
 
 

T.C. 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ARKEOLOJİ  

ANA BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

KLASİK DÖNEM EGE DÜNYASINDA SERPENS (YILAN) FİGÜRÜ 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

ÖZKAN DENİZ 

 

 

 

 

 

 

VAN, 2018 



 
 

T.C. 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ARKEOLOJİ  

ANA BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

KLASİK DÖNEM EGE DÜNYASINDA SERPENS (YILAN) FİGÜRÜ 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

ÖZKAN DENİZ 

 

 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

DOÇ. DR. HATİCE KALKAN 

 

 

 

 

VAN, 2018







V 
 

Yüksek Lisans Tezi 

 

Özkan DENİZ 

 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

Ağustos, 2018 

 

KLASİK DÖNEM EGE DÜNYASINDA SERPENS (YILAN) FİGÜRÜ 

ÖZET 

Bu çalışmada serpens/yılan arkeolojik bir figür ve bir kült öznesi olarak tarihsel 

akış içinde sembolik ve kavramsal açılardan ele alınmıştır. Öncelikle Mezopotamya 

ve Hitit gibi medeniyetlerindeki mitoslara ve arkeolojik bulgulara değinilmiş daha 

sonra, klasik dönemde özellikle Ege dünyasına ait kült geleneğinde serpens olgusu 

arkeolojik veriler, mitoslar ve yazılı kaynaklar doğrultusunda incelenmiştir. 

Yılan, bazı toplumlarda kötülüğün simgesi, bazı toplumlarda ise şifa olabilen 

özellikleriyle tanrısal bir hayvan olarak belirmiştir. Yılan, Sümerlerden Hititlere; 

çeşitli öykülere konu olmuş, ayrıca Anadolu, Yunan ve Roma gibi birçok farklı antik 

toplumda mitolojinin önde gelen figürleri arasında yerini almıştır. Neolitik dönemden 

itibaren en çok kullanılan sembollerden biri olan yılan, Önasya kültürlerinde tanrı, 

tanrıça ve hükümdarlarla ilişkilendirilmiş, Antik Yunan’da ise sağlıkla 

özdeşleştirilmiş, başta Asklepios olmak üzere Olympos tanrılarının da içinde olduğu, 

Zeus gibi, çok sayıda tanrı ve kahramanın atribütü şeklinde betimlemelerde 

kullanılmıştır. Yılan figürünün anlamı ve niteliği ilişkili olduğu ilah ya da kahramanın 

özelliğine göre farklılık yansıtır. Bu anlamda temsil ettiği figüre bağlı olarak ölüm, 

güç, şiddet, bolluk bereket ya da sağaltıcı (iyileştirici) nitelikleri ile karşımıza çıkar. 

Yılanın, antik dönemde farklı inanışlar çerçevesinde değişen anlamları ve sembolleri 

arkeolojik ikonografide zenginleşen bir malzeme ve çözümleme alanına olanak 

sağlamıştır. Bu bağlamda ölümsüzlük, şifa, koruyuculuk, korkutuculuk,  iyilik-kötülük 

ve öteki dünya kavramları ile sembolik bir ilişki içinde algılanan serpens’in en az 

insanlık tarihi kadar eski olan varoluş sürecinde, her çeşit arkeolojik malzemedeki 

betimlemeleri bu çalışmada ele alınmıştır.   
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THE FIGURE OF SERPENS (SNAKE) IN THE AEGEAN WORLD AT 

CLASSICAL PERIOD 

ABSTRACT 

In this study, the serpent is discussed as an archaeological figure and a cult 

subject from symbolic and conceptual angles in the historical flow. The study initially 

examines the myths and archaeological findings of civilizations such as Mesopotamia 

and Hittite and then serpent phenomenon in the classical period, especially in the cult 

tradition belonging to the Aegean world, in terms of archaeological data, myths and 

written sources. 

The serpent, in some societies, has appeared as the symbol of evil, while in 

some as a divine animal for its power of healing. The serpent is the subject of various 

stories from Hittites to Sumerian and is also one of the leading figures of mythology 

in many different ancient societies such as Anatolia, Greece and Rome. The serpent, 

one of the most used symbols since the Neolithic period, has been associated with 

gods, goddesses and rulers in the cultures of the Asia Minor, and with health in the 

Ancient Greece. Besides, Asclepius in particular and Zeus and other Olympus gods 

and many other gods and heroes have been symbolized with it. The meaning and 

quality of the serpent figure is related to the god or the characteristic of the hero. In 

this sense, depending on the form represented, it appears with qualities as death, 

power, violence, abundance or healing. The changing meanings and symbols of the 

serpent in the ancient history in the context of different beliefs have allowed for an 

enriched field of material and analysis in the archaeological iconography. In this 

context, the serpent, which is perceived in a symbolic relation with the concepts of 

immortality, healing, protection, frightening, good-evil and other world, in its process 
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of existence being at least as old as human history, is discussed in this study with all 

kinds of representations in archaeological materials. 
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1. GİRİŞ 

Antik inanç ve kültür geleneği kapsamında yılan figürü farklı arkeolojik 

malzemeler üzerinde karşılaşılan bir tasvirdir. Kabartmalarda, resimlerde, heykellerde, 

sikkelerde yer alan yılan, ikonografik bir figür olmanın beraberinde değişken bir 

sembolizmin de önemli öznelerinden birini temsil etmektedir.  

Yılan, Sümerlerden Hititlere; Anadolu’dan Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir 

yelpaze de çeşitli mitoslara konu olmuştur. Ayrıca Mısır, Anadolu, Yunan, Roma gibi 

birçok farklı antik toplumda mitolojinin önde gelen figürleri arasındadır. Genellikle 

yeraltı veya yerüstünü temsil eden yılan, toprak altında yaşadığı için onun ölü atalarla 

ilişkili olduğuna dair yaygın bir kanaat oluşmuştur. Öyle ki bazı dönemlerde tanrısal 

bir varlık olarak yılana tapınılmıştır. Mezopotamya, Anadolu ve Mısır kültüründe 

tanrı, tanrıça ve hükümdarlarla ilişkilendirilmiştir.  

Neolitik dönemden itibaren tasvirlerde karşılaşılan yılan figürü,  hem 

korkutucu hem de gösterişli olmasından dolayı birçok kültürde gizemli bir varlık 

olarak görülmüştür. Bu farklı özellikleriyle yılan, hemen hemen bütün toplumların 

mitosunda veya inancında konu edilmiştir. Bazı toplumlarda iyileştirici ve koruyucu 

olarak görülen yılan bazı toplumlarda ise ölümcül olabilecek kadar tehlikeli bir hayvan 

olarak değerlendirilmiştir. Antik Yunan’da sağlıkla özdeşleştirilen yılan, derisini 

değiştirmesi özelliğiyle ölümsüzlüğü çağrıştıran, kötücül özelliğiyle insana ölümü 

hatırlatan bir canlı olmuştur.  

Bu çalışmada farklı arkeolojik malzemeler üzerinde yer alan yılan figürünün 

temsil ettiği sembolik çeşitlilik, ikonografik çözümlemeye getireceği katkı açısından 

genel nitelikleriyle ele alınmıştır.  

Kronolojik açıdan Anadolu Prehistoryasından itibaren karşılaşılan serpens 

figürünün yansımalarına değinilmiş, Ön Asya mitoslarındaki anlatımlar çerçevesinde 

ise kültürel yayılımına dikkat çekilmiştir. Zira bu bölgenin, Anadolu'da Hitit 

geleneklerini ve daha geç dönem kültürlerini de dolaylı olarak etkilemiş olduğu 

olasılık dâhilindedir. 



2 
 

Serpens figürünün kronolojiye bağlı olarak değişen bir anatomik betimlemesi 

söz konusu değildir. Ancak tasvirlerdeki varlığına, ilgili bölümde değinileceği üzere 

belli işlevler kapsamında rastlanmaktadır. Bu noktada serpensin ikonografideki yeri 

pastoral bir sahnenin sıradan bir parçası olmaktan öte bir anlam ve önem taşıyor gibi 

görünmektedir. Yılanın bu sembolik-metaforik görünümlerini daha da 

belirginleştirmek için değinilen erken örneklerin yanında Hellenistik ve Roma 

Dönemlerine tarihlenen malzemelere de yer verilmiştir.  

Bu açıdan çalışma konusunun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi 

için konu ile ilgili yayınlar toplamıştır. Daha önce bu konu ile ilgili yapılan yayınlar, 

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi 

Arkeoloji Bölüm ve Kütüphanesi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 

Enstitüsü, Alman Arkeoloji Kütüphanesi, Orient İstanbul Kütüphanelerinde 

araştırılmıştır. Ayrıca yurtdışı ve yurtiçinde, bu konu ilgili çalışan kişiler ve yayınları 

hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış ve kişiler ile iletişime geçilmiştir. Bu araştırmada 

çeşitli kütüphanelerde literatür taraması yapılarak bu konuda kaynaklar incelenmiştir. 

Ayrıca konuyla ilgili görseller,  internet kaynaklarından ve yayınlardan sağlanmıştır. 

Çalışmanın ana konusu olan, Klasik Dönemde özellikle Ege dünyasındaki 

serpens inancı ve kültüne ait mitoslar ve bununla ilgili arkeolojik veriler, yazılı 

kaynaklar doğrultusunda incelenmiş, dünya müzelerine dağılmış olan malzemeler 

ilgili ikonografik çözümlemelere dâhil edilmiştir.   Yılanın kutsal hayvan olma niteliği, 

Pantheon’daki önemi ve ilişkili olduğu Tanrı-tanrıçalar ile bağı ve mitosları çalışmaya 

dâhil edilmiştir.  Farklı nitelik ve sembollerle ortaya çıktığı,  malzemeleri de bu açıdan 

etkilediği için yılan figürünün yansımalarına, katalog sistemi içinde, stel - kabartmalar, 

figürin - heykeller, seramik ve sikkeler şeklindeki malzeme seçkisi dâhilinde 

değinilmiştir.   
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2. KAVRAMLAR VE BAŞLANGIÇ: SERPENS SEMBOLİZMİ 

2.1. Tanım 

Antik Yunanca’da yılan için “ όϕις” (ophis), “δρακων” (drakon), “ό, ερπτον” 

(serpens) kelimeleri kullanılır. Latince’de angius, serpens, coluber, colubra kelimeleri 

yer almaktadır (Kitchell, 2014: 173). 

Sürüngenler familyasından olan yılan, çok uzun yaşaması, genellikle normal 

yolla ölmemesi ve yılda iki defa kabuk değiştirmesi, kopan organlarını yenileyebilmesi 

özelliklerinden dolayı en eski dönemlerden beri insanlar yılanların doğaüstü güce 

sahip olduğunu düşünmüşlerdir (Gürkan, 2103: 527). 

Yılan, çeşitli özelliklerinden dolayı her toplumda farklı karşıtlıkları 

barındırmıştır. Korkutucu olması, gizemli oluşu gibi karşıtlıklar bu hayvanı bir yandan 

hayat ve kutsallıkla, diğer yandan ölüm ve kötülükle ilişkilendirmiştir (Gürkan, 2013: 

527). Yılan, bu farklı özellikleriyle, çoğu toplumların inançlarında, mitoslarında, 

kültürlerinde önemli bir yere sahiptir. Bazı toplumlarda hastalıkları iyileştiren ve 

koruyucu olarak görülen yılan bazı toplumlarda ölümcül ve tehlikeli bir hayvan olarak 

karşımıza çıkar. 

Yılan ölüme neden olabilen zehri, gençleşmeyi çağrıştıran davranışıyla düzenli 

olarak kabuk değiştirmesi, düşen ve kopan organlarının yenilenmesi, avına 

kıpırdamadan durabilmesi gibi ilgi çekici özelliklerinden dolayı daima sıra dışı güçleri 

olan bir yaratık olarak değerlendirilir (Naskali, 2014: 5). Bu özellikler yılanı hem saygı 

duyulan hem de korkulan bir figüre dönüştürmüştür. 

En erken dönemlerden itibaren insanoğlu tabiatta karşılaştığı hayvanların 

birçoğuna tapınmış, bu hayvanlara çeşitli anlamlar, roller vermiştir. Hemen hemen her 

kültürün içinde mitoslarında, kutsal kitaplarında, efsanelerinde, masallarında yer alan 

yılan oldukça önemli bir yere sahiptir. 
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2.2. Serpens ve Kavramsal Sembolizm 

Neolitik dönemden günümüze kadar yılan, halen önemli bir semboldür. Yılan, 

Mezopotamya’da, Antik Mısır’da, Anadolu’da ve Antik Yunan dünyasındaki 

mitoslarında, kültürlerinde yer alan önemli hayvanlardan biridir. Yılan figürü, 

Mezopotamya, Mısır ve Anadolu kültüründe, tanrı, tanrıça ve hükümdarlarla 

ilişkilendirilmiştir. Antik Yunan kültünde de tanrı ve tanrıçalarda görülen yılan 

sembolü sağlıkla özdeşleştirilmiştir. Mitolojilerin çoğunda yılan, su ve toprakla aynı 

zamanda gök ve yer altı âlemiyle ilişkilendirilmiştir. Yılda iki kez deri değiştirmesi 

(yenilenmesi) ve su kaynaklarına yakın yerlerde yaşaması gibi ayın işaretlerine ve 

yansımalarına dair bir çağrışım ve ayın gölgesinden sıyrılmasıyla yılanın derisinden 

sıyrılması arasında da benzerliğin olduğu kabul edilmektedir (Gürkan, 2013: 527). 

Yılan Yakındoğu’nun ilk medeniyetlerinden itibaren kutsal konumunu 

sağlamlaştıran hayvanlar arasında yer alır (Naskali, 2014: 5). Antik Yunan dinsel 

inançları çerçevesinde, yeraltının tanrısı Hades’in ölümün efendisi olduğu, yılanın 

hem ölümün hem de sağaltıcı tanrısal yetkenin simgesi olarak değerlendirilmesi 

gerektiği ifade edilir (Naskali, 2014: 6). Bu anlamda Campbell, (1992b: 465), 

mitolojik anlatımların bir görünen bir de görünmeyen “iki yüzü” olduğunu ve onun 

görünen değil, görünmeyen yüzünü ortaya çıkarmak gerektiğini öne sürer.  

Yılan sembolünün etrafında oluşturulan mitolojik ve dinsel kültürler geçmişten 

günümüze, bilimde, sanatta ve mitolojide çeşitli şekil ve anlamlarda kendini 

göstermiştir. Bu açıdan yılanın farklı özelliklerinden dolayı, bu çalışmada özellikle 

klasik döneme ait arkeolojik ve yazılı verilerden yola çıkılarak, söz konusu 

kaynaklarda yer alan yılan sembolünün ne anlam taşıdığı ve hangi amaçlarda 

kullanıldığına sembolizm ve kültür tarihçesi içinde bakmak gerekmektedir.  

2.2.1. Ouroboros-Yaratılış Yaşam ve Ebediyet 

Ouroboros kendi kuyruğunu ısıran tam bir çember şeklini almış bir yılan 

görüntüsüdür. Bu form yılanın kendine has bir özelliğini gösteren kendi kendine 

çoğalabilme, süreklilik ve sonsuz bir yaşama geri dönüşe atıfta bulunduğu anlamı 
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taşımaktadır. Bu çember şekli aynı anda hem doğanın bütünlüğünü hem de gökyüzü 

ile yeryüzünün birleşmesini simgeler (Gardin ve Olorenshaw, 2014: 626). 

Kuyruğunu ısıran yılan anlamına gelen Ouroboros figürü Antik Mısır etkilidir. 

Eski Mısır’da Mehen adı verilen Ouroboros ilk olarak Tutankhamon döneminde 

M.Ö.14.yüzyıl’da ortaya çıkar ve söz konusu dairesel biçimli yılan figürü “zamanın 

oluşumuna ve akıp gitmesine işaret eder (Naskali, 2014: 38). Ouroboros’un içinde 

yaşadığımız zaman döngüsüyle ilişkilidir. Güneşin belli bir süre sonunda yılı 

oluşturması ve sürekli kendini tekrar etmesi ile bağlantılıdır (Hornung, 2006: 100). 

Genel anlamda ebediyetin ve ölümsüz oluşun simgesi olan yılanın, kuyruğuna 

doğru uzanıp ağzıyla birleşmesindeki formu onun tamamlanmış olduğunu gösterir ve 

güneş benzeri bir form oluşturur. Güneş yeryüzüne nasıl hayat veriyorsa, mevsimlerin 

oluşması, hayatın yeniden canlanmasını sağlaması gibi bir gücü olması, yılan 

figüründe de aynı şekilde derisini değiştirmesi yani yenilenmesi ve yeniden var olması 

benzer bir sembol oluşturur (Erden, 2016: 79). Ouroboros figüründen anlaşılacağı 

üzere yılan, doğanın dairesel akışını da temsil etmektedir (Nunez ve Blanco vd., 2015: 

423). 

2.2.2. Kythonik-Ölüm, Yer altı dünyası, Bolluk ve Bereket 

Yeryüzü ve yeraltında yaşayabilmesi özellikle yer altı ile olan bağlantısı, 

yılanın öteki dünya ile ilişkilendirilmesine, bir elçi olarak görülmesinin yanında, bir 

yer altı ilahı veya sahibi olarak görülmesine de neden olmuştur. En eski çağlardan beri 

yer altı, her toplumun her kültürün merak duyduğu bir dünya olmuştur. İnsanoğlu, 

yeraltının karanlık ve gizemli yapısını anlamaya ve çözmeye çalışmıştır. 

