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başmtmanh ğ ım ise ıstanbu l 'da Hafız ıbrahim Aj!'a ifa etmekte id i.
Kars kadısı Hacı Mehmed imzası ve mühr ü ile hazırl anan keşi f

de lterinde Su kapusu ile Bebra m Paşa kapısı'nda ve lçkale 'de ba'zı

kısımların ta 'mirine karar veri ldi ği görülmektedir " . Bundan baş 

ka 1777 ( lt9 1 Muharremi sonla rı) de Kars kalesinde bulunan ce
.behaneni n de, içerisind eki n:übimmatı civarındaki cami'e yerleş

tirmek s ure tile, ta'miri cihetine gidilmiş ve hattA zikretti ğimiz ke
şiI delter inde bulun mayan bir zahire anbarımn yen ide n in şası

mümkün k ılınanştı ... · Zaralı- zade Abdullah Paşa mezkür kale
muhahzh ğ mda bulunurken Kars kalesinin yen iden bir ta'mir Iaa
liyet ine girişiimiş, Has sa başıniman Mehmed Tahir Al!'a'mn mu~

valakatı alınarak 1781 (1195 orta!an ) de yerlilerden ı b rahim Elen
d i-zade Nu'man Bey ma' rile tiy le bunun tahakk ukuna çalışılm ı ş t ı " ,
Buna rağmen 1783 (1l97 Şa'bam) içer isinde mezkllr kalenin ba'zı

aksamında çökme teklikesi başg ô sterrn iş , h alkın umumI ist eğine

uyu larak yen iden bir keşifname tanzim edilmiş, Kars mubafızı

Hacı İbrah im Paşa'nı n ve Mehmed Tahir A ğ a'nın muvalakati ah
narak yine aynı zat ma'riletiy!e derhal on a rım laa liyeline glri şil 

mesi zarur! görülmüştü"'. Aynı sene sonla rında ise Kars kales i
muayene ve keşfini icra etmek üzere ıstanbul'dan Süleyman Ha
Iile adlı bir Hassa mimarının oraya gönderildi j!'ini görüyor uz" .
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DiONYSCS DINi VE TRAGEDiA

Zafer TaşlıklınıJla

Yunan d ininin en mühim Iannlarından biri olan Dlon ysos'u,
likir ve san'at bakımından Avrupa medeniyetine en çok lesiri
dokunmuş tan rı olarak ka bul etmemiz icab eder. Hayatı çok
karışık ve mübbe m olan bu l anrıyı , bazı din larihçile ri b ir tek
ul ühiyet olarak de ğil, bir kaç ulübiyelin birleşimi şeklinde görmek
isterler. Mes el!, MISir'da Dlonyscs di j'c bir ) anrr;::m i:üevcudi.
yeli bi lind i ğ i gibi, Beoth ia, Giril ve Thrakia başka başka Diony• .
sc s'Iara sahib bu lun uyo rlardı . Bunun la be ra ber, büt ün tanrılann

hayatlarında rastl anan, tasa vvur edildikleri yerle ilgili ' hususiyet
lere ra ğmen , tam ma nasiyle o rijinal bir 'ş ahsiyete sahib bu Dlo
ny sos kültü n ün, Dionysos'a has olan bir nev'i serboş lukla ka .
rışık di ni heyecan ı haiz ba şka bir karak ter taş ıdığın ı kabul et.
memiz lazımdır.

Her odotos , bu tanrıy ı Yunan Pa nlheon'una en son dahil
olmuş tanrı o larak göslerir '. Hatta , Homeros'un tanrı l ar ale·
mind e de bu tanrı , ikinci planda yer alm ış olarak gö rünür ' . Ni.
lekim Homeros deslanlarınd a Troia savaşları münasebeliyle,
adam öld ürücülüğü ile ma'ru l, vahş i Tbrak Kıralı Lykurgos'un,
Dion ysos'un mukadd es Nysa dağındak i süt ninelerinin takibi
an latı lırken ve ancak as ı l metne son radan idba! ed ilmiş bu lu
nan kısımlarda Dio nysos yalnız bir kaç kerre zikredilir. Burada
bu çocuk-tanrının , Lykurgos' un korkunç lakibahndan kurtulmak
için, kend isini den izin dalga! arı arası na rası l a ttı j!'ım ve sonra
Thet is'Inhlmayesine giriş ini mütea kib, bilha ss a, babas ı Zeus' un.
on un zalim Kıral Lyku rgos' lan, i nlikamını , Lykurgos'un gözle-
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rini oymak sırretile nasıl almış oldukunu zevkle oku ruz ' . Böyle
ce, her ne kadar b u Dionysos Yunan \ythologia'sının bir asıt

uns uru gi bi görünüyorsa da muhakkak ki, bu tanrı , bu mernleke
te dışardan gelmiştir. Fakat hangi memlekeııen? Bu hususta
muhtelif mulifhlar yürü tül:n üş ve eo son tedkikler bunu ay·
dın latmış bulunmaktadır. - M_ ô , 120J se~elerinden itibaren ba'zı
Thrak ka bileleri BOkazlar yo lu ile Anadolu'ya gelib yerleşmiş

idiler. Bu kabilelerden en mühimleri Phrygia'lı larla, Lyd ia'lı lardır.

