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Zamanýmýzdan takriben 3200 yýl önce Çanakkale Boðazý yakýnlarýnda &lsquo;&rsquo;Troya'&rsquo; isimli bir kent varmýþ. B:u
kentin , barýþsever , fakat cesur insanlarý, krallarý, Priamos&rsquo;un idaresi altýnda uzun yýllar barýþ içinde çok mutlu bir hayat
sürmüþler. 

Kargý salan erlerin gelini, güzel yüzlü kadýný

Baþ belasý yaptýn onu babana, halkýmýza, ilimize'&rsquo;

Ýlyada III.39_50

Birgün , kral Priamos&rsquo;un karýsý Hekabe çok kötü bir rüya gördü. Rüyasýnda, karnýndan ateþler çýkmakta ve ateþin dumaný, bütün
Troya surlarýný sarmaktaydý. Hekabe, bu rüyasýný önce kocasýna ; daha sonra da bir kahine anlattý. Kahinin yaptýðý yorum, hiç de iç
açýcý deðildi. Ona göre, Hekabe, hamileydi ve doðacak olan çocuk , ilerde Troyalýlarýn baþýna büyük dertler açacaktý. Onun için bebek
doðar doðmaz öldürülmeliydi. Bu kehanete inanan Kral Priamos , çocuk doðduktan sonra bir adamýný bebeði öldürmek için görevlendirdi.
Savunmasýz yeni doðmuþ bebeði öldürmeyen Troya&rsquo;lý onu o zaman ki adý &lsquo;&rsquo;ÝDA'&rsquo; olan
&lsquo;&rsquo;Kazdaðý'&rsquo;na götürüp, bir ormana býraktý. Nasýl olsa, yabani hayvanlar onu öldürür diye aklýndan geçirdi. Ama
bebeði, yabani hayvanlardan önce bir çoban buldu. Bu çocuk, ilerde gerçekten Troya&rsquo;lýlarýn baþýna birçok dertler açacak olan
Paris&rsquo;ti.

O sýrada, Tanrýlarýn yaþadýðý OLYMPOS daðýnda , ilginç bir kargaþa cereyan etmekteydi. Kral Peleus ile Deniz Perisi
Thetis&rsquo;in evlenme merasimine kavga ve nifak tanrýçasý Eris, huzursuzluk çýkartýr gerekçesiyle davet edilmemiþti. Bu iþe çok
gücenen Eris, intikam almaya karar verdi. Üzerinde &lsquo;&rsquo;EN GÜZELE'&rsquo; yazýlý , altýndan bir elmayý, þölenin yapýldýðý
salonun ortasýna býrakýverdi. Doðal olarak bütün tanrýçalar, bu elmaya sahip olmak istediklerinden uzun tartýþmalar oldu. Sonunda üç
büyük tanrýça dýþýnda diðerleri çekildiler. Ama kudret tanrýçasý Hera, zeka tanrýçasý Palas Athena ve Aþk tanrýçasý Afrodit elmaya sahip
olmakta ýsrar ettiler. Her üçü de tanrý Zeus&rsquo;a giderek onun, hakemlik yapmasýný istediler. Baba tanrý Zeus, onlarýn hiç birini
gücendirmek istemediði için diplomatça davranýp, bu iþlerden pek anlamadýðýný söyledi. Asýl amacý ise bu belayý Olympos&rsquo;tan
uzaklaþtýrmaktý. Onlarýn Olympos&rsquo;un tadýný kaçýracaklarýný anladýðý için, hakemliði bir ölümlünün yapmasý gerektiðini söyledi.

_'&rsquo;Gidin'&rsquo; diye gürledi tanrýlarýn babasý &lsquo;&rsquo;ýrmaklarý bol Ýda daðýna, orada Paris adýnda Troya&rsquo;lý
bir prens yaþamaktadýr. Bu iþlerden en iyi anlayan odur.'&rsquo;.

Böyle söyleyip uzaklaþtýrdý onlarý Olympos&rsquo;tan. Onlar da haberci Tanrý Hermes&rsquo;in rehberliðinde, kaynaklarý bol olan
Ýda daðýnýn doruklarýna geldiler. O sýrada Paris, hiçbir þeyden habersiz aþaðýda koyunlarýný otlatýyordu. Haberci Tanrý Hermes,
meseleyi Paris&rsquo;e anlatýp altýn elmayý ona verdi. Hangisini en güzel bulursa elmayý ona verecekti. Ama bu iþ, pek o
kadar kolay olacaða benzemiyordu. Çünkü her üç Tanrýça da birbirinden güzeldi. Ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Onun hayranlýðýný ve þaþkýnlýðýný gören
Tanrýçalar, karar vermesini kolaylaþtýrmak için Paris&rsquo;e rüþvetler teklif ettiler.

Hera kendisine kudret vaat etti. Altýn elmayý kendisine verdiði takdirde Paris Avrupa ve Asya&rsquo;nýn en güçlü kralý olacaktý.

Athena kendisini dünyanýn en zeki kralý yapacaðýný ve Yunanistan&rsquo;la yapýlacak bir savaþta kendisine zafer vaat etti.

Afrodit ise dünyanýn en güzel kadýnýný Paris&rsquo;e teklif etti.

Çoban Paris&rsquo;in. Öyle büyük krallýklarda gözü yoktu. En güzel kadýn benim olsun diye düþünüp, altýn elmayý Afrodit&rsquo;e verdi.
Ýþte ne olduysa o zaman oldu. Bu iþe çok bozulan Athena ile Hera, Troya&rsquo;nýn yýkýmý için planlar kurmaya koyuldular.

Afrodit ise verdiði sözü yerine getirmek için bir plan yaparak Paris&rsquo;in, Yunanistan&rsquo;daki Isparta þehrine gitmesini
saðladý. Çünkü o sýrada Dünya&rsquo;nýn en güzel kadýný Isparta Kralý Menelaos&rsquo;un karýsý &lsquo;&rsquo;Güzel
Helen'&rsquo;di. Menelaos ve Helen, Paris&rsquo;i çok iyi karþýladýlar.