Yılanın yaratılış inancındaki yerine baktığımızda, eski çağlardan beri 

üremenin, doğurganlığın, verimliliğin bir motifi olarak görülmüştür. Yeraltıyla ve 

toprak ile olan bağından, yılanın yeryüzündeki bereketin tarımın verimliliğinin devam 

ettirilmesinde en önemli unsur olarak düşünülmüştür. Hayatın başlangıcını ifade eden 

yılandır. Yerin verimliliği temasının belirginliği, yılanın yer altının hâkimi olan 

tanrısal güçlerle yakınlığıyla doğrudan belgelenmektedir. Yılanın düzenli olarak deri 

değiştirmesinin her yıl tekrarlanan hasadın doğurganlığıyla ve toprağın üretimiyle 
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benzer olduğu düşünülmüştür. Hasadın bereketinden sorumlu tanrıça Demeter’in 

yılanı bir alamet olarak kullanması bu bağlantıya dayanır  (Naskali, 2014: 20). 

Birçok dinde var olan tanrıçaların en önemli sembolü yılandır. Ayrıca bir 

tapınağın, bir evin çevresindeki bir ağacın etrafında dolanmış bir yılan, hem doğanın 

kendini yenilenmesini hem de oraya bereket, verimlilik getireceği inancını temsil eden 

bir motiftir (Gardin ve Olorenshaw, 2014: 650-651). 

Mısır mitlerinde yer alan Osiris de bereketle özdeşleştirilen yenilenen hayatın 

sembolüdür ve o Nil nehriyle ilişkilendirilmiştir. Nil nehri ise yılanın ruhu ve 

derinlerin ejderhası olarak ifade edilmiştir (Mackenzie, 1996: 54; Rosenberg, 2003: 

257). Evrensel bereket kaynağı olarak görülen Osiris, bütün yaratılışın kaynağı ve 

temeli olarak da yüceltilmektedir (Eliade, 2012: 125). Antik Mısır mitoslarında 

ölülerin tanrısı olduğu kadar bitkiler ve yeniden doğuş tanrısı da olan Osiris’ten 

türetilmiş Serapis’in yer altı ve bereket tanrısı olarak çift kişiliği vardır (Bonnefoy, 

2000: 487). Serapis, vücudu yılanlarla çevrili olması nedeniyle, üremeyle 

özdeşleştirilen bir tanrıdır (Varner, 2007: 125). 

2.2.3. Apotropaik-Koruyucu/Korkutucu 

Yılanın yaratıcı ve şifa verici rolünün yanında bir de insanlara korku salan, 

kaos yaratan bir özelliği de vardır. Yılan, zıtlıkları içerisinde barındıran bir motiftir. 

İyi olma iyiliksever özelliğiyle birlikte kötü olma yılanın tabiatında vardır.  

Yunan mitolojisinde ise Typhon’a denk gelen Set’de kötücül özellikler yer 

almaktadır. Ege dünyası mitlerinde yüz başlı ve yılan ayaklı olarak tasvir edilen 

Typhon, Zeus’a meydan okur. Zeus bu dev yılanı Tartaros’a fırlatır ve Typhon orada 

insanlara zarar veren ve gemilerini batıran fırtınaların ve tayfunların babası olur 

(March, 2014: 59). 

Apollon ile Python yılanı arasındaki hikâyede ise; Apollon gücünü göstermek için 

Parnassos dağında, insanlara huzursuzluk veren dev Python’u okuyla yok eder (Can, 

2014: 73). Erhat (2013: 260)’de ise, Python’un da Toprak Ana’dan doğmuş ve 

Delphoi’de bulunan kehanet merkezinin koruyucusu olduğunu ifade eder.  
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Her iki yılanın ortak yönü tanrılarla olan mücadelesi ve kötücül rollerinin 

olmasıdır. Antik Hellen mitolojisinde Herakles, on iki görevinden ikincisinde dokuz 

kafalı bir yılan olan hydra adlı ejderi Lerna bataklığında öldürmüştür. Lerna yılanı da 

korkunç ve zarar veren bir konumda yer almaktadır (Erhat, 2003: 138). 

Aeneas destanında Troia’nın yıkılışıyla ilgili anlatılan hikâyede adı geçen 

Laokoon, Apollon’un tapınağında rahiptir (Erhat, 2013: 192). İşlediği suçtan 

Apollon’un öfkesiyle karşı karşıya kalır. Troia savaşında denizden çıkan iki yılan 

Laokoon’nu ve oğullarını sararak derin sulara götürerek boğarlar (Erhat, 2013: 19, 29).  

Bu hikâyede Laokoon, Apollon’a karşı işlediği suçtan dolayı yılanlar 

tarafından bu cezaya maruz kalmıştır. Yılanların burada şeytani, kötücül özelliği 

karşımıza çıkmaktadır. 

Yılan kötü olduğu betimlemelerde güneşe karşıdır. Yılana sır dolu ve 

karanlıklar içinde hayat süren bir rol verilmiştir. Sümer-Babil mitoslarında kartal yılan 

mücadelesini, Mısır’da Osiris ile Set, Hitit dünyasında Fırtına Tanrısı ile İlluyanka ve 

Ege dünyasında Zeus ile Typhon’u bu güç savaşında görebilmekteyiz. Bu mitlerin 

çoğunda yılan ilkin başarılı olmuşsa da en son yenilen taraf olmuştur. Çünkü kaosun 

bitmesi, karanlıktan tekrar çıkılması için yok edilmesi gerekmiştir. Bu mitlerde 

anlatılan hikâyelerde yılan iyi ve kötüyü kendi içinde barındırdığı için yeryüzünü 

yaratmasıyla birlikte yok etmesi rolünü de üstlenmiştir. Var olan bu mücadele hayatın 

devam etmesi için sürekli bir döngü içinde tekrarlanmıştır. 

2.2.4. Therapentik-Iaterik-Şifa ve Tedavi 

Yılanın tedavi edici özelliğinin arketipini Antik Mısır ve Mezopotamya 

mitoslarında görmekteyiz. Gılgamış destanında gençleşme arzusuna dair,  doğada 

kendini sürekli yenilemeyi sağlayacak olan sihirli ot yılana kaptırılmıştır (Naskali, 

2014: 12). Naskali (2014: 5-6)'ye göre, “Yılanın ölümle ‘thanatos’ dolayısıyla yaşamla 

‘zoe’ yakın ilişkisi, onu insanın yaşam süresinin ya da ömrünün belirleyicisi olan 

bilinmeyen güçlerle bağlantılı olduğu fikrini beraberinde getirir. Yılanın baharla 

birlikte canlanması derisini yenilemesi bu sayede sürekli genç kalması ve uzun bir 

hayata sahip olması onu sonsuzluğun-ölümsüzlüğün simgesi haline getirmiştir (Gardin 

ve Olorenshaw, 2014: 651-652). 
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Bununla birlikte yılanı, Gorgoların kafasının üstünde büklüm halde ölüm ve 

karanlığı simgelemesiyle, şifa vermesiyle ve Merkür’ün (Hermes) asasına sarılmış 

haldeki denge ve iyileştiricilik yönleriyle karşıtlıklar içinde görmekteyiz. 

Antik Yunan da yılanın zehirli bir gücü olmasının yanında özellikle şifa verici 

bir gücü olması onu Asklepois’un simgesi haline getirmiştir. Yılanın sağaltıcı, yeniden 

yaşam vermesi özelliği Asklepios’un tapınaklarında yılanların özel bir konumda 

olmalarına ve tapınak rahiplerinin yılanlara özenle bakmalarına neden olmuştur 

(Naskali, 2014: 21). 

Apollon’un oğlu olan Asklepios’un sembolü bir sopaya sarılı iki yılan söz 

konusudur. Hermes de yılanlarla sarılı asaya sahiptir (caduceus -kerykeion). Asklepios 

ile ilintili bir mitosta; Medusa, Pallas Athena tapınağında Poseidonla birlikte olunca, 

öfkelenen Athena Medusa’yı yılana dönüştürür. Baktığı kişiyi taşa çeviren Medusa’yı 

Perseus yok eder. Medusa’dan akan kanı Athena toplar ve Asklepios’a verir, sağ 

tarafındaki damardan akan kan zehirli, sol tarafındaki damarlardan akan kan ise 

faydalıdır. Bu durum yılanın iyiyi ve kötüyü birlikte temsil ettiği bir niteliğe işaret eder 

(Agizza, 2001: 162). 

2.3. Prehistorik Sembolizmde Serpens 

Yakın zamanda ortaya çıkan Göbekli Tepe tapınaklarında yılan figürlerinin 

yoğun olarak kullanılmış olduğu görülür. Göbekli Tepe’nin yaklaşık olarak 

M.Ö.9000’ lere tarihlenen yerleşmesindeki buluntular arasında A yapısı/Yılanlı 

Dikilitaş olarak adlandırılan yapı oldukça önemlidir. Dikilitaş 1, ön yüzünde toplam 

beş yılan betimi vardır. Yukarıdaki dört yılan aşağıya doğru kıvrılmaktadır. Dikilitaşın 

alt yarısının sonundaki beşinci yılan ise yukarı doğru ilerlemektedir (Şekil 1), 

(Schmidt, 2007: 117, 176). Schmidt (2007: 117-118)’e göre yılanlar, Nevali Çori’deki 

dikilitaşlardan bilinen ve papaz atkısı şeklinde betimlediği karakteristik şekillerde 

olduğu gibi, iki düz ve yan yana paralel şeritler içinde hareket eder gösterilmiştir. 

Dikilitaş 1’deki yılan örgüsünün altında dört ayaklı bir koç tasvir edilmiştir. Bu 

kabartmada ağ benzeri bir desen vardır. Bu motifte üst kısmında sekiz, alt kısmında 

sekiz adet karakteristik olarak Göbekli Tepe yılan başları vardır, dikilitaş 33’te ortaya 

çıkan yılan demetiyle bu kabartmanın bir yılan ağı veya yılan örgüsü olduğu şüphesi 
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ortadan kalkmıştır (Schmidt, 2007: 177), (Şekil 2). Schmidt (2007: 118-119)’e göre 

bu kabartma M.Ö.2.  bindeki Hitit yazılı kaynaklarıyla aktarıla gelmiş benzeri bir 

ritüeli resmetmiş olabilir. 

 

Şekil 1: Göbekli Tepe A yapısı/Yılanlı Dikilitaş (Schmidt, 2007: 117, 176). 

 

Şekil 2: Göbekli Tepe Dikilitaş 1’deki yılan örgüsü (Schmidt, 2007: 177). 

Dikilitaş 30’da çok sayıdaki yılandan ayrılabilen zikzak şimşek motifi olarak 

algılanabilecek bir yılan dikkat çekmektedir, (Schmidt, 2007: 154, 209), (Şekil 3). 
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Şekil 3: Göbekli Tepe, Dikilitaş 30. (Schmidt, 2007: 154,209). 

 

Göbekli Tepe’deki bu yapılarda görüldüğü gibi karşımıza yılan motifi oldukça 

fazla çıkmaktadır. Bu yapılardaki sembollerin ikonografisine baktığımızda yılanlar tek 

başlarına ya da grup olarak diğer hayvanlardan tümüyle farklı görülmektedir (Schmidt, 

2007: 220). 

Dikiltaş 33 örneğinin ön yüzünde akrebimsi iki hayvan ve yılan figürü yer 

almaktadır (Şekil 4) (Schmidt, 2007: 162, 214). 

 

Şekil 4: Göbekli Tepe, Dikiltaş 33, Yılan ve Akrep figürleri, (Schmidt, 2007: 162, 214). 
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Schmidt (2007: 220), bu konuda Nevali Çori’de bulunmuş olan 'yılan taşıyan' 

olarak adlandırılan çıplak bir kafatasının arkasında, bakan kişiye doğru kıvrılarak 

gelen yılanı taşıyan  (Şekil 5)   figürü güçlü ve koruyucu olarak tanımlar. 

 

Şekil 5: Yılan Kabartmalı İnsan Başı, Nevali Çori. (Eyüpoğlu, 1990: 70). 

Körtik Tepe’de ortaya çıkan ve Çanak Çömleksiz Neolitiğe ait bir taş kap 

üzerinde yılan ve akrep vardır (Şekil 6 ), (Schmidt, 2007: 214).  

 

Şekil 6: Taş Kap Üzerinde Yılan ve Akrep Figürleri, Körtik Tepe, (Schmidt, 2007: 214). 
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3. ÖN ASYA YAZILI KAYNAKLARINDA SERPENS 

3.1. Mezopotamya Kültüründe Serpens 

Her toplumda yılan figürüne tarihin farklı süreçlerinde olumlu ve olumsuz 

anlamlar yüklenmiştir. Dicle ve Fırat Nehirleri arasında bulunan Mezopotamya’da 

yılan mitoslarında Tanrı ve tanrıça ile ilişkilendirilmiştir.  

Yılan tanrı olan Nirah, Mezopotamya ile Elam arasındaki Der şehrinin yerel 

tanrısı İştara’nın elçisi olduğu düşünülerek tapınılmıştır (Sümer, 2016: 277). 

Sümer kentlerinden olan Lagaş’taki kazılarda ortaya çıkan, Kral Gudea 

döneminde yapılmış Vazo’nun üzerinde, iki cin kabartması arasında bir ağaca sarılmış 

iki yılan görülmektedir (Yöndemli, 2004: 20), (Şekil 7). 

 

Şekil 7: Sümer vazosu. (Yöndemli, 2004: 20) 

Bu vazonun en önemli özelliklerinden biri yılanın tıp sembolü olarak 

kullanılmasıdır. Sopanın hayat ağacını, yılanın ise gençliği tasvir ettiğini bu sembolün 

daha sonra değineceğimiz Asklepion kültüne kadar gittiğini görebiliriz. Bir sopaya 

sarılmış biri erkek, biri dişi iki yılan olarak tasvir edilen bu vazo kabartması, Sümer 

tanrılarından olan Ningişzida’nın adının anlamı da “Hayat Ağacının Hâkimi”dir 

(Yöndemli, 2004: 20). 

Mezopotamya medeniyetlerinden Sümer ve Babil mitlerinde yılanla ilgili 

efsanelerden bazıları şunlardır: 
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a) İlk Sümer Hükümdarı Etana (M.Ö.3000) ile ilgili efsane (Sümer,  2016: 

277). 

b) Sümer efsanelerinden olan Gılgamış Destanında geçen sonsuzluk bitkisini 

Gılgamış’tan çalan kötü bir hayvan olarak betimlenen yılan 

c) Enuma Eliş destanında bahsi geçen yılan 

d) Sümer tanrılarından sembolü yılan olan Ningişzida olan yılan ilişkisi 

(Yöndemli, 2004: 20). 

3.1.1. Etana Mitosu 

Sümerlerin ilk hükümdarı olarak adı geçen Etana, Kiş kralıdır. Çocuk sahibi 

olamayan kralın “Doğum Otunu” elde etmek için verdiği mücadele anlatılır (Sümer, 

2016: 277). 

Efsane ilk tabletteki İgigi ve Annunaki tanrılarının bulunduğu Kiş şehrinin 

kurulmasıyla başlar. İkinci tablette, tahtın gölgeliğindeki kavak ağacında yaşayan bir 

yılan ve kartal vardır (Erden, 2016: 57; Mccall, 2011: 96, 113). 

Bu mitosta yılan önemli bir figürdür. Eski bir mühürde kesin olarak 

kanıtlanmış olan Etana mitosu işlenmektedir (Şekil 8, Şekil 9), (Wittkower, 1939: 

293-325).  

 

Şekil 8: Babil silindir mühür. Kartalın üstünde Etana. (Wittkower, 1939: 293-325). 
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Şekil 9: Babil mühür. Kartal ve yılan. (Wittkower, 1939: 293-325). 

3.1.2. Gılgamış Destanı 

Gılgamış Destanı adı Sümer kral listelerinde Erek kentinin birinci hanedanının 

beşinci kralı olarak geçer. Destanda kralın serüvenleri anlatılmaktadır. Destanın 

onbirinci bölümünde Gılgamış ölümsüzlüğü aramak üzere yola çıkar. Ölümsüzlüğü 

bulan tek ölümlü olan atası Utnapiştim’e gider. Maşnu dağını aşar ve güneş tanrı 

Şamaş’a varır. Şamaş ona sonsuz yaşamı bulamayacağını söyler (Hooke, 2002: 65). 

Utnapiştim ise ona ölümsüzlüğün imkânsız olduğunu ancak yaşlılığı yeniden 

gençleştiren bir bitkiden bahseder. Bu bitkiyi denizin dibinde bulabileceğini söyler. 

Gılgamış denizin dibine dalar ve o bitkiyi çıkarır. Erek’e dönüş yolunda temizlenmek 

ve giysilerini değiştirmek için bir su bitkisinin yanında mola verir. Bu sırada gençlik 

veren bitkinin kokusunu alan bir yılan, bitkiyi kapar ve kaçar. Kaçarken yılanın deri 

değiştirdiği görülür (Hooke, 2002: 66-67). 

