paris, Louvre Müzesi; MYR 366 

K.Y.: 0.07 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı ve kıvırcık saçlı genç başı. 

Pottier- Reinach, a.g.e., s. 570 no. 366; Mollard Besques, a.g.e., s. 164; Vermaseren, 

M. J., 1987, a.g.e., s. 156 no. 516. 

Kat.No.179 (Levha 33a) 

T errakotta baş 

Smyrna 1 Bayraklı Höyüğü 

Paris, Louvre Müzesi; MNC 249 

K.Y.: 0.09 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Hellenistik Dönem 

S. Besques, Terres cuites grecques (Paris, 1963), s. 191 no. D 1410 1 Pl. 272h; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 174 no. 578/ Pl. CXXVIII. 
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Karş.: Moesia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 126 no. 427 1 Pl. Cil, s. 126 no. 428 1 

PI. cm. 

Kat.No.l80 (Levha 33b) 

Terrakatta fıgürin 

Smyrna 1 Bayraklı Höyüğü (?) 

K.Y.: 0.232 m. 

Figürün her iki kolu ile sol bacağı kırık ve eksiktir. 

Ayakta duran çıplak fıgür, başlıklı, kemerli tunica ve manto giyimlidir. Tunicası karın 

bölgesini açıkta bırakmaktadır. Başlığının altında saçları uzun bukleler halinde 

yapılmıştır. 

M.S. 1. yüzyıl 

P. G. L., Plaisier, Les teres cuites grecques et romaines. Catalogue de la collection 

du Musee national des antiquites a Leiden I - III (Leiden, 1979), s. 120 no. 245 1 Pl. 

43; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 170 no. 568 1 Pl. CXXVI 

Kat.No.181 (Levha 34a) 

Mermer kabartma 

Smyrna 1 Bayraklı Höyüğü 

Basınane Müzesi; 6195 

Figürün başı, sol kolu ve her iki eli kırık ve eksiktir. 

Sütunun önünde ayakta duran giyimli yüksek kabartma olarak yapılmış genç bir erkek 

figürü yer almaktadır.Tunica manicata, anaxyrides ve ayakkabı giyimlidir. Sol bacak 

taşıyıcı sağ serbest bacağı sol bacağın önünde çapraz bir şekilde durmakta ve ayak 

parmakları ile yere basmaktadır. Sağ kolu dirsekten hafif bükülerek sağ hacağının 

üzerine koymuştur. 

Roma Dönemi (?) 
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Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 169 no. 562 1 Pl. CXXIV; Mukerı·em Anabo1u, 

"İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki Taştan Yapılmış Masa Ayakları", Araştirma Sonuçlan 

Toplantısı V: 293 - 30 ı, (Nisan, ı987), s. 295, Res. ı5. 

Karş.: Roma: M. J., Vermaseren, Corpus Cultus Attidisque. III. İtalia - Latium 

(Leiden, E. J. Brill, ı977c), s. 39 no. ı37 1 Pl. LXXXVI, s. 40 no. 138 1 Pl. LXXXVI; 

Viyana: Vermaseren, M. J.,ı977c, a.g.e., s. 50 no. ı79 1 Pl. CX; Roma: Vermaseren, M. 

J.,ı977a, a.g.e., s. 73 no. 273 1 Pl. CLX, s. 73 no. 274 1 Pl. CLX, s. 85 no. 3ı2 1 Pl. 

CLXVIII; Hispania: Vermaseren, M. J., ı986, a.g.e., s. 59 no. ı55 1 Pl. XLIV, s. 59 no. 

ı56 1 Pl. XLIV, s. 6ı no. ı62 1 Pl. XLVII, s. 63 no. ı67 1 Pl. XLVIII, s. 63 no. ı7ı 1 Pl. 

L, s. 63 no. ı73 1 Pl. L, s. 73 no. ı97 1 Pl. LVII; Aquitania: Vermaseren, M. J., ı986, 

a.g.e., s. 83 no. 2ı8 1 Pl. LXIX, s. 84 no. 22ı 1 Pl. LXIX; Gallia: Vermaseren, M. J., 

ı986, a.g.e., s. 95 no. 24 7 1 Pl. XCI, s. 96 no. 250 1 Pl. XCII, s. 99 no. 265 1 Pl. XCVIII; 

Germania: M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque, VI. Germania, 

Raetia, Noricum, Pannonia, Dalmatia, Macedonia, Thracia, Moesia, Dacia, 

Regnum Bospori, Colchis, Scythia Et Sarmatia, (Leiden, New York: E. J. Brill, 

ı989), s. ı no. 2 1 Pl. II, s. 7 no. 19 1 Pl. IX, s. ı O no. 33 1 Pl. XII; Raetia et Noricum: 

Vermaseren, M. J., ı989, a.g.e, s. 22 no. 69 1 Pl. XV, s. 24 no. 7ı 1 Pl. XVI, s. 25 no. 75 

1 Pl.XVII, s. 26 no. 77 1 Pl. XVIII, s. 26 no. 78 1 Pl. XVIII; Pannonia: Vermaseren, M. 

J., ı989, a.g.e., s. 30 no. 91 1 Pl. XXI. 

Kat.No.ı82 (Levha 34b) 

Terrakatta baş 

Smyrna 1 Bayraklı Höyüğü (?) 

Berlin Antiquarium; 6642 

K.Y.: 0.065 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Winter, a.g.e., s. 372 no. 8; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 165 no. 5521 fig. 30. 
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Karş.: Moesia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 126 no. 427 1 Pl. Cil, s. 126 no. 428 1 

Pl. CIII. 

Kat.No.l83 

Terrakatta baş 

Smyrna 1 Bayraklı Höyüğü 

Viyana Müzesi; V 2858 

K.Y.: 0.059 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Winter, a.g.e., s. 334 no. I; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 175 no. 581. 

Kat.No.l84 (Levha 35) 

Terrakatta büst 

Smyrna 1 Bayraklı Hö)iiğü (?) 

Amsterdam, Vennaseren Koleksiyonu 

K.Y.: 0.195m, G.: 0.115 m. 

Pişmiş topraktan yapılmış bir çam kozalağının üzerinde oturan başlıklı ve tunica giyimli 

bir fıgüre ait büst yeralmaktadır. 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 254 no. 8561 Pl. CLXXXIV. 

Karş.: Paris: Vennaseren, M. J., 1977, a.g.e., s. 35 no. 1171 Pl. LXXIX. 

Kat.No.l85 (Levha 36a) 

Terakatta heykelcik 

Kyme 1 Namurt Limanı 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi; 563 

K.Y.: 0.10 ın. 
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Figürün sol kolu kısmen kırık ve eksiktir. 

Yuvarlak bir kaide üzerinde oturan, giyimli çocuk Attis heykelciği. Başlık ve kısa kollu 

tunica giyimlidir. Tunicası göğüs üzerinde bir fibula ile tutturulmuş olup karın bölgesi 

açık bırakılmıştır. 

Winter, a.g.e., s. 265 no. 4; Mendel, G., 1912 - 1914, a.g.e., s. 445 no. 2994; 

Vermasere n, M. J ., 1966, a.g.e., s. ll 1 Pl. I, 2; Vermaseren, M. J ., 1987, a.g.e., s. 158 

no. 523 1 Pl. CXVII. 

Karş.: Brussels: Vermaseren, M. J., 1977b, a.g.e., s. 9 no. 31 1 Pl. XXII. 

2.5. İonia 

Kat.No.l 86 (Levha 36b) 

Terrakatta figürin 

Erythrae 1 Ildırı 

Brussels, Musee du Cinquantenaire; M 783 

K.Y.: 0.13 m; G.: 0.05 m; K.: 0.06 m. 

Oturan, giyimli, kucağında başlıklı bir çocuk tutan kadın figürini. Chiton ve himation 

giyimli başı örtülü kadının kucağındaki başlıklı çocuk çıplaktır. 

M.Ö. 6. yüzyıl 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 178 no. 593 1 Pl. CXXX. 

Karş.: Macedonia:Vermaseren, M. J., I 989, a.g.e., s. 69 no. 2101 Pl. XLVI. 

Kat.No.l87 (Levha 37a-b) 

Terrakatta kabartma 

Ephesos 1 Efes, Bazilika 

Selçuk, Arkeoloji Müzesi; 8323, 56- S 4 169 

K.Y.: 0.07 m, G.: 0.03 m. 
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Yatar pozisyonda bir çocuk. Başlıklı Ye bütün vücudu, tenasül organı hariç, bez ile 

sarılmış durumda betimlenmiştir. 

M.Ö. 2. yüzyıl(?) 

Karwiese, S., 1968- 1971, a.g.e., s. 51 1 fig. I; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 191 

no. 639 1 Pl. CXXXVII. 

Kat.No.l88 (Levha 37c) 

Mermer kabartma 

Ephesos 1 Efes 

Selçuk, Arkeoloji Müzesi; 2330 

Sarı Ion Merrneri 

K.Y.: 0.65 m, Ç.: 0.105 m 

Figürün sağ ve sol kolu, bacaklarının alt kısmı ile ayakları kırık ve eksiktir. 

Bacak bacak üstüne atmış yuvarlak bir sütunun önünde duran yarı giyimli Attis. Yüksek 

kabartma olarak işlenmiştir. Sadece başlık Ye kemerli anaxyridesi vardır. Vücudunun üst 

kısmı çıplaktır. Sütunun üzerindeki küçük kare w alttaki delik heykelin muhtemelen bir 

masanın ayağı olarak kullanıldığına işaret etmektedir. 

M.S. 2. yüzyılın ortaları 

Karwiese, S., 1967, a.g.e., s. 82 1 Res. 38.; Jvi. Anabolu, "Efes Müzesi'nde Bulunan 

Masa Ayakları", Türk Arkeoloji Dergisi. XXIX: 71 - 84, (1991), s. 74 1 Res. 17; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 191 no. 638 IPI. CXXXVII; 

Kat.No.189 (Levha 37d) 

Terrakotta büst 

Ephesos 1 Efes 

Paris, Louvre Müzesi; CA 1482 

K.Y.: 0.17 m. 
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Yuvarlak bir kaide üzerinde duran çıplak Attis. Omuzlarındaki pelerin broş ile 

tutturulmuştur. Başlığının altında saçları uzun bir şekilde gösterilmiştir. Göğüsleri ile 

kadınsı bir ifade taşımaktadır. 

M.S. 2. yüzyılın sonu- 3. yüzyılın başı. 

Besques, a.g.e., s. 124 no. E 19 1 Pl. 152b; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 199 no. 

667 1 Pl. CXL VII. 

Kat.No.190 

Mermer baş 

Ephesos 1 Efes 

Selçuk, Arkeoloji Müzesi 

Beyaz Mermer 

K.Y.: 0.40 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı gençin yüzüntü üzüntülü bir tavır vardır. 

Vermaseren, M. J., 1987,a.g.e., s. 203 no. 685. 

Kat.No.191 

Terrakatta baş 

Phokaia 1 Foça 

Paris, Louvre Müzesi; CA 3590 

K.Y.: 0.035 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısı 

Besques, a.g.e., s. 106 no. D 649; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 161 no. 538. 



Kat.No.192 (LeYha 38a) 

Mermerbaş 

Phocaea 1 F oça 

İzmir, Arkeoloji ~vlüzesi; 1464 

K.Y.: 0.15 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Vermaseren, M. L 1987, a.g.e., s, 161 no. 539 1 PI. CXX. 

Kat.No.193 (LeYha 38b) 

Terrakatta heykelcik 

Priene 1 Güllübahçe 

K.Y.: 0.035 m 
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Sol kol omuzdan, sağ kolu dirsekten, sol hacağı ise baldırdan itibaren kırık ve eksiktir. 