Bunlardan Phrygia'lıların, kışı uyk uda geçiren bir tanrıya tap'
dık la rını biliyoruz ' .

Bir tabiat tannsı olan bu tanrı onlara göre, k ış mevsimini
uykuda geçirdikten sonra, baharla uyanırdı; halk onun bu uya
nışını ve sonbaharda tekrar ölüşünü din! bir şenlik ola rak les'id

_etme ği adet edinmişdi, Yiini on ların nazarında, yaşayan tanrı,

. tabiat gibi, sonbaharda ölmekde, ilkbahar gelince tek rar de ğ 

maktadı r, Çok ca zib olan bu dini teiakkİ · az sonra, Anadolu'da,
Phrygia'lılann komşularına da geçmiş ve bilhassa, Lydia'lılar da
onlar gibi tannlannın ölüŞ ve doğuşunu din! merasimlerle kutla
maka başlamışlardır, Sard es şeh rinde Amerikalı ların yapmış ol
dukları kazı lar neticesinde Dionysos' un Lydce isminin Bakkhos
old uğu tesb it edilmiş ve bu isim al tında bilhassa, Diony so s, Yu
nanistan'da ve diker memleketler de ş ara b tanrı s ı olarak görün·
m üş d ür ' .

Dlonysos'un Yunanist an'a, Anadolu'd an geçmiş oldu ğ unu

. Eurlpldes de -Bacoha. 'lar ad lı eser inde mevzu'ubahs etmişdir;
şiii r · orada , Dionysos'un Lydia'dan ve Phryg ia'dan gelmi ş oldu
ku nu söy le.... Anadolu'dan Yunan istan'a geçen Dionys os dini, uzun
müddet yaşamış olduğ u Anado lu'da şübhesiz bir takım emare/er
bı rakmışdır. Bu bakımdan , Dionysos dini'nin tesi rle rini bugün
dahi bu memleketde bulmak imkan dahilindedir '. Keyfiyet böyle

s Homeros. Lu"•• VI, 130 .,CL i Eı:ripidu. A tı11Iolı e, 9M.
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olunca, Dlonyso s, bir Yunan tanrıs ı sayılmamalıdır. Ve esasen
Yunan tanrı ları meyanına da sonradan idba! edilmişdir; halla on
lar arasında en son gelenidir ' .

Bununla beraber Dionyso s 'un Phrygia'dan geldikini söyle
yenıerin sayısı da az dekildir. Meşhur Tragedia şAiri Euripides,
bu tanrının Lydia vadilerinden ve Phrygia ovaları ndan Yunan
topraklarına geçmiş olduğunu terennüm eder ' .

Herodotos, Dionysos'u bir Thralc tanrıs ı olarak tan ır ve onun,
tabiatın mümessiü, yer den fışkıran nebata hayat ve ruh " eren
bir tanrı olduğunu hikaye eder " . Homer os ise onun, Nyrnpha'
ların saııadı~ı bir beşikin içinde, daklardan kopu b gelen sel ve
dereleriri giirültüleri arasında , ovalara indiAini, ve daha ziyade
ormaalık- yerleri, sarmaşıklarla süslü meşelikleri tercih etli~ini

söylemektedir lt . O vadi lere indikten :sorira," yalnız ormanlann,
kır nebatlarının tanrısı olmakla " kalmamı ş , ziraatın, insanlara gıda

o lan hububatın da hi::ıi s: n. sapanın da mucidi sayılmıştır tt.

Thrakia'nın bir limanı olan Maroneia şehri , homerik devi r
kahramanlarının bir erzak anbarı ve şarab deposu oldu ğ u bilin
diA"i ne göre ii, Dionysos' un burad aki ebemmiyeli n! takdir etme.
rnek imkansızdır. Işte bu bakımdand.. ki, Maroncia'nın Avrupa
ile Asya arasındaki ilk ve korku nç mücadeleye sah ne olan Tro ia
toprakla rı sakinlerince bir mukaddes mevki' sayılm ış olması kuv
vetle muhtemeldir. Maamafih destan şAiri Homeros, Dionysos' un
hiç bir zaman şarab tanrı sı olduğunu söylememiş tir . 'Fakat bir
Thr ak şehri olan Maroneia'n ın üzümü ve şarabiy le ünıü :nld uğun•

'-dan hayranlıkla bahsetmi ş o lması dikkate şayan bir mes'e le teş

kil edebilir.
Nitekim bu şehrin, Homeros tarafından, Dionysos'un torunu

Maron'un ikaamet yeri oldukunun belirtilm i ş bu lunması ii, bu

i Herodata., Kost. yer ; M. CAm' DAa, agnt t ,#,., rö lt. yer.
i &ccJı.acl rQ. ~ . yer•

11) Hcrodot~•• VU. ıı ı.

ı i Homero. , Ilia• . Vi, 132-
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limanın mukaddes bir mahiyet taşımasına de lalc ı eder. Bu şe

hirde, bilhassa kadınlar, mühim rol oy namakta idiler. Bütün
varlıklarını tanrılarına hasre lmiş olan Maroneia kadınları, gee ele
rin karanlıkları içinde; ellerinde meş'aleler, a henksiz ve d üzen
siz bir şekilde, da ğ l ara, tepelere !ırmanır!ar, hayallerini kaplamı ş.

olan Dionysos' a b ir an önce kavuşmak için bt tab d ü şüneeye ka
dar on un peşindengiderlerdi "'.