3.1.3. Enuma Eliş Mitosu 

Babil mitosunda ilk tablette Apsu –evrenin tatlı su okyanusu- ile Tiamat –tuzlu 

su okyanusu- betimlemesi anlatılır (Hooke, 2002: 52). Mitosun ilerleyen bölümlerinde 

Tiamat, kocası Apsu’nun intikamını almak için yenilmez silahlar olarak ejderha 

yılanları yaratmıştır. Mezopotamya’nın dışında hemen her çağda ejderha hikâyelerine 

rastlarız. Kramer, ejderha öldürme imgesinin M.Ö. 3000’lerde Sümer mitoslarının 
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Yunan ve Erken Hristiyanlık kültüründe ejderha anlatılarını etkilediği ve kaynağını 

oradan aldığını ifade eder (Kramer, 1999: 144). 

3.1.4. Ningişzida ve Yılan 

Ningişzida Sümer tanrılarından biridir. Bu tanrının sembolü, bir sopaya 

sarılmış biri erkek, biri dişi iki yılandır. Bir Sümer şehri olan Lagaş’ta ortaya çıkan ve 

en eski tıp sembolü olan yılan tanrıyı sembolize eden bir vazo üzerinde olup, iki cin 

kabartması arasında, bir ağaca sarılmış iki yılan görülmektedir. Yöndemli, sopanın 

hayatı, yılanın ise gençliği tasvir ettiğini ifade eder (Yöndemli, 2004: 20). Ningişzida 

sembolündeki birbirine dolanmış iki yılanın (Şekil 10) Yunan dünyasındaki yansıması 

Hermes’in yılanlı asası caduceus tur. (Campbell, 1992a: 13; Skinner,  2001: 46). 

 

Şekil 10: Sümer, serpensli bir libasyon vazosu.(Skinner, 2001: 46). 

Suriye-Hitit mühründe Mezopotamyalı Gılgamış, Gudea’nın kabındaki aslan-

kuşlar gibi, tapınağın koruyucusu olarak hizmet ederken, çifte görünümünde 

göstermektedir (Şekil 11). Tapınağın içinde yılan kıvrımlarından oluşmuş bir sütun 

vardır. Bu sütun tepesinde güneş simgesi vardır (Champbell, 1992a). Bu sembol axis 

mundi yani her şeyin çevresinde döndüğü eksen noktasının simgesidir (Champbell, 

1992a: 16). 
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Şekil 11: Axis Mundi betimli mühür ( Champbell, 1992a: 16). 

Başka bir Sümer mühründe hurma ağacı, aydınlanmanın ve ölümsüzlüğün 

meyveleri olarak görülür. Champbell, (1992a: 17-18), soldaki yılanın önündeki dişi 

olan kişinin Demeter ve Persphone ile eşdeğer tuttuğu tanrıça Gula-Bau olduğunu 

ifade eder. Sağdaki erkek ise boynuzlu ay tacından da anlaşılabileceği gibi bir tanrıdır. 

Bu tanrı Dumuzi’dir (Şekil 12). 

 

Şekil 12: Sümer Mührü üzerinde Ağacın Tanrıçası betimi (Champbell, 1992a: 17-18). 

Bu mühürle karşılaştırabilecek bir Roma kabartması vardır. Rölyefte tanrıça 

Demeter, kutsal çocuğu Ploutos ile görülmektedir. Demeter’in arkasında benzer 

şekilde yılan figürü yer alır. Ploutos, Dionysos’sun eş değeridir (Champbell, 1992a: 

18), (Şekil 13). 
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Şekil 13: Demeter ile kutsal çocuğu Ploutos (Champbell, 1992a: 18). 

3.3. Hitit Mitoslarında Serpens 

3.3.1. Yılan İlluyankas Mitosu 

Hititçe’de Mus yılan anlamında kullanılmaktadır. Hititlerde yılan, kartalla 

mücadele içinde olan kutsal kabul ettiği İlluyanka olarak geçen dev bir yılan olduğu 

bilinmektedir (Yöndemli, 2004: 31). 

Hititlerde illuyankas ile ilgili anlatılan iki farklı mit vardır. Daha eski olan 

mitosta Purilli olarak adlandırılan Yeni Yıl Şenliğinde anlatılan efsane, Babilonya 

Yaratılış Destanı’nda da kutlanan Ejder Tiamat’ın öldürülüşü mitosu ile ilişkilidir 

(Hooke, 2002: 135), (Şekil 14), (Mitropoulou, 1977: 202-203). 

 

Şekil 14: Fırtına Tanrısı ve Yılan İlluyankas betimi, (M.Ö.850-800) kireçtaşı – orthostat. 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lluyanka#/media/File: 

Museum_of_Anatolian_Civilizations082kopie1jpg.jpg,  Erişim Tarihi: 05.10.2017). 

Başka bir tarihten kalan anlatımda yılan-ejder, fırtına tanrısını yendiği 

anlatılmaktadır. Bu İlluyankas mitosunda, ejder fırtına tanrısının kalbini ve gözlerini 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lluyanka#/media/File: Museum_of_Anatolian_Civilizations082kopie1jpg.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lluyanka#/media/File: Museum_of_Anatolian_Civilizations082kopie1jpg.jpg
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söküp götürdüğü anlatılır. Bu mitosa benzer Antik Mısır mitosunda Horus ile Set 

arasındaki, Horus’un gözlerinden birini kaybetmesine sebep olan mücadeleyi anlatan 

bir mit vardır (Hooke, 2002: 136). 

Bir tanrı ile ejderha arasındaki kavgayı Zeus ile dev Typhon mitinde de görürüz 

(Kat. No:85). Bu mitte Typhon Zeus’un el ve ayak tendonlarını keser ve Kilikya’da 

bir mağaraya taşır (Kat. No:73). Bu organları bir ayı postunun içinde saklar. Hermes 

ve Aigyptos organları bulmayı başarır ve Zeus’a geri verirler. Zeus gücü yerine gelince 

Typhon’u yener (Eliade, 2003: 180-181). 

Yılan öldürme temaları, Ege dünyasının efsane, dini festival ve hikâyelerinin 

çoğunda ortaya çıkar (Kat. No:39, Kat. No:44, Kat. No:68, Kat. No:69, Kat. No:70, 

Kat. No:71, Kat. No:86, Kat. No:87, Kat. No:88). Örneğin, Apollo ve Python 

efsanesinde Orphic Lithika’da, Thebes’e karşı yedi görevlerinden Nemea’da yılanın 

öldürülmesinde ve Herakles, Iason ve Kadmos’un hikâyelerinde görmekteyiz Apollo 

ve Kadmos efsanelerindeki yılan, ilkel bir Pre-Olimpia bereket tanrısını temsil eder. 

Harrison ve Rose, Pyton’nun öldürülmesiyle, Apollon’un anthropomorfik Olympia 

kültünün sonradan Delphi’deki ilkel kültün yerini almasını sembolize ettiğini 

düşünürler ve olasılıkla kendileriyle tanrılarını getiren insanların yeni bir soyun 

istilasını temsil ettiği görüşündedirler (Mitropoulou, 1977: 203). 

Yunan dünyasında, dragonu öldüren kehanetin koruyucusu Apollon’dur. 

Apollon Pythoktonos diye adlandırılırdı. Tripod (üçayaklı sehpa)’nın yanında 

Python’un katledilmesi, sikkelerde (Kat. No:126) ve ayrıca birkaç vazoda da (Kat. 

No:84) konu edilmiştir (Mitropoulou, 1977: 203).  
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4. EGE DÜNYASINDA SERPENS FİGÜRÜ 

Ege dünyasında serpens olgusunun en sık kullanıldığı arkeolojik malzemeler 

heykeller, figürinler, kabartmalar, steller, seramikler ve sikkelerdir. Bu arkeoljik 

malzemelerde yer alan serpens kültü ve inancına ait değerlendirmeler ve ikonografik 

çözümlemeler ağırlıklı olarak mitos ve yazılı kaynaklar ışığında yapılmaktadır. 

4.1. Yazılı Kaynaklar ve Mitoslar Işığında Serpens Kültü 

Serpensler mitolojik olarak dünyanın ve yaratılışın kökeni ile ilgilidir; nesli 

yüceltme, bilgeliği armağan etme ve gücün ve yeryüzünün ve sonsuzluğun sembolü 

olarak. Antik Hellen mitolojisinde, serpensler iki sınıfa ayrılırdı. Bunlar 

“agathodaemon” (faydalı/yardımsever) ve “kakodaemon” (demonik/şeytani/kötü 

ruhlu) olarak bilinirdi (Retief ve Cilliers, 2005: 189-190). 

Ege dünyası mitolojisinde, inancında ve kültüründe yılan sembolü oldukça 

yaygın ve önemli bir yere sahiptir. Ege dünyasında anlatılan mitler, hikâyelerin çoğu 

antik dönemde yaşayan yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Homeros ve Hesiodos 

antik dönemin en önemli yazarları arasındadır. Ege dünyası sanatında, inancında, 

kültüründe yılan figürü sıkça karşımıza çıkmaktadır. Ege toplumu yılan figürlerini 

kendi hikâyelerine, inançlarına eklediler ve aldıkları bu yılan figürü öğelerini kendi 

kültürleriyle beslediler. Naskali, yılan sembolünün klasik ege dünyası içinde metaforik 

olarak üç işlevde görüldüğünü ifade eder. Bunlardan ilki bolluk-bereketi sembolize 

eder. İkincisi ölü atalarından biriyle kurulan bağlantı ve üçüncüsü ise yeniden 

doğma/yenilenme/gençleşme olarak sınıflandırılır (Naskali, 2014: 20). 

Ege dünyasında Apollon’un Hermes e verdiği yılan figürlü kerykeion 

(asa/değnek) çok önemli bir ayrıntıdır (Kat. No:41, Kat. No:83, Kat. No:104, Kat. 

No:110). Bu değnekte dikkat çekici özelliklerden biri çifte yılan sarılı kanatlı asa 

Mezopotamya kökenlidir ve Mezopotamya’da şifa tanrısı ve arındırma rahibi olan 

Ningişzida’nın simgesidir. Bunun yanında Babil mitoslarında da geçen yer altı 

dünyasının sembolü olan yılanlar ve ejderhalar Hermes’in özelliklerini gösteren 

imgeler ile yakın bağlantı içindedir (Naskali, 2014: 7).  
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McDonald (1994: 21-27), Yakındoğu’da şarap çanaklarının üzerinde sıklıkla 

yılan motifi görünmesinin bereket ve yeniden doğuşun yanı sıra sağaltıcı imgesiyle 

ilişkili olduğunu söyler. Benzer bir görünüm Klasik batı ikonografisinde de 

karşılaşılan bir durumdur ve içki kaplarına uzanan yılanların, buradan sıvı içen kişiye 

güç ve yaşam verdiğine inanılır. Yılanlar bu sahnelerde kantharos veya phialelerdeki 

sıvılara uzanırken ya da kafaları kapların içindeyken betimlenmektedirler (Kat. No:6, 

Kat. No:14, Kat. No:20, Kat. No:27, Kat. No:32, Kat. No:60). 

Fenike bölgesinde de yılan dinsel açıdan önemlidir. Fenike’de “agathos 

daimon” yani iyi ilah anlamı taşımaktadır. Sidon yakınlarındaki bir tapınakta Fenike 

tanrıları arasında olan Es(h)mun’un hem işlevsel hem de yılan figürüne yaptığı 

vurgudan dolayı Asklepios’la benzerdir (Naskali, 2014: 10; Baudissin, 1905: 459-

522). 

Ege dünyasında Minos Giritinde anlatılan Glaukos efsanesi de önceki 

bölümlerde aktardığımız Gılgamış hikâyesine benzer özellikler taşımaktadır. Hikâye 

şöyle aktarılır; 

“Minos ve Pasiphai’ın oğlu olan Glaukos bir fareyi kovalarken bal 

dolu bir küpün içine düşer ve ölür. Arayıp oğlunu bulamayan Minos’un 

derdine derman olan Polyidos kâhince güçlerini kullanarak bebeğin cansız 

bedeninin yerini bulur. Minos Polyidos’dan çocuğu yeniden hayata 

döndürmesini talep edince çaresizlik içinde kalan Polyidos ölü bir beden 

üzerinde bir yılana rastlar. Kendisini öldürmesinden korkarak bir taş atıp 

yılanı öldürür. Ancak başka bir yılan, öldürülen yılanı görerek gidip bir ot 

getirir ve hayvanın cansız bedeninin her yerine bu ottan koyar. Bunun hemen 

ardından, ölü yılan dirilir. Polyides de aynı uygulama sayesinde Minos’un 

oğlu Glaukos’u diriltir.” (Naskali, 2014: 13). 

Ege dünyasında anlatılan bu öyküyle Mezopotamya arasındaki kültürel 

etkileşimin yılan figüründe belirgin özellikleri görebiliyoruz. En önemli vurgu 

gençleşme-ölümsüzlük temalarıdır. 

Ege dünyasında yılanın yer aldığı mitolojilerde Eurynome ve Ophion en 

önemlileri arasındadır. Wilkinson (2014: 16)’da ise Eurynome ve Orpion mitini şöyle 

aktarır; 
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“Eurynome’nin güvercin gibi bir kuşa dönüşerek kocaman bir yumurta 

yumurtlar. Yumurtanın etrafında Orphion yılanı dolanmaya başlar. Orphion 

yılanının sarmaladığı yumurta ısınmaya başlar. Isınmayla birlikte yumurta 

çatlar ve var olan bütün şeyler dışarı çıkar. Yumurtadan dışarı çıkanlara 

baktığımızda; Uranos-gökyüzü, Ourea-dağlar, Pontus- deniz ve bütün 

yıldızlarla gezegenlerdir. Bunların yanında Toprak Ana-Gaia ve dağlarıyla 

nehirleri de dışarı çıkmıştır. Bunların hepsi yumurtadan çıktıktan sonra 

Eurynome ve Orphion Olympos Dağı’na gider ve orada yerleşirler. Fakat 

Orphion kendisini tüm evrenin yaratıcısı ve hâkimi olduğunu açıklar. Bunun 

üzerine Eurynome’de onu Olympos’tan kovar ve daha sonra da ebediyen yer 

altına sürgüne göndererek cezalandırır.” 

Orphion yılanının Uroboros ile olan ilişkisini Naskali (2014: 38), şöyle açıklar;  

“Evrenin yumurtası üzerinde yedi kez dolanmış olan Orphion, 

Ouroboros’un Orpheusçu görünümünden başka bir şey değildir, kuyruğunu 

ısıran anlamı da taşıyan Ouroboros’un Gnostik metinlerde yeri sarmal şekilde 

dolanmış bir ejder şeklinde olması kökensel kaosun temsilidir”. 

Girit’teki Minos uygarlığının merkezinde bulunan Knossos sarayında, bronz 

dönemine tarihlenen yılanlı figürinlerin tanrıçayı ve sarayda yaşayanları korumayı 

amaçladıkları düşünülür (Kat. No:54, Kat. No:55, Kat. No:56). Bu yılan figürlü 

buluntuların özellikle evlerde bulunması koruma amacını güçlendirmektedir  (Naskali, 

2014: 14; Nilson, 1950: 72-82). Eski çağda yılanlar ölülerin ruhlarını yeniden hayata 

taşıyan canlılar olarak da görülüyordu (Graves, 2010: 28).  

4.1.1. Orpheus 

Mitosta Orpheus’un başı nehre düştükten sonra Lesbos Adası kıyılarına kadar 

gelir ve bunu gören kıskanç bir yılan tarafından saldırıya uğrar. Apollon bu yılanı 

anında taşa çevirir ve sonrasında Dionysos için kutsal sayılan Antissa’da bir mağaraya 

yerleştirilir (Graves, 2010: 138-139). 

Anlatılan başka bölümlerde Eurydike’nin yılan sokması sonucu ölümü ve 

Orpheus’un Eurydike’yi yeniden dünyaya getirmek için Tartaros’da verdiği umutsuz 



22 
 

savaşı anlatılır. Graves bu anlatılan hikâye ile sıklıkla karşılaştığımızı belirtir. Graves 

(2010: 141), bu iki konunun görüldüğü kadarıyla, Orpheus’un kendi lirinden çıkan 

muhteşem melodilerin Yılan Tanrıça Hekate ya da Apriope’yi kendinden geçirdiği ve 

bundan dolayı Tanrıça’nın Orphik esrarengizliklerine katılan diğer ruhlara bir takım 

ayrıcalıklar bahşettiğini aktarmaktadır. Graves (2010: 141), bu mitosda yılanlar 

tarafından öldürülenlerin, Eurydike’ye sunulan kurbanlar olduğu görüşündedir. 

4.1.2. Athena ile Serpens 

 Homeros destanlarında tanrı Zeus ve Athena’nın kalıp sıfatlarından biri de 

“aigis taşıyan”dır. Aigis, Zeus’un Girit mağarasında kendisini emziren keçi 

Amaltheia’nın derisiyle yaptığı kalkandır. Yılanlarla çevrili, ortasında Gorgo kafası 

bulunan aigis kalkanı korku salarak orduları bozguna uğratmıştır. Zeus’un Titanlara 

karşı savaşında kullandığı ve kendisinden başka yalnız Athena’ya verdiği bu kalkan 

kudretin bir simgesi olmuştur (Erhat, 2003: 19), (Kat. No:79). 