Ayakta, dans eden, giyimli, başlıklı, kanatlı figürün sağ hacağı sabittir. Hareketli sol 

hacağı ise muhtemelen arkaya doğru uzanmaktadır. 

J. Raeder, Priene, Funde aus einer griechischen Stadt (Berlin, Mann Verlag, 1984), s. 

34 Nr. 13. 

2.6. Bithynia 

Kat.No.l94 (LeYha 39a) 

Bronz baş 

Nicomedia 1 İzmit 

İstanbul, Arkeoloji yfüzesi ; 5943-5944 

K.Y.: 0.185 m; G.: 0.21 ın. 

Önü ve arkası akantus yaprakları ile süslü kare bir kaidenin üzerinde başlık giymiş ve 

elbisesinin kıvrıınları omuzları üzerinde bir fibula ile tutturulınuş erkek figürü Kaidenin 

iç kısmı oyuktur. Arkası işlenmeıniştir. 
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O. Koyunoğlu, "Bronzes from İzmit", Annals of the Archaeologgical Museum of 

İstanbul 6: 85 - 96, (1953), s. 85; Schwertheim, a.g.e., s. 824 no. 2 1 PI. CXCVI, 34; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 74 no. 222- 223 1 PI. XLIII. 

Karş.: London: Vermaseren, M. J., 1977b, a.g.e., s. 24 no. 74 1 PI. LIV; Hispania: 

Vermaseren, M. J., 1986, a.g.e., s. 74 no. 200 1 PI. LVI. 

Kat.No.l 95 (Levha 39b) 

T errakotta fıgürin 

Nicomedia 1 İzmit 

İzmit, Arkeoloji Müzesi; 433 

K.Y.:0.13 m, G.: 0.085 m, K.: 0.045 m. 

Kare bir kaide üzerinde oturmuş küçük kanatlı başlıklı bir gençe ait fıgürün. 

Schwertheim, a.g.e., s. 824 no. 1 1 PI. CXCVI, 33; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 75 

no. 228 1 PI. XLIV. 

Karş.: Brussels: Vermaseren, M. J., 1977c, a.g.e., s. 9 no. 31 1 PI. XXII. 

Kat.No.196 (Levha 40) 

Bronz büst 

Nicomedia 1 İzmit 

Paris, Louvre Müzesi; MNC 1902 

K.Y.: 0.13 m, G.: 0.107 m. 

Başlıklı, ebiton ve manto ile gösterilmiş büstün ebitonu yıldız şeklindeki bir iğneyle 

göğsünde tutturulmuştur. Saçlan uzun ve kıvırcık olarak betimlenmiştir. 

A. Ridder, Les bronzes antiques du Louvre, (Paris, 1913).s. 66 no. 435 1 PI. 35; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 75 no. 2291 PI. XLIV. 
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Karş.: Latium: Vermaseren, M. J., 1977c, a.g.e., s. 156 no. 474 1 Pl. CCC, s. 156 no. 

4 75 1 Pl. CCCI; Hispania: Vermaseren, M. J., 1986, a.g.e., s. 61 no. 163 1 Pl. XLVII,. 

Kat.No.197 

Terrakatta baş 

Nikomedia 1 İzmit 

İzmit, Arkeoloji Müzesi 

K.Y.: 0.12 m. 

Figürin sadece başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 74 no. 226. 

2. 7. Pamphylia 

Kat.No.198 (Levha 41) 

Bronz heykel 

Murtına 1 Perge, Agora 

K.Y.: 0.01 m. 

Ayakta duran figürün vücudu oldukça tahrip olmuş durumdadır. Sadece başlıklı başı 
korunmuştur. 

M.S. 2. yüzyıl 

A. M. Mansel, "Bericht Über Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den 

Jahren 1957- ı 972", Archaologischer Anzenger 1: 57- 8 L (1975), s. 78; Vermaseren, 

M. J., ı 987, a.g.e., s. 221 no. 741. 

Kat. No. ı 99 (Levha 42a) 

Mermer heykel 

Pisarisos 1 Alanya civarı (?) 

Alanya, Arkeoloji Müzesi; 30.1.90 
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Beyaz mermer 

K.Y.: 0.61 m, G.: 0.20 m. 

Heykelin başı ve bilekten itibaren sol ayağı kırık ve eksiktir. Sağ ayağının üst kısmı 

restore edilmiştir. 

Figür bir kaide üzerinde durmaktadır. Figür sabit duran sağ ayağının yan tarafındaki bir 

ağaç kütüğüne yaslanmaktadır. Sağ bacak sabit, sol bacak ise hafifçe yana ve öne 

atılmıştır. Kollar dirsekierden bükülerek karın hİzasında arkaya götürülmüştür. Üst üste 

getirilen bilekleri bir band ile bağlanmıştır. Anaxyrides ve chitoniskos giyimlidir. 

Anaxyridesi tenasül organını ve karın kısmını açıkta bırakmaktadır. Açıkta kalan 

gövdeyi de her iki omuzun da fibulalar ile tutturulmuş olan chitoniskos kapatmaktadır. 

Her iki giyisi de göğsün hemen altında kemer ile bağlanmıştır. Ensesindeki izlerden 

başlık giyinmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ayaklarına ise Endromis giymiştir. 

M.S. 2. yüzyıl 

Korkut, a.g.e., s.171 vd. 

Kat.No.200 (Levha 42b) 

Mermer baş 

Side 1 Selimiye 

Side-Depo; 168 

İnce gözenekli beyaz mermer 

K.Y.: 0.125 m, G. 0.070 m, K.: 0.110 m. 

Firürin başı boynuna kadar korunmuş diğer kısımlan kırık ve eksiktir. Eser oldukça 

aşınmış olduğundan burun ve ağız net bir şekilde görülememektedir. Sağ göz ve kaşlar 

tamamen aşınmıştır. Çenenin iç kısmı ve başlığının uç kısmı kırık ve eksiktir. 

Saçları iri dalgalar halinde alnın ve şakakların üzerine dökülmektedir. Bu saçlan alnı 

oldukça yüksek bir kemer şeklinde sınırlamaktadır. Yüz ince ve oval biçimdedir. Yanak 

ve alın nispeten iyi konınmuştur. Başlığındaki paralel yivler başlığın yumuşak kumaştan 

yapıldığına işaret etmektedir. 

J. İnan, Side'nin Roma Devri Heykeltıraşlığr (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 

1992), fig. ı o ı. 



2.8. Likya 

Kat.No. 201 (Levha 43a) 

Grafıtolu Gümüş kazan 

Elmalı 1 Bayındır D Tümülüsü 

Antalya, Arkeoloji Müzesi; 32 

K.Y.: 0.136 m, Ç.: 0.143m. 

İki yuvarlak tutamaklı, küresel gövdeli kazan. Kazanın omuzu üzerinde soldan sağa 

doğru bir yazıt yer almaktadır: "ates" . 

M.Ö. geç 8. yüzyıl-7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. ll, fig. 1,1. 

Kat.No.202 (Levha 43b) 

Grafıtolu Gümüş kazan 

Elmalı 1 Bayındır D Tümülüsü 

K.Y.:O .136 m, Ç.: 0.143m. 

İki yuvarlak tutamaklı, küresel gövdeli kazan. Kazanın omuzu üzerinde soldan sağa 

doğru bir yazıt yer almaktadır: "ates". 

M.Ö. geç 8. yüzyıl- 7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. ll, fıg. 1, 2. 

Kat.No.203 (Levha 43c) 

Grafıtolu Gümüş kepçe 

Elmalı 1 Bayındır D Tümülüsü 

Antalya, Arkeoloji Müzesi; 34 

K.Y.: 0.17 m, ç.: 0.074 m. 

Üzerinde soldan sağa bir yazıt yer almaktadır: "ates ". 

M.Ö. geç 8. yüzyıl- 7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. ll, Pl. I. 
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Kat.No.204 (Levha 44a) 

Grafitolu Göbekli Gümüş kase 

Elmalı 1 Bayındır D Tümülüsü 

Ç.: 0.17 m. 

Düz, gümüş kasenin göbeğinin etrafında bir yazıt yeralmaktadır: "ates ". 

M.Ö. geç 8. yüzyıl- 7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. 14, Pl. II. 

Kat.No.205 (Levha 44b) 

Grafitolu Göbekli Bronz kase 

Elmalı 1 Bayındır D Tümülüsü 

K.Y.: 0.0-ı m, Ç.: 0.162m. 

Göbeğinin etrafında bir yazıt yer almaktadır: "ates" . 

M.Ö. geç 8. yiizyıl- 7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s.ı4, fig. ı, 5. 

Kat.No.206 (Levha 44c) 

Grafitolu Göbekli Bronz kase 

Elmalı ·/ Bayındır D Tümülüsü 

K.Y.: 0.0-+5 m. D.: O.ı6 m. 

Göbeğinin etrafında bir yazıt yer almaktadır: "ates" . 

M.Ö. geç 8. yüzyıl- 7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. ı4, fig. ı, 6. 

Kat.No.207 (Levha 45a) 

Grafitolu Göbekli Bronz kase 

Elmalı 1 Bayındır D Tümülüsü 

Ç.: O.ı9 m. 

223 



Göbeğinin etrafında bir yazıt yer almaktadır: "ates". 

M.Ö. geç 8. yüzyıl- 7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. 14, fıg. 1, 7. 

Kat.No.208 (Levha 45b) 

Grafıtolu Göbekli Bronz kase 

Elmalı 1 Bayındır Tümülüsü 

K.Y.: 0.035 m, Ç.: 0.14m. 

Göbeğinin etrafında bir yazıt yer almaktadır: "ata" . 

M.Ö. geç 8. yüzyıl-7. yüzyıl 

Varinlioğlu, a.g.e., s. 15, fıg. 2, 9. 

2.9. Kornmagene 

Kat.No.209 (Levha 46) 

T erakotta fıgürin 

Euro po s 

İstanbul,Arkeoloji Müzesi; 5388 

K.Y.: 0.135 m. 
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Kısa bir tunic ve başlık giymiş olan genç ayakta durmaktadır. İki eliyle birlikte bir 

crepitaculum tutmaktadır. 

RomaDönemi 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 7 no. 18. 

2.10. Kilikia 

Kat.No.210 (Levha 47a) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 56 

K.Y.: 0.10 m. 



225 
Figürün sağ kolu, sol kol bilekten itibaren, sol hacağı tamamen, sağ hacağın alt kısmı 

kırık ve eksiktir. 

Dans eden, başlıklı figür anaxyrides giyimlidir. Karın ve tenasül organını açıkta 

bırakılmıştır.Anaxyridesi gögüs üzerinde bir fibula ile tutturulmuştur. Kırık ve eksik 

olan sağ kolu muhtemelen yukarı doğru kaldırıyor olmalıydı. 

M.Ö. 1. yüzyıl 

Winter, a.g.e., s. 334 no. 3; Veımaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 48 1 Pl. XXVIII, 3; 

Besques, a.g.e., s. 283 no. E 1 D 2292 1 Pl. 354c:Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 248 

no. 833 1 Pl. CLXXIX. 

Karş.: Roma: Vermaseren, M. 1., ı977a, a.g.e., s. Jı no.ı5ı 1 Pl. LXXXI. 

Kat.No.2ıı (Levha 47b) 

Terrakatta figürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 6ı 

K.Y.: 0.24 m. 

Figür yuvarlak bir sütunun önünde kaide üzerinde anaxyrides, turrica manicata ve 

pelerinli olarak betimlenmiştir. Sağ eli yukarıda başlığına yakın bir yerde, sol eli ise 

baldırında durmaktadır. 

M.Ö. 1. yüzyıl- 2. yüzyıl 

Winter, a.g.e., s. 3 72 no. ı O; E. Po tti er. Dip h il os et les modeleurs de te res cu i tes 

grecques (Paris, ı909), s. 374; H. Goldınan, Excavations at Gözlü kule, Tarsus. The 

Hellenistic and Roman Periods I - II ıPrinceton, ı950), Pl. 255; Besques, a.g.e., s. 