Dionyso s k ültünün, Thrakia'dan civar memlek etlere, yani bir
tar aftan Phrygia'ya, di ğ er taraftan Yunanist ana geçişi, bilahare
buralarda tür lü efsanelerin meydana gelmes ine yol açmıştır. Şü b

hesiz bu my thos' la rın bir kısmı mantıkt, bir k ısm ı ise ancak bir
mubayy ile oyunundan ibare t buluomaktadır.

Dionysos kiillünün Yunanis tana geçişinin kat'i ta rihinin tes
bit ine imkan. görülmemektedir. Ba'zı modern müellifler, bu ta ri
hi, Yunanis tana, asmanın giriş zamanına rastlatmak istemek te
dirler lt . Şlmalden , Balkanlarden inen Dor isW!lannm devamlı

taayi kleri karşısında, ge re k Bo ğazlar yolu ile Anadolu'nun garb
havalisine, ge rekse Yunan yarımadasının aşaltı kısımları na, The.
salia ve Beoth ia'ya sızmış olan ba'zı Thrak kabileleri vasıtasiyle,
Dionysos kültünün d e ad ı geçen iki komşu kıt'aya girdill'ini kab ul
et mek yerinde olur. Bu takd irde bu kültü ilk benimseyenlerin,
An adolu'da Phryg 'ler, Yunanistan'da ise Orkhomenos kralı Min
yas ' ı n evladlan oldu ğ u söylenebilir. Hatta, Mi nyas'ın kızlarının ,

Dionysos şerefine yapılan ş enli klerde kendilerin den geçerees ine
mesloldukları bir sırada, kucaklarındak i yavrularını bile tanrı

. Dionysos'a kurban ettikleri kaydedilmiştir " .
-"Thesali a'dan Beothia'ya inen Minyas ailesi mensublarının

Dionysos kültünü de bu memlekete soktuklarına mubakkak gö'
züyle bak ıldığına göre, . Thebal'ı n . Dionysos e trafında leşekkül· ·

eden bütün mythos'ların bir beşiltı haline geldiğin i söylemek
mümkündür. Nitekim, Thebai'da, Kadmos'un etrafmda te ş ekkü l

yer.
n avidius, aynı IJltr, lll , S13 vd. i Diodoruı Siculu., ll'0.t. yer i Eu ı1pide.,

Bakkha«, 1042 vd. .
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eden mua zzam Dicnys ns Myt hos'u bu şekilde meydana gelmiş

de~il midi r "?
Dionysos ayinleri hakikaten ruh ! bir karakte r taşı rlar. Bu

dine salik olanlar tanrıya ulaşmak için, davul ve tranıpet sesleri,
Ilüt nağmeleri arasında kendi lerini ölçüsüz bir sarhoşl uğa terk
ederlerdi. Bu de lice hareketler, so kak lara, kırlara dökülüşler, d in!
manada tanrı Dionysos'a bir nevi ibade t sayılı rd ı . Bu ıürlü iba·
detlerin çeş itli tezahü rannı Euripides' in Becche.!ar adlı piyesinde
göı ebil iyoruz ", Hatta Delphoi'da, Dionysos'un sütn ineli!!,i vazi.
fesi ni görd ültü taaavvu r ed ilen ra hibelerin de ayni din i ay inleri
yaptıkları ma'Iümumuzdu r , bu rahibcle r, Parnassos da ltı sı rt la

rında, delice danslar ede re k, dönmeler, dôvünmeler ve baş sal 
lamalar iyle kendilerinden g-eçerek tanrı Dionysos'un do ğ uşunu

"e ölüşünü tes' id ederler , ona yaranrna ğa , ona uleşmağa çalışır.

l a rdı tl . O kadar iler i giderlerdi ki, en çok sevdikleri çocuklarını

bile, bu şu'u rsuzea yapıları a)"i n ıe rde, par çalayıp e~ini ye mekten
dahi çekinmezlerd i; O rpheus, Pen theus, Lykurgos g ibi şahsiyet

ler, hep bu türlü vahşet veçıl gınlıkların kurbanları olmuşlardır LO.

İbtida t şekli nde, Dionysos d ininde insa n eli yemek, din! me
rasimin an'anesine uygun bir şeydi; z ıra,tanrıya u laşmak, an..
cak Ianrının elind en bir parça yemekle mümkün o lurd u. Şöyleki
tanrı el ile tutulup, gözle görülür bir varlık olara k tasavvur edi .
Jerek, insan, bayvan veya nebat şeklinde temsH ed ilir. Sonra de
lice danslanrı, içilen şarabın tesi riyle ş u'urunu kaybedip mest-

. olan Menad'lar ve Thriad'Iar, yan i Dienysos rabi bel eri tanrı ad
dettikler i mahlüku, mesela, ilk zam an larda insan; sonrala rı da bir
teke, ba lta veya bir ge Yllti kurban ederek, et ini mümiole r ara
sı nda paylaşlırdıkt an sonra ye rler , ve böylece kendilerini, tanrı