Gorgonlar olarak bilinen Euryale, Stheino ve Medusa güzellikleri dillere 

destandır. Fakat bir gece Poseidon Medusa ile birlikte Athena’ya ait olan tapınakların 

birinde aşk yaşamışlardır. Buna çok kızan tanrıça Medusa’yı fal taşına benzeyen 

gözler, ağzından dışarı sarkan dil, büyük dişler, pençeleri olan ve özellikle kime 

bakarsa onu taşa çeviren devasa bir yılana çevirmiştir. Güzelliğinden insanların 

gözlerini kamaştıran Medusa birden bire yılanımsı bir canavara dönüşmüştür (Kat. 

No:89, Kat. No:95, Kat. No:101). Bu yılanımsı canavarı en son yenecek kişi Perseus 

olmuştur. Perseus bu yılanımsı canavarın kafasını kopararak öldürebilmiştir (Graves, 

2010: 157). 

4.1.3. Artemis ile Serpens 

Çift yılan sembolünün Artemis’in ellerinde ve arabasında onun alameti olarak 

çıktığı gibi farklı kahramanların ve tanrısal güçlerin de bu şekilde temsil edildiğini 

görüyoruz. Bunlardan Dioskouroi da (Kastor ve Polydeuses kardeşler) Sparta’da saygı 

gören ve evin korunmasını sağlayan bir çift yılanla betimlenmişlerdir (Naskali, 2014: 

15; Mitropoulou, 1977: 58-61). Naskali, (2014: 15)’te, Artemis’in “ejderlerin çektiği 

bir araba” üzerinde olduğunu Medea’dan öğrendiğimizi aktarır.  
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4.1.4. Apollon ile Serpens 

Olympos’un en ünlü tanrılarından biri olan Apollon, ışık ve güneş tanrısı, 

gerçek ve kehanet, şifa, veba, müzik, şiir vb. özellikleri kendinde barındıran bir 

tanrıdır. Onun öyküsü tapınak eviyle başlar: Delphi'deki Apollon tapınağı. Yüzyıllar 

boyunca sikkeler üzerinde görünen ve onu tanıyan her kültür için son derece önemli 

olan tapınak, binlerce yıllık tarihinde beş kez yeniden inşa edildi.  Mitolojiye göre, 

tapınağın bulunduğu yere yakın bir su kaynağını, Apollon'un oraya varmasıyla 

öldürdüğü büyük Python ya da ejderha koruyordu. Apollon onu yok etmesiyle 

insanları korkularından kurtardı. Apollon'un Delphi'deki zaferinden sonra geleneksel 

omphalos (tapınağın yuvarlak bir taş eseri ve erken odak noktası) etrafına sarılmış bir 

yılana dönüştü (Kat.No.126 ). Ejderha, avcısı ve aynı zamanda bilgelik ve şifa tanrısı 

Apollon'un sembolü haline gelmiştir. Apollon’un Python’u öldürdüğünü konu alan 

efsane ilk başta göründüğü kadar sıradan bir hikâye değildir. Zira Pythia’nın üzerinde 

oturduğu omphalos taşı, geleneksel olarak yılan kılığında tekrar dirilen ve tanrıçanın 

gelecekten haber aldığı kahramanın da mezarıydı (Graves, 2010: 98). 

Arındırma ve şifa verme özelliği bulunan Apollon’a, bu özellikleri 

taşımasından dolayı Paion adı da verilmektedir. Apollon Delphoi’de kehanet 

merkezini de kurmuştur. Onun tarafından yok edilen Python’u anmak için Pythia 

oyunları düzenlenmiştir ve Delphoi’de bulunan rahibesine, ölü Python’u anmak için 

Pythia adı verilmiştir (March, 2014: 87). Apollon ile Python arasında geçen hikâyeye 

göre; Parnassos dağında yaşayan devasa bir yılan vardır. Bu yılan kimseye huzur 

vermez. Bunu duyan Apollon daha dört günlükken onu öldürüp gücünü kanıtlamak 

ister. Apollon Parnassos dağına ulaşır ve yılanı mağarada bulur. Apollo’nun kendisine 

ait okuyla yılanı vurup yaralar. Acı içinde kıvrılan Python yılanı ormana doğru kaçar 

ve burada ölür (Can, 2014: 73). 

Erhat (2013: 260)’da ise Python yılanını şöyle aktarır; 

“Parnassos dağı eteklerinde bir pınar akarmış bu Python yılanı orada 

yaşarmış. Tanrı Apollon bu dağın eteklerine gelerek yılanı bu su başında 

öldürmüştür. Ejderlerin tümü gibi Python da Toprak Ana’dan oluşmadır. 

Python, Delphoi kehanet merkezinin koruyucusuydu. Apollon Delphoi’ye 

kendi kehanetini yerleştirmeden bu büyük yılanı öldürmek zorunda kaldı.”  
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Ejderha öldürme sahnelerinin, Mezopotamya, Mısır ve Ege dünyası mitlerinde 

de benzer örneklerini görebiliyoruz. Ayrıca ejderhaların yeraltını, kaosu ve doğanın 

döngüsel olarak kuraklık gibi olumsuz etkilerini de temsil ettiğini görebilmekteyiz. 

4.1.5. Okyanus ve Deniz ile Bağlantılı Serpens Mitleri 

Homeros, “tanrıların atası” olarak geçen Okeanos'un ikonografik açıdan 

yılanın özelliklerinin taşıdığını aktarır. İnsanlara özgü konuşma ayrıcalığıyla 

ödüllendirilen Ladon devasa bir yılan görünümündeydi. Herakles’in onu okuyla 

öldürdüğü güne kadar bu yaratık Hesperidlerin altın elmalarının başında nöbet 

tutmaktaydı (Graves, 2010: 158). 

Amphitrite kabartmasında, Poseidon ve chariot’lu (iki tekerlekli araba) deniz 

serpensleri tasvir edilmektedir.  (Morford ve Lenardon, 2007: 158). Başka bir tasvirli 

Lebes de su yılanı figürleri taşımaktadır (Kat. No:76). 

4.1.6. Ekhidna’nın Çocukları 

Ekhidna, bir kadının başı ve memesi ve kıvrık bir yılanın kuyruğu ile canavar 

bir ejderha (drakaina) idi (Kat. No:84). Ekhidna, Zeus'a cennetin tahtına meydan 

okuyan, canavar, çok başlı bir fırtına-dev olan Typhoeus'un eşi-yoldaşıydı. Birlikte 

Khimaira (Chimera), Kerberos (Cerberus), Hydra, Sfenks ve Drakon Hesperios 

(Hesperian Ejderha) dâhil olmak üzere dünyayı sallamak için bir dizi korkunç 

canavarlar yarattılar Yakaladıkları insanları diri diri yiyorlardı. Ekhidna bir gece 

uykusundayken yüz gözlü Argus onu öldürdü ve bir an için yeryüzü huzur buldu 

(Graves, 2010: 157-158). 

4.1.7. Typhon 

Toprak Ana devlerin yok edilmesine çok kızmıştır ve onları öldürenlerden 

intikam almak istemiştir. Bu intikamı almak için Tartaros ile birlikte yaşamaya 

başlamıştır ve bu birliktelikten devasa bir yılan olan Typhon’u Korykeion’daki Kilikia 

mağarasında doğurmuştur (Graves, 2010: 167). Typhon yüz başlı ve yılan ayaklı 

olarak betimlenir (Kat. No:85). Titanlar yeryüzünde yok olmuşlardı, fakat Typhon 
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gibi dev bir yılanın korkusu herkesi dehşete düşürüyordu. Özellikle Zeus'un kendi 

gücünü tehdit eden bu yılanla başı dertteydi. Gaia bu dev yılanı iki sebepten dolayı tek 

başına dünyaya getirmiştir. Birinci neden Zeus’un kendi kafasından Athena’yı 

doğurmasından kaynaklanan öfke, ikinci neden Hera’nın kendi oğlu olan 

Hephaistos’un zavallı görüntüsünden ötürü duyulan öfkedir.  

Typhon kanatlı bir dev oldu, o kadar büyük olduğu söyleniyordu ki, kafası 

yıldızları fırçalıyordu. Belden aşağısı bacak yerine iki kıvrık yılan şeklindeydi. Pis, 

keçeli sakalları, sivri kulakları ve parıldayan gözleri vardı. Bazılarına göre,  elli 

serpens başlı parmaklardan oluşan, iki yüz ele sahipti. 

4.1.8. Herakles ve Serpens 

Heraklesin daha bebekken yılanla olan savaşı, on iki görevinden ikincisi olan 

Lerna Hydra’sını öldürmesiyle bilinmektedir (Kat. No:96, Kat. No: 97, Kat. No:98, 

Kat. No: 99, Kat. No:100). Lerna Hydra’sının annesi Ekhidna babası ise Typhon’dur 

(Naskali, 2014: 15). Hera, Herakles’in tüm haklarını gasp etmekle de kalmaz, sekiz 

aylık olduğunda ikizi İphikles ile beraber yataklarında uyurken bir gece ansızın iki 

devasa yılan gönderir. Hera bu yılanları onları daha bebekken boğarak öldürmek için 

gönderir. Yılanları gören İphikles korkudan bağırmasına rağmen Herakles bu yılanlara 

sarılır ve elleriyle bu yılanları öldürür (Erhat, 2003: 138). 

Lerna Ejderi; dokuz kafalı bir yılan olan “hydra” adlı ejderi Hera Argos 

bölgesindeki Lerna bataklığına salmıştı. Herakles zehir saçan kafalarını bir bir 

koparmış ve ölümsüz olan kafasını da kocaman bir kayanın altına gömmüştü  (Erhat, 

2003: 138). Bu öykü, ejderha öldürme sahnelerinin Herakles ile bağlantılı örneğidir 

(Kat. No:86, Kat. No:87, Kat. No:88). 

Herakles’in on birinci işi altın elmaları almaktı. Hera’nın Zeus’la evlenirken 

düğün hediyesi olarak aldığı bu büyülü meyveleri Hesperidler adındaki üç Nympha ve 

bir yılan korumaktaydı (Erhat, 2003: 139; Burn, 2012: 30). Hesperidlerin bahçesinin 

korunması görevi korkutucu gücünden dolayı yılan Ladon’a verilmiştir (March, 2014: 

208). Birçok mitlerde yılan ve ağaç birlikteliğini görüyoruz.  Anlatılan başka bir mitte, 

Heraklesin Hesperidler’in bahçesine gittiği ve yılanı öldürmüş olabileceği ya da 

Hesperidler’in ona bahçedeki elmalardan verdiği söylenir. Bu bahçedeki elmaları özel 
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kılan, altın elmalar olmaları ve ebedi hayatın sembolü olmasıdır. Herakles’in bu altın 

elmaları alması demek Olmypos’da yer alan diğer tanrıların arasına girmesi demekti 

(Burn, 2012: 30). 

Herakles’in iki işinin konumuzla bağlantısı açısından oldukça önemli bir yeri 

vardır. Bu mitlerde anlatılan yılan ile olan mücadelesinde yılan kötücül bir 

konumdadır.  Su ve ağaç ile olan bağlantısında da yılanın hem kötücül hem koruyucu 

özelliğini görüyoruz. Ladon yılanı Hesperid’lerin bahçesini koruma görevini 

üstlenmiştir (Erden, 2016: 81). 

4.1.9. Laokoon ve Serpens 

Laokoon, Troialı Antenor’un oğlu olduğu söylenir. Thymbralı Apollon 

tapınağında rahiptir (Erhat, 2013: 192). Vegilius’un “Aeneis” destanında adı geçen 

Laokoon, Troia’nın yıkılmasında korku dolu bir maceranın kahramanıdır. Laokoon, 

Troia önlerine gelen tahta atın bir hediye olmadığını ve Hellenlerin evlerine geri 

dönmediklerini bunun bir tuzak olduğunu anlatmaya uğraşmıştır. Ne yazık ki 

Laokoon’u dinleyen çıkmamıştır. Gerçekten de tahta at göründüğü gibi masum 

değildir. Tahta atı Troia kentine getirdikleri vakit, Akhalar Tenedos adasının arka 

tarafına pusu kurmak için saklanmışlardı. Troia halkı Poseidon’a şükranlarını 

bildirmek için bir kurban kesme görevini Laokoon’a verdiler. Laokoon bu kurbanı 

deniz tanrısı Poseidon’a adayacağı sırada denizden devasa büyüklükte iki yılan çıktı. 

Korku dolu anlar yaşayan Laokoon, yılanların onun iki oğluna doğru gittiğini ve onları 

boğarak öldürmeye çalıştığını gördü. Oğullarını boğmak üzereyken Laokoon araya 

girdiyse de yılanlar onu ve iki oğlunu da öldürdü (Erhat, 2013: 192). Aeneis’te 

canlandırılan bu hikâye bugün Vatikan Müzesi’nde görülen yılanla boğuşan Laokoon 

ve oğulları heykeline konu olmuştur (Erhat, 2003: 192), (Kat. No. 63). 

4.1.10. Gorgonlar-Medusa-Perseus 

Phorkys ile Keto’nun kızları Gorgo’ların adları Stheno, Euryale ve Medusa’dır. 

Bunlardan ilk ikisi ölümsüzdü. Çok güzel olan bu kızlar, batıda, uzaklarda, 

Hesperislerin bahçesi yakınlarında otururlardı. Medusa ihtiyatsızlıkla, Pallas 

Athena’nın bir tapınağında Poisedon ile birlikte olmuştu. Buna öfkelenen Pallas 
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Athena da Medusa’yı kanatlı yılan saçlı bir yaratığa dönüştürmüştü    

(Kat. No. 95, Kat. No:101). Yüzüne kim bakarsa taşa çevirirdi (Agizza, 2001: 162). 

Medusa, ölümün ve yenilenmenin sembolünü kazanmasında Perseus’un büyük rolü 

vardır (Gardin ve Olorenshaw, 2014:  234).  

Medusa’ya yaklaşan Perseus, kalkan üzerindeki yansımasını gördü ve bir süre 

korktu. Athena sayesinde kısa süreli korkusuna son verdi. Argos’lu kahraman 

Medusa’nın o korkunç, saçlarını oluşturan yılanların sağır edici tıslamaları arasında 

başını kesti (Agizza, 2001: 165), ( Kat. No:79, Kat. No: 89).  

4.1.11. Dionysos ile Serpens 

Yılan figürü Dionysos için yaşam ve ölümün simgesidir. Dionysos kültünde 

geç dönemde giysiler üzerinde süsleme olarak yılanlar kullanılmıştır (Naskali, 2014: 

18). Ayrıca yılan figürünün Dionysos kültünde belirgin şekilde cinsel çağrışımları 

vardır. (Kat. No:80). Orpheusçu mitlerde Zeus’un yılan kılığına girerek 

Persephone’yi hamile bırakması ve Dionysos-Zagreus’un doğumuna neden olması 

anlatısını Roma’da Bona Dea’nın ırzına geçmek üzere saldırgan babası Faunus’un bir 

yılana dönüşerek tanrıçanın tahtının yanında konumlandığı hikâyesinde görüyoruz 

(Naskali, 2014: 19; Morford ve Lenardon,  2007: 140).  

4.1.12. Demeter ile Serpens 

Demeter, Olympos’un -tahıl ve ekmek- tarım tanrıçasıydı. Antik sanattaki 

alışılagelmiş nitelikleri, tahıllar, bir taç ve asadır. Kutsal bitkileri arasında tahıl, haşhaş 

ve nane vardı ve hayvanı yılandı. Demeter'in arabası, bir çift kanatlı Drakon tarafından 

çekilirdi. Tanrıça, bu canavarları koruyucu ve hizmetli olarak da kullandı (Kat. 

No:3,Kat. No:75, Kat. No:91, Kat. No:92, Kat. No:123,Kat. No:125). 

Demeter, Persephone için yaptığı bir çift yanan meşale taşırdı. Çoğu zaman bir 

ya da iki meşale taşırken tasvir edilmiştir. Serpens, Demeter'in en kutsal hayvanıydı. 

Eurylokhos tarafından adaya zarar verdiği için kovulan serpens,  Demeter tarafından 

Eleusis'e memnuniyetle kabul edildi. Yılanın her yıl kendi derisini değiştirerek 

yenilemesi, tıpkı doğada ekilen ekinlerin her yıl tekrar ürün vermesi gibi "toprak ana" 
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ile ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda Demeter de yılanı tabiatın bu döngüsünü gösteren 

bir figür olarak benimsemiştir (Naskali, 2014: 20). 

4.1.13. Kadmos ile Serpens 

Ejderha öldürme mitosuyla bilinen Kadmos, bir Fenike prensiydi (Kat. No:39, Kat. 

No:70, Kat. No:71). Ne yazık ki Kadmos için, bu sadece herhangi bir ejderha değildi; 

Tanrı Ares tarafından kutsanmıştı. Serpensin ölümünden sonra, Kadmos cezaya maruz 

kaldı,   Kadmos’un ailesi ve Thebai kenti, dört kızının ölümü ve torunu Oedipus’un 

kaderi de dâhil olmak üzere sayısız trajediyle lanetlendi. Sonunda, talihsizliğiyle başa 

çıkmak için, tanrılara yılanı seviyorsa eğer kendisinin de bir yılan olma dileğini 

haykırdı. Ovidius, Kadmos ve karısı Harmonia’nın daha sonra sürüngenlere 

dönüştüğünü ve ormana doğru sürüklendiklerini aktarır. Bununla birlikte, efsanenin 

diğer versiyonlarında, tanrıların onları ceza olarak yılanlara dönüştürdüğü bilinir. 