283 no. D 2291 1 Pl. 354b; Verınaseren, M. 1., 1966, a.g.e., s. 14 1 Pl. IV, ı; 

Vermaseren, M. 1., ı987, a.g.e., s. 2-f.9 no. 8381 Pl. CLXXX. 

Kat.No.2ı2 (Levha 47c) 

Terrakatta figürin 



Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 57 

K.Y.: 0.08 m. 

Figürün başı, iki kolu, hacakları baldırdan aşağı kırık ve eksiktir. 
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Dans eder pozisyondaki Attis anaxyrides giyimlidir. Anaxyridesi karın ve tenasül 

organını açıkta bırakmaktadır. Göğüs üzerinde bir fibula yeralmaktadır. Hellenistik 

Dönem 

Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 48 no. 5; Besques, a.g.e., s. 283 no. D 2294; 

Vermasere n, M. J ., 1987, a.g.e., s. 248 no. 834 1 Pl. C LXXIX. 

Karş.: Roma: Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 31 no. 151 1 Pl. LXXXI. 

Kat.No.213 (Levha 48a) 

Terrakotta figürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 58 

K.Y.: 0.075 m. 

Vücudun kalçadan itibaren alt kısmı kırık ve eksiktir. 

Ayakta, kanatlı olarak gösterilen figür bir sütuna dayanmakta ve ellerini sütunun üstüne 

esasen ·başını elerinin üzerine koymuş şekilde betimlenmiştir. Başlıklı ince bir tunica 

manicatası ve mantosu vardır. Mantosu sağ omzunda bir fibula ile tutturulmuştur. 

Hellenistik Dönem 

Winter, a.g.e., s. 372 no. 7; Besques, a.g.e., s. 284 no. E 1 D 2301 1 Pl. 355, 9; 

Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 15 no. 3 1 Pl. IV, 3; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., 

s. 248 no. 835 1 Pl. CLXXXIX. 

Kat.No.214 (Levha 48b) 

Terrakotta baş 



Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi ; S 3228 

K.Y.: O. ı o m. 

Figürün başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Hellenistik Dönem 
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Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 2809 1 Pl. 405, 1; Verınaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 

245 no. 8ı8 1 Pl. CLXXIV. 

Kat.No.2 ı 5 (Levha 48c) 

T erakotta figürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi ; S 3 715 

K.Y.: 0.08 m. 

Başlıklı figürün sağ kolu, başı ve göğüs losını korunmuştur diğer kısımları kırık ve 

eksiktir. 

Hellenistik Dönem 

Besques, a.g.e., s. 284 no. D 2299 1 Pl. 354i; Vermaseren. \L J., I 987, a.g.e., s. 247 no. 

830 1 Pl. CLXXVII. 

Kat.No.2 ı 6 (Levha 49a) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 3474 

K.Y.: 0.052 m. 

Figürün başı korunmuş diğer kısımlan kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Geç Hellenistik Dönem 
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Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 2807 1 Pl. 405i; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., 246 

no. 823 1 Pl. CLXXVI. 

Kat.No.2ı 7 (Levha 49b) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi ; S 3508 

K.Y.: 0.05 m. 

Figürün başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Geç Hellenistik Dönem 

Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 2798 1 Pl. 404h; Vermaseren, M. J., ı 987, a.g.e., s. 246 

no. 826 1 Pl. CLXXVII. 

Kat.No.2ı8 (Levha 49c) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi ;T 53 

K.Y.: O.ı5 m. 

Figürün başı, sağ hacağının tümü, sol bacağı uyluktan aşağısı kırık ve eksiktir. 

Figürün başlığının yanakhk kısımlarına ait parçalar ile saçları korunmuş durumdadır. 

Kolları eksik olmasına rağmen sağ kolunu yukarı kaldırmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Giydiği anaxyridesi göğüs üzerinde bir fıbula ile tutturulmuş olup karın ve tenasül 

organı açıkta bırakınaktadır. 

Geç Hellenistik Dönem 

Besques, a.g.e., s. 283 no. E 1 D 22931 Pl. 354f; Vermaseren, M. J., ı966, a.g.e., 481 Pl. 

XXVIII, 2; Vermaseren, M. J., ı 987, a.g.e., s. 247 no. 832 1 PI. CLXXVIII. 



Karş.: Roma: Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 31 no. 151 1 Pl. LXXXI. 

Kat.No.219 (Levha 50a) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 63 

K.Y.: 0.06 m. 

Figürün sağ kol dirseğine kadar sol ayağı ise tamamen kırık ve eksiktir. 
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Tunica manicata ve anxyrides giymiş olan fıgür, sağ dizinin üzerine çökmüş, sol eli sol 

dizinin üzerinde durmaktadır. Sağ elini yukarı kaldırır pozisyondadır. Başında uzun 

yanaklıklı bir başlık yer almaktadır. Tunica manicata karın kısmını açıkta bırakmaktadır. 

Gögüsleri ile kadınsı bir şekilde betimlenmiştir. 

Geç Hellenistik Dönem 

Besques, a.g.e., s. 284 no. E 1 D 2295 1 Pl. 354a; Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e .. 49 / 

Pl. XXIX, 2; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 249 no. 840 1 Pl. CLXXXI. 

Karş.: Korinth: G. S. Merker, Corinth. The Sanctuary of Demeter and Kore, 

Terracotta Figurines of the Classical, Hellenistic and Roman Periods (New Jersey: 

Prinxeton, 2000), s. 32 no. C 281 1 Pl. 23. 

Kat.No.220 (Levha 50b) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 64 

K.Y.: 0.14 m. 

Figürün sol kolu dirsekten itibaren sağ bacağı ise tamamen kırık ve eksiktir. 

Dans eden fıgür, sağ dizinin üzerine eğilmiş şekilde tasvir edilmiştir. Başlıklıdır Ye 

vücudunun büyük bir kısmı çıplak olarak gösterilmiştir. Hermaaphrodit bir karakterde 
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yapılmıştır. Sol kolu üzerindeki pelerininin uç kısmını yukarıya kaldımuş olduğu sağ 
eliyle tutmaktadır. 

Geç Hellenistik Dönem 

Vermaseren, M. 1., 1966, a.g.e., s. 49 no. 2 1 Pl. XXIX; Besques, a.g.e., s. 284 no. E 1 D 

22971 Pl. 354h; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 249 no. 841/ Pl. CLXXXI. 

Karş.: Roma: Vermaseren, M. 1., 1977a, a.g.e., s. 31 no. 151/ Pl. LXXXI. 

Kat.No.221 (Levha 50c) 

Terrakatta figürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 166 

K.Y.: 0.05 m. 

Figürün başı, sağ kolu ve sağ ayağı kırık ve eksiktir. 

Tunica manicata ve anxyrides giymiş olan figür, sağ dizinin üzerine çökmüş, sol eli sol 

dizinin üzerinde durmaktadır. Sağ elini yukarı kaldırır pozisyondadır. Başında uzun 

yanaklıklı bir başlık yer almaktadır. Tunica manicata karın kısmını açıkta bırakmaktadır. 

Gögüsleri ile kadınsı bir şekilde betimlenmiştir. 

Geç Hellenistik Dönem 

Besques, a.g.e., s. 284 no. E 1 D 2296/ Pl. 354d; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 251 

no. 848 1 Pl. CLXXXII. 

Karş.: Korinth: Merker, a.g.e., s. 32 no. C 281/ Pl. 23. 

Kat.No.222 (Levha 50d) 

Terrakatta heykclcik 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 254 

K.Y.: 0.03 m. 
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Figürün sadece baş ve sağ kolu korunmuş durumdadır. Diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Dans eden giyimli figür pelerin ve başlık giyimlidir. Sağ eliyle başının üstündeki 

pelerininin uç kısmını tutmaktadır. 

Hellenistik Dönem 

Besques, a.g.e., s. 284 no. D 2298 1 Pl. 354e; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 251 no. 

849/ Pl. CLXXXIII. 

Karş.: Pannonia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s.38 no. 1201 Pl. XXX. 

Kat.No.223 (Levha 51a) 

T enakotta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi ; S 3409 

K.Y.: 0.06 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımlan kırık ve eksiktir. 

Başlıklı çocuk. 

Hellenistik dönem sonu 

Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 2806/ Pl. 405h; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 246 

no. 827 1 Pl. CLXXVII. 

Kat.No.224 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi ; S 3549 

K.Y.: 0.05 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç 



Hellenistik dönem sonu 
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Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 2803; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 247 no. 828. 

Kat.No.225 (Levha 51 b) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 3604 

K.Y.: 0.052 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı çocuk. 

Hellenistik dönem sonu 

Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 2802 1 Pl. 405d; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., 247 

no. 829 1 Pl. CLXXVII. 

Kat.No.226 (Levha 51 c) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 34 72 

K.Y.: 0.058 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Muhtemelen dans eden başlıklı bir çocuk. 

Hellenistik dönem sonu 

Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 23801 1 Pl. 405c; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 

245 no. 821 1 Pl. CLXXVI. 

Karş.: Roma: Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 31 no.l51 1 Pl. LXXXI. 



Kat.No.227 (Levha 5 I d) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 272 

K.Y.: 0.081 m. 

Figürün başı, göğüs kısmı ve her iki kolu kırık ve eksiktir. 
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Çocuk fıgürü yuvarlak bir kaide üzerinde oturmaktadır. Karın ve tenasül organı açıkta 

bırakılmıştır. 

Helenistİk - Roma Dönemi 

Besques, a.g.e., s. 276 no. E 1 D 2206 1 Pl. 345a; Vermaseren, M. J., I 966, a.g.e., s. I I 

no. 3 1 Pl. II, I; Vermaseren, M. J., I 987, a.g.e., s. 251 no. 8501 Pl. CLXXXIII. 

Karş.: Brussels: Vermaseren, M. J., I 977b, a.g.e., s. 9 no. 3 I 1 Pl. XXII. 

Kat.No.228 (Levha 52a) 

T erakotta baş 

Tarsus - Yüzey 

Adana, Arkeoloji Müzesi; 35 - 785 

K.Y.: 0.062 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımlan kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Helenistİk - Roma Dönemi 

Goldman, a.g.e., s. 363 no. 44 1 Pl. 244ç;Vermaseren, M. J., 1987, s. 244 no. 809 1 Pl. 

C LXXIII. 

Karş.: Moesia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 126 no. 4271 Pl. Cil, s. 126 no. 4281 

PI. cm. 

Kat.No.229 

Terrakatta figürin 
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Tarsus 234 

Paris, Louvre Müzesi; T 66 

K.Y.: 0.07 m. 

Figürün başı, kolları, göğsünün bir bölümü ile ayaklan kırık ve eksiktir. 

Bir kaya formasyonu üzerinde oturan figür tunica manicata ve anaxyrides giyimlidir. 

Karın bölgesi açık(a bırakılmıştır. 

Hellenistik - Roma Dönemi 

Besques, a.g.e., s. 294 no. E 1 D 2300; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e. s. 250 no. 843. 

Kat.No.230 (Levha 52b) 

Terrakotta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 2942 

K.Y.: 0.062 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı çocuk. 

M.S. 1. yüzyılın başları 

Besques, a.g.e., s. 328 no. D 2808 1 Pl. 405, 9: Vennaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 245 

no. 8171 P. CLXXV. 

Kat.No.231 (Levha 52c) 

Terrakotta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 34 73 

K.Y.: 0.045 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. I. yüzyılın başları 
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Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 27961 Pl. 404j; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 246 

no. 822 1 Pl. CLXXVI. 