Kral , kendisine dilediði kadar sarayýnda kalabileceðini söyledi. Ona güvenerek karýsý ile Paris&rsquo;i sarayda yalnýz býrakýp,
kendisi Girit&rsquo;e gitti. Menelaos&rsquo;un Girit&rsquo;te olmasýndan yararlanan Paris, Helen&rsquo;i
Troya&rsquo;ya kaçýrdý.

Girit&rsquo;ten dönen Menelaos, karýsýný evde bulamayýnca yaptýðý hatayý anladý ve karýsýný geri almak için Troya&rsquo;ya savaþ
açtý. Bütün Yunan kýrallarýna da haberciler göndererek Helen&rsquo;in kurtarýlmasý için onlarý yardýma çaðýrdý. Çünkü kendisi evlenirken,
diðer bütün krallar, Helen&rsquo;in baþýna bir hal gelmesi halinde Menelaos&rsquo;a yardým edeceklerine söz vermiþlerdi.
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Verdikleri söz gereði, bütün krallar denizi aþýp güçlü Troya kentini yerle bir etmeye çok istekli idiler. Menelaos&rsquo;un aðabeyi
Agamemnon, yaþlý Nestor, Ajax, Patroklos hepsi hazýrdýlar. Ama Odysseus ile Akhilleus, pek ortalarda görünmüyordu.

Yunanistan&rsquo;ýn en akýllý, en kurnaz kralý olan Odysseus, kocasýna sadakati olmayan bir kadýn için, evini ve ailesini terk
etmek istemedi. Bunun için kendisini ordu kampýna çaðýrmaya gelen haberciye delirmiþ gibi davrandý. Bir taraftan tarlayý sürüyor,
sonra da topraða tohum yerine tuz ekiyordu. Ama Baþkumandan Agamemnon&rsquo;un gönderdiði haberci de kurnaz
birisiydi. Haberci, Odysseus&rsquo;un küçük oðlunu yakalayýp sabanýn önüne býrakýverdi. Bunu gören Odysseus, sabaný kenara
atarak oðlunun hayatýný kurtardý. Bu da onun eskisi kadar akýllý olduðunu gösterdi. Ýsteksiz de olsa, orduya katýlmaya mecbur kaldý.

Akhilles ise Troya&rsquo;ya gittiði takdirde, Troya&rsquo;nýn yaðmalanmasýný ve yanýþýný görmeden öleceðini biliyordu. Bunu
kendisine bir deniz perisi olan annesi Thetis, söylemiþti. Onun için, kadýn elbiseleri giyerek, kral Lycomedes&rsquo;in
sarayýnda. saray kadýnlarý arasýnda saklanýyordu.

Kumandanlar Akhilles&rsquo;i bulma görevini kurnaz Odysseus&rsquo;a verdiler. Odysseus, bir seyyar satýcý kýlýðýna girerek
saraya gitti. Sergisinin bir tarafýnda kadýnlarýn seveceði cinsten takýlar, diðer tarafýnda ise þahane silahlar bulunuyordu. Sarayýn
bütün kýzlarý mücevherlerin etrafýnda kümelenirken, sadece Akhilles kýlýç ve kamalarla ilgileniyordu. Böylece Odysseus onu tanýdý. O
da kaderini bile bile Odysseus&rsquo;la birlikte ordu kampýna katýldý.

Sonunda ordu tamamlanmýþ ve gemiler yola çýkmaya hazýrdý. Ama bu kez, günlerden beri esen Kuzey rüzgarý, bir türlü dinmek
bilmiyor ve gemilerin Troya&rsquo;ya yelken açmalarýna imkan vermiyordu. Ordu çaresizdi. Sonunda kahinlerden birisi
Artemis&rsquo;in Akhalara çok kýzdýðýný, çünkü Agamemnon&rsquo;un adamlarýndan birinin, onun en sevdiði tavþanlarýndan birini
öldürdüðünü söyledi. Bu yüzden rüzgarý estirdiðini ve estirmeye devam edeceðini, ancak Agamemnon&rsquo;nun kýzý Iphiginia&rsquo;yý
kendisine kurban etmesi halinde öfkesinin dindirilebileceðini anlattý.

Bu Agamemnon için dayanýlýr gibi bir þey deðildi. Buna raðmen zafer için buna razý oldu. Bir efsaneye göre, Iphiginia,
Artemis&rsquo;e kurban edildi. Bir baþka efsaneye göre de Artemis, bir geyik gönderdi. Iphiginia yerine geyik kurban edildi.
Bu olaydan sonra Kuzey rüzgarý durdu ve sayýlarý bini aþan gemi 100.000&prime;i aþkýn Akhalý savaþçýyý Troya önlerine taþýdý.
Skamandar ve Simois Irmaklarýnýn döküldüðü Çanakkale Boðazýnýn kumsallarýnda kamp kurdular. Akhalar çok güçlü ve kalabalýktý.
Defalarca kente saldýrdýlar. Ama Troya, güçlü surlarla çevriliydi. Ayrýca Priamos&rsquo;un bu hücumlarý bertaraf edebilecek,
kutsal Lion&rsquo;u koruyabilecek kahraman oðullarý vardý. Atlarý eðiten Hektor bunlarýn en cesuru ve Troya Ordusunun baþ
kumandanýydý.

Öte yandan Akhalarý müþterek düþman kabul eden diðer Anadolu halklarý da Troyalýlarýn yanýnda yer aldýlar. Savaþ on yýl sürdü. 9 yýl
boyunca zafer durmadan yön deðiþtirdi. Bazen Troyalýlar üstün geliyor, bazen de Akhalar Troyalýlarý surlarýn içine kadar
kovalýyorlardý. Uzun süre hiçbir taraf belirgin bir üstünlük elde edemedi. Akhalar civardaki yerleþmeleri talan ediyor, kýzlarý
evlerinden alýp çadýrlarýna kapatýyorlardý. Bu talanlarýndan birinde Agamemnon Khryse (Hrüse) kentinden Apollon&rsquo;un
rahibi Khryseis&rsquo;i (Hrüseis) çadýrýna kapatmýþtý.