(https://classicalwisdom.com/top-5-dragon-slayers-greek-mythology/ (Erişim Tarihi: 

16-03-2018). 

 

4.1.14. Asklepios ile Serpens 

Ege dünyasında sağlığın tanrısı Apollon'un oğlu Asklepios’dur. Asklepios’ a 

şifa bulan, şifa dağıtan anlamında Paian ek adı kullanıldığını Homeros destanlarında 

görmekteyiz. Asklepios hekimliği o kadar iyi öğrenmiştir ki ölüleri diriltme becerisine 

bile sahiptir. Bu hekimlik sırrının efsanesini Erhat ve Agizza şöyle aktarır;  

"Yılan saçlı Gorgo öldürüldükten sonra bedeninden akan kanı Tanrıça 

Athena toplayıp Asklepios’a vermiştir. Bu kanın bir özelliği de yılan saçlı 

Gorgo’nun sağ tarafındaki damarlarda dolaşan kanın zehirli oluşu, sol 

taraftaki damarda dolaşan kanın faydalı olmasıdır. Asklepios'un bu şifalı kanı 

ölülerini diriltmek için kullandığı anlatılır. Bu dirilttikleri arasında şu isimler 

geçer: Kapaneus, Minos’un oğlu Glaukos, Lykurpos ve Theseus’un oğlu 

Hypolytos." ( Erhat, 2003: 62; Agizza, 2001: 198). 

https://classicalwisdom.com/top-5-dragon-slayers-greek-mythology/
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 Yılan saçlı Medusa’nın zehri ve panzehiri bir arada olması iki tezat unsurun 

yani yaşam ve ölümün bir arada olmasını göstermektedir. Zeus, Asklepios’un sahip 

olduğu bu gücü kabullenemez ve öfkelenir ve bu öfke Asklepios’u yok etmesine kadar 

varır. Sağlık tanrısı ve şifa dağıtıcı Asklepios’u gökte bir takımyıldızı haline getirir ve 

bir yılan imgesi alır (Hançerlioğlu, 2013: 55; Agizza, 2001: 198). Yılanlar 

Asklepios’un kutsal hayvanlarıdır ve mabetlerde şifa dağıtmada kullanılmışlardır 

(Kat. No:37, Kat. No:62. Kat. No:105, Kat. No:108, Kat. No:122, Kat. No:127). 

Yılanların sağaltıcı ve yeniden yaşam vermesi gibi özellikleri nedeniyle Asklepios’un 

tapınaklarında yılanların özel bir konumda oldukları ve tapınak rahibelerinin yılanlara 

özenle baktıkları söylenmektedir (Naskali, 2014: 21).  

Sağlığın sembolü olarak bilinen Asklepios’un yılanlı asasının benzeri 

Hermes’te de söz konusudur ve yılanlı bir asası vardır. (Kat. No:110, Kat. No:106, 

Kat. No:117 Kat. No:118, Kat. No:120, Kat. No:124). Yılanlı asaya Antik 

Hellence’de Kerykeion (Cadeseus) adı verilmiştir. Asklepois’un taşıdığı asayla 

Hermes’in taşıdığı asa arasında her ne kadar form açsından benzerlik olsa da anlam 

açısından farklılık vardır. Asklepios’un asası sağlık, şifa öğesi olarak görülürken 

Hermes’in asası barış unsuru olarak yorumlanmıştır. Hançerlioğlu, yılanları kavga 

eder durumdayken Hermes' in asasıyla bu iki yılanı ayırmış oluşunu barışın bir simgesi 

olarak değerlendirir (Hançerlioğlu, 2013: 95). 

 Bu çift yılan sarmal sembollerini Mezopotamya’da, Mısır’da ve Ege 

dünyasında da görebilmekteyiz. Yeryüzündeki zıtlıkların üzerine kurulu olan evren, 

sembolik olarak yılan gibi hem şifa verici hem de öldürücü bir canlıda temsil edilmiş 

görünmektedir. 

Sümer-Babil, Mısır ve Yunan-Roma mitolojilerinde yılan imgesi bu zıtlıkları 

içinde barındırır. Hayatın bu zıtlıklarla bir arada var olduğu düşüncesi hâkimdir. 

Yılanın doğal görüntüsü hem korkulan hem de saygı duyulan bir varlık olmuştur. 

Yılanın mistik doğası insanoğlunun korkusunu arttırmaktadır. Yılanın yer altı dünyası 

dediğimiz ölü atalar ile bir iletişimi olduğuna ve bu bağlantıyı yeryüzüne de taşıdığına 

inanılmıştır. Ayrıca, bir kaos ortamı yaratan, yeryüzünün düzenini bozmaya çalışan 

bir yaratık iken aynı zamanda var oluşu ve yaşamı da temsil eden yönü ile inanç 

dünyasının önemli ve karmaşık bir figürü haline gelmiştir.   
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5. KATALOG 

5.1. Steller ve Kabartmalar 

Kat. No: 1 

Adı: Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sardes, İzmir Arkeoloji Müzesi 

Dönemi: M.S.1.yy. 

Açıklama: Üçgen alınlıklı, kabartma akroterionlu dikdörtgen stel üzerinde Artemis, 

yılanlı asası ile betimlenmiştir. Artemis bolluk ve bereketin simgesi olarak tuttuğu 

asasının etrafında dolanmış olan yılan ve diğer yanında bir köpek ile sahnede yer alır. 

Arşitravlı bir kenar ve yazıtlı bir pervaz bulunmaktadır. Artemis frontal bir 

pozisyondadır. İon kemerli/kuşaklı bir kiton giymiştir. Uzun saçlı ve bir polos 

giymiştir. Sol omzunda bolluk bereket simgesi taşır ve sağ elinde tepesinde alevli bir 

meşale ve meşaleye dolanmış bir yılan tutar. Solunda ön bacağıyla Artemis’e dokunan 

bir köpek bulunmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 30). 
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Kat. No: 2 

Adı: Yüksek Kabartma/ Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sardes, Manisa Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 530-520 

Açıklama: Kybele tasvir edilmiştir. Doğurganlığın tanrıçası Kybele, Anadolu’nun ve 

Sardes’in esas tanrıçasıdır. Manisa Müzesi’nde bulunan bu kabartma dört taraflıdır. 

Frontal bir duruşta olan Kybele’nin her iki tarafında yılan betimlenmektedir. Elbisesi 

ayağına kadar uzanmakta, ayakları hafifçe birbirinden ayrık, sol kolu yanda, sağ kolu 

göğsü üzerinden çapraz uzanır, Hanfmann, muhtemelen bir aslan tuttuğu 

görüşündedir. Her iki yanında yılanlarla çevrilidir ama baş kısımları eksiktir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 35; Crawford ve Greenewalt, 2010: 233, 437). 

 

Kat. No:3 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Pişmiş kil levha 

Buluntu Yeri/Müzesi:(?) 

Dönemi: M.Ö.5.yy. 

Açıklama: Demeter elinde yılanlar ve buğday demeti tutuyor. Yılan burada bereket 

simgeleyen bir figür olarak tasvir edilmiştir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 38). 
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Kat. No:4  

Adı: Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Goll, Lord 

Leconfield Koleksiyonu. 

Dönemi: M.Ö. 3. yy. başı. 

Açıklama: Tanrıça ve Tapınak Rahibesi betimlidir. Bu kabartmada altarın önünde 

oturmuş bir tanrıça tarafından tutulan phialeden yılan su içiyor. Arkasında duran kızın 

tapınak rahibesi olduğu düşünülüyor. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 39). 

 

Kat. No:5 

Adı: Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi 

Dönemi: M.Ö.4.yy. 

Açıklama: Baltalı bir kahraman betimlidir. Kabartmada yılana libasyon sahnesi 

görülmektedir. Yılanın kuyruk kısmı eksiktir. Solumuza doğru yüzünü çevirmiş bir 

kahraman bulunmaktadır. Sol eliyle uzun saplı bir kazma tutmaktadır. Sağ elindeki 

phiale içindeki sıvıya doğru yönelmiş kıvrımlı bir yılan görülmektedir. Sağ üst köşede 

çifte balta kabartması bulunmaktadır. Bu tür nitelikler, figürün çiftçi ve oduncu bir 

kahraman olabileceğini göstermektedir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 52). 
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Kat. No:6 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer  

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi 

Dönemi: M.Ö.4.yy. ilk çeyreği. 

Açıklama: Zeus’un ikiz çocukları (Dioskouroi) ve bir yılanlı libasyon sahnesinin 

betimlendiği kabartma. Sağda sandalye üstünde Dioskuroi’lerden biri bulunmaktadır. 

Uzun bir himation giymiştir. Ağırlığını dengelemek için sol elini sandalyeye 

dayamıştır. Sağ eliyle uzattığı kantharosa doğru kıvrımlı bir yılan sıvıyı içmek üzere 

yönelmiştir. Diğer Dioskour da uzun bir himation giymiştir ve uzun saçlıdır. Libasyon 

sahnesini izler pozisyondadır. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 56). 

 

Kat. No:7 

Adı: Kabartma Parçası  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi 

Dönemi: Geç Hellenistik  

Açıklama: Dioskouroilardan biri ve yılan. Solda kıvrımlı bir yılan ve 

Dioskouroi’lardan biri bulunmaktadır. Figür çıplak ve uzun saçlıdır, pilos denilen bir 

başlıkla betimlenmiştir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 58). 

  



34 
 

Kat. No:8 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş 

Buluntu Yeri/Müzesi: İzmir Arkeoloji 

Müzesi 

Dönemi: M.Ö.4.yy. sonu 

Açıklama: Diouskouroi betimlenmiştir. Yılanlı bir sütun, atları ve 

köleleriyle/hizmetçileriyle görülmektedir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 60). 

 

Kat. No:9 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi 

Dönemi: Arkaik 

Açıklama: Çıplak bir asker ve yılan betimlidir. Yılan, Zeus Meilikhios’u temsil 

etmektedir. Sahnedeki yılan aynı zamanda savaş zamanında yerel bir kahramanın 

koruyucusu rolünü de üstlenmiştir. Asker ise, yere bırakılmış miğferini ve kalkanını 

yılana sunmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 63). 
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Kat. No:10 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Londra British 

Museum 

Dönemi: M.Ö. 2.yy. 

Açıklama: At üstünde bir kahraman ve kalkanını tutan hizmetçisi/asker yer 

almaktadır. Sağ tarafta ağaca dolanmış/sarmal bir yılan görülür. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 70). 

 

Kat. No:11  

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Thessaloniki Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 3. yy.  

Açıklama: Kabartmada atının yanında duran zırhlı kahraman tasvir edilir. Figürün 

solundaki altarın etrafına sarmal bir yılan dolanmış durumdadır. Frontal ayakta duran 

kahraman phiale ile libasyon yapmaktadır.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 74). 
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Kat. No:12 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: İstanbul Arkeoloji 

Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 4. yy. sonu 

Açıklama: Atlı bir kahraman kabartması betimlidir. Yılan ortadaki alçak bir altarın 

üstündeki yiyeceklere yönelmiş durumdadır. Solda şaha kalkmış bir at ve binicisi 

görülmektedir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 74). 

 

Kat. No:13 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö. 3. yy. başı  

Açıklama: Pergamon Müzesindeki kabartmada iki tekerlekli yarış arabasında 

koruyucu kadın tanrıça görülür. Sarmal bir yılan sağ tarafta hareket halindedir. Kadın 

tanrıça uzun bir ion khitonu ve pelerin giymiştir. Elinde küçük bir değnek tutmuştur. 

En üst köşede onu takip eden bir kuş vardır. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 77). 
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Kat. No:14 

Adı: Kabartma Parçası 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi. 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. ilk yarısı. 

Açıklama: Parça halindeki stelde bir değnek ve bir kantharos tutan tanrı veya 

kahraman, uzattığı kaptan yılanın sıvıyı içmesini sağlamaktadır.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 85). 

 

Kat. No:15 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Atina Ulusal Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 4. yy. sonu. 

Açıklama: Kabartmalı stelin üzerinde, büyük bir yılan (Zeus Meilikhios) ve ibadet 

eden üç kişi yer almaktadır. Yılanın alt kısmı büyük bir sarmal halindedir. Gövde ve 

baş kısmı ile dik duran keçi sakallı yılanın karşısında üç kişiden oluşan bir aile ondan 

daha yüksek bir konumda gösterilmiştir. İlk figür sakallı ve bıyıklı bir erkek (bir baba) 

İkinci figür onun karısıdır. Sağdaki ise onların genç kızlarıdır.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 112-113). 
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Kat. No:16  

Adı: Stel Parçası 

Cinsi: Taş /Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Agora Müzesi. 

Dönemi: M.Ö. 330 

Açıklama: Keçi sakallı yılan ve ibadet eden bir kişi, stelin kırık üst yarısı üzerinde yer 

almaktadır. Zeus Meilikhios'a ithafen bir adak sahnesidir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 115-116). 

 

Kat. No:17  

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Agora Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 325-300 

Açıklama: Zeus Meilikhios ve Hera(?) tasvir edilmiştir. Aslan pençeli tahtında oturur 

pozisyonda sakallı tanrı Zeus Meilikhios görülmektedir. Tahtın sol yanında büyük 

ölçülerde sarmal bir yılan vardır. Solda ise kolu ve giysisi görülebilen ve bir sütuna 

yaslanan ayakta duran figür büyük ihtimalle tanrıça Hera olarak düşünülür. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 121-122). 
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Kat. No:18  

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Piraeus, Louvre Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. sonu  

Açıklama: Yılan Zeus Meilikhios ’u temsil etmektedir. Solda küçük bir kaide üstünde 

büyük boyutlarda sarmal bir yılan ve onun hemen sağında ise tapım halinde bir erkek 

olasılıkla phiale ile libasyon yapmaktadır. Yılanın kafa kısmı eksiktir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 128-129). 

 

Kat. No:19  

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş levha 

Buluntu Yeri/Müzesi: Eleuisis. 

Dönemi:(?) 

Açıklama: Şölen/ziyafet sahnesi: (Zeus Meilikhios, Hera Meilikhia, Kore, Demeter 

ve Oinokhoos). En sağda klineye uzanmış yaslanan sakallı figür Zeus Meilikhios’dur. 

Onun yanında sedirin sonunda oturan Hera Meilikhia’dır. Dikdörtgen bir masa onların 

önünde duran meyve ve pastalarla doludur. Hera’nın yanında iki meşale tutup oturan 

Kore’dir. Onun sağ eli Demeter’in kafasına bir buğday yerleştiriyor. Son figür bir 

kaide üstünde duran amphoranı üstünde oinokhoe yi eliyle havaya kaldırmış, çıplak 

bir Oinokhoos’dur.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 130-131). 
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Kat. No:20  

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi 

Dönemi: Yaklaşık M.Ö.340  

Açıklama: Kabartmalı sahnede yer alan figür Zeus Meilikhios dur. Sakallı tanrı 

cepheden tahtında oturur pozisyondadır. Khimation giymiş, sol elinde hükümdar 

asasını tutuyor, sağ elinde bir phiale görülmektedir. Yılan kıvrımlı bir şekilde phialeye 

doğru yükselmiş olarak betimlenmiştir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou,  1977: 136). 

 

Kat. No:21 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş /Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Kos Müzesi. 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. sonu. 

Açıklama: Ziyafet sahnesinde Zeus Meilikhios ve Kybele yer alır. Sahnedeki diğer iki 

kişi tapınan figürlerdir. Steldeki kabartmalı alan iki kısma ayrılmıştır. Üst kısımda 

klinede uzanan Zeus ve tahtında oturan Kybele görülmektedir.  Kybele bir phiale ve 

bir tympanon tutmaktadır.  Aşağı kısımda tapım halinde bir figürün önünden yukarıya 

doğru yükselmiş bir yılan phialeye doğru uzanmış halde betimlenmiştir.   

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 137-138). 
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Kat. No:22 

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Atina Müzesi. 

Dönemi: M.Ö. 3.yy. ilk yarısı.  

Açıklama: İki tapınan figür arasında yukarı doğru kıvrılarak yükselmiş sakallı bir 

yılan betimlenmiştir. Müze envanterine göre stel Asklepion’da bulunmuştur. Sakallı 

bir yılanın her iki yanındaki figürlerden, soldaki bir khiton ve himation giyen bir kadın, 

sağdaki ise himation giyen bir erkektir.   

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou,  1977: 139). 

 

Kat. No:23 

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş /Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Ephesos 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. son çeyreği. 

Açıklama: Zeus Meilikhios ve bir tapımcı görülür. Solda, elinde bir kraliyet asası 

tutan, oturur pozisyonda Zeus Meilikhios yer alır. Hemen yanında yarım şekilde 

yükselmiş bir yılan sağ taraftan yaklaşan bir tapınıcıya doğru yönelmiş haldedir.  

 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou,  1977: 141-142). 
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Kat. No:24 

Adı: Kabartma/Stel Parçası  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sardis 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. 

Açıklama: Zeus Meilikhios temsili olarak sakallı bir yılan şeklinde betimlenmiştir. 