Bakkhos'un kuvvet ve kudretine erişmiş sayarlardı " .
Bu din i mera simin başka bi r şek li daha vardı . Burada, lan-

l i Heredetcs, II, 4ı8·49 ,

:tl) Euripid~• • aynı UIJr , 135·16 4 vd.j av id iu llı 0 !l nı u cr, IV, ıaıt. ye r i Dl
odoras Siculu. , IV, 3.

at Paanai.., De. crlptio Gra~Cıaff, X, .fo .8 ; 6, "; Dio dot l,1 . S iculu., fö st..
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rının tem silcisi, can lı mahlük dekiı , bir nebat idi. Bu tiirlü dini
merasimleri, bilhassa zira'at rnemleke tlerlnd e gö rmek mü mkündür .
Mevsimlerin birb irini takib etmesi , sonbaharın yerin e k ışın ; kışın

ye rine baharın kaim olması, eski zamarı halkı arasında muazzam
bir hadise olara k karşılanırdı, Attis, O ziris, Persephone ve Diony
ses efsaneleri böyle do ğ muş ve birb ir leriyle ida nt ifye edilmiştir".

Mese la, Dionysos, bldaye tte tıpkı Yunanistan da Demeter, Girit '·
d e Rhe a yahut An adolu'd a Kybele gibi telükkl edilmekte idI.
Toprağın, nebatların tanrısı diye tanınıyord u, ve Deme ter' e ben
zetiliyor du. Tiirlii is tihaleler geçiren şarab ve bukd ay başağında

birinin bir t anrıyı , ötekis inin diğer bir tannyı - temsil etliA'i ta 
savvur ediliyor. yani Dionys os ile De meter arasında bir müna
sebet ıesis edil erek, ikisin in kiilUeri beyninde bir tef rik yapdmı

yor du " .
Dionv sos'un Perse us tarafından öldiirülüp cehe nnemde bulu

nan arın esi Semele 'nin yanına inmesi ve son ra tekrar cünıbüş ve
eğlencelerle , davul ve tra mpet ses leri, Ilüt n ağmeleri arasında

bu diinyaya dönmesi şek linde izah ed ildi "'. Bu diiny aya geliş

ha lini he r yıl dini merasimlerle kullamağa doğru gidildi; "e bu
merasimle rden Dionysos ayin ve şenlikleri doğdu ".

Bu Dio nysos ay in ve şenliklerin l, Dith yrambos adını taşıyan

iki mısradan ibaret bir nevi ' şii r ok uya rak tes'i d elmek adet
idi" . Bu şiirin Dionysos 'a has bir şiir nevi olduğu Dithyrambos'un
kelime manasından da istihraç edileb ilir. Dithy rambos kel imesi
her ne kada r mah iyeti itibariyle mübhem ise de, o nun, Dionysos
iie olan alakasını biraz olsun, tebarüz etlir mek bakımından. şu
aşağıdaki tahlili yapmamız faydalı olur ka naati ndeyim :

,M"F~o; > ~'; = . iki d efa », .t1~ ·'F 1 = . iki kapı> dan diinyaya
gelmiş, ya hut j., (Zeus)' ta n, Zeus kapısından bu dünyaya çıkmış,

:24. H. Gra.illot, Cu1t~ rif La min dt . di~UXt Paris 19121 li. 12-15, 20. 44·4:1j
C . T..rıyol , egfl ı Utr, .0 190. .

25 Oiodoru Sieulc., tv , 3 i O. E. Briem, agm u .,.i So 2,1,9 i A. A)'mard Ye
J. AvboJer, aglll rs ı:1", .034:)·3-16 j C. TUTeI, ag"" ~ur, '0 190-191; P. Foııent,

Cultc rı. Diollg.o. ~1l .Aatqaeı Pari. 1904. s . 85·81.
2ıl H)'rtCl.tls, Fabalıu, t67, 16g.
21 Hgm1l.!l' Homerteu. (:d D ioltg6um, 26, li· 10 ; Ovldius, 02 5"I'U t u r, UI,

Mi , d.
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mülahazaları eskller arasında old ukça iyi ra ğ bet görmiiş ise de ",
bu kelime, mahiye ti itibari/e, g rek çeye yabancı kaldığından,

b urada , onun sadece, Dion ysos ile olan alakasını belirtmek ba
. kirnından zikri ni faydalı bu luyo rum . Bund an başka, gerek Euri
p ldes'in Bacchae'larında, gerekse Pinda-os'un bir fragınent'inde

'Dithyr ambc s kelimesinin Dionysos'a sıfat olarak v er ilmiş oldu.
ğunu görmek "", bu kelimenin Dionys os ile olan münasebeti ni
't am mAnasiyle dest ek lemek tedi r " .

Eski müelliflerden çoğu da birbirinden ınü stakil ıllarak, Dithy
rambos'un Dionysos ile olan alakasını kabul etmiş gibidir. As.

. l ın da , Dithyrambos'un şarla ile sıkı sıkıya ilgili old uğunu söy 
lemek yerinde olur . Sanskrit d ilinde bu kelim enin zat en sarkı

ile miinas ebeli gösterilmektedir Ol. Yunan !iriA'i Arkhilokhos Dit
hyrambos'u i şretli bi r şiir nev'i olarak kabul eder " . Zaten Dit
'hyrambos, tek kişinin inşad ettiği bi r şarkı o lup' Dionysos Ayin
l erini kut larnak maksadlle kullanı lrmş ttr .