Kat.No.232 (Levha 52d) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 60 

K.Y.: 0.06 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. ı. yüzyılın başları 

Besques, a.g.e., s. 328 no. E 1 D 27971 Pl. 404i; Vermaseren, M. J.,ı987, a.g.e., s. 249 

no. 8371 Pl. CLXXX. 

Kat.No.233 (Levha 53a) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 347ı 

K.Y.: 0.075 m. 

Figüriri başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı çocuk. 

M.S. ı. yüzyılın birinci yarısı 

Besques, a.g.e., s. 329 no. E 1 D 2810 1 Pl. 405j; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 245 

no. 8201 Pl. CLXXV. 

Kat.No.234 (Levha 53b) 

Terrakatta baş 

Tarsus 



Paris, Louvre Müzesi; T 162 

K.Y.: 0.055 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başında defne ağacı yaprakları ile süslenmiş bir taç takmış genç. 

M. S. 1. yüzyılın birinci yarısı 
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Besques, a.g.e., s. 329 no. E 1 D 2811 1 PI. 405k; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 250 

no. 845 1 Pl. CLXXXII. 

Kat.No.235 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 3467 

K.Y.: 0.04 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısı 

Besques, a.g.e., s. 327 no. E 23 1 Pl. 404c; Vermaseren, M. J., ı 987, a.g.e .. s. 245 no. 

8ı9. 

Kat.No.236 (Levha 53c) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 387 

K.Y.: 0.065 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. ı. yüzyılın ikinci yarısı 
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Besques, a.g.e., s. 327 no. E 236 1 Pl. 404a; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 252 no. 

853 1 Pl. CLXXXIII. 

Karş.: Pannonia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e. , s.31 no. 95 1 Pl. XXIV. 

Kat.No.23 7 (Levha 53d) 

Tenakotta baş 

Tarsus 

Paris, Loune Müzesi; T 59 

K.Y.: 0.062 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımlan kırık ve eksiktir. 

Başlığı asma yaprakları ile süslü genç figür. 

M.S. 1. yüzyılın son çeyreği 

Besques, a.g.e., s. 327 no. E 240 1 Pl. 404f; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 248 no. 

836 1 Pl. CLXXX. 

Kat.No.238 

T errakotta baş 

Tarsus· 

Paris, Loune Müzesi; T 386 

K.Y.: 0.095 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımlan kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. I. yüzyılın son çeyreği 

Besques, a.g.e., s. 327 no. E 235 1 Pl. 404b; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 252 no. 

852. 



Kat.No.239 (Levha 54a) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 3498 

K.Y.: 0.043 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. 1. yüzyılın sonu 
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Besques, a.g.e., s. 328 no. D 2805 1 Pl. 405f; Vermaseren, M. 1., 1987, a.g.e., s. 246 no. 

825 1 Pl. CLXXVI. 

Kat.No.240 (Levha 54b) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre J'vlüzesi; T 161 

K.Y.: 0.12 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlığının ön kısmı bir fibula ve yapraklar ile süslenmiş genç başı. 

M. S. 1. yüzyılın sonu - 2. yüzyılın başı 

Besques, a.g.e., s. 327 no. E 241 1 Pl. 404e; Vermaseren, M. 1.,1987, a.g.e., s. 250 no. 

844/ Pl. CLXXXII. 

Kat.No.241 (Levha 54c) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 385 

K.Y.: 0.065 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 



M.S. 2. yüzyıl 
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Besques, a.g.e., s. 327 no. E 238 1 Pl. 404g; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 251 no. 

851 1 Pl. CLXXXIII. 

Karş.: Pannonia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 31 no. 95 1 Pl. XXIV. 

Kat.No.242 (Levha 54d) 

Terrakotta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 3475 

K.Y.: 0.042 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M.S. 2. yüzyılın başları 

Besques, a.g.e., s. 328 no. D 2804 1 Pl. 405e; Vermaseren, M. J., 1987 ,a.g.e., s. 246 no. 

824 1 Pl. CLXXVI. 

Kat.No.243 (Levha 55a) 

T errakotta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 164 

K.Y.: 0.035 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

M. S. 2. yüzyılın sonu 

Besques, a.g.e., s. 328 no. D 2799 1 Pl. 405, b; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 250 

no. 846 1 Pl. CLXXXII. 



Kat.No.244 (Levha 55b) 

Terrakatta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 62 

K.Y.: 0.07 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

RomaDönemi 
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Besques, a.g.e., s. 327 no. E 23 7 1 PI. 404d; Vermasere n, M. J., 1987, a.g.e., s. 249 no. 

8391 PI. CLXXX. 

Karş.: Pannonia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 31 no. 95 1 PI. XXIV. 

Kat.No.245 (Levha 55c) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Ayakta duran başlıklı ve tunica manicatalı figürün belden itibaren alt kısmı kırık ve 

eksik tir. 

Sol eliyle bir sopa tutmaktadır. 

Winter; a.g.e., s. 372 no. 5; Vermaseren, l\L J., 1987, a.g.e., s. 242 no. 805 1 fıg. 44. 

Kat.No.246 (Levha 55d) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus - Yüzey 

Adana, Arkeoloji Müzesi 

Figürün ayakları ile sağ eli kırık ve eksiktir. 

Sağ dizinin üzerinde çömelmekte, sol eli dizinin üzerinde, sağ elini yukarı kaldırmış 

pozisyondadır. Başlık, tunica manicata ve anaxyrides giyimlidir. Elbisesi karın bölgesini 

açıkta bırakmaktadır. 
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Goldman, a.g.e., s. 314 no. 401 Pl. 214; Vermaseren, M. J., I 987, a.g.e., s. 243 no. 8061 

Pl. CLXXII. 

Karş.: Korinth: Merker, a.g.e., s. 32 no. C 281 1 Pl.23. 

Kat.No.24 7 (Levha 56a) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus - Yüzey 

Adana, Arkeoloji Müzesi 

Sağ kolun büyük bir kısmı, sol omuz ile kol kırık ve eksiktir. 

Başlıklı, kanatlı çocuk. Yüzü sağa dönük, tunica manicata bir broş ile tutturulmuştur. 

Kırık ve eksik olan sağ kolunu muhtemelen yukarı doğru kaldırnuştır. 

Goldman, a.g.e., s. 325 no. I 161 Pl. 222; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 243 no. 807 

1 Pl. CLXXIII. 

Karş.: Roma: Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 31 no. 151 IPI. LXXXI. 

Kat.No.248 (Levha 56b) 

Terrakatta baş 

Tarsus - 6. trenş 

Adana, Arkeoloji Müzesi; 35- 1371 

K.Y.: 0.062 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Goldman, a.g.e., s. 325 no. 1161 Pl. 222; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 243 no. 808 

1 Pl. CLXXIII. 



Kat.No.249 (Levha 56c) 

TeiTakotta baş 

Tarsus - Yüzey 

Adana, Arkeoloji Müzesi; 36 - 93 

K.Y.: 0.07 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı çocuk. 
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Goldman, a.g.e., s. 368 no. 483 1 Pl. 249; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 244 no: 81 O 

1 Pl. CLXXIII. 

Karş.: Pannonia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 31 no. 95 1 Pl. :X.'XIV. 

Kat.No.250 (Levha 56d) 

Terrakotta baş 

Tarsus 

Adana, Arkeoloji Müzesi ; 35 - 290 

K.Y.: 0.064 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Goldman, a.g.e., s. 368 no. 4841 Pl. 249; Vermaseren, M. J., 1987. a.g.e., s. 244 no. 811 

1 Pl. CLXXIV. 

Kat.No.251 (Levha 57a) 

Terrakotta baş 

Tarsus- Yüzey 

Adana, Arkeoloji Müzesi 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 
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Goldman, a.g.e., s. 368 no. 4851 Pl. 249; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 244 no. 812 

1 Pl. CLXXIV. 

Kat.No.252 (Levha 57b) 

T errakotta baş 

Tarsus 

Adana, Arkeoloji Müzesi 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Goldman, a.g.e., s. 368 no. 486 1 Pl. 249; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 244 no. 813 

1 Pl. CLXXIV. 

Kat.Ko.253 (Levha 57c) 

T errakotta baş 

Tarsus- Yüzey 

Adana, Arkeoloji Müzesi 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı çocuk. 

Goldman, a.g.e., s. 368 no. 4871 Pl. 249; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 244 no. 814 

1 Pl. CLXXIV. 

Kat.1\o.254 (Levha 57d) 

Terrakotta baş 

Tarsus - Yüzey 

Adana. Arkeoloji Müzesi 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Sarma.şık yaprakları ile süslü başlık taşıyan genç. 
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Goldman, a.g.e., s. 368 no. 4881 Pl. 249; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 244 no. 815 

/Pl. CLXXV. 

Kat.No.255 (Levha 58a) 

T en-akotta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; S 2874 

K.Y.: 0.06 m, G.: 0.04 m. 

Figürün kalçadan aşağısı ile sağ kolu dirsekten itibaren kırık ve eksiktir. 

Bir kaya formasyonu üzerinde oturan figür tunica manicata ve uzun yanaklıklı bir başlık 

giymiştir. Tunica manicatası ortadan kuşakla sıktırılmıştır. 

Vermaseren, M. J ., 1966, a.g.e., s. 19 1 Pl. VIII, 2; Vermasere n, M. J ., 1987, a.g.e., s. 

245 no. 8161 Pl. CLXXV. 

Karş.: Macedonia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 72 no. 225 1 Pl. LI. 

Kat.No.256 (Levha 58b) 

TeiTakotta figürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 53 

K.Y.: 0.085 m, U.: 0.11 m. 

Figür oriental elbisesiyle bir lamba üzerine uzanmış ve her iki eliyle büyük bir meşale 

tutmaktadır. Meşalenin etrafı bez parçasıyla sarılmıştır. Sağ omzunun üzerinde asmak 

için bir delik mevcuttur. 

Vermaseren, M. J., 1966, a.g.e., s. 34 1 Pl. XX; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 247 

no. 831 1 Pl. CLXXVIII. 

Karş.: Roma: Vermaseren, M. J., 1977a, a.g.e., s. 116 no. 3781 Pl. CCXXXV. 
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Kat.No.257 (Levha 58c) 

Terrakatta fıgürin 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T 65 

K.Y.: 0.09 m, U.: 0.095 m. 
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Çıplak ve çocuk olarak betimlenmiş fıgür bir çiçeğin üzerinde oturmaktadır. Başlık 

giymiştir. Omuzları üzerinde kanatları mevcuttur, sol eli çiçeğin üzerine dayanmış sağ 

elini sol omzunun üzerine koymuştur. 

Vermaseren, M. J., ı966, a.g.e., s. 12/ Pl. II, 2; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 250 

no. 842/ Pl. CLXXXI 

Karş.: Brussels: Vermasere n, M. L ı 977b, a.g.e., s. 9 no. 3 ı 1 Pl. XXII. 

Kat.No.258 

Terrakotta baş 

Tarsus 

Paris, Louvre Müzesi; T ı 65 

K.Y.: 0.04 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık w eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e .. s.251 no 847. 

2.1 1. Küçük Asya 

Kat.No.259 

Terrakatta baş 

KüçükAsya 

Princeton Üniversitesi Sanat l\lüzesi: 65-85 

K.Y.: o. ı o m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımlan kırık Ye eksiktir. 



Başlıklı genç. 

M.S. ı - 2. yüzyıl 

Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 260 no. 887. 

Kat.No. 260 (Levha 58d) 

Mermer heyket 

Küçük Asya 

K.Y.: 0.1 ı5 m. 

Bacakları kırık ve eksiktir. 
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Ayakta ve kanatlı olarak betimlenmiştir. Uzun yanaklıldı başlık giymiştir. Kıvırcık 

saçlıdır. Medusa başlı bir fibula ile anaxyridesi göğsünün üzerinde tutturulmuştur. Karın 

ve tenasül organı açıkta bırakılmıştır. Hermaphrodite karakteri vurgulanmıştır. 