Kýzýnýn &ldquo;onur payý&rdquo; olarak Agamemnon&rsquo;un çadýrýna kapatýlmasýna razý olmayan rahip, deðerli kurtulmalýklarla
Agamemnon&rsquo;a gelip kýzýný serbest býrakmasý için yalvardý. Tekmil Akhalar, rahibe saygý gösterilip kýzýn babasýna
verilmesini istediler. Ama bu hiç de Agamemnon&rsquo;un gönlünce deðildi. Kýzý serbest býrakmayý reddettiði gibi, rahibe çok kötü
davrandý.

Hakarete uðrayan rahip, eve dönüþünde Apollon&rsquo;a yalvardý. Akhalarýn üstüne hastalýk ve felaket göndermesi için dua etti.
Apollon da onun duasýný kabul edip, ateþli oklarýný Akhalarýn üzerine gönderdi. Çok sayýda Akhalý asker hastalandý ve öldü. Sonunda
Akhilles, bütün kumandanlarý bir toplantýya çaðýrarak onlara Apollon&rsquo;un öfkesini dindirecek bir yol bulunmasý gerektiðini aksi
takdirde eve geri dönmekten baþka yapýlacak bir þey olmadýðýný söyledi. Bunun üzerine ünlü kahin Kalkhas; Tanrýnýn neden bu kadar
çok öfkeli olduðunu bildiðini, ancak konuþmaktan korktuðunu, Akhilles onun hayatýný korumayý garanti etmediði sürece de
konuþmayacaðýný söyledi. Akhilles&rsquo;in kahinin hayatýný koruyacaðýný garanti etmesi üzerine usta yorumcu konuþmayý kabul etti.

&ldquo;Tanrý Apollo kýzgýndýr, çünkü saygýsýzlýk etti Agamemnon duacýya, kurtulmalýklarý istemedi, salmadý kýzýný, iþte bu yüzden çektirdi
bunca acýlarý okçu tanrý. Eðer Agamemnon hiçbir kurtulmalýk almadan kýzýný babasýna geri vermezse daha da çektireceði
var.&rdquo; (Ýlyada 90-96)

Böyle dedi Kalkhas, öfke doldurdu Agamemnon&rsquo;un yüreðini. Ama fazla bir seçeneði yoktu erlerin kralýnýn. Bilici
Kalkhas&rsquo;a ve onu koruyan Akhilles&rsquo;e sövüp saydýktan sonra, kýzý babasýna vermeyi kabul etti.

&ldquo;Phoibos Apollon istiyorsa Khryseis&rsquo;i ille de þu gemimle, yoldaþlarýmla göndereceðim onu, ama barakandan
alacaðým kendim gelip senin onur payýný, güzel yanaklý Briseis&rsquo;i. Senden ne güçlü olduðumu o zaman anla gör. Korksun boy
ölçüþmekten, ibret alsýn, kim benimle eþit görmek isterse kendini.&rdquo; (Ýlyada l 183-187)

Böyle deyip bir yandan kýzý babasýna gönderirken, adamlarýndan iki tanesini de Akhilleus&rsquo;un çadýrýna gönderdi.
&ldquo;Güzel yanaklý Briseis&rsquo;i&rdquo; alsýn diye. Akhilleus habercilere kýzý korkutmadan alabileceklerini, onlarla bir
sorunu olmadýðýný söyledi ama, Tanrýlar huzurunda bunu Agamemnon&rsquo;a çok pahalýya ödeteceðine dair yemin etti. Bu olaya
Akhilleus&rsquo;un annesi deniz perisi Thetis de, en az oðlu kadar kýzdý. Oðlunu yatýþtýrýp, savaþtan tamamen elini çekmesini
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söyledi. Öte yandan da Olympos&rsquo;a giderek Zeus&rsquo;a yalvardý.

&ldquo;Zeus baba! Birgün ya sözümle ya iþimle ölümsüzler arasýnda yararlý olduysam sana, þimdi yerine getir þu dileðimi, kýsa ömürlü
oðluma deðer ver; saygýsýzlýk etti Agamemnon, erlerin baþbuðu, aldý onur payýný, yoksun býraktý onu sen say, gücü Troyalýlar tarafýna
ko ne olur. Akhalar saysýnlar oðlumu, ününü yüce kýlsýnlar.&rdquo; (Ýlyada l 503-510)

Þimdi artýk savaþ Olympos&rsquo;a da ulaþmýþtý. Tanrýlarýn bir kýsmý Troyalýlarý destekliyor, bir kýsmý ise Akhalýlarýn yanýnda yer
alýyordu. Afrodit doðal olarak Paris&rsquo;in yanýnda yer aldý. Yine doðal olarak Athena ile Hera Akhalarýn tarafýndaydý. Savaþ
tanrýsý Ares her zaman Afrodit&rsquo;in yanýndaydý. Güneþ tanrýsý Apollon ve kýzkardeþi Artemis ise Hektor&rsquo;un
koruyucularýydý. Dolayýsýyla Troyalýlarýn yanýnda yer aldýlar. Denizler tanrýsý, yeri sarsan Poseidon, denizci halk olan Akhalarý
destekledi. Zeus Troyalýlarý daha çok seviyor ama, tarafsýz kalmayý tercih ediyordu.

Yukarýda Olympos&rsquo;ta durum böyle iken aþaðýda Akhilleus gemilerin yanýna oturmuþ köpürüp duruyor, ne toplantýlara katýlýyor,
ne savaþa gidiyor, içi içini yiyordu olduðu yerde.

Akhilleus olmadan Akhalar Troyalýlardan daha zayýftý. Buna raðmen Akhalar Troyalýlarý þehir surlarýna kadar kovaladýlar. Surlarýn
yanýnda çok kanlý savaþlar oldu. Kral Priamos ve diðer yaþlý Troyalýlar da, savaþý bir kuleden seyrediyorlardý. Bir ara savaþ durdu.