Şai r. Dithyrambos 'u inşad ederk en, teke kılığına girmiş Satyr'.
'Ierden müteşekkil dans lı koro da şAirin ' sesine 've'ah engine uya
ra k i n şad edilen şarkıy ı tekrarlar , böylece dini merasim kullanır

-dı, Yarı teke, yarı insan ş eklinde olan' bu acai b mahliiklar, tabiat
.kuvv etlerini tems il ettiklerinden, tan rının şerefine İcra edilen di ni

i~ Krşl , A, 'Bıımy, Dicfiorınai,ı: Grec. Fra.nçai. , Pari. 1800, '0G8 ; Kr, t.
Etıripidu, Bt:echa•• 526 ·530 i

< !~t, LJ,ıO.,Jp :z:.ll.p) . )ı.ııa'ıl ap..
,,,% ~d,S. ~~, ,·"Nv.

ch ı. f :ı (Y0 cı -;68), ID ~cik

x:!, e~~~~. lı 'lı;; ;;.d~t:)' ) .

ı J 8 cccJuu , ayrıl )"erd e:

tfJ ~ J 6. 1 f) ,j.~2ı.ı-~) ~:.ui'; uz:. 
Ch z ,,;,a\o,h ~<i~: 'I·t;ı:luv,

ı ı Ditbyn. ı:ıbo. hli ı:ı:ı:ea: i a i W. Ridıeway 'le Calder i ib1 :nüel1 ifle r türlü şe
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:n E. B·C)isacqlDidio~r..Qi,~ efgmflltlziq ru d, le lanpe Z'ccqrl~ , P.r is 1988,

·S . 188.
s3 P04tQ, LurıCı Gra,cI, Berıık DI., II , 404, ir, 77:.
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k.ı ci~A"' s] ~t~.. <i [~L F<l';O;, l -:-r. HHfl [M.]

ÖF I.':J't":'Ji 'A~ [1\"-1,0:] • • • "' ,n(,') ":~U ~f~":"IF'..rJ. ;
Suidu, b1c. ' Th~.pi. : et-::,:,~: ' l kxı:; C ,:" ~i..ıw; ' .\,:,~kiii . "~%7~kG;

ikk2~&'i k :t.:G: 0::':0 ":"t ii :-:F<tl-:~'J ";t"-:.:.I.tY...) -::1;<tld' ~t-:;e ~ (,,j J(.ö\-rf-''.Ii -:oü
~\k'Jfı.I '\I ( ~ ·J "::9 t:.c.ı't':o" m; d'e "::'t!;', A'n.:":-: fG' ;1.1 ':'« 'E~",·b-t. \I . aU':lt ~!

.2h o'l -::PW,:,ç., ,:,Pı&o:ko'f r,...b SZ1 ~ :t~l.

ro Pcutle4, U.ı9;.9-11: ı! '\I e p.o·;' < .t'> ü:-:' u.FZ,fj; 2.~ ":'t;. '7zı ~: iZ;":'1kti••••
..k :tı ;1 :ıt'\l a.~o ":'üh i;2.~7..0",,:,w 't ,:,Ô... Cı:':~f %!l-~':o'\l .

: Ş'ir Thespis burada her hAlde Dionyscs rolünde idi. Bu, suall l
cevabh bir nev'i diyatogdu. Koro sca l soruyor. Dionyscs rolün
de bulunan şai r.aktör de cevab veriyordu. Aktörün gr ekçesl,

· lı :': C.k: C'i~:-ı.x ~ fi'Ilinden mü ş tak {~,kf~-:t': dir. Böylece , koronun seaı.

. lerini karş ılayan aktör ile ilk dela clarak iki kişi karşı karş ıya

bulunmakta, ve konuşmaktadırlar. Iş le bu, ilk tiyatro şeklinin

. a rı a çekirdeğin] teşkil eden bir diyalogdur. Tab i'! bu diyalc ğa

bir müzik yani Aulos refaka l ederdi, çünkü Kilhara buna mü
said de~ldi. ılk defa olarak bu küçük temsil, Atina'da, Peisistra 
tes'un müsaadeaile M. Ö. 53, yılında sahneye konmuş ve Atina

· n ın belli başlı şenliklerinden biri haıini almışlı r.

Temsil daha ilk günlerden itibaren halk üzerinde büyük bir.
.a laka uyandırdı ve çok sevildl. Başl,ngıçta bu temsil çok şeudi,

Koro gayet neş'eli danslar yapar. sualler sorarken, aktö r çok
-ciddt vaziyette koroyu cevapl andınrd ı . Bidayette yan ke mik,
'yan ciddi olan bu nevi tems lt şekli, zamanla de ğişt], Marathan
ve Salamis muharebeler inden sonra hakik!; ve la bi'l Tragedia
hAlini aldı .