Diğer yuvarlak obje muhtemelen bir patera dır (phiale). İçki kaplarından su içen yılan 

tasviri burada kabartmanın tümünde betimlenmiştir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 142-143). 

 

Kat. No:25  

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/ Müzesi: Akrai / Syracusae 

Müzesi  

Dönemi: Geç Hellenistik 

Açıklama: Yılan (Agathos Daemon) ve Agathe Tykhe. Sağda Agathe Tykhe frontal 

duruşta oturur. Uzun bir Dorik kemerli khiton ve üzerinde uzun bir himation giymiştir. 

Sol elinde bereket boynuzu tutuyor ve sağ elinde de bir phiale tutuyor. Onun yanında 

üzerinde ateş görünen bir altar ve altarın etrafına dolanmış sakallı ve boynuzlu iri bir 

yılan olasılıkla Agathos Daemon olarak yorumlanıyor.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 165). 
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Kat. No:26 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş /Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Manisa  

Dönemi: Roma 

Açıklama: Zeus Sabazios, yılan ve altar tasvir edilmiştir. Zeus Sabazios bir khiton ve 

bir himation giymiş, frontal ve ayakta betimlenmiştir. Sağ elinde altarın üzerinde bir 

phiale tutmaktadır. Arkasında sağ omzuna dokunan kıvrılmış bir yılan vardır. Zeus 

Sabazios bir Trak-Frig tanrısıdır. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 181-182). 

 

Kat. No:27  

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Manisa, Demirci Beldesi Küpeler 

Yerleşmesi. 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Kantharosdan su içen kıvrımlı iki yılan Zeus Sabazios, kültünü temsil 

etmektedir. Anadolu’da her şeyden önce bir Bereket Tanrısı işlevinde olan Sabazios, 

zaman içinde ülkenin koruyucu tanrılığı görevini de üstlenmiştir. Koruyucu tanrılığın 

yanı sıra, cezalandıran tanrı işlevi de olduğu, kefaret yazıtlarında görülmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Şahin, 2001: 249). 
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Kat. No:28  

Adı: Kabartma/Libanotris 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Manisa, Demirci Beldesi Küpeler 

Yerleşmesi. 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Silindirik küçük sunağın üzerinde kabartma halinde bir kaptan su içmeye 

yönelmiş yılanlar görülür. Sunağın kaide kısmında Zeus Sabazios'a adandığını ifade 

eden yazıt yer almaktadır. Zeus Sabazios, Thrako-Phrygia kökenli bir tanrı olarak 

kabul edilir. 

Kaynak/Yayın: (Şahin, 2001: 249). 

 

Kat. No:29 

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Londra British Museum 

Dönemi: Hellenistik 

Açıklama: At üzerinde Zeus Sabazios betimli bir adak steli. Ağaçta bir serpens ve bir 

kartal vardır. Zeus Sabazios’un elinde bir şimşek demeti bulunmaktadır. Sahnede bir 

krater ve bir altar sağ kenarda yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: 

(http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?as

setId=897167001&objectId=392855&partId=1, Erişim Tarihi: 01-04-2017). 

  

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=897167001&objectId=392855&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=897167001&objectId=392855&partId=1
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Kat. No:30  

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon Müzesi, Berlin. 

Dönemi: M.Ö.540  

Açıklama: Kantharostan su içen yılan betiminin erken örneklerinden bir kabartmadır.  

Lakonia bölgesinden taş kabartmalar üzerinde yılanların görüldüğü ve orijinal şekilde 

kaptan su içtikleri veya yakınında konuşlandırıldıkları tasvirler de söz konusudur. 

Burada ayakları aslan bacağı halinde şekillendirilmiş taht üzerinde oturmuş sağa bakan 

bir kadın figürünün elinde bir kantharos arkasında ise yukarı doğru yükselmiş uzun 

sakallı bir yılan betimlenmiş durumdadır.  

Kaynak/Yayın: (Salapata, 2006: 544). 

 

Kat. No:31  

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Arkeoloji Müzesi. 

Dönemi: Yaklaşık M.Ö.530  

Açıklama: Kantharostan su içen yılan betimlenir. Arkaik dönem örneklerinden olan 

sahnede tahtta oturan kadın figürlerinden birinin elinde yılanın yükselerek su içmeye 

yöneldiği kantharos görülür.  

Kaynak/Yayın: (Salapata, 2006: 545). 
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Kat. No:32 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Arkeoloji Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 5. yy.  

Açıklama: Sahnede, sandalyede oturur durumdaki kısa sakallı ve saçlı erkek figürü, 

sağ eli ile uzattığı phialeden uzun ve kıvrımlı bir yılana içki içirmektedir.  Yılan 

sandalyenin altından kıvrımlar halinde ilerleyerek yukarıdaki kaba doğru yükselmiş 

ve kâsenin ağzına kafasını değdirmiş pozisyondadır.  

Kaynak/Yayın: (Salapata, 2006: 546). 

 

Kat. No:33 

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Atina 

Dönemi:(?) 

Açıklama: Bir değnek etrafına sarılmış yılan ve dört çam kozalağının görüldüğü adak 

stelidir. Yazıtta Asklepios ve Hygieia'ya adandığı belirtilmiştir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 188-189). 
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Kat. No:34 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş /Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Atina Ulusal Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. 

Açıklama: Üç yılan görülmektedir. Ortadaki çöreklenmiş ve baş kısmı yükselmiş, 

diğer ikisi ise kıvrımlı olarak ortadakine doğru bakar halde, altarın her iki yanında 

tasvir edilmiştir. Yılan figürleri Asklepios ve onun iki oğlunu temsil etmektedir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 191-192). 

 

Kat. No:35 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Bursa Müzesi. 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Sahnedeki yılan kıvrımlarla yuvarlak bir pozisyonda betimlenmiştir. Baş 

kısmı büklümlü bedeninin içinden yükselmiştir. Bunun hemen altında beş satırlık 

yazıttan eserin Asklepios'a ithafen bir adak steli olduğu anlaşılır. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 195-196). 
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Kat. No:36 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Asklepion, Pergamon Müzesi. 

Dönemi: Klasik 

Açıklama: Stelde, yuvarlak halde kıvrılmış sarmal bir yılan betimlenmektedir. Yılanın 

baş kısmı eksiktir. Asklepios sembolü olarak tasvir edilmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 196-197). 

 

Kat. No:37 

Adı: Adak Steli  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Berlin Müzesi 

Dönemi: M.Ö.325  

Açıklama: Tahtında oturan Asklepios ile arkasında eli belinde ve tahta yaslanmış 

pozisyonda kızı Hygieia betimlenmiştir. Alt yarısı yuvarlak bükülmüş ve üst yarısı 

yukarı doğru yükselmiş olan yılan, Asklepios'un oturduğu tahtın hemen yanından şifa 

bekleyenlere doğru bakar durumdadır. Tapınıcı olarak da değerlendirilen figürler 

arasında kadınlar ve çocuklar görülmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Maischberger ve Heilmeyer, 2002: 319). 
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Kat. No:38 

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Megara 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Bir yılan yarım küre bir kaidenin üzerindeki bir asaya dolanmış 

durumdadır. Betimli sahnenin üst kısmında üç satır yazıt yer alır. Yazıtta Amphiaraos 

adı geçer. Sağlığın kahramanı olarak Amphiaraos, yılanla bağlantılıdır. Mermer ve 

terracotta rölyef örnekleri de vardır.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 200-201). 

 

Kat. No:39 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sparta Müzesi 

Dönemi: M.Ö.3.yy. 

Açıklama: Adak kabartması üzerinde Kadmos yılanı öldürmek üzeredir. Karşısında 

yükselen yılanı öldürmek için yukarıya kaldırdığı elinde kesici bir silah tutmaktadır. 

Yılanın alt kısmı eksiktir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou,  1977: 209). 
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Kat. No:40 

Adı: Adak Kabartması/Altar 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: İzmir Arkeoloji 

Müzesi. 

Dönemi:(?) 

Açıklama: Altarın üzerindeki kabartmalar bir miğfer ve diğer tarafında iki sarmal 

yılandan oluşur. Bahsettiğimiz tanrılarından hangilerini tanımladıklarını bilemiyoruz 

fakat Piraeus’da Zeus Meilikhios, Zeus Philios tapınımı vardır. Antiphanes’e göre ise 

ölü kültüyle ilgili olma olasılığı nedeniyle adak Zeus Ktesios içindir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 225-226, 246). 

 

Kat. No:41 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi:(?) 

Dönemi: M.Ö. 280-270. 

Açıklama: Aes mezarından caduceus (Kerykeion). Asanın başında karşılıklı iki yılan 

sembolü yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (Zadoks ve Jitta, 1982: 5). 
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Kat. No:42 

Adı: Kabartma/Stel 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Atina Ulusal Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.4.yy. 

Açıklama: Akarnas’tan Kleobulos’un mezar steli. Yazıtta ölen kişinin adı 

tanımlanmıştır. Tasvirli sahnede Kartal pençeleri ile büyük bir yılanı kavramıştır. Altta 

dört satırlık yazıtta ise ölen kişinin şanını gösteren bir mezar şiiri/ epigram yer 

almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (Perez, 2010: 15, 20). 

 

Kat. No:43 

Adı: Kabartma/Stel  

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Lydia Bölgesi 

Dönemi: M.Ö.2.yy. 

Açıklama: Lydia Bölgesinden bir mezar stelidir.  Kartal ve yılan orta kısımda bir 

çelenk içinde betimlenmiştir. Alt kısımda bir yazıt vardır. 

Kaynak/Yayın: (Wittkower, 1939: 293-325). 
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Kat. No:44 

Adı: Mimari Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Aphrodisias  

Dönemi: Roma 

Açıklama: Bu eser İstanbul Arkeoloji Müzesi yer almaktadır. Aphrodisias’ta 

bulunmuş bir kabartmadır. Tanrılar ve Giantlar arasındaki savaşı gösterir ve Giantlarla 

savaşan Athena tasvir edilmiştir.   

Kaynak/Yayın: (Akşit, 2010: 17). 

 

Kat. No:45  

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi:(?) 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Tauroktoni sahnesi. Mitra inancında boğa öldürme sahnelerine 

rastlanmaktadır. Sahnede boğaya saldırırken görünen yılan ve sahnedeki diğer 

canlıların astronomi ile ilgili semboller olduğu düşünülmektedir. Sahnede yerdeki 

yılan boğaya doğru saldırı halinde tasvir edilmiştir. 

 

Kaynak/Yayın: (Ulansey, 1989: 7). 
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Kat. No:46 

Adı:. Kabartma 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Modena Müzesi 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Orphik Tanrı Phanes betimlenmiştir.  

Phanes evrenin ilk kralı olarak betimlenir. Phanes sarmal bir serpens içinde 

hermaphroditik bir tanrı, altın kanatlı ve güzel olarak tanımlanırdı.  

Kaynak/Yayın: (Ulansey, 1989: 121). 

 

Kat. No:47 

Adı: Kabartma 

Cinsi: Taş /Mermer  

Buluntu Yeri/Müzesi: İstanbul 

Yenikapı kazısı 

Dönemi: M.Ö.2.yy. 

Açıklama: Sardes Artemis Rahibesi. Stelin,  her iki yanındaki meşaleli sütunda 

kabartma halinde yukarı doğru tırmanan yılanlar görülür.  Stelin genel formu cenaze 

töreni ile bağlantılı olmasına rağmen stelin üzerindeki semboller Demeter, ölü kültü 

ile de bağlantılı bir adak sahnesi özelliğindedir. Buluntu, bir Sardes Artemis 

rahibesinin mezar steli olarak yorumlanmıştır. 

 Kaynak/Yayın: (Christof, 2013: 135). 
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Kat. No:48 

Adı: Kabartma/Sunak 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: İzmir Arkeoloji Müzesi 

Dönemi: M.S.3. yy. 

Açıklama: Atlı Tanrı Helios. Dört yüzünde de figürler bulunan bu altar üzerindeki 

yazıt şöyledir: 

“Hayırlı olsun! Aurelios -kos bu adağı Hosios ve Dikaios’a sundu. Anıtı, Dokimein’lu 

Alexandros yaptı.  

Üzerinde ayakta, el ele tutuşan ve biri kısa bir sopa tutan iki erkek, yılan, atlı tanrı 

Helios, görülmektedir. Platformda sola doğru hareket eden bir yılan yer almaktadır. 

Yılanın Hosios ve Dikaios’a ithafı edildiği düşünülür. Çoğu adakta Hosios ve Dikaios 

adındaki tanrılardan biri, tanrısal gücü temsil eden bir sopa (skeptron) ya da metre, 

diğeri ise, adaleti temsil etmek üzere bir terazi tutar durumda tasvir edilmiştir. 

Kaynak/Yayın: (Tanrıver, 2003: 29-32). 

 

Kat. No:49 

Adı: Sunak 

Cinsi: Taş/Kireçtaşı 

Buluntu Yeri/Müzesi: Milas Müzesi 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Meşaleye dolanmış serpenslerin yer aldığı sunak üzerindeki tabula ansata 

da 3 satır yazıt okunur. Yazıta göre sunu, "iyi, gizemli ve dinleyen Tanrıya” 

adanmıştır.  

Kaynak/Yayın: (Blümel, 2004: 14,41). 
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Kat. No:50 

Adı: Mezar Steli 

Cinsi: Taş  

Buluntu Yeri/Müzesi: Milas Müzesi 

Dönemi:(?) 

Açıklama: Karacahisar ve Milas arasındaki Yeniköy’de bulunan eser Parmis ve 

Sappho için mezar stelidir. Stelin üzerindeki yazıt her iki yanda karşılıklı pozisyondaki 

yılanların arasında dört satır halinde okunmaktadır.  

Kaynak/Yayın: (Blümel, 2004: 34,41). 

 

Kat. No:51 

Adı: Adak/ Yontu 

Cinsi: Taş/Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sivas Müzesi 

Dönemi: Roma  

Açıklama: Bir heykele ait olduğu anlaşılan yazıtlı kaidenin üzerinde ayaklar kırık 

halde görülür. Ayaklardan bir tanesi aslanın üzerine basar durumdadır. Diğer ayağın 

yanından kıvrılarak ilerleyen bir yılan görülmektedir.  Yazıtın çevirisi : “(Bu eseri) 

Asya’lı sanatçı Sakoundion yaptı”. 

Kaynak/Yayın: (French, 2007: 100,106). 

  



56 
 

Kat. No:52 

Adı: Kabartma/Phallos 

Cinsi: Mezar taşı 

Buluntu Yeri/Müzesi: Daskyleion Ergili 

Dönemi: M.Ö.2.yy. 

Açıklama: Phallosun üst kısmında oturur 

pozisyonda bir kadın görülür. Yün sepetiyle soldan yaklaşan hizmet eden bir kız var. 

Ana sahnenin yan tarafındaki, küresel bölümün konturlarında büklümlü bir yılan yer 

alır. Anadolu´da Phallos taşları olarak mezar taşları M.Ö. 7-6. yy. dan Hellenistik 

döneme ve hatta Roma imparatorluk devri içlerine kadar monolit taşlar şeklinde 

betimlemesiz mezar cippus´u olarak kullanılmışlardır. Yılanların betimlemelerdeki 

varlığı olasılıkla khitonik sembolleri ile alakalıdır. 

Kaynak/Yayın: (Christof, 2008: 164,170). 

 

Kat. No:53 

Adı: Sunak/Serpens  

Cinsi: Mermer  

Buluntu Yeri/Müzesi: Orhaneli 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Orhaneli Dedeler mevkiinde bulunmuş olan serpens sunak. Bu bölgede çok 

sayıda Zeus Kersoullos’a sunulmuş adak yazıtı bu kültün bölgesel düzeydeki önemini 

kanıtlamaktadır. Bu kültün merkezi de Keleş’in güneybatısında Tazlaktepe’de bir 

bilicilik merkezini de kapsayan kutsal alandır.  Dedeler mevkiinde bulunmuş olan bu 

yılan heykeli, ölçülü bir gövde ile sağa doğru dolaşan bir serpensin mermer bedeni ile 

karşımıza çıkar. 

Kaynak/Yayın: (Battistoni ve Rothenhöfer, 2013: 119, 120, 146, 153). 
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5.2. Heykel ve Figürinler 

Kat. No:54 

Adı: Figürin  

Cinsi: Pişmiş Toprak  

Buluntu Yeri/Müzesi: Knossos 

Dönemi: M.Ö.1600-1150 civarı 

Açıklama: Knossos’tan yılan tanrıça, kolları yılan olarak tasvir edilen tanrıça figürini. 

Kaynak/Yayın: (Curtis, 2002: 56). 

 

Kat. No:55 

Adı: Figürin 

Cinsi: Pişmiş toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Knossos Sarayı 

Dönemi: M.Ö.1600 

Açıklama: Knossos sarayındaki tapınak deposundan yılanlı tanrıça veya rahibe. 

Kollarını önüne doğru uzatmış. Sağ elinde bir yılanın başını diğeriyle kuyruğunu 

tutmuştur, yılanın gövde kısmı ise vücuduna omuzlarına ve sırtına sarılmıştır. Sıkıca 

belinin etrafına dolanmış ve kollarını sarmış iki yılan daha vardır. Karnında iç içe 

geçmiş yılanların yaşam kaynağı olarak rahmi simgelediği düşünülür.  