Saçlarında yer yer matkap izleri görülmektedir. 

M.S. 2. yüzyıl 

Mendel, a.g.e., s. 260; Graillot, a.g.e., s. 377, no. 3; Macridy Beyand Picard, a.g.e., s. 

4601 fig. ı ı; Vermaseren, M. J., ı966, a.g.e., s. 46; Vermaseren, M. J., ı987, a.g.e., s. 

255 no. 864 1 Pl. CLXXXVI. 

Kat.No.26 ı (Levha 59a) 

Bronz heyketcik 

Küçük Asya 

İstanbul, Arkeoloji Müzesi; 454 

K.Y.: 0.095 m. 

Sağ eli kırık ve eksiktir. 

Oriental elbisesiyle dans eden figür, başlıklı, tunica manicatalı, anaxyrides ve uzun 

mantolu betimlenmiştir. Sol eli yukarıda, sağ elini öne uzatmıştır. 

RomaDönemi 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 257 no. 869 1 Pl. CLXXXVIII. 



Kat.No.262 

Terrakotta fıgürin 

KüçükAsya 

K.Y.: 0.105 m, G.: 0.05 m. 

Paris, Louvre Müzesi; A 1217. 

Başı, omuzları ve ayakları kırık ve eksiktir. 
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Ayakta duran fıgür her iki eliyle uzun turricasını yukarı kaldırmaktadır. Hermaphrodite 

karakterde betimlenmiştir. 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 259 no. 882. 

Kat.No.263 (Levha 59b) 

Bronz heykel 

Küçük Asya 

Paris, Louvre Müzesi; Br. 35. 

K.Y.: 0.535 m. 

Eserin başı kırık ve eksiktir. 

Dans eden fıgür, turrica manicata, uzun anaxyrides ve sandaletleriyle betimlenmiştir. 

Belden aşağısı açık, karın ve tenasül organı açıkta bırakılmıştır. Göğsü, hacakları ve 

kollan yıldızlada dekore edilmiştir. Ayrıca hacakları gamalı haçlarla süslenmiştir. 

Ridder; a.g.e., s. 12 no. 35 1 Pl. 6; Vermaseren, M. J., 1966. a.g.e., s. 51 1 Pl.XXXII, 2; 

Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 259 no. 883 1 Pl. CXCIV. 

Karş.: Cas sel: Vermaseren, M. J ., 1977b, a.g.e., s. 13 no. 40 1 Pl. XXX; Gallia: 

Vermaseren, M. J ., 1986, a.g.e., s. 156 no. 456 1 Pl. CL llL s. 158 no. 466 1 Pl. CL VI. 

Kat.No.264 (Levha 59c) 

Bronz heykelcik 

Küçük Asya 

Paris, Louvre Müzesi; MNC 1897 
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K.Y.: 0.06 m. 

Küçük bronz heykelcik, fıgür ayakta dikdörtgen bir kaide üzerinde, pelerinli, anaxyrides 

ve başlıklı olarak betimlenmiştir. Pelerini ve anaxyridesi bir fıbula ile tutturulmuş fakat 

karın kısmı açıkta bırakılmıştır. Sağ eliyle kalçasını tutmakta, sol elini yana uzatmıştır. 

Ridder, a.g.e., s. 66 no. 434 1 Pl. 35; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 260 no. 885 1 Pl. 

CXCV. 

Kat.No.265 (Levha 59d) 

T erakotta baş 

KüçükAsya 

K.Y.: 0.106 m. 

Figürin başı korunmuş diğer kısımları kırık ve eksiktir. 

Başlıklı genç. 

Winter, a.g.e., s. 372 no. 6; Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e., s. 262 no. 8941 fıg. 47. 

Karş.: Moesia: Vermaseren, M. J., 1989, a.g.e., s. 126 no. 427 1 Pl. CII, 126 no. 428 1 

Pl. CIII. 

3. NUMİZMATİK BELGELER 

Kat.No.266 (Levha 60a) 

Kyzikos 1 Belkıs 

Gümüş 

Ön Yüz: Attis başı(?). 

Arka Yüz: Boğa başı. 

M.Ö. 525- 475 

S. Von Aulock, Sylloge Nurnınorum Graecorum Deutschland. Nachtrage II. 

Mysien, Troas, Aeolis, Lesbos. (Berlin, 1967), no.7336 1 Tafel 253. 



Kat.No.267 (Levha 60b) 

Kyzikos 1 Belkıs 

Gümüş 

Ön Yüz: Attis başı (?) 

Arka Yüz: Boğa başı 

M.Ö. 525-475 

Von Aulock, S., 1967, a.g.e., no.7337 1 Tafel253. 

Kat.No.268 (Levha 60c) 

Kyzikos 1 Belkıs 

Elektron 

Ön Yüz: Ton balığı üzerinde başlıklı Attis (?). 

M.Ö. 5.- 4. yüzyıl 

2-+9 

S. Von Aulock, Sylloge Nurnınorum Graecorum Deutschland, Mysien. (Berlin, 

1957), no. 1207, Tafel 37. 

Kat.No.269 (Levha 60d) 

Kyzikos 1 Belkıs 

Ön Yüz: Ton balığı üzerinde, sakalsız, başlıklı Attis başı(?). 

Arka Yüz: Boğa protomu 

M.Ö. 410-400 

Sylloge Nurnınorum Graecorum Deutschland Münzsammlund Der Universitat 

Tübingen. Mysien. (München, 1 989), no. 2234 1 Tafel 80. 

Kat.No.270 (Levha 60e) 

Kyzikos 1 Bellos 

Gümüş 

Ön Yüz: Başaklarta süslü taç giymiş Core Soteira'nın büstü 



Arka yüz: Sola doğru uzanmış elinde phiale tutan bir erkek. Attis olabilir. 

EITI CTP A Tl CEBHPOY KYZIKHNQN NEOKOP 

M.S. 3. yüzyıl 

Sylloge Nurnınorum Graecorum. France 5, Mysie. (Paris, 2001), no. 577 1 Pl. 27. 

Kat.No.271 (Levha 60f) 

Mysia 

Elektron 

Ön Yüz: Ton balığı üzerinde başlıklı Attis başı(?). 

M.Ö.5.- 4. yüzyıl 

Sylloge Nurnınorum Graecorum. France 5, Mysie. (Paris, 2001), no. 291/ Pl. 15. 

Kat.No.272 (Levha 60g) 

Mysia 

Elektron 

Ön Yüz: Ton balığı üzerinde başlıklı Attis başı(?). 

M.Ö. 5.- 4. yüzyıl 

Sylloge Nurnınorum Graecorum. France 5, Mysie. (Paris, 2001), no. 292/ Pl. 15. 

Kat.No.273 (Levha 60h) 

Mysia 

Elektron 

Ön Yüz: Ton balığı üzerinde başlıklı Attis başı(?). 

M.Ö. 5.- 4. yüzyıl 

Sylloge Nurnınorum Graecorum. France 5, Mysie. (Paris, 2001), no. 293/ Pl. 15. 
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Kat.No.274 (Levha 60ı) 

Mysia 

Gümüş 

Ön Yüz: Ton balığı üzerinde başlıklı Attis başı(?). 

Arka yüz: K harfi üzerinde aslan başı. 

M.Ö. 5.- 4. yüzyıl 

Sylloge Nurnınorum Graecorum. France S, Mysie. (Paris, 2001), no. 393 1 Pl. 18. 
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SONUÇ 

Yazılı kaynaklar ve Arkeotojik belgeler ışığında Küçük Asya'da Attis kültü adı 

altında incelediğimiz çalışmamızda tanrı Attis'in Küçük Asya'nın özellikle Phrygia -

Galatia, Lidya, Mysia, Aiolia, İonia, Bithynia, Pamphylia ve Kilikia bölgelerinde yoğun 

bir tapınıma sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma kapsamımız içinde olan ancak 

kült belgesi tek bir betim ile sınırlı olan yada külte dair herhangi bir belge tespit 

edilemeyen iki bölge vardır. Bunlardan ilki Kornmagene olup bölgede Attis kültüne dair 

sadece bir betim mevcuttur. Europos'tan Roma dönemine ait terrakotta figürin esasında 

Attis'in alışılmışın dışında bir betimidir. Attis bu betiminde elinde bir crepitaculum yani 

çocuk çıngırağı tutarken gösterilmiştir. Attis'in neden bu şekilde betimlendiğine dair 

yazılı belgelerin hiç birinde bir ibareye rastlanılmamaktadır. İkinci bölge ise Likya'dır. 

Bölgede şu ana kadar tanrı Attis'in tapınım gördüğüne dair herhangi bir arkeotojik ve 

epigrafik belge mevcut değildir. Tabi ki olmaması Attis'in burada tapınım görmediği 

anlamına gelmemelidir. Belki de gelecekte yapılacak arkeotojik çalışmalar ile külte dair 

belgeler tespit edilebilir. Ayrıca incelediğimiz bu bölgelerden Phrygia - Galatia, Lidya 

ve Likya'yı diğer bölgelerden ayıran bir özellik söz konusudur. Bu üç bölgeden tespit 

edilen epigrafik belgelerde Attis ismi yaygın bir şahıs ismi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Lidya'da çeşitli Dynastların, Likya'da dindar kişilerce muhtemelen 

rahiplerin ismi olarak, Phrygia'da ise bu kullanımlarının dışında Pessinus'daki Ana 

tanrıçanın baş rahibinin bir unvanı olarak kullanılmıştır. 

Attis isminden esasen Atys 'ten en erken Herodot bahsetmektedir. Ancak 

Herodot'un sözünü ettiği Attis tanrı Attis değildir. Burada bahsi geçen Attis, çeşitli 

dönemlerde yaşamış Lidya hanedanlığına mensup kişilerdir. Tanrı Attis'ten ise ilk 

olarak M.Ö.l. yüzyılda Yunanlı yazarlardan Diodorus Siculus bahsetmektedir. Ancak 

antik yazarın tanrı Attis ile ilgili olarak anlattıkları diğer antik yazarların 

aktardıklarından farklılıklar göstermektedir. Diodorus Attis'in bir insan olarak söz ettiği 

Kybele'nin babası tarafından öldürüldüğünil aktarmaktadır. Genel olarak ise yine antik 

yazarların aktarırnlarından bildiğimiz üzere Attis Ana tanrıçanın çıldırtması üzerine 

kendi kendini hadım ederek ölmüştür. Bu şekildeki ilk anlatım M.S. 1. yüzyılda yaşamış 

Romalı yazar Ovidius'a aittir. Diodorus'un anlatımından daha sonra hiçbir yazar söz 

etmezken Ovidius tarafından anlatılanlar daha sonraki dönemlerde yaşamış Pausanias, 
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Arnobius, Julianus, Minicius Felix, Julius Firmicus Maternus gibi daha bir çok yazar 

tarafından M.S. 5. yüzyıla kadar defalarca tekrarlanmıştır. 

Antik yazarların anlatımlarında bazı farklılıklar olsa da esasında hepsi de mitosun 

Phryg kökenli oluşu konusunda hem fikirlerdir. Ancak en büyük çelişki hiçbir Paleo

Phrygce yazıtın Attis'in Phryg döneminde bir tamı olarak tapınım gördüğüne işaret 

etmemesidir. Bölgeden Attis kültüne dair tespit edilen kült belgelerinin hiç biri Roma 

döneminden daha öneeye tarihlenmemektedir. Gordion kazılarında Geç Phryg

Hellenistik evinden bulunmuş doğulu kıyafetler içerisinde betimlenmiş terrakatta heyket 

parçası Attis olarak yorumlansa da onun Attis olarak tanımlanmasına yardımcı 

olabilecek herhangi bir atribüt söz konusu değildir. Roller'ın dediği gibi belki de 

gerçekten bu bölgede Phryg döneminde Attis adında bir tannya tapınım söz konusu 

değildir. Antik yazarların mitosta Pessinus, Sangarios, Agdos ve Midas gibi Phrygia ile 

bağlantılı isimleri tercih etmelerinin nedeni mythosa Phrygia'lı bir hava katmak 

istemeleri olmalıdır. 