Her iki taraf da askerlerini geriye çektiler. Paris ile Menelaos karþý karþýya gelmiþlerdi. Ýkisi yalnýz savaþacaklardý. Eðer Menelaos
kazanýrsa Helen&rsquo;i alýp Isparta&rsquo;ya geri dönecek, eðer Paris kazanýrsa Helen Troya&rsquo;da kalacaktý. Her iki
halde de savaþ bitecekti. Teklif Paris&rsquo;ten gelmiþti. Hektor&rsquo;a hitaben yaptýðý konuþmada þöyle dedi:

&ldquo;Troyalýlarý tekmil Akhalarý oturt yere, koyun ortalarýna Ares&rsquo;in sevdiði Menelaos&rsquo;la beni, çarpýþalým Helen
için, bütün malý için. Alsýn bütün malý, götürsün kadýný evine. Kim üstün gelir, kazanýrsa zaferi and içsin dost olsun ötekiler de. Siz Troyalýlar
oturun bereketli Troya&rsquo;da. Akhalar da at besleyen Argos&rsquo;a dönsünler, güzel kadýnlý Akha topraklarýna.&rdquo;
(Ýlyada lll 70-75)

Paris&rsquo;in yaptýðý bu teklif Hektor tarafýndan Akhalara iletildi. Ýki ordu arasýnda bu konuþmalar olurken, bütün bu savaþ ve
acýlarýn sebebi olan Helen, Priamos ve diðer yaþlý Troyalýlarýn savaþý izledikleri kuleye geldi. Onun geldiðini görünce þu sözleri
söylediler usulca:

&ldquo;Troyalýlarla Akhalarýn, böyle bir kadýn için yýllardýr acý çekmeleri hiç de ayýp deðil.Yüzüne bakan ölümsüz tanrýçalara benzetir onu.
Ama gene de binse gemiye keþke gitse. Gitse de bizi, çocuklarýmýzý belaya sokmasa.&rdquo; (Ýlyada lll 154-160)

Böyle konuþtu Troya&rsquo;lý ulular kendi kendine. Daha sonra Priamos, Helen&rsquo;i yanýna çaðýrýp aþaðýdaki Yunanlý
kahramanlarýn adlarýný tek tek sordu. Bu arada düello baþladý. Mýzraðý ilk fýrlatan Paris oldu. Menelaos, mýzraðý kalkaný ile savuþturup
kendi mýzraðýný fýrlattý. Mýzrak Paris&rsquo;in gömleðini yýrttý ama onu yaralamadý. Daha sonra kýlýcýný çekip, Paris&rsquo;i tolgasýndan
vurdu; ama kýlýç kýrýlýp yere düþtü. Silahsýz olmasýna raðmen, Paris&rsquo;in üzerine atýlýp onu miðferinin ibiðinden tuttu. Eðer Aphrodit
karýþmasaydý onu sürükleyip Yununlýlarýn sýralarýna kadar götürecekti ama Aphrodit, miðferin ipini kopartýp onun Troya&rsquo;ya
kaçmasýna yardým etti,

Menelaos, elinde Paris&rsquo;in miðferi olduðu halde öfkeyle Troya sýralarýna giderek, Paris&rsquo;i aramaya baþladý. Aslýnda
Troyalýlar tarafýnda ona yardým edecek hiç kimse yoktu. Çünkü mýzraðýný fýrlatmaktan baþka hiç dövüþmediði için herkes ondan nefret
ediyordu. Her nasýlsa kaçmayý baþarmýþtý. Nasýl kaçtýðýný, nereye gittiðini hiç kimse bilmiyordu. Bunun üzerine erlerin baþbuðu
Agamemnon, her iki orduya birden konuþarak Menelaos&rsquo;u muzaffer ilan etti. Daha önce kararlaþtýrdýðý gibi Troyalýlarýn
Helen&rsquo;i geri vermeleri gerekiyordu. Athena ile Hera iþe karýþmasalardý Troyalýlar da buna razýydýlar. Her iki tanrýça da
Troya kenti yerle bir edilmedikçe savaþýn bitmesini istemiyorlardý. Hera&rsquo;nýn kýþkýrtmasýyla, Athena seyirtip savaþ
meydanýna geldi. Amacý anlaþmayý bozmak için bir Troyalýyý kandýrmaktý. Aptal Pandoros kandýrýlmasý en kolay Troyalý idi.
Athena, onu kolayca kandýrdý. Pandoros Menelaos&rsquo;a bir ok fýrlatýp onu hafif yaraladý. Bu savaþý tekrar baþlatmak için
yeterliydi. Her iki taraftan sayýsýz insanlar öldü. Tanrýlar ve tanrýçalar da savaþ meydanýnda idi. Onlar da ölümlüler gibi, birbirleriyle
savaþýyorlardý.

Büyük þampiyon Akhilles&rsquo;in savaþtan uzak barakasýnda oturmasýna raðmen Akhalar savaþta üstündüler. Ajax ve Diomedes
kahramanca savaþýyorlardý. Aphrodit&rsquo;in oðlu prens Aeneas Diomedes&rsquo;in elinden az daha ölüyordu. Diomedes,
onu yaraladý; ama annesi Aphrodit onu kurtardý. Diomedes Aphroditi de yaraladý. Ona bu cesareti tanrýça Hera vermiþti.
Aphrodit Hera&rsquo;yý Zeus&rsquo;a þikayet etmek için Olympos&rsquo;a giderken Apollon Aeneas&rsquo;ý
Troya&rsquo;ya taþýdý. Daha sonra Diomedes, Athena&rsquo;nýn da yardýmýyla Ares&rsquo;in karnýndan yaraladý. O da
Aphrodite gibi soluðu Zeus&rsquo;un yanýnda aldý, Athena&rsquo;yý þikayet için. Zeus baba, Akhilles&rsquo;e yapýlan haksýzlýðýn
intikamýnýn alýnmasý ve ona tekrar ün kazandýrýlmasýna dair Thedis&rsquo;e verdiði sözü de hatýrlayarak bütün ölümsüzleri
Olympos&rsquo;a çaðýrdý ve orada kalmalarýný emredip, kendisi aþaðýya Troyalýlara yardýma gitti.