Kaynak/Yayın: (Curtis, 2002: 27-28). 
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Kat. No:56  

Adı: Figürin 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Knossos, Herakleion Arkeoloji Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.1600 

Açıklama: Knossos heykelciği, yılanlı Tanrıça. Yılanlar Minos çağı Girit’inde iyi ev 

perileri ve yuvanın koruyucuları idiler. Daha sonra Atina’da görülen Athena’nın oğlu 

yılan-tanrı Erikhtonios gibi.  

Kaynak/Yayın: (Bonnefoy, 2000: 332; Curtis, 2002: 56). 

 

Kat. No:57  

Adı: Figürin  

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Knidos, Çanakkale Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 4.yy. 

Açıklama: Knidos Aphrodite’si. Terracota figürin M.Ö. 4.yüzyılın Roma Dönemi 

kopyasıdır. Tanrıçanın bacaklarında kollarında sarmal serpensler görülmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Akşit, 2010: 61). 
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Kat. No:58 

Adı: Heykel Parçası 

Cinsi: Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Türkiye 

Dönemi: M.Ö.3.yy.ikinci çeyreği 

Açıklama: Atina Agora Müzesi, Hygieia ve yılan. Hygieia frontal duruşla ayaktadır. 

Onun üstünde ikonik bir chition ve bir himation giymiştir. Sağ elinde bir phiale tutar. 

Vücudunu saran yılan phialeden içmeye hazır şekilde tasvir edilmiştir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 184-185). 

 

Kat. No:59 

Adı: Heykel 

Cinsi: Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Hermitage Müzesi 

Dönemi: M.Ö.4.yy. üçüncü çeyreği. 

Açıklama: Hygieia heykeli. Hygieia phiale yerine bir kados tutmaktadır. Kados, İsis 

ile bağlantılı olarak bilinir. Hygieia’nın birçok heykelinde yılana libasyon sunmak için 

phiale taşıdığı görülmektedir. Bu heykelinde ise diğer örneklerinde rastlandığı gibi 

omuzundan aşağıya sarkan yılan bu kez Tanrıçanın elindeki kadosa doğru yönelmiş 

pozisyondadır.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 186-187). 
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Kat. No:60 

Adı: Heykel 

Cinsi: Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Fayan Koleksiyonu 

Dönemi: M.Ö.4.yy. üçüncü çeyreği. 

Açıklama: Palermo Müzesi, Yılanlı Hygieia. Bir tanrıça, muhtemelen Hygieia, frontal 

duruşla ayaktadır. Kemerli bir khiton ve üstüne himation giymiştir. Sol elinde bir dal 

tutar ve sağ elinde kolunun çevresinde sarmal bir yılan phiaeleye doğru uzanmaktadır.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 186-188). 

 

Kat. No:61 

Adı: Heykel 

Cinsi: Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Vatikan Müzesi 

Dönemi: M.Ö.4.yy.-M.S.2.yy.  

Açıklama: Apollon Belvedere, M.Ö.4. yüzyılda yapılmış olan orijinal heykelin Roma 

dönemi kopyasıdır. Tanrı Apollon'un yanında görülen ağacın etrafına dolanmış bir 

yılan yukarı doğru süzülmektedir.  

Kaynak/Yayın: (Morford ve Lenardon, 2007: 241; Maischberger ve Heilmeyer, 2002: 

31). 
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Kat. No:62 

Adı: Heykel 

Cinsi: Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: İstanbul Arkeoloji Müzesi 

Dönemi: M.S.2.yüzyıl  

Açıklama: Sağlık Tanrısı Asklepios ve oğlu Telesphoros heykeli. Tanrı Asklepios'un 

yanındaki ağaçta sarmal halde yılan görülmektedir. Yılan Asklepios kültünde 

iyileştirici ve hayat verici bir roldedir ve Asklepionlarda tedavilerde kullanılmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (Akşit, 2010: 133-134). 

 

Kat. No:63 

Adı: Heykel grubu 

Cinsi: Mermer 

Buluntu Yeri/Müzesi: Vatikan Müzesi 

Dönemi: M.Ö.1.yy. 

Açıklama: Erhat, Lakoon’nun Vergilius’un “Aeneas” destanında Troya’nın yıkılışı 

hakkında anlatılan hikâyenin içinde geçen bir kahraman olduğunu ifade eder. Apollon 

rahibi Laokoon ve iki oğlu, bir sunağın basamakları üzerinde iki serpensin 

sarmallarında kilitlenip kalırlar. Kalçasından ısıran yılanın kafasını koparmaya 

çalışırken göğsü yükselir ve şişer. En büyük oğlu serpensin sarmalanmış kuyruğundan 

kendini kurtarmaya çabalarken, diğer yılan çoktan zehirli dişlerini en küçük oğluna 

batırmıştı ve o acı içinde bir ifade ile görülmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Seyffert, 1956: 342).  
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5.3. Seramikler  

Kat. No:64 

Adı: Seramik  

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Knossos 

Dönemi: Minos  

Açıklama: Knossos Müzesi, vazodaki yılan Minos dönemi ve özellikle Knossos 

Sarayından iyi bilinir. Yılanlar genelde ya basit bir kabın etrafında sarmal halde ya da 

petek şeklinde ritüel bir kabın çevresinde yer alırlar.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 93-94). 

 

Kat. No:65 

Adı: Seramik  

Cinsi: Pişmiş Toprak  

Buluntu Yeri/Müzesi: Ialysos 

Dönemi: Minos  

Açıklama: Ialysos’tan bir Mykenai sürahisi. Emzikten içeceğe doğru yönelmiş iki 

yılan görmekteyiz. Kabın gövdesinde kıvrımlı hareketlerle tasarlanmış kabartma 

olarak işlenmiş yılanların pullu derileri bezemeli şekilde belirginleştirilmiştir. Bu 

tarzdaki sürahi örnekleri hem Minos hem de Myken’de bulunur.  

Kaynak/Yayın: (Salapata, 2006: 548-549). 
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Kat. No:66 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Rhodos 

Dönemi: Protokorinth M.Ö.600 

Açıklama: Londra British Müzesi’nde yer alan bu kırmızı figürlü kabın üstündeki 

yılan betimlerinin Protokorinth döneminde dekoratif amaçlı kullanıldığı 

düşünülmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 18). 

 

Kat. No:67 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Amyklai 

Dönemi: M.Ö.5.yy. 

Açıklama: Amyklai, Ayia Paraskevi’den kylix parçası. Parça halindeki kabın 

üzerindeki bezemede kantharosa uzanmış bir yılan figürü görülüyor. Bu betimleme 

Lakonia bölgesinde karşılaşılan bir bezeme anlayışını yansıtır. Minos ve Mykenden 

itibaren kült veya gömü ritüelleri içinde Akdeniz Bronz Çağına dayanan bir kullanım 

söz konusudur.  

Kaynak/Yayın: (Salapata, 2006: 547). 
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Kat. No:68 

Adı: Seramik  

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Etruria 

Dönemi: Klasik  

Açıklama: Louvre Müzesi’nden siyah figürlü tabak. Uzun kıvrımlı bir yılan, çeşmenin 

arkasında tırmanmaktadır. Diğer sakallı yılan, ağzı açık ve tehditkâr bir şekilde sütuna 

dolanmış halde Troilos'a atakta bulunmaktadır. Troilos ise silahlıdır ve mızrağıyla 

yılanı öldürmek üzeredir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 205). 

 

Kat. No:69 

Adı: Seramik  

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Thebai, Vienna 

Kunsthistorisches Müzesİ 

Dönemi: MÖ.4.yy. 

Açıklama:  Stamnos üzerindeki sahnede Kadmos Yılan/ dragonu öldürmek üzeredir. 

Kuyruğu üzerinde yükselmiş olan dragon heybetli ve güçlü bir görünümde tasvir 

edilmiştir. Yılan öldürme sahnelerinde hayvanın doğaüstü gösterilmesi 

öldürülmesindeki başarıya övgü niteliğindedir. 

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 206-207). 
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Kat. No:70  

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Naples Müzesi 

Dönemi: Klasik 

Açıklama: Eserin üzerinde yılan öldürme sahnesi yer almaktadır. Athena’nın yol 

göstericiliği ve yardımıyla çeşmenin yanındaki yılan Kadmos tarafından taş ile 

öldürülmek üzere betimlenmiştir. Yılan, benzer sahnelerdeki gibi saldırı ve kendini 

koruma pozisyonu içinde gösterilmiştir.  

Kaynak/Yayın: (Mitropoulou, 1977: 206-208). 

Kat. No:71 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Louvre Müzesi 

Dönemi: M.Ö.4.yy. 

Açıklama: Kadmos’un serpensi öldürme sahnesi. Kadmos yerden aldığı taşla 

karşısında dikilen yılan öldürmek üzere betimlenmiştir. Yılan savunma halinde geri 

çekilmiş olmakla birlikte yükselerek tehditkâr bir duruş almıştır. 

Kaynak/Yayın:(https://classicalwisdom.com/top-5-dragon-slayers-greek-mythology/ 

Erişim: 16-03-2018). 

  

https://classicalwisdom.com/top-5-dragon-slayers-greek-mythology/
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Kat. No:72  

Adı: Seramik   

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Boeotia 

Dönemi: M.Ö. 490-480 

Açıklama: Boeotia’dan siyah figürlü tabaktaki sahne Beazley tarafından Haimon 

Ressamına atfedilmiştir. Merkezde bir kartal görkemli avını yakalayıp sağa doğru uçar 

pozisyondadır. Kartalın kuyruğuna ve pençelerine asılı olan yılanın başı kartalın 

ağzındadır.  Betimlemede mücadele görünmez. Yılan kolaylıkla alt edilmiş gibidir. 

Erken örneklerinden de bilinen kartal -yılan mücadelesi betimlemelerinden biridir. 

Kaynak/Yayın: (Perez, 2010: 11, 20). 

 

Kat. No:73  

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Staatliche 

Antikensammlungen. 

Dönemi: M.Ö.6.yy. 

Açıklama: Siyah Figürlü Hydria. Zeus ve Typhoeus görülmektedir.   Zeus elindeki 

şimşek demetiyle Typhon’la mücadele içindedir. Mitosa göre Typhon tanrılara 

meydan okur ve bir süreliğine Zeus’u alt eder fakat sonunda Zeus onun hakkından 

gelir ve Etna Dağ’ına atar. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Gigante/Typhoeus.html  Erişim:15-03-2018). 

http://www.theoi.com/Gigante/Typhoeus.html
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Kat. No:74 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Bölgesi:(?) 

Dönemi: M.Ö.4.yy. ikinci çeyreği 

Açıklama: Hydrianın üzerindeki sahnede Athena ve Poseidon kavgası tasvir 

edilmiştir. Yılan mücadele sahnesinin ortasındaki ağacın gövdesine sarılarak 

yükselmiş haldedir. Yılanın pozisyonu sahnedeki gerginliği vurgular niteliktedir. 

Kaynak/Yayın: (Maischberger ve Heilmeyer, 2002: 453-454). 

 

Kat. No:75 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Getty Müzesi. 

Dönemi: M.Ö. 470 

Açıklama: Attika kırmızı figürlü dinos formunun betimli sahnesinde Triptolemos’un 

kanatlı arabasını çeken serpens figürü görülmektedir. Yılanın kıvrımları onun ileriye 

doğru hareket halinde olduğu izlenimini güçlendirmektedir. 

Kaynak/Yayın: (Maischberger ve Heilmeyer, 2002: 456-457). 
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Kat. No:76 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Sardes kazısı. Manisa 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 600-550 

Açıklama: Su yılanlı Lebes formunun omuz kısmından gövdenin ortasına kadar 

hayvan figürlü ilk friz yer alır. Bu frizde biri büyük ve altısı küçük olan balıkları 

çevreleyen birbirine dönük su yılanları (ketoi), ikinci frizde ise bitkisel bezemelerle 

çevrelenmiştir. 

Kaynak/Yayın: (Crawford ve Greenewalt, 2010: 464). 

 

Kat. No:77 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Roma Vatikan Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.490 

Açıklama: Athena, Iason ve ejderha sahnedeki figürlerdir. Tabaktaki sahnede İason, 

altın postun koruyucusu olan dragon tarafından kusulur. Betimlemede Athena,  

Medea'nın olmadığı sahnede onun kocasını kusan sakallı drogonu izlemektedir. 

Athena bir baykuş tutar ve koruyucu bir giysi giymiştir. Koyun postu ise arkasındaki 

ağaçta asılıdır. 

Kaynak/Yayın: (Bonnefoy, 2000: 61). 
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Kat. No:78 

Adı: Seramik  

Cinsi: Pişmiş Toprak  

Buluntu Yeri/Müzesi: Caere, Louvre Müzesi 

Dönemi: M.Ö. 530 

Açıklama: Hydria formunun gövde kısmında Herakles ve Cerberus (Kerberos) tasvir 

edilmiştir. Betimlemede dehşete kapılan Eurystheus, Hades’in köpeklerinden kaçmak 

için bir kabın içine atlar. Yılanlar ona kızgın bir şekilde tıslarken, köpekler dişlerini 

göstererek tehditkâr şekilde betimlenmiştir.  

Kaynak/Yayın: (Morford ve Lenardon, 2007: 574). 

 

Kat. No:79 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Atina, Staatlische Museen, Berlin. 

Dönemi: M.Ö.525 

Açıklama: Andokides Ressamına ait Attika kırmızı figürlü amphora detayında, 

Athena, kalkanı mızrağı ve zırhıyla görülür. Kalkanının üzerinde merkezde Gorgo 

başlı ve yılanlarla çevrilidir. Bu, kalkana koruyucu ve korkutucu bir nitelik 

kazandırmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (Morford ve Lenardon, 2007:  173). 

  



70 
 

Kat. No:80 

Adı: Seramik  

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Bölgesi: The Metropolitan Sanat 

Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.550 

Açıklama: Destekli krater formunun gövdesindeki sahnede Hephaestus’un Dönüşü, 

konu edilmiştir (Lydos Ressamı). Tören alayında bir tarafta Dionysus ve burada 

gösterilen tarafta ise katıra binmiş Hephaestus, sirenler, satyrler ve dans eden 

maenadların müzik eşliğinde geçişleri tasvir edilmiştir. Sahnedeki alayın arasındaki 

kıvrımlı bir yılan Dionysiak sahnelerde rastlanan bir figürdür.   

Kaynak/Yayın: (Morford ve Lenardon, 2007: 140). 

 

Kat. No:81 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Vatikan Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.560 

Açıklama: Lakonia tipi kâsenin betimli alanında Atlas ve Prometheus konu 

edilmektedir. İki Titan Zeus’un cezasına maruz kalırlar: Atlas yıldızlarla dolu cenneti 

tutar ve çaresizce kardeşine saldıran akbabayı (ya da kartal) izler. Prometheus ise bir 

sütuna bağlıdır. Soldaki yılanın hikâyenin bir parçası olmadığı açıktır ancak buradaki 

varlığı, sahnede yer alan kartal ile aralarındaki karşıtlık üzerinden izah edilebilir. 

Kaynak/Yayın: (Morford ve Lenardon, 2007: 87). 
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Kat. No:82 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Thebai 

Dönemi: M.Ö. 430-410 

Açıklama: Kırmızı figürlü hydrianın gövde kısmında, Kadmos (solda) kılıcıyla 

doğrulan yılana doğru yönelmektedir. Onları izleyenler arasında tanrıça Athena ile 

gelecekte yöneteceği Thebai kentinin personafikasyonu da bulunmaktadır.  

Kaynak/Yayın: (Burn, 2009: 105). 

 

Kat. No:83 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi:(?) 

Dönemi: M.Ö. 3. yy. 

Açıklama: Hermes’in en belirgin atribüsü, onun haberci ve kılavuz tanrı niteliği ile 

ilgili olan kerykeion (Latincesi Caduceus)’ dur. Kerykeion, üzerine iki yılan sarılmış 

olan sihirli güce sahip bir asadır. Kerykeion da M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, asanın bas 

tarafında kanatlar ortaya çıkmıştır ve bu kanatlar tüm Roma dönemi boyunca 

kullanılmıştır. Elinde iki yılanın sarıldığı kerykeion mesaj iletmekle görevli tanrının 

her zaman göreve hazır olduğunu gösterdiği gibi barış sembolü de sayılmaktadır.  

Kaynak/Yayın: (Demirtaş, 2013: 11). 
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Kat. No:84 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Louvre Müzesi. 

Dönemi: M.Ö. 6.yy. 

Açıklama: Siyah Figürlü Lekythosa ait detayda. Apollo ve karşısında Python-Ekhidna 

görülmektedir. Tanrı üçayaklı, tripod üzerinde oturur pozisyondadır. Ekhidna ise alt 

yarısı kıvrımlı şekilde Tanrının karşısında yükselmiş şekilde betimlidir. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Ther/DrakainaEkhidna1.html Erişim 13-03-2018). 

 

Kat. No:85 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Metropolitan Sanat Müzesi 

Dönemi: M.Ö.6.yy. 

Açıklama: Siyah figürlü kyliks üzerindeki sahnede Typhoeus tasvir edilmiştir. 

Kolları, bacakları yılan olan bu karışık yaratık, yılan uzantıları ile daha güçlü ve 

yenilmez bir figüre dönüştürülmüştür.  

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Gigante/Typhoeus.html Erişim:15-03-2018). 