Kybele ile bağlantılı olarak anlatılan Phryg kökenli Attis mythosu esasen pek çok 

doğulu ve batılı motifi de bir arada barındınnaktadır. Örneğin mythosun ana motifi olan 

hadım etme veya olma (kastrasyon) hem eski Ön Asya mythoslarında hem de Yunan 

mythosların da sıklıkla görülmektedir. Aynı şekilde Cannaphoros, Dendrophoros, Gallos 

ve Mystelerin katılımları ile 15 Mart - 28 Mart tarihleri arasında tanrı Attis adına 

düzenledikleri yıllık törenler ile Tammuz. Adonis, Osiris ve Dionysos adına yapılan 

törenler arasında da çok yakın benzerlikler söz konusudur. Attis kültü zengin Ön Asya 

mythoslanndan da kök almış bir Anadolu m:thosu olarak kabul görse de külte dair tüm 

anlatımların Yunan ve Roma kaynaklanna dayanması da oldukça düşündürücüdür. 

Attis Yunan ve Roma kaynaklarında Çocuk Attis, Çoban Attis, Attis-Kybele 1 

Rhea, Attis Bazileus, Attis Papas, Attis Castratus. Attis-Adonis ve Attis-Dionysos ile 

bağlantılı bir çok epithet ile anılmaktadır. Çocuk, Çoban, Kybele-Rhea, Bazileus, Papas 

ve Castratus esasen onun mythosu ile bağlantılı olarak almış olduğu epithetlerdir. 

Adonis ve Dionysos olarak anılması ise o kültler ile benzer karaktere sahip olmasından 

kaynaklanmış olmalıdır. 

Gerek mythosta anlatılanlar gerekse kült törenlerindeki uygulamalar arkeolajik 

belgelere de yansımıştır. Kendi içerisinde Kybele-Çocuk Attis, Çoban Attis, Elleri 
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arkadan bağlı Attis, Attis Castratus, Attis Tristis, Ölü Attis, Attis Hilaris gibi alt 

başlıklar altında gruplayarak incelediğimiz Attis betirnlerinin elleri bağlı Attis tipi 

haricindekiler esasen rnythosta anlatılanlar ile yakından ilişkilidir. Attis Küçük Asya' da 

özellikle Attis Castratus ve Hilaris tipinde betirnlenrniştir. Castratus tipinin genelde 

hadım edilmiş Attis'e işaret etmiş olduğu düşünütse de her zaman bu şekilde 

olmamaktadır. Çünkü Attis'in bu tip betirnlerinde sıklıkla tenasül organı yapılmıştır. 

Attis bu tipe giren betirnlerinde kimi zaman ayakta dururken, dans ederken veya elleri 

arkadan bağlanmış bir şekilde kimi zaman ise otururken betirnlenrniştir. Attis Hilaris 

tipi de yine rnitosu ile uygunluk içinde yapılmıştır. Çünkü Attis kendi kendini hadım 

edip öldükten sonra tekrardan dirilmiş ve bu sevincini de dans ederek göstermiştir. Attis 

Hilaris tipinde bazen tamamen giyimli iken bazen de Castratus tipinde yani karın ve 

tenasül organı açıkta bırakılmış olarak betirnlenrniştir. Ölü Attis tipinde ise biri Efes'ten 

diğeri ise Silendos'tan iki betirni mevcut iken Attis'in Tristis tipinde şu ana kadar 

Küçük Asya' dan bilinen bir betirni mevcut değildir. Her ne kadar Vermaseren Küçük 

Asya' dan bazı doğulu kıyafetler içerisinde mezar kapısı yada paye önünde çapraz 

atılmış hacakları üzerinde ayakta duran, üzgün bir yüz ifadesine sahip figürleri Attis 

Tristis olarak yorurnlasa da bunları Attis olarak kabul etmek doğru değildir. Çünkü bu 

betirnlerin yanlarında onları Attis olarak yorurnlarnarnıza yardırncı olabilecek hiçbir 

atribüt yoktur. Schneider'in de haklı olarak belirttiği gibi doğulu kıyafetler içerisinde 

verilmiş bu kişiler esir alınan kişiler olmalıdır. Bunlar haklı cezalarını çekrnek ve ömür 

boyu kölelik görevlerini yerine getirrnek için bu şekilde betirnlenrnişlerdir. Ana tanrıça 

Kybele Küçük Asya'da biri Erthyrai diğeri ise Kütahya Arkeoloji Müzesinde olan iki 

örnekte birer başlıklı çocuk ile betirnlenrniştir. Ve özellikle Erthyrai örneği Vermaseren 

tarafından Kybele ve çocuk Attis olarak yorumlanmıştır. Ancak Diodorus'un da 

belirttiği gibi Ana tanrıça sadece Attis için değil aynı zamanda başka çocuklar içinde 

koruyucu bir kimliğe sahiptir. Ve buradaki başlıklı çocuklar Attis dışında herhangi bir 

çocukta olabilir. Çocukların başındaki başlık belki de Ana tanrıçanın Phrygia'lı kökeni 

ile açıklanabilir. Attis'in Çoban kimliği ise betirnlerinde çoban değneğine yaslanarak, 

elinde bir syrinx tutarak, odattığı hayvanlardan koçun üzerine binerek yada bir koyunun 

yanında betirnlenerek vurgulanmaya çalışılmıştır. Çoban Attis Yunanistan ve 

Roma'daki betirnlerinde sıklıkla bir kaya forrnasyonu üzerinde oturmuş ve elinde 
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tuttuğu syrinxi çalarken gösterilmiştir. Ancak Küçük Asya'da Tarsus'tan iki örnekte 

Attis' i kaya formasyonu üzerinde otururken görmemize rağmen elinde syrinx çalarken 

betimlenmiş örnekleri şu an için mevcut değildir. Attis'in elleri bağlı tipi ise Küçük 

Asya'da özellikle M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda yaygın bir şekilde görülmektedir. Attis bu tip 

betimlerinde sıklıkla Castratus tipinde betimlenmiş olup tıpkı bir Eros gibi kanatlı 

yapılmıştır. Attis'in yazarlar tarafından anlatılan mitosunda neden bu şekilde ellerinin 

bağlı olduğuna dair hiçbir anlatıma rastlanılmamaktadır. Korkut'a göre Attis'in bu 

şekilde ellerinin bağlı olmasının nedeni Eros'tan etkitenmiş olmasıdır. Attis'in bu 

tipinin sıklıkla kanatlı olarak yapılması da bu düşünceyi destekler şekildedir. 

Attis bu betimlerinde anaxyrides ve başında bir başlık ile betimlenmiş olup kimi 

zaman bu iki parçadan oluşan kıyafetini tunica manicata yada chitoniskos ile 

tamamlamıştır. Esasında bu kıyafetler ile sadece Attis değil aynı zamanda bir çok tanrı, 

tanrıça, mitolojik karakter ve özellikle de Romalılar tarafından alınmış doğulu köleler 

betimlenmiştir. Özellikle Latincesi Phrygium olan ve Tiara olarak da adlandırılan boğa 

kesesinden yapılmış başlığı, kültünde boğa kurbanının önemli olduğu Mithras, 

Dolichenus, Sabazios, Men gibi tanrılar ve hatta bu külte inanlar da bu başlık ile 

gösterilmektedir. Aynı zamanda Pers'ler gibi diğer bazı doğulu halklar ve Orpheus, 

Adonis, Ganymed, Priamos'un oğlu Paris, Odysseus ve Amazonlar gibi mitolojik 

şahsiyetlerde yine bu başlık ile betimlenmiştir. Bu nedenle şimdiye kadar sıklıkla 

yapıldığı gibi sadece başına taktığı bu başlıktan dolayı yada giydiği kıyafetlerden dolayı 

salt o figüri Attis olarak yorumlamak kesinlikle doğru bir yaklaşım olmayacaktır, hatta 

bu yanlış tespit kültü ve karakteri konusunda büyük bilinmezlikler ve çelişkiler olan 

Attis kültünün anlaşılınasını daha da zorlaştıracaktır. Attis'in yukarıda saydığımız 

tiplerinden özellikle Castratus tipi ile betimlenmiş tasvirlerini bir nebzede olsa diğer bu 

şekilde doğulu kıyafetli betimlenenlerden ayırmak mümkün olmaktadır. Çünkü Attis bu 

tipinde mitosundaki hadım esasen kastrasyon ile bağlantılı olarak karın ve tenasül 

organını açıkta bırakmış bir şekilde gösterilmektedir. Bu tipin dışındaki örnekleri özel 

atribüt olmaksızın her zaman Attis olarak isimlendirrnek yanlış bir uygulama olacaktır. 

Attis kültünün Küçük Asya'daki en erken kült belgesi olarak her ne kadar şimdiye 

değin M.Ö.6. yüzyıla ait İonia bölgesinde Erythrai'dan tespit edilmiş olan terrakatta 

heykelcik kabul edilse de esasında bu konuda bir yanılgı söz konusudur. Bu eserde Ana 
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tanrıça kucağında başlıklı bir çocuk tutarken betiınlenıniştir. Ve bu çocuk başlığından 

dolayı Attis olarak yorumlanmıştır. Ancak Diodorus'un da belirttiği gibi tanrıça sadece 

Attis'i değil aynı zamanda tüm çocukları koruyan ve büyüten bir kimliğe sahiptir esasen 

bir kourotrophos'dur. Ayrıca bu başlık ile sadece Attis betiınlenıneınektedir. Bu 

nedenlerden dolayı Erythrai örneği kültün Küçük Asya'da M.Ö. 6. yüzyılda varlığına 

işaret eden bir belge niteliği taşıınaınalıdır. Mysia bölgesinde Kyzikos'tan bulunmuş 

M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait elektron paralar üzerindeki başlıklı betiınlerde yine 

başlıklarından dolayı Attis olarak kabul görmüştür. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi sadece başlıktan yola çıkarak o betiınleri Attis olarak yorumlanmak doğru değildir. 

Paralar üzerindeki başlıklı bu betiınler belki de bir yöneticiye aittir. Bu nedenle bölgede 

Attis kültürrün varlığı M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan itibaren bilinmektedir demek çokta 

doğru olmayacaktır. Ancak Mysia bölgesinde Pergaınon'dan tespit edilen M.Ö. 3. 

yüzyıla ait terrakatta heyketcik kültün bu dönemden itibaren bölgede varlığını 

doğrulamaktadır. Ayrıca Aiolia bölgesinde Myrina'dan M.Ö. 3. yüzyıla ait dans eden 

Attis castratus tipindeki terrakatta heykelcikte yine kültün Küçük Asya'da bu dönemden 

itibaren varlığını gösterınesi açısından önemlidir. Özellikle M.Ö. 2. yüzyılda her ne 

kadar henüz kaynaklar tanrı Attis 'ten hiç söz etmeseler de bu dönemde özellikle İonia, 

Aiolia, Mysia ve Kilikia bölgelerinde Attis ve kültürrün varlığına işaret eden arkeolajik 

belgeler sayıca çoğalınaktadır. Attis bu belgelerde en yaygın şekilde Attis Castratus ve 

Hilaris tipinde betiınlenıniştir. M.Ö. ı. yüzyılda yine en önemli merkezler Mysia, Aiolia 

ve Kilikia bölgeleri olmuştur. M.S. ı - 2. yüzyıllarda kült belgeleri Phrygia, Lidya, 

Mysia, İonia, Aiolia, Paınphylia ve Kilikia gibi değişik bölgelerden gelirken M.S. 3. 

yüzyılda ise her ne kadar sınırlı sayıda da olsa Phrygia, Mysia ve Lidya'dan kült 

belgeleri tespit edilebilmiştir. 