. Tragedla, önceleri Atina'da tan rı 'Dionysas'un hieron'unda,
.Dıonysos şenli ğinin bir kısmı olarak temsil edilirdi. Halbuki bu
g ün. elimizde mevcut Tragedia' ların mevzu'ları Dionysaı ile hiç"
de alakah gÖrünmemekledir. Şu hilde bir Tragedia'nın tan rı

Dionysos ile ilgili olup olmadı ğı nasıl ,nlaşılaeaktır? Aristoteles,
..!,o ctlca adlı eserinde ", Tragedia'nın, eski, lbtldat iki mısralık bir
.şarkı olan Dilhyrambos'tan doğ muş oldıığ unu belirlir. Dlthyram
bos'un, Dionysos ile olan alAkası nedir ? Ikisi arasında ne gibi
·bir münasebet vardır ? Bu hususu biraz önce de belirtmiştik .

{s. 5-6). .Yunan Ilri~ Arkhilckhos <zihnim şarabla alı üsl ol
_-du~u vakit, kral Dionysos'un iüze1 şarkısım . yani Dithyrambos'u

mcrasimlerde mübim bir roloynarlardı. Bu bakımdan sonralan.,
Dionysos merasimleri, Salyr'lerin de iştirak ini icab ettirdi~n

den, Dilhyrambos' u inşad eden inşadcrnın elrafındaki koro hey'.
elinin Satyr'ler kılıg-ına girmiş şarkıcılardan meydana i elmesi.
adet olmuş tu. Böylece koroyu leşkil eden bu kalabalılta teke ma.
nasına gclen -:;ci';~ t kelimesinden muştak ':':;~':~ko; Xt.:ôı adı Ve-

rilmiştir.

Traged ia kelimesine gelince bunda da '" teke) manasını veren -
•,:~cI":" t ile cşark ı s öylüyorum» manasında kullanılan &ı (~w kelimesi

mevcuttu r. Vaziyet böyle olduğuna göre, Tragedia, yukarda ieçer.
~pr.,kô; ı,p6; tabiriyle yakinen iliili bulunduğu meydan. çık. .....

Eski çalt insanları, babarda, yeryüzündeki bütün varlıklar.

hayvanlar, insanlar ve nebatların neş'e içinde olmalarında, sankl
yeniden dünyaya gelmişler gibi, bütün tabiatın kabına sı ğamı

yacak bir duruma girmesinde bir mina aramrşlar, ve bunda bir
sır bulmuşlard ı r . Onlar bu sırrın, bir tanrı oldu ğuna, hükmelti
ler; ve onun peşine düşerek dalt tepe dolaşlılar. Bahar mevsi
minde, kendis ini ararna ğa, onun ses inin ge!di~i yerlere koşmala

onun ıribi sesler çıkarmalta başladılar. Bu kovalayı ş uzun yıllar

sürdü. Nibayet her sene muayyen iünlerde aynı şen likler tek.
rarlandı ve bir din! merasim halini ald ı. Da~ tepe do laşıp, nara
lar at artarken Salyr'ler, Silen'ler kıl ı ğına girerierdi. Çünkü Satyr
ve silen'ler, orman ıa rı temsil eden Bakkhos' un arkada ş lar ı id iler ..
(nsanlar bu şekle girmekle tanrı Bakkhos 'a daha çok yak laşa

caklarını samrlard ı , Böylece leke post/arına bürünen halk cuş u
huruş ile kendinden geçerd i fO.

Da ğ la rda, kırlarda ilk dela yapılan bu dini mera sim, tiy atro 
şeklinde kend ini i öslerince, kor o, aynı vazifeyi görmelte başladı .

Dionysos'un şereline yapılan şenlikler, Altika'da bilhassa .
Atina şehrinde pek fazla revaçla idi. Altika'nın Pentelikon da ğ

ları a rkasindaki küçük İkari a kasabasında yaşamış olan şair ·

Thespis burada bir es er yazdıkta n sonra, ~p<i:'~~ ve (;d':"J,: ':.o~ 'lardan

bir koro meydana getirmiş ve bu koroyu kendisi idare etmiş tir Ol,

14 Krıl. Pierrc Lavedu. Ilgııı ~6~' , S. 34( .
ıs P. Fo;ıeart. Q§1i 1 ~• • r ı38~l63; C. TU101' ag'" . " ', So 192.
as BL Jaeobyı .\lar mor P t:rllIm• .. 14:

ci;;' ,{, eb,; <i r:" ..~; [~r:,kf["] ~G

r:;;Or.';, 8, W~,,;, [Jp] ii [r x 1, a] ~~ [H
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idare etmes ini bilirim,_ demek tedir " . Diğer taraft.n Pindaros'un
( 'ıtır ' uren Oitbyrambos ile beraber Diooyso,'un bu ıüuUikle

ri nereden doldu.' - , de mesi ve bGylik filozof Pletce'ue da. c İ'

mine Dlthyra mbcs d enen Dionysos'un d oğumu hakkında bir baJ~

,arlu ' ~bi ifades i 40, Dlthyrembo s'u n Dionyscs ile olan .I!kasım

belirt mete kifidir.
Adı i' eçc:n "ArkhUokhos, Dilbyra mbos'u f.lrabı terennü m eden

i ıretü bir , iir nev'I olarak kabul eder. Halbuki kllsik çağda . y1
ni M. Ô. V. ve IV. esularde hiç de böyle değild i. Mevcud Dithy
rambos'Iana ~arab!a alikuı yoktu. Billkis ,ayd ciddi idi. Şu

bilde Dithyraınbos'un , sonradan nası l ciddileıtit}ni kab ul edi
you . k. Trlied ia ' nın da &)'01 tekilde sonradan clddrIc ımi, ol.
duıunu kabul edeb iliriz. Zaten bUgUD, ekse riyetle bütün lJi:n·
ler Tragedia'mn tanrı Dicnysce tle ilgisini kab ul dmi~ durum
dadırlar .