Zeus&rsquo;un iþe karýþmasýyla, her þey birden bine deðiþiverdi. Troyalýlar, Akhalar&rsquo;ý gemilerine kadar püskürttüler. Hektor,
coþmuþtu. Troyalýlarýn &ldquo;Atlarý terbiye eden&rdquo; diye ad taktýklarý Hektor, hiç bu kadar cesur, hiç bu kadar muhteþem
görülmemiþti.

Mitoloji

http://mitoloji.info Joomla! ile Güçlendirilmiþtir Oluþturan: 28 December, 2007, 20:04



Akhalar&rsquo;ýn baþý iyiden iyiye derde girmiþti. Agamemnon, savaþtan vazgeçip Yunanistan&rsquo;a dönmeye karar vermiþti.
En yaþlý kumandan Nestor, aþaðýlanmýþ bir þekilde geri dönmektense Akhilles&rsquo;in öfkesini dindirmenin bir yolunun bulunmasý
gerektiðini söyledi.

Agamemnon, aptallýk ettiðini itiraf etti. Akhilles&rsquo;in onur payý Briseisi ve deðerli hediyelerini ona geri vereceðini
Odysseus&rsquo;a söyledi. Bunu Akhilles&rsquo;e anlatmasý için yalvardý. Akhilles, bunu kabul etmedi. Ertesi gün, Akhalar
gene püskürtüldü. Troyalýlar, gemileri ateþe verecek kadar yaklaþmýþlardý. Bu durumu gören Akhilles&rsquo;in en iyi arkadaþý
Patroklos Akhilles&rsquo;e yalvararak, ya Akhalar&rsquo;a yardým etmesini veya en azýndan o muhteþem zýrhýný kendisine
ödünç vermesini söyledi. Akhilles kendisini aþaðýlayan insanlar için savaþmayacaðýný söyledi. Ama Hephaistos ustasýnýn yapmýþ olduðu o
muhteþem zýrhý ve adamlarýný Patroklos&rsquo;un emrine vermeyi kabul etti.

Patroklos, Akhilles&rsquo;in zýrhýný giyerek ve onun adamlarýný da alarak savaþa katýldý. Troyalýlar, onu bir müddet Akhilles
zannettiler, Gerçekten oda Akhilles gibi muhteþem savaþýyordu. Sonunda Hektor ile karþýlaþtý. Hektor Patroklo&rsquo;u kargýsýyla
öldürüp, zýrhýný soydu ve kendisi giydi. Sanki Akhilles&rsquo;in bütün gücü Hektor&rsquo;a geçmiþti.

Patroklos&rsquo;un cesedi etrafýnda çok kan döküldü. Sonunda iki Ajax&rsquo;ýn yardýmýyla Akhalar cesedi gemiye taþýdýlar.

Acý haber Akhilles&rsquo;e ulaþtý. O da en iyi arkadaþýnýn ölümünü Hektor&rsquo;a hayatý ile ödeteceðini dair yemin etti.
Hektor&rsquo;un ölümünden sonra kendisinin ölümü de kaderine yazýlý idi. Bunu bile bile kaderine razý oldu. Annesi Thedis, onu
durdurmak için hiçbir çaba göstermedi. Ona Hephaistos&rsquo;un yaptýðý yeni silahlar ve zýrh getirdi. Zýrhý giyip askerlerinin baþýna
geçti. Kahramanca savaþýyor ve her yerde Hektor&rsquo;u arýyordu. Hektor ise, Troyalýlarýn baþýna geçmiþ surlarýn yanýnda
kahramanca þehrini korumaya çalýþýyordu. Olympos&rsquo;lu tanrýlar yine aþaðýya inmiþ, Troya ovasýnda ölümlüler gibi hararetle
savaþýyorlardý. Skamander nehri sularýný geçmek isteyen Akhilleus&rsquo;u boðmaya çalýþtý. Ama Akhilleus&rsquo;u durdurmaya
imkaný yoktu. Her þey tanrýlarca kararlaþtýrýlmýþtý. Apollon bile artýk Hektor için savaþmanýn faydasýzlýðýna inanmýþtý. Troyalýlar geri püskürtüldü.
Þehir kapýlarý açýlýp savaþçýlar þehrin içine alýndalar. Sadece Hektor dýþarýda kaldý. Dimdik duruyordu surlarýn önünde. Babasý Priamos,
annesi Hekabe surlarýn içine gelip hayatýný kurtarmasý için ona yalvardýlar. Ama o bunlarý dinlemedi. Troyalýlarýn gerilemesi onun
suçu idi çünkü Troyalýlarý, o kumanda ediyordu.

Hektor böyle düþünürken Akhilles hýþýmla surlara yaklaþtý. Yanýnda ise ölümsüzlerden Athena duruyordu. Hektor ise yanlýzdý. Apollon,
onu kaderine terk etmiþti. Akilleus gidgide yaklaþýyordu. Etrafa pýrýltýlar saçan tunç zýrhý içinde yaklaþan Akilleus&rsquo;u görünce
Hektor&rsquo;u bir titreme aldý. Kaçmaya baþladý. Akhilleus da peþine takýldý. Hektor önde Akhilleus arkada þehir surlarýný üç defa
döndüler. Sonra Athena, Hektor&rsquo;un kardeþi Deiphobus kýlýðýna girerek ona Akhilleus&rsquo;la karþýlaþma cesaretini verdi.
&ldquo;Gel birlikte karþý koyalým, püskürtelim onu&rdquo; dedi. Soylu Troyalýlarýn lideri, parlak tolgalý Hektor da ona inandý.
Akhilleus&rsquo;un karþýsýna dikilerek þöyle haykýrdý:

&ldquo;Artýk kaçmam senden Peleus oðlu deminki gibi. Tanrýsal Priamos&rsquo;un þehrini dolandým üç kere, durup saldýrýþýný
beklemeye yüreðim varmadý, ama þimdi buyuruyor sana karþý koymayý ya sen benim elime geçersin, ya geçerim ben senin eline.
Haydi Tanrýlarý tanýk tutalým anlaþmalarýmýza. Olamaz onlardan iyi tanýk, iyi bekçi. Zeus bana zaferi verir de alýrsam canýný, dile
gelmez saygýsýzlýk göstermem sana. Ünlü silahlarýný soyar, ölünü geri veririm Akhalara. Sen de Akhilleus yap benim gibi.&rdquo;

Ayaðý tez Akhilleus yan yan baktý. Dedi ki:

Hektor, düþmaným, antlaþmadan söz açma bana, böyle þey olamaz insanla arslan arasýnda. Nasýl uyuþmazsa kurtla kuzunun gönlü,
durmadan kin beslerler birbirlerine, bizim de dostluk yapmamýz akla sýðmaz.&rdquo; (Ýlyada XXll 250-265)

Böyle söyleyip mýzraðýný fýrlattý, mýzrak hedefini þaþtý. Athena mýzraðý tekrar geri getirdi. Sonra Hektor isabetli bir atýþ yaparak
Akhilleus&rsquo;un kalkanýný tam ortadan vurdu. Mýzrak kalkaný delemedi. Hemen arkasýný dönüp kardeþini aradý., onun mýzraðýný
almak için. Kardeþini orada göremeyince Athena&rsquo;nýn kendisini kandýrdýðýný anladý. Kaçacak bir yer yoktu. Kýlýcýný çekip
Akhilleus&rsquo;a saldýrdý. Daha ona yaklaþamadan Akhilleus onu mýzraðýyla boynundan vurdu. Yere yuvarlanan Hektor son
nefesinde, vücudunu ailesine geri vermesi için Akhilleus&rsquo;a yalvardý. Demir yürekli Akhilleus&rsquo;un öfkesi pek
dineceðe benzemiyordu. Ona yan yan bakarak þöyle dedi:

&ldquo;Dizlerime sarýlma köpek, yalvarma bana anan baban adýna. Gönlüm yüreðim kýþkýrtýyor beni, diyor þunun etini parçala, çið çið ye,
senin bana bu yaptýklarýndan sonra, kimse uzaklaþtýramaz baþýndan köpekleri. Getirseler bana kurtulmalýðýn on katýný, tartsalar
þurada daha çok veririz deseler, Dardanos&rsquo;un oðlu altýn kosa teraziye senin aðýrlýðýnca, döþeðine yatýrýp aðlayamayacak seni
doðuran, köpekler kuþlar yiyecek bütün bedenini.&rdquo; (Ýlyada XXll 345-355)

Böyle söyleyip zýrhý ölüden soydu. Akhalar da teker teker ölünün yanýndan geçip boyuna posuna güzelliðine hayran kaldýlar. Ama bir
tekme vurmadan da gitmiyorlardý ölüye. Akhilleus ise, daha kötü þeyler yapmayý planlýyordu. Ýki ayaðýný topukla bilek arasýndan deldi.
Kayýþlar geçirdi deliklerden. Baðladý arabaya, baþý býraktý yerde sürüklensin diye. Sonra atladý arabaya ünlü silahlarýyla. Kamçýladý atlarý .

Ölüyü surlarýn önünde defalarca sürükledi, azgýn öfkesi dinene kadar. Sonra, aldý, götürdü gemilerin yanýna.

Patroklos&rsquo;un intikamý alýnmýþ ama ölüsü hala yakýlmamýþtý. Hemen odunlar kesilip büyük bir yýðýn yapýldý. Yýðýnlarýn üstüne de
Patroklos&rsquo;un ölüsü yerleþtirildi. Kurbanlar kesilip ölünün etrafýna dizildi. Birçok Akhalarla birlikte Akhilleus da saçýndan bir
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tutam kesip ölünün üzerine attý. Son olarak Akhilleus, 12 Troyalý çocuðu kargýsýyla öldürüp yýðýna kattý. Öldürmeye bir türlü doymuyordu. Sonra
yýðýný ateþe vererek aðlaya aðlaya aðýta baþladý.

&ldquo;Verdiðim bütün sözleri getireceðim þimdi yerine. Ulucanlý Troyalýlarýn oniki soylu oðlunu, yutacak alevler seninle birlikte,
Primaos oðlu Hektor&rsquo;a gelince, ateþe yedirmem onu, yedireceðim köpeklere.&rdquo; (Ýlyada XXlll 18-184)

Ama köpekler sokulamýyordu Hektor&rsquo;un cesedine. Aphrodit ölünün baþýnda nöbet tutuyordu.

Hektor&rsquo;un ölüsüne yapýlan bu saygýsýzlýklar Hera, Athena ve Poseiden hariç bütün ölümsüzleri tiksindirmiþti. Özellikle baba tanrý
Zeus bu saygýsýzlýða çok kýzmýþtý. Zeus, Priamos&rsquo;u cesaretlendirerek onun Akhilleus&rsquo;un kampýna gitmesini saðladý.
Zengin kurtulmalýklarla kampa gelen Priamos, oðlunun cesedini vermesi için Akhilleus&rsquo;a yalvardý. Akhilleus karþýsýnda
yalvaran yaþlý adamý görünce kendi babasýný hatýrlayýp insafa geldi ve hediyeleri kabul ederek, ölüyü babasýna verdi. Ayrýca, ölü yakma
merasimi için de 9 gün boyunca Akhalarý savaþtan uzak tutacaðýna dair söz verdi.

Troyalýlar, 9 gün boyunca, Hektor&rsquo;un ölüsü etrafýnda yas tutup, aðýtlar yaktýlar. Onuncu gün þafak vakti, ölü odun yýðýnlarýnýn üzerine
konulup yakýldý. Daha sonra, kemikler ve küller altýn bir kupaya gömülüp, üzeri kocaman iþlenmiþ taþlarla örüldü. Mezarýn üstü toprakla
örtülerek büyük bir tümülüs oluþturuldu.