Attis, Küçük Asya dışında Yunanistan'da ve Roma'da da tapınıın gören bir 

tanrıdır. Attis Yunanistan'da ilk kez M.Ö. 4. yüzyıla ait Pire'den bir kabartmanın 

üzerinde Agdistis olarak adlandırılan tanrıça ile birlikte betiınlenıniştir. Kabaı-tınada 

Attis'in çoban kimliği vurgulanınıştır. Ancak bu bir adak kabartmasından çok bir 

anlaşma kabartması olmalıdır. Bu tür kabartmalarda Zeus ve Hera yada Athena ve 

Asklepios gibi tanrılar betiınlenirken burada Agdistis ve Attis'in betiınlenınesi, bu 

kabartmanın bir Phrygia'lı tarafından yaptırıldığını ve Phrygia'lı bu tanrıların Yunan 
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dinine esasen geleneğine bir uyarlaması olarak düşünülebilir. Kısaca bu kabartma M.Ö. 

4. yüzyılda Atina ve çevresinde Attis'in Ana tanrıça'nın yanında tapınırnma işaret 

etmemelidir. Tanrıçanın Attis ile birlikte betimleri Atina ve çevresinde daha bu tarihten 

neredeyse 2 yüzyıl sonra ortaya çıkacaktır. Esasında Attis kültü Yunanistan'da çokta 

geniş bir tapınıma sahip olmamıştır. Çünkü özellikle Attis kültünde önemli bir konuma 

sahip olan Gallos adı verilen rahiplerinin Roma kaynaklarından çok net bir biçimde 

bildiğimiz çılgınca hareketleri Yunanistan'da çokta hoş karşılanmamıştır. Zaten M.Ö. 2. 

yüzyıla ait Attideia adı verilen ve Attis adına düzenlenen kült törenlerinden bahseden 

yazıtlarda da hiçbir zaman Gallos adı verilen bu rahiplerden söz edilmemektedir. 

Yunanistan'da tanrı adına düzenlenen kült törenleri rahibelerin eşliğinde yapılmaktadır. 

Roma'da ise Attis geniş bir tapınıma sahip olmuştur. Burada Attis kültünün ne 

kadar eski olduğu oldukça tartışmalı bir konudur. Ana tanrıçanın Roma'ya götürülüş 

tarihi çok net olarak M.Ö. 204 olarak bilinse de Attis'in Roma'ya ne zaman götürüldüğü 

ve ne zaman tanrı olarak kabul gördüğü tartışmalı bir konudur. Frazer kültün 

Cumhuriyet döneminden itibaren Roma dünyasında tanındığını Lambrechts ise Attis'in 

ilk olarak Antonius Pius döneminde tanrı olarak tanındığını savunmaktadır. Ancak 

yaygın olarak kabul gören görüş Romanelli'ninkidir. Romanelli Patatine tepesindeki 

kazılarda ele geçen terrakotta Attis heykelciklerinden yola çıkarak kültün Roma'da en 

azından M. Ö. 191 yılına kadar geri gittiğini düşünmektedir. Kült bu tarihten itibaren 

Roma'da sürekli gelişerek ve değişerek devam etmiştir. Roma'da ilk başlarda gizli 

olarak sürdürülen kült törenleri İmparator Claudius ile birlikte resmileşmeye başlamış 

İmparator Antonius Pius dönemi ile birlikte de M.S. 394'de I. Theodosius'un tüm pagan 

küldere yasak getirmesine kadar gelişmeye devam etmiştir. Bu gelişmeye Attis'in 

Roma'daki kült betimlerinde de görmek mümkündür. Buradaki bir çok tipi Küçük 

Asya'dakiler ile benzerlikler gösterse de Attis Küçük Asya'da olmayan bazı tipler ile de 

gösterilmiştir. Örneğin Attis Roma'daki kült betimlerinde sıklıkla aslan arabasını 

kullanırken, bir koçu omuzlarında taşırken, bir kaya formasyonu üzerinde oturmuş 

syrinx çalarken yada elinde bir maske taşırken betimlenmiştir. 
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Kısacası Attis kültüne dair en erken kült belgeleri Küçük Asya'dan gelmektedir 

ve bunlar M.Ö. 3. yüzyıla aittir. Ancak belgelerin sayısı M.Ö. 2. ve M.S. 2. yüzyıllar 

arasında artmaktadır ve M.S. 3. yüzyılda da sınırlı sayıda da olsa kültün Küçük Asya'da 

varlığını doğrulayan arkeotojik belgeler mevcuttur. 
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Tablo 1: Attis Betimlerinin Merkeziere Göre Dağılımları 

Merkezler i 
1 
1 

Attis Betimleri 1 

Edincik Tarsus Myrina Kütahya Priene Efes Kyzikos Pisarisos Silendos Uşak Nikomedia Smyrna Kyme KüçükAsyal 

Çoban Attis ı 2 ı ı 1 

1 
Attis Castratus 6 2 2 ı 2 

Elleri Bağlı Attis ı 2 ı ı 

Ölü Attis ı ı 

Attis Hilaris 9 ı 

cAtt_is ve Aslan 
----- '--- '--- -'--

ı ı - ----~ 



Tablo 2: Attis Kült Belgelerinin Dönemlere Göre Dağılımı 

Dönemler Aizanoi Kütahya Hierapolis Karacabey Edincik Pergamon Kyzikos Sardes Silendos Myrina Smyma Ephesos Phokaia Perge Pisarisos Tarsus Küçük 
Asya 

M.Ö. 3. yüzyıl 
ı ı 

M.Ö. 2. yüzyıl ı 4 ı ı ı 

M.Ö. I. yüzyıl ı ı ı ı 

M.Ö. I. yüzyıl ile 
M.S. I. yüzyıl arası 

3 

M.S. I. yüzyıl 
ı ı o 

M.S. I yüzyıl-
ı M.S. 2. yüzyıl 

ı 

M.S. 2. yüzyıl 
ı 2 2 ı ı ı 3 2 

M.S. 2. yüzyıl-
ı M.S.3. yüzyıl 

M.S. 3. yüzyıl ı ı ı 



ŞEMA LiSTESi VE ŞEMALAR 

Şema 1: Attis'in Doğuş Mythosu 

Şema 2: Antik kaynaklarda Attis ismi 
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Şema l:Attis'in Doğuş Mythosu 

/ 

Paus. VII. 17. 9- ll. 

Zeus'un +Yer Yüzü ile birleşmesinden 

Çift cinsiyetli Agdistis (Hermaphrodit) 
meydana gelir 

Agdistis Dionysos tarafından 
hadım edilir 

Kesilen erkeklik organından akan kandan 
Badem ağacı meydana geliyor 

Nehir tanrısı Sangarios·un kızı 
Nana bir badem alır 
göğsüne koyar ve hamiie kalır 

Attis dünyaya gelir 

Nehir tanrısı Sangarios Attis'i kabul etmez 
dışarı atar 

Attis Ana Tanrıçanın da yardımları ile 
keçiler tarafından büyütülür 

~ 

Arnob.V. 5- 8. 

Zeus 'un Agdos tepesindeki 
Ana Tanrıça ile 
birleşmesinden 

Çift cinsiyetli Agdistis (Hermaphrodit) 
meydana gelir 

Agdistis Dionysios tarafından 
hadım edilir 

Kesilen erkeklik organından akan kandan 
Nar ağacı meydana geliyor 

Nehir-Kral Sangarios'un kızıNana bir 
nar alır göğsüne koyar ve hamile kalır 

Attis dünyaya gelir 

Nehir-Kral Sangarios Attis'i 
kabul etmez ve dışarı atar 

Attis gelip geçenler tarafından 
bal ve keçi sütü ile beslenir 



Şema 2: Antik kaynaklarda Attis İsmi 

Hdt.I.7. Hdt.I.94. 

Man es Atys 

ı ı 
Atys Lydos 

l 
Tyrsenos 

Hdt.l.l71 +VII. 74 Hdt.I.34. 

Atys Kroisos 

~ı~ i Lydos Myros Kar Atys 

Tac.Ann.IV.55. Dion.Hai.I.27.1-2. 

Atys Zeus&Ge 
1 \, J 

Tyrsenus Lydos Manes&Kallirhos 

.ı 
Kotys&Halie 

L 
Atys& Kallithea 

~ ~ 
Lydos Tyrhenos 

Strab.V.219. 
Atys 

/ 
Lydos 

'\, 
Tyrrhenos 



LEVHA LiSTESi VE LEVHALAR 

Levha 1 : a.Midas Anıtı yazıt (Brixhe and Lejeune, a.g.e., s. 6 vd.). 
b.Gelincik Kayası yazıt (Aym, s. 52 - 53 1 PI. XXX - XXXII). 
c.Gencel Yatağı yazıt (Aym, s. 54 - 55 1 PI. XXXIV - XXXVI). 

Levha 2 : a.Grafıtolu Bronz Kase (Aym, s.l O 1 no 107 1 PI. Lll). 
b.Grafıtolu Seramik Parçası (Aym, s. lll no G 119 1 PI. LIX - 1 ). 

Levha 3 : a.Grafıtolu Seramik Kase (Aym, s.l86 no G 234 ! PI. CU - 2). 
b.Grafıtolu Seramik Parçası (Aym, s.114 no G 123 1 PI. LIX- 1). 

Levha 4 : a.Grafıtolu Seramik (Aym, s.ll O - lll no G ı ı 8 f PI. LVIII - 2). 
b.Grafıtolu Seramik Parçası (Aym, s.l78 - 179 no G 221 1 PI. XCVII - I). 

Levha 5 : a.Grafıtolu Kazan (Aym, s.l80 - 181 no G 224 1 PI. XCVIII - I). 
b.Grafıtolu Ampora (Roller, L. E., 1987, a.g.e .. s. 126 no 48). 
c.Grafıtolu Seramik Parçası (Aym, s. 128 no 51 ). 

Levha 6: a.Terrakotta Attis Heykeli (Romano, a.g.e., s. 41 -42 1 PI. 28). 
b.Pişmiş Toprak Mühür (Darga, a.g.e., s. 488 1 Res. 9d-e). 

Levha 7: a.Terrakotta Baş (Naumann, R., a.g.e., s. 241 ,' Taf.29, 2). 
b.Terrakotta Baş (Naumann, R., a.g.e., s. 241 ,' Taf29, 1). 
c.Terrakotta Baş (Naumann, R., a.g.e., s. 241: Taf.29, 3). 

Levha 8 : a.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. L 1987. a.g.e, s.34 1 PI. XII). 
b.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. L 1987, a.g.e, s.34 1 PI. XII). 

Levha 9: a.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. L 1987. a.g.e, s.36 1 PI. XIV). 
b.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. L 1987. a.g.e, s.36 1 PI. XIV). 

Levha 10: a.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J., 1987, a.g.e, s.48 1 PI. XIX). 
b.Mermer Kybele-Attis heykeli (Fotoğraf: Cafer ERKOÇ). 

Levha ll: a.Mermer Baş (Fotoğraf: Cafer ERKOÇ). 
b.Mermer Baş (Fotoğraf: Cafer ERKOÇ). 

Levha 12: a.Mermer Baş (Fotoğraf: Cafer ERKOÇ) 
b.Terrakotta Baş (Fotoğraf: Cafer ERKOÇ). 

Levha 13 : a.Mermer Heykel (De Bernardi, a.g.e., s. 265. fıg. 9). 
b.Mermer Heykel (De Bernardi, a.g.e., s. 265. fıg. 9). 

Levha 14: a.Mermer Blok (Welles, a.g.e., s. 241 - 242). 
b.Mermer Blok (Welles, a.g.e., s. 243). 
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Levha 15: a.Mermer Blok (Welles, a.g.e., s. 244). 
b.Mermer Blok (Welles, a.g.e., s. 245- 246). 

Levha 16: a.Kaya Kabartması (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 141 fig. 6). 
b.Mermer Adak Steli (Şahin, 2000, a.g.e., Lev. XCI). 

Levha 17 : a.Mermer Adak Steli (Şahin, 2000, a.g.e., Lev. XCI). 
b.Terrakotta Figürin(Vermaseren, M. J., a.g.e.,1987, s.116/Pl. LXXIII). 

Levha 18 :Mermer Heykel(Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 113 1 PL. LXXVIII). 

Levha 19 :Terrakotta Figürün (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 122 1 Pl. XC). 

Levha 20 :Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 921 Pl. LIX). 

Levha 21:Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 93 1 Pl. LX). 

Levha 22 :Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 91 1 Pl. LVIII). 

Levha 23: a.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 91 1 Pl. LIX). 
b.Mermer Herme(Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 85 1 Pl. LIII). 

Levha 24: a.Heykel (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 1401 Pl. CV). 
b.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 1371 Pl. Cil). 

Levha 25:a.Kaya Kabartması (Vermaseren, M.J.,a.g.e.,1987, s.140 1 Pl. CIV- CV). 
b.Kaya Kabartması (Vermaseren, M.J.,a.g.e.,1987, s.140 1 Pl. CIV- CV). 

Levha 26: a.Mermer Adak Steli (Fotoğraf: Cafer ERKOÇ). 
b. Terrakatta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 1501 Pl. CIX). 

Levha 27: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren,M. J.,a.g.e.,1987, s. 154 1 Pl. CXIII). 
b.Terrakotta Figürin (Vermaseren,M. J.,a.g.e., 1987, s. 154 1 Pl. CXIII). 

Levha 28: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 1501 Pl. CX). 
b.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J.,a.g.e., 1987, s. 1541 Pl. CXII). 

Levha 29: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 152 1 Pl. CX). 
b.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,1987, s. 1541 Pl. CXIII). 

Levha 30: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 1501 fig. 29). 
b.Terrakotta Heykelcik (Vermaseren, M. J.,a.g.e., 1987, s.153/Pl. CXII). 

Levha 31: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,1987, s. 155 1 Pl. CXIV). 
b.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,l987,s. 1551 Pl. CXIIV). 

269 



Levha 32: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,ı987, s.l55 1 Pl. CXIV). 
b. Terrakatta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı 987, s. ı56 1 PI. CXV). 

Levha 33: a.Terrakotta Baş (Vermaseren,M. J.,a.g.e., ı 987, s. ı74 1 Pl. CXXVIII). 
b. Terrakatta Figürin(Vermaseren,M. J.,a.g.e., ı 987, s. ı 70 1 Pl. CXXVf). 

Levha 34:a.Mermer Kabartma (Vermaseren,M. J.,a.g.e.,ı987, s.ı69 1 Pl. CXXIV). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı987, s. ı65 1 fig. 30). 

Levha35: Terrakatta Büst (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,ı 987, s.254/Pl. CLXXXIV). 

Levha 36:a. Terrakatta Heykelcik (Vermaseren, M. J.,a.g.e., ı 987,s.ı58/Pl. CXVII). 
b. Terrakatta Figürin (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,ı 987, s. ı 78 1 Pl. CXXX). 
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Levha 37:a.Terrakotta Kabartma (Vermaseren,M.J.,a.g.e.,ı 987, s. ı 9ı 1 Pl. CXXA--vii). 
b.Terrakotta Kabartma (Vermaseren, M. J.,a.g.e.,ı987,s.ı9ı 1 Pl. CXXA--vii). 
c.Mermer Kabartma (Vermaseren, M. J.,a.g.e., ı987, s. ı 9ı 1 Pl. CXXXVII). 
d. Terrakatta Büst (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı987, s. ı99 1 Pl. CXL VII). 

Levha 38 :a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı 987, s. ı6ı 1 Pl. CXX). 
b.Terrakotta Heykelcik (Raeder, ı984, a.g.e., s. 34 Nr. 13). 

Levha 39 :a.Bronz Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı 987, s. 74 1 Pl. LVI). 
b.Terakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı987, s. 75 1 Pl. XLIV). 

Levha 40: Bronz Büst (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı987, s. 751 Pl. XLIV). 

Levha 41 : Bronz Heykel (Mansel, a.g.e., s. 78). 

Levha 42 :a.Mermer Heykel ( Korkut, a.g.e., Lev. ı). 
b.Mermer Baş (İnan, a.g.e., fig. ı O ı). 

Levha 43: a.Grafitolu Gümüş Kazan (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı ı 1 fig.l, ı). 
b.Grafitolu Gümüş Kazan (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı ı 1 fig. ı, 2). 
c.Grafitolu Gümüş Kepçe (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı ı 1 Pl. 1). 

Levha 44: a.Grafitolu Göbekli Gümüş Kase (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı 5 1 fig. 2, 9). 
b.Grafitolu Göbekli Gümüş Kase (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı4 1 fig. ı, 5). 
c. Grafitolu Göbekli Gümüş Kase (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı4 1 fig. ı, 6). 

Levha 45 :a. Grafitolu Göbekli Gümüş Kase (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı4 1 fig. ı, 7). 
b. Grafitolu Göbekli Gümüş Kase (Varinlioğlu, a.g.e., s. ı5 1 fig. 2, 9). 

Levha 46: Terrakatta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., ı987, s. 71 no. ı8). 
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Levha47: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M.J.,a.g.e.,1987, s.248 1 Pl.CLXXIX). 
b.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 249 1 Pl. CLXXX). 
c.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 248 /Pl.CLXXIX). 

Levha 48: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s.248/Pl. CLXXXIX). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 245 1 Pl. CLXXIV). 
c.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M.J., a.g.e., 1987, s. 2471 Pl. CLXXVII). 

Levha 49: a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 246 1 Pl. CLXXVI). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 246 1 Pl. CLXXVII). 
c.Terrakotta Figürin (Vermaseren,M.J., a.g.e., 1987, s. 2471 Pl. CLXXVIII). 

Levha 50: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren,M.J., a.g.e., 1987, s. 249 1 Pl. CLXXXI). 
b.Terrakotta Figürin (Vermaseren,M.J., a.g.e., 1987, s. 249 1 Pl. CLXXXI). 
c.Terrakotta Figürin (Vermaseren,M.J., a.g.e., 1987, s. 251 1 Pl. CLXXXII). 
d.Terrakotta Heykelcik (Vermaseren,M.J.,a.g.e.,1987, s.2511 Pl. CLXXXIII). 

Levha 51: a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2461 Pl. CLXXVII). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 247 1 Pl. CLXXVII). 
c.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 245 1 Pl. CLXXVI). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 251 1 Pl. CLXXXIII). 

Levha 52: a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2441 Pl. CLXXIII). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 245 1 Pl. CLXXV). 
c.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2461 Pl. CLXXVI). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 249 1 Pl. CLXXX). 

Levha 53:a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2451 Pl. CLXXV). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 250 1 Pl. CLXXII). 
c.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 252 1 Pl. CLXXXIII). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 248 1 Pl. CLXXX). 

Levha 54:a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2461 Pl. CLXXVI). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 250 1 Pl. CLXXXII). 
c.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 251 1 Pl. CLXXXIII). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 246 1 Pl. CLXXVI). 

Levha 55:a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 250 1 Pl. CLXXXII). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2491 Pl. CLXXX). 
c.Terrakotta Figürin(Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2421 fig. 44). 
d.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 243 1 Pl. CLXXII). 

Levha 56:a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 243 1 Pl. LXXI). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 243 1 Pl. CLXXIII). 
c.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 244 1 Pl. CLXXIII). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2441 Pl. CLXXIV). 



Levha S7:a.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 244 1 Pl. CLXXIV). 
b.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 244 1 Pl. CLXXIV). 
c.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 244 1 Pl. CLXXIV). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2441 Pl. CLXXV). 
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Levha S8: a.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 245 1 Pl. CLXXV). 
b. Terrakatta Figürin (Vermaseren, M. J ., a.g.e., 1987, s. 24 7 1 Pl. C LXVIII). 
c.Terrakotta Figürin (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 250 1 Pl. CLXXXI). 
d.Mermer Heykel (Vermaseren, M. J., a.g.e., 1987, s. 2551 Pl. CLXXXVI). 

LevhaS9: a.Bronz Heykelcik (Vermaseren, M.J.,a.g.e.,1987, s. 257 1 Pl. CLXXXVIII). 
b.Bronz Heykel (Vermaseren, M.J., a.g.e.,1987, s. 2591 Pl. CXCIV). 
c. Bronz Heykelcik (Vermaseren, M.J., a.g.e., 1987, s. 260 1 Pl. CXCV). 
d.Terrakotta Baş (Vermaseren, M.J., a.g.e.,1987, s. 2621 fıg. 47). 

Levha 60: a.Gümüş Sikke (Von Aulock, 1967, a.g.e., Tafel 253 1 7336). 
b.Gümüş Sikke (Von Aulock, 1967, a.g.e., Tafel 253 1 7337). 
c.Elektron Sikke (Von Aulock, 1967, a.g.e., Tafel 3 7 1 1207). 
d.Sikke (SNG, Mysien, No. 2234 1 Tafel. 80). 
e.Gümüş Sikke (SNG France S, Mysie, No.577 /Pl. 27). 
f.Elektron Sikke(SNG France S, Mysie, No.291 /Pl. 15). 
g.Elektron Sikke (SNG France S, Mysie, No.292 /Pl. 15). 
h.Elektron Sikke (SNG France S, Mysie, No.293 /Pl. 15). 
ı.Gümüş Sikke (SNG France S, Mysie, No.393 /Pl. 18). 

Levha 61: Pire Kabartması (Vermaseren,M. J., 1966, a.g.e., Pl. 14). 

Levha 62 : Gallos Heykeli (Vermaseren,M. J., 1966, a.g.e. , Res. 45). 

Levha 63: Kabartma (Vermaseren, M.J., 1966, a.g.e., Res.66). 

Levha 64: a.Kabartma (Vermaseren, M.J., 1966, a.g.e., Res.68). 
b.Mermer Heykel ( Seiterle, a.g.e., Abb. 20). 

Levha 6S : a.Bronz Heykelcik ( Seiterle, a.g.e., Abb. 19). 
b.Mermer Plaka (Seiterle, a.g.e., Abb. 23). 

Levha 66: a.Vazo Resmi (Seiterle, a.g.e., Abb. 3). 
b.Mermer Heykel (Seiterle, a.g.e., Abb. 7). 

Levha 67 : Vazo Resmi (Seiterle, a.g.e., Abb. 8). 

Levha 68 : Mermer Sarkophag (Seiterle, a.g.e., Abb. 2). 



Levha 69 : Lekythos (Seiterle, a.g.e., Abb. 9). 

Levha 70: Mermer Baş (Seiterle, a.g.e., Abb. 12). 

Levha 71 : a.İskender Moziyiği (Seiterle, a.g.e., Ab b. ll). 
b.Vazo Resmi (Seiterle, a.g.e., Abb. 10). 

Levha 72: Menner Kabartma (Ulansey, a.g.e., 1998, Res. 5.8.). 

Levha 73: a.Mermer Heykel (Vermaseren und De Boer, a.g.e., Tafel. 35 1 307). 
b.Heykelcik ((Seiterle, a.g.e., Abb. 15). 

Levha 74: Kabartma (Seiterle, a.g.e., Abb. 21). 

Levha 75: Kabartma ( Karwiese, S., 1967, a.g.e., Abb. 2). 
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