Arlstcteles, P~tiCG adlı eserinde!' Tragedia'n ı n, Dorların mala
oldut.ı.nu, ve bu ede bi nev'in kendilerinin icadı bulcndu ğ un u

iddia ettiklerini yarar. Aris tcteles bu iddiayı ne reddetmiş ne de .
desteklemlş sadece bahsetmekle iktif_ e trelş tlr, Ona i a re, Dcr
lar, bu iddialannı, Atin.da cyapmab manasına (elen ::P<i ':'":1 IY

fi'iIi yer ine .JfÖ~ fiilini kullanmakta olmaların a is tinad ettireıekte

dirler u . Bu iddia ilk baIc 1ıta ka bule ,ı)'a ndır ; çunkü korolarda
'I, yerine uzun ii kaim olur; dil er taraftan (D,. Gcn.Çoı.· ıiro) yeri
nede. a~ kuUanllırki, bu uzun ii Dorikçede bul unur. Fakat hepsi
btından ibarettir ve baıka berhangi bir iıe rutlanmaı. Yalnız

bu uzun ii nın ko ro lardan baıka, arada bir, Tragedia eserl erinin
d Lyalog kıs:mlarıı:ı d. da geçt ig-i i'6rı1lijyor. Hattı tan rı ça At ben a'·

.. P~t;z<! L,,~1d G~ı,.d, Bu,\r; tlh II, WL 'rı , i7:
~; 6111l'\f-r.S' au k':C: h Lo-- ı ~d.~t" ı ;.ı. il(,. ;,

et·h d'16v;2ıı' ey, d'rC!' (; 'i'r~ t "~,z"... $t! ;, T~iu••
si Ol,,"p!oltJ1rtd, " lU, LS t. ı

,,:,% ı ll. ı ~ ..ı!~ e"~ ı:ö~ l'I I tt;:: :ıı~ ı ~

-:vı ~ (,. 'f. ld,:,1f xa;.ı,:,:' M "..fa:Lfi <:ı;
.-ı Pfatoıı, ı..,., 100 B:

x::ıı:ı dUt , 6:(,...,t... (,. .~ j'r-ı =ı ., Gr;.L~ I, .J:~ ıi;z:-ı;~ ~ . j.'-:-O:J.ı ~·••"
11 Ptutlca, m, i ,
41 Arl.totel.... 11".1"0: .'.", 6 : kll i":"O ::c. ut~ z \ ',:,·.i (S c. et ~~fıt;.) ~ i:Y

.J;a~, ).\.~ ...~ % ( •••~. H ~;&':' ":"H" ::;~:ar~;~,; Il ~.

1U~ bizzat kendi i !lm in~e d e "' .rdı r . Bu biraz tuhaf gelir. Çünkü
A!ı~ahlar, Do~ların . Atı na 'da mibedltre girmeltrini )'uak ehni,
Jerdi. Madtmkı bu yasak mevecttu, Atinada en mukadd es sayı
ten tanrıça Athena'ya Dorik şekli olan 'A~d~ ıı dememe lert icab
ederdi ".

Maamafih Dcrtanrı iddias ı nı takviye ed en bir ip ucu daba
"-ard ı r, ve bu husus mL:imm de sayılabilir. Tr. r edia tar ihinde
önemü rol oynamlf olo1n Arian'un, piyes lerini Oor reemleketi olan
KOrintho$ şehrinde temsii ettitini biliyoruz. Fakat bundan daha
m~?im olan bat ka bir deli! de mevcutt ur. Herodotos, Sikyon'da
eıoe;ı kahra:nan Adrutos' un şere üne ,:rr;':kc.i J:~F:"la rın yapıld ı 
A"tfll s6yltr U. Tyran Klei~thcnes iktidara gelinct', k.hraman Ad.
restcs ' u itibardan d ii ~ Grmek için, . • l:lı: ~\: :;"qı d:;-UcrlC'4 r!ni - Dtcn
!'sos'a ·..erdi_ ;:kH~ce geçen Heecdot os'u n ayni pa raa ra tıaki
ıba~c.sl u, bu " ":' ,:: ıı:r ık:t 7.~Ft "ıarın bu sefer Adrastos' un şeretine
dctıl, ta!l~ Oıonysos un ı~rctine yapılmakta oldutu kanuHni
vermektedir. Şu hAlc!e, biz bu kay ıdl. M. 6. 590 senefertnde 5ik.
ynn'ca Dio:ıysos'un şerefine ':'fr;olıCe4 J:~~ ~('Mnn tertib edilmekte
old:12unu .öt' ren mif bulunuyoru z, Ayrıca, ':"<i> 6,~~ ıi.,.'P (hi ~cı! kı iba..
resinde gCçen (h·aı.; k ı kcli:ncsi nin bu metinde egc ri verd h mi
nası var sa -ki buna yilıde y üz ibtimal verilmeycbilir. o takdirdc
bu koroların da ha eski zamanlarda da Dion),"sos'un fereline yı .