Hektor&rsquo;un cenazesi için kararlaþtýrýlan süre dolduktan sonra, savaþ tekrar baþladý. Etiyopya Prensi Memnon, büyük bir
orduyla gelip Troyalýlara yardým etti. Bu yeni taze güçle saldýran Troyalýlar, Akhalarý çok güç durumda býraktýlar. Birçok Akhalý savaþçý
öldü. Sonunda Akhilleus, Memnon&rsquo;u öldürdü. Durum tekrar Troyalýlarýn aleyhine dönmüþtü. Akhilleus yine coþmuþtu. Ama onun
belki de son kükreyiþi olacaktý. Bütün Troyalýlarý önüne katmýþ surlara doðru kovalýyordu. Surlara yaklaþtýðý bir sýrada, orada, çalýlarýn arasýna
gizlenmiþ duran Paris&rsquo;in attýðý zehirli bir okla topuðundan vurularak öldü.

Topuðu onun en zayýf yeri idi. Annesi deniz perisi Thetis, onu &ldquo;yaralanmaz&rdquo; yapmak için topuðundan tutup Styx
Irmaðýnýn sularýna batýrmýþtý. Ancak topuðun elle tutulan kýsmý kutsal suyla ýslanmadýðý için zayýf kalmýþ ve Paris, onu bu en zayýf
noktasýndan vurmuþtu.

Ajax, Akhilleus&rsquo;un ölüsünü savaþ meydanýndan taþýdý. Ölü yakma töreninden sonra külleri Patroklos&rsquo;un küllerinin konulduðu
kaba konularak beraberce gömüldü.

Akhilleus&rsquo;un ölümünden sonra, onun Hephaistos usta tarafýndan yapýlmýþ olan muhteþem zýrhý kumandanlar arasýnda yeni
bir huzursuzluða yol açtý. Zýrh acaba Akhilleus&rsquo;un ölüsünü savaþ alaný dýþýna taþýyan Ajax&rsquo;ýn mý olmalýydý?Yoksa
Odysseus&rsquo;a mý verilmeliydi? Kumandanlar arasýnda yapýlan gizli bir oylama sonunda zýrha sahip olma hakký
Odysseus&rsquo;a verildi. Ajax da , kendini aþaðýlanmýþ görüp, kýlýcýnýn üstüne atlayarak intihar etti.

Bu iki kahramanýn kýsa zamanda arka arkaya ölmeleri Akhalarýn cesaretlerini kýrdý. Zafer, çok uzak görünüyordu, ama vazgeçmeye
de hiç niyetleri yoktu. Akhilleus&rsquo;un genç oðlu Neoptolemus, Paris&rsquo;i öldürdü. Ama onun ölümü Troyalýlar için pek de büyük
bir kayýp deðildi. Zaten bütün bu belalarý Troyalýlarýn baþýna hep o açmamýþ mýydý? Bir keresinde aðabeyi Hektor onu þöyle azarlamýþtý:

&lsquo;&rsquo;Seni alçak, seni parlak oðlan, seni çapkýn

seni ýrz düþmaný seni.

Hiç doðmaz olaydýn keþke,

Ya da kalaydýn ölümüne dek evlenmeden.

Çok isterdim bunun böyle olmasýný

Hem çok da iyi olurdu hani

Ne baþ belasý kesilirdin o zaman

Ne de yüz karasý olurdun baþkalarýna

Nasýl kaçýrdýn ta uzak ülkelerden

 Paris&rsquo;in ölümünden sonra da Troyalýlar güçlerini korudular. Þehir surlarý dokunulmamýþ bir þekilde ayaktaydýlar. Savaþ
genellikle surlardan uzakta ovada cereyan ettiði için ciddi bir tehditle karþýlaþmamýþlardý. Bu, sonu olmayan savaþa bir son
verebilmek için orduyu þehrin içine alýp, Troyalýlarý bir baskýnla yok etmekten baþka çare yoktu. Bunu nasýl yapacaklardý? 

Akhalarýn en akýllýsý kurnaz Odysseus, bir tahta at yapma fikriyle ortaya çýktý. Büyük ve içi boþ bir at olacak ve içine belirli sayýda
asker alabilecekti. Odysseus ve diðer bazý seçkin komutanlar atýn içine gizlenirken, diðerleri denize açýlýp Tenedos
(Bozcaada)&rsquo;nýn arkasýna, Troyalýlarýn onlarý göremeyecekleri bir þekilde gizleneceklerdi. Eðer iþleri ters giderse,
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Yunanistan&rsquo;a geri dönecekler. Tabi bu arada atýn içindekiler ölümüne terk edilecekti. Ama her þey Odysseus&rsquo;un
planladýðý gibi giderse, Troya&rsquo;ya geri dönüp, þehrin içine girmek için verilecek iþareti bekleyeceklerdi. Planýn yürümesi için
geride bir Akhalý asker býrakacaklardý. Bu askerin görevi ; tahta atýn þehrin içine alýnmasýný saðlamak için, Troyalýlarýn ikna
edilmesiydi. Herþey Odysseus&rsquo;un planladýðý gibi gitti. Bir sabah, Troyalýlar büyük bir þaþkýnlýkla uyandýlar. Her yer çok sakindi.
Gürültülü Akha kampý, tamamen boþtu ve gemilerde gitmiþlerdi. Batý kapýsý önünde de daha önce hiç görülmemiþ büyüklükte ve biçimde
tahtadan bir at duruyordu. Öyle görünüyordu ki, Akhalar bu iþten vazgeçmiþler, maðlubiyeti kabul edip Yunanistan&rsquo;a geri
dönmüþlerdi. Ancak bu kocaman tahta at da neyin nesiydi? Troyalýlar, bu sorularý kendi kendilerine sorarken, Akhalarýn geride
býraktýklarý Sinon isimli asker ortaya çýktý. Troyalýlar Sinon&rsquo;u yakalayýp kral Priamos&rsquo;a götürdüler. Ýyi bir aktör olan
Sinon, aðlýyor, sýzlýyor ve Yunanlýlardan nefret ettiðini söylüyordu. Bunun sebebini ise þöyle açýklýyordu:

&lsquo;&rsquo;Akhalar, Troya&rsquo;ya yelken açmalarýný engelleyen kuzey rüzgarýný durdurmak için kral
Agamemnon&rsquo;un kýzý Iphiginia&rsquo;yý kurban ettiler. Geriye dönüþleri için ise ben talihsiz kurban olarak seçildim. Tam
yola çýkarlarken beni kurban edeceklerdi. Her þey hazýrdý. Ama gece olunca karanlýktan yararlanarak bir bataklýða saklandým ve
gemilerin uzaklaþmalarýný seyrettim.'&rsquo;

Simon&rsquo;un anlattýðý bu hikayeye herkes inandý. Çünkü o rolünü çok iyi oynuyordu. Hikayesinin ikinci ve asýl can alýcý kýsmýna þöyle
devam etti.:

&lsquo;&rsquo;Tahta at Tanrýça Athena&rsquo;ya kutsal bir sunak olarak yapýlmýþtýr. Böyle büyük yapýlmasýnýn sebebi Troyalýlarýn
onu dar þehir kapýlarýndan þehrin içine almalarýný engellemek içindir. Akhalýrýn beklentisi Troyalýlarýn bu atý yakýp yýkmalarýdýr. Böylece
tanrýça Athena&rsquo;nýn öfkesini Troya üzerine çekmiþ olacaklardýr. Ama Troyalýlar atý þehrin içine alýp onu korurlarsa tanrýçanýn lutfu
Troyalýlara yönelecektir.'&rsquo;.

Akýllýca düzenlenmiþ bu hikayeye Troyalý rahip Laokoon ve Hektor&rsquo;un kýz kardeþi Kassandra dýþýnda herkes inandý. Rahip
Laokoon, &lsquo;&rsquo;hediye veren Yunanlýlardan sakýnýn'&rsquo; diyerek Troyalýlarý uyardý. Atýn hemen yakýlmasýný söyledi.
Hiç kimse ona inanmadý. Laokoon&rsquo;un Troyalýlarý ikna etmesinden korkan Poseidon denizden iki tane korkunç yýlan
göndererek, Laokoon ile iki oðlunun öldürttü.

Bir bilici olan Kassandra da, bunun bir hile olduðunu söylediyse de ona kimse inanmadý. Apollon, Kassandra&rsquo;ya aþýk
olmuþ bu yüzden ona geleceði görme yeteneði vermiþti. Kassandra Apollon&rsquo;un aþkýný kabul etmemiþ, o da
Kassandra&rsquo;ya verdiði bu yeteneðin yarýsý geri almýþtý. Yani Kassandra geleceði görmeye devam edecek ama ona kimse
inanmayacaktý.

Troyalalýr, hiç tereddüt etmeden, atý þehrin içine sürüklediler. On yýl süren korkunç savaþ bitmiþ, nihayet özlenen barýþ gerçekleþmiþti.
Troyalýlar, bunu eðlenceler düzenleyip þölenlerle kutladýlar. Gece yarýsý herkesin derin uykuda olduðu bir sýrada Odysseus ve
arkadaþlarý teker teker nöbetçileri öldürdüler ve kapýlarý ardýna kadar açtýlar. Zaten Akha ordusu, þehrin surlarýna çok yaklaþmýþtý. Açýk
kapýlardan sessizce þehrin içine sýzarak her tarafta yangýlar çýkarttýlar.

Yangýnlarý söndürmek için dýþarýya çýkan Troyalýlar ne olduðunu anlayamadan kýlýçtan geçirildiler. Bu yapýlan savaþ deðil kasaplýktý. Þehrin
bazý bölümlerinde Troyalýlar küçük gruplar oluþturup düþmana karþý koydular. Tek amaçlarý ölmeden önce mümkün olduðu kadar çok Akhalý
öldürmekti. Bazýlarý öldürdükleri Akhalýlarýn giysilerini giyip düþmana yaklaþýyorlardý. Bu yolla birçok Akhalý asker öldü. Baþlangýçta çok fazla
Troyalý uykuda katledildiði için bu savaþ adil deðildi. Artýk sona yaklaþýlmýþtý. Akhilleus&rsquo;un oðlu Neoptolemus, yaþlý
Priamos&rsquo;u karýsý ve kýzlarýnýn gözü önünde öldürdü. Daha sabah olmadan Aeneas hariç, bütün Troyalý liderler öldürülmüþtü. Annesi
Aphrodit&rsquo;in de yardýmýyla Aeneas, Babasý Ankhises ve oðlu Ascanius&rsquo;u da alýp Troya&rsquo;dan kaçmayý
baþardý. Uzun maceralardan sonra Ýtalya&rsquo;ya ulaþtý.

Orada güçlü bir Etrüsk kralýnýn kýzý ile evlenerek yeni bir þehir kurdu. Roma&rsquo;nýn gerçek kurucularý olan Romus ve Romulus
kardeþler bu þehirden ve Aeneas&rsquo;ýn soyundan geldikleri için, Aeneas her zaman Roma&rsquo;nýn gerçek kurucusu
olarak kabul edilmiþtir. Troya&rsquo;nýn baþtan baþa yakýldýðý o korkunç gece, Aphrodit, güzel Helen&rsquo;e de yardým etti.
Paris&rsquo;in ölümünden sonra töreye göre Paris&rsquo;in kardeþi Deiphobos&rsquo;la evlenmiþ olan Helen Aphrodit&rsquo;in
de yardýmýyla eski kocasý Menelaos&rsquo;a gitti. Menelaos, onu memnuniyetle kabul etti. Ertesi gün, hep beraber
Yunanistan&rsquo;a geri döndüler. Onlar, Yunanistan&rsquo;a yelken açarken, Asya&rsquo;nýn en maðrur kentinden geriye
býraktýklarý þey, sadece için için yanmakta olan bir harabe idi.

Mustafa AÞKIN 
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