  

http://www.theoi.com/Ther/DrakainaEkhidna1.html%20Erişim%2013-03-2018
http://www.theoi.com/Gigante/Typhoeus.html
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Kat. No:86 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Regional 

Archeological Museum Antonio Salinas. 

Dönemi: M.Ö.5.yy.  

Açıklama: Kırmızı figürlü stamnosun gövdesindeki sahnede Herakles, Iolaus ve 

Hydra yer almaktadır. Heraklesin kestikçe çoğalan yılan baslarıyla olan mücadelesi 

betimlenmiştir. Yılanın kendini yenileyen özelliği onu baş edilmez zorlu bir rakip 

olarak Herakles ile karşı karşıya getirmiştir. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Ther/DrakonHydra.html Erişim: 15-03-2018). 

 

Kat. No:87 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: The J.Paul Getty 

Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.6.yy. 

Açıklama: Sahnede Herakles, Iolaus ve Hydra görülür. Başı kesildikçe çoğalan yılan 

Hydra Herakles'in saldırısı altında tasvir edilmiştir. Tek bir gövdeden çoğalan yılanlar 

sakallı ve sakin bir duruş sergilerken Herakles'in boğazını tuttuğu yılanın dili dışarı 

doğru uzamış haldedir. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Ther/DrakonHydra.html Erişim: 15-03-2018). 

  

http://www.theoi.com/Ther/DrakonHydra.html
http://www.theoi.com/Ther/DrakonHydra.html
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Kat. No:88  

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Louvre Müzesi 

Dönemi: M.Ö.5.yy. 

Açıklama: Siyah Figürlü lekythosun üzerinde Herakles, Athena, Iolaus ve Hydra 

yılanı tasvir edilmiştir. Herakles'in ortada mücadele halindeki Hydra' yı alt etme 

gayreti görülür. Çoğalmış haldeki yılanlar kurtulmak için verdikleri mücadelede 

dağılmış bir haldedir ve bu durum sahneye hareket katmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Ther/DrakonHydra.html (Erişim: 15-03-

2018). 

  

Kat. No:89 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Boston Sanat Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.4.yy. 

Açıklama: Kırmızı figürlü kraterdeki detayda Perseus ve Athena yer alır. Sahnede 

Medusa'nın yılanlı kesik başı Athena tarafından havaya kaldırılmış haldedir. Perseus 

ve Athena mızraklarına dayanmış, kazandıkları mücadelenin ardından sakin bir 

görünümdedirler. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Olympios/AthenaWrath.html Erişim:15-03-2018). 

  

http://www.theoi.com/Ther/DrakonHydra.html
http://www.theoi.com/Olympios/AthenaWrath.html
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Kat. No:90 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Antiken Sammlung Berlin 

Müzesi. 

Dönemi: M.Ö.510 

Açıklama: Kırmızı Figürlü Kyathos üzerinde Dionysos ve Gigant Eurytus, mücadele 

halindedir. Tanrı, sarmaşık yapraklarından oluşan bir çelenk taç ve kolunda minyatür 

bir panter taşır. Önünde yere düşmüş olan deve mızrak saplıyor. Muhtemelen tanrı 

tarafından çağrılan bir yılan ise deve dolanarak onu yakalamaya çalışıyor. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Gallery/K12.9.html Erişim: 15-03-2018). 

 

Kat. No:91 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: British Museum. 

Dönemi: M.Ö.5.yy. 

Açıklama: Atina kırmızı figürlü skyphosun üzerindeki sahnede Triptolemus ve 

Demeter'in kanatlı ve yılanlı arabası görülmektedir. Yılan Demeter betimlemelerinde 

onun bereket sembolü olarak görünmektedir. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Olympios/DemeterTreasures.html  Erişim:15-03-

2018). 

  

http://www.theoi.com/Gallery/K12.9.html
http://www.theoi.com/Olympios/DemeterTreasures.html
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Kat. No:92 

Adı: Seramik (detay) 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi: Staatliche 

Antikensammlungen. 

Dönemi: M.Ö.4.yy. 

Açıklama: Kırmızı figürlü volütlü krater üzerindeki sahnede Triptolemus ve 

Demeter'in serpensli arabası görülmektedir. Yılan figürü Demeter ile tasvirlerinde 

bereketi sembolize etmektedir. 

Kaynak/Yayın: (http://www.theoi.com/Olympios/DemeterTreasures.html Erişim:15-03-

2018). 

 

Kat. No:93 

Adı: Seramik 

Cinsi: Pişmiş Toprak 

Buluntu Yeri/Müzesi:(?) 

Dönemi: M.Ö.4.yy. 

Açıklama: Skyphos’un üzerindeki tasvirde yer bir kurban masasının her iki tarafında 

yer alan meşaleler ve onlara dolanmış yılan figürleri yer almaktadır. Geceleyin cenaze 

törenlerinde ve kült kutlamalarda meşaleler sıkça kullanılırdı. Buradaki yılan ve 

meşaleler olasılıkla Demeter, Hekate ve Artemis'e atıf olarak değerlendirilmektedir.  

Kaynak/Yayın: (Christof, 2013; 149). 

http://www.theoi.com/Olympios/DemeterTreasures.html


77 
 

5.4. Sikkeler 

Kat. No:94  

Adı: Sikke  

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Kindya  

Dönemi: M.Ö.510-480  

Açıklama: Karia, Kindya (Milas yakınlarındaki antik kent) Sikkesi, Ön yüzünde: 

Helezon şeklinde Ketos yer almaktadır. 

 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=13344). 

Erişim: 15-06-2017. 

 

Kat. No:95 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Klazomenai 

Dönemi: M.Ö.480-400  

Açıklama: Klasik Dönem, İonia, Klazomenai (İzmir körfezi, Urla yakınlarında antik 

kent) Sikkesi, Ön yüzü: yılan saçlı Gorgon. Arka yüzü: kanatlı yaban domuzu  

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10035). 

Erişim: 15-06-2017. 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=13344
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10035
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Kat. No:96 

Adı: Sikke  

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Samos 

Dönemi: M.Ö.4. yy. 

Açıklama: Samos Birlik Sikkesi. Bu sikkelerin ön yüzünde iki yılanla boğuşan çocuk 

Herakles ve ΣΥΝ harfleri yer almaktadır, arka yüzde aslan başı ve kentin adını işaret 

eden ΣΑ harfleri vardır. 

Kaynak/Yayın: (Tekin, 1992: 86-87). 

 

Kat. No:97 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Kyzikos  

Dönemi: M.Ö. 4.yy.  

Açıklama: Mysia bölgesi Kyzikos Sikkesi, M.Ö. 4.yüzyıl başlarında Küçük Asia’nın 

batısında kurulan birliğe üye olan kentin diğer üye kentlerle ortak bir ön yüz tipi ile 

yılanlarla boğuşan Herakles yer almaktadır.  

 

Kaynak/Yayın: (Tekin, 1992: 89). 
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Kat. No:98 

Adı: Sikke  

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Rhodos 

Dönemi: M.Ö. 405-404 

Açıklama: Klasik dönem, Karia, Rhodos Sikkesi, MÖ. 405-404 arasına tarihlenir. Ön 

yüzü: çocuk Herakles ve iki yılanla mücadelesi yer almakta, Arka yüzü: Gül ve Rho 

(P) harfi  

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=2526). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:99 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Knidos 

Dönemi: M.Ö.404-394 

Açıklama: Klasik dönem, Karia, Knidos (Muğla’da antik kent) Sikkesi, M.Ö.404-394 

arasına tarihlenir. Ön yüzü: çıplak çocuk Herakles ve yılan mücadelesi yer almaktadır. 

Arka yüzü: Aphrodite başı ve KNI  ethnikonu görülür. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=12888). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=2526
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=12888
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Kat. No:100 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Samos 

Dönemi: M.Ö.404-394 

Açıklama: Klasik dönem, İonia, Samos Sikkesi, MÖ.404-394 tarihleri arasına 

tarihlenir. Ön yüzü: çıplak, çocuk Herakles elleriyle serpensi boğmaktadır. Arka yüzü: 

aslan maskesi ve  betimlenmiştir. Bu nadir sikke ittifakı kutlamak için basılmıştır. 

Synmakhion (ittifak sikkesi). Byzantion, Ephosos, Iasos, Knidos, Kyzikos, 

Lamsakados, Rhodes ve Samos arasındaki şehir ittifakı için basılmıştır. Sikkelerde 

çıplak olarak tasvir edilen Herakles ve yılan tipi yaygın olarak kullanılmıştır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1546). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:101 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Parion 

Dönemi: M.Ö.400-300 

Açıklama: Parion Sikkesi, Klasik dönem, M.Ö.400-300’e tarihlenir. Sikkenin 

önyüzünde Yılan saçlı Gorgon başı, diğer yüzde kafasını soluna dönmüş bir boğa ve 

şehrin adı      yer almaktadır. 

 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=11130). 

(Erişim: 15-06-2017). 

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1546
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=11130
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Kat. No:102 

Adı: Sikke  

Cinsi: Metal  

Buluntu Yeri/Müzesi: British Müzesi. 

Dönemi:(?) 

Açıklama: Mycenean(?) kartal ve yılan. Kartal yılan mücadelesini boyalı tasvirlerde 

olduğu gibi sikkelerde de görebilmekteyiz. 

 

Kaynak/Yayın: (Wittkower, 1939: 293-325). 

 

Kat. No:103 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal  

Buluntu Yeri/Müzesi: Elis 

Dönemi: M.Ö.5.yy. 

Açıklama: Elis’ten Yunan sikkesi. Kartal ile yılan mücadelesi betimlenmiştir.  

 

Kaynak/Yayın: (Wittkower, 1939: 293-325). 
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Kat. No:104  

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Phokaia 

Dönemi: M.Ö.250-200 

Açıklama: Hellenistik Dönem, İonia, Phokaia (İzmir, Foça) Sikkesi, Ön yüzü: Petatos 

takmış Hermes başı, Arka yüzü: Caduceus formunda Phokaia monogramı yer 

almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=7091). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:105 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö.200-133 

Açıklama: Mysia, Pergamon Krallığı Sikkesi, Hellenistik dönem, Ön yüzü: Grifin ile 

süslenmiş miğfer takmış Athena. Arka yüzü: taşın üstüne oturmuş himation giymiş 

Asklepios, yılanları beslediği kâseyi tutuyor.  

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3276). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=7091
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3276
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Kat. No:106 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö. 200-133 

Açıklama: Pergamon sikkesi, Ön yüz: Sakallı Asklepios’un defne yapraklı başı. Arka 

yüz: Yılan asanın etrafında dolanmış formdadır. AΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ yazısı yer 

almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1802). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:107 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö.200-133 

Açıklama: Mysia, Pergamon Krallığı Sikkesi, Hellenistik dönmem. Ön yüzü: 

Athena’nın miğferli başı, Arka yüzü: kıvrılmış, dik duran bir yılan vardır.  

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1811). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1802
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1811
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Kat. No:108 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal  

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö.200-133 

Açıklama: Hellenistik dönem, Mysia, Pergamon Krallığı Sikkesi, Ön yüzü: 

Athena’nın miğferli başı, arka yüzü: Tahta oturmuş yılanı besleyen Asklepios. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8562). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:109 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal  

Buluntu Yeri/Müzesi: Smyrna 

Dönemi: M.Ö.200-100 

Açıklama: Hellenistik dönem, İonia, Smyrna (İzmir) Sikkesi, Ön yüzü: sarmaşık 

çelenk içinde serpensli cista mystica yer almakta, Arka yüzü: Tyche’nin başı ve 

üstünde monogramı yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1912). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8562
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1912
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Kat. No:110 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal  

Buluntu Yeri/Müzesi: Kaystros 

Dönemi: M.Ö.200-50 

Açıklama: Hellenistik Dönem, Lydia, Kaystros (Küçük Menderes) Sikkesi, Ön yüzü: 

Apollo’nun defne yaprakları ile süslü başı, Arka yüzü: Kanatlı Kerykeion 

bulunmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=13732). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:111 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal  

Buluntu Yeri/Müzesi: Klazomenai 

Dönemi: M.Ö.190-30  

Açıklama: Hellenistik dönem, İonia, Klazomenai Sikkesi, Ön yüzü: Zeus’un defne 

yapraklarıyla süslenmiş başı, Arka yüzü: Kerykeion’u bırakan kuğu yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10016). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=13732
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10016
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Kat. No:112 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Ephesos  

Dönemi: M.Ö. 160-150 

Açıklama: Hellenistik dönem, İonia, Ephesos (Efes) Sikkesi, Ön yüzü: sarmaşık 

çelenk içinde serpens ile cista mystica. Arka yüzü: Efes Artemis’inin kült heykeli, 

serpens, yay çantası bulunmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3512). 

Erişim: 15-06-2017. 

 

Kat. No:113 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Kos 

Dönemi: M.Ö.161-88 

Açıklama: Hellenistik dönem, Karia, Kos Sikkesi, Ön yüzü: Asklepios’un defne 

yapraklarıyla süslenmiş başı, Arka yüzü: kıvrımlı serpens yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8105). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3512
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=8105
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Kat. No:114 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Tralleis  

Dönemi: M.Ö.155-145 

Açıklama: Hellenistik Dönem, Lydia, Tralleis (Aydın’da antik bir şehir) Sikkesi, Ön 

yüzü: Sarmaşık çelenk içinde Serpensli Cista Mystica, serpensli yay çantası yer 

almakta. Arka yüzü: iki serpens vardır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=11985). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:115 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Nysa 

Dönemi: M.Ö.134 

Açıklama: Hellenistik Dönem, Lydia, Nysa (Aydın’da antik bir kent) Sikkesi, Ön 

yüzü: sarmaşık çelenk içinde serpensli cista mystica, sepensli yay çantası, Arka yüzü: 

kenetlenmiş çift yılan yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1994). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=11985
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1994
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Kat. No:116 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö. 133-27 

Açıklama: Pergamon Sikkesi, Ön yüzü: Hygeia’nın büstü, ΑΣΚΑΗΠΙΑΔΟΥ 

yazılıdır. Arka yüzü: Yılan omphalos’un etrafını dolanmıştır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10427) 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:117 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Kos 

Dönemi: M.Ö. 100-30 

Açıklama: Hellenistik dönem, Karia, Kos Sikkesi, Ön yüzü: sakallı Asklepios’un başı 

görülür. Arka yüzü: yılanlı asa yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3705). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10427
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=3705
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Kat. No:118 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Myous 

Dönemi: M.Ö.2.yy. 

Açıklama: Hellenistik dönem, İonia, Myous (Aydın’da antik kent) Sikkesi, Ön yüzü: 

Asklepios’un başı, Arka yüzü: çelenk içinde serpensli asa yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=7534). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:119 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: M.Ö.57-56 

Açıklama: Pergamon Sikkesi, Ön yüzü: Sarmaşık çelenk içinde “cista mystica”. Arka 

yüzü: İki serpens arasında yay çantası. 

 

Kaynak/Yayın: 

(http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=844).(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=7534
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=844
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Kat. No:120 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi: Yaklaşık M.Ö.2.-1.yy. 

Açıklama: Pergamon sikkesidir. Ön yüzü: Sakallı Asklepios’un defne yapraklarıyla 

süslü başı yer almaktadır. Arka yüzü: Yılan asanın etrafında dolanmış bir 

pozisyondadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1804). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:121 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Kos 

Dönemi: M.Ö.2.yy. 2.yarısı 

Açıklama: Kos Sikkesi, M.Ö.2.yüzyılın 2.yarısından itibaren 1.yüzyıl başlarına kadar 

ön yüzünde, sakallı, defne çelenkli Asklepios başı profilden, arka yüzde kare incus 

içinde yılan ve kent lejandı görülmektedir. Bu Kos’ta yer alan Asklepion’la ilişkilidir.  

Kaynak/Yayın: (Ekici, 2013: 38). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=1804
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Kat. No:122 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Dioshieron 

Dönemi: M.S.166-177 

Açıklama: Roma Dönemi, Lydia, Dioshieron (Ödemiş/Birgi) Sikkesi. Ön yüz: Caesar 

olarak Commodus. Arka yüz: Asklepios serpens asasıyla ayakta duruyor. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=9824). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:123 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Hyrkaneis 

Dönemi: M.S. 177-192 

Açıklama: Roma Dönemi, Lydia, Hyrkaneis (Manisa yakınlarında) Sikkesi, Ön yüz: 

Commudus büstü. Arka yüz: Demeter serpenslerin çektiği bir iki tekerlekli bir arabada 

ve elinde meşale tutmaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=12623). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=9824
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=12623
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Kat. No:124 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Hyrkaneis 

Dönemi: M.S.180-270 

Açıklama: Roma Dönemi, Lydia, Hyrkaneis (Manisa yakınlarında) Sikkesi, Ön yüz: 

Aslan postu başlığıyla genç Herakles başı. Arka yüz: Asklepios’un serpens dolanmış 

asası yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın: (http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10883). 

(Erişim: 15-06-2017). 

 

Kat. No:125 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Maionia 

Dönemi: M.S.193-211 

Açıklama: Roma Dönemi, Lydia, Maionia (Manisa, Menye) Sikkesi, Ön yüz: Julia 

Domna büstü yer almaktadır. Arka yüz: Demeter elinde meşale, ayakta ve kanatlı 

serpensleri