p L!mıkta oldutu nılnas ı çıkar kI, bu vaetyet Dorlann iddiasını

!ak\'Lxe ed~r m~~i~ette~ ir . Bundan ba ıka. ba'z lla rıD, garc dc ",
ılk Tr'redıa faıwıın Sık)'on'lu Epi~nes adlı biri oldutu ve Di.

i
i

i
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Lcuingrad C' oivenltf' ı:i :ı rabça 'Ve
1\ 'C'ab edd bfya tı rıro!e~or il " e R us f uıc
ler Akı;ıd embi eaa st ola n 1. Kratch
kov sky'nin b:ı eseri, adını n eannet 
t ir~ll Kibf. sadece aeabça e:yaz-,
m~'!\.ı eser lerden b ahseden bir k ltab
d~ildf r. Ba eser , o nun yu ma la r ü:ıe ·

ri nde çtlışı rke n duyduğu heyecanı,

k ütnbhıne çalışmalanoın aah ınet ve
s ı vi n o l e ri ni , ya zm& kitaplar \'uıtuı

1It'! ta n ıdı#ı kJmFele ri " b. a nlat -sn bı r

nevi h; t tercüınesidir . Kendisi Şarka.

dair ıu-aştı rm.a lnıo ı baattarmca ka.
bü l edUdilt1 g ibf, tuhaf blr se vkle
net{C J Sİ. otm1dı~t:H, bUikiı; ~3.t'kifyat

s ah ıaı nd'ı yapı l a n en k lfç'ik a rıştı r..
malano , dC şı1 nülecek ot crea, mede
nireı. t trilılnin en go!nf ş IU"'S ı tel"t' l ne
a lilkah b u l und n ğun u, bun ların İuaa 

nı en y üksek b..ı, eri gayelere sevk
ettl~j n i göıterlJlt'g-" . ç.ılı,aıak ı ad ır.

Bunda n dolayı , sc rı derecede g r.rel
,.1!I d lM I bir f;s hl b ne f ran ıue)l.r a

t e: eü;ne.ed il ın i f,l o lan bu eserde, g..nç·
ler ve S8ih lu arn ı dereced e Iatifade
ve Ibre ıle okuy:ıC& \tI ,ıtn pek ço k ea-
bireler b :ılncı k lard : r' .
' 1. K r:ltch i o" ~k1 ' " l n bu eserde en

l a. tt.ı: k hırult uwuııı ( olara k gözden ge-

onyso s'un şe refine ~., x:·,kcl 1.,.,d 'lar yazdığı rivayet edilmek
tedir.

Klasik Tragedia , At ina'da temsil edilmiş olmasına "e klasik
şairlerin de Atinnlı olmuş bulunmasına ra ğmen, bütün bu kaynak
lar , Dorların, idd ialarında ne kada r haklı oldukları nı gösterme~e

kafidir, kanaatindeyiz.

--
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de 1'1IUlü m d'Eıudu Orieııtalee de t-ı /;o(r,kı.l, Bevue Arrie:ıı.lne, e. XCVI ,
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:<:111+ 2-1 8 s. \ "8 8 leehe, ôl ümü mÜl)lt...e~ti ile yaz ı lmış b ir

maka le n orad ı ~terile:ı ki tabiy a.t.
bk, S. 24~, not). 1. K., 18S3't e vıı eo

ş e urtnde, bir ötretwt'n okulu maün·
r iinün og-Ia oıaras, d Ünyaya gelmit
tI r. tık çocukluk yı lları (beş yaııo.

ka da.r) T atkend "ehr inde g~t!. Son
n yeniden doğduğu febrıe dönerek ,
bUranl Dli.es inde okudu. E ski b ir ün,!
venı iwnfa yeriDde kurulmuş olan bu
tteec te k üt6pnanesind e büyük Fren'"
i lz arab iyatçrsı S. d e Saey ' nin Gram·
m'1lre arcz:be"ı nı görer~k, belk i Ta ş

kend'de geçen yıllannın da te~id

Ile, kendi kendin e a ra bça ~renme

~e koy uldu . 190ı·de H~yi bi Ieince ,
P e ter s bag Oni\"enı.ltCidnin Şark mi
ler i Faktiltui 'ne g irdi. Bu adA baş 

ka şark d ill er i Ue blrli :ıı: t.6 bübassa
ar.ıbça okudu. Bu sa.hada ki boc'lIan,
ba şta büti'i n Rus ş:ı:r~iyatçı la rıD Hi

eaıuha rs-lk r uhu- sarılan V.Ros !n ol
mak üzere, Baı-ıhold , Scb mld t, ll ed.
nlkov gi bi AlimIar id i. Onh'eralto tah
stl inden s önrn orada kaldı. V. Resert
19\'S'de onu Yakın· Şark'8 , L üb nan va
~lı5r'a_ gönderdi. Bu yer ler de hAt!..
Tlll arınd..ı pek cauh Lir şekilde : 'l....
vir ed ilerı iki se nesini ~irdf. .\ I ım. "

Ieketi ae dôndükteıı so nra da A1m ı n '

r a ve Holl a nda -"a sefeohu etti, ıa ı ı ,
Tarih J;)er(İ-i - 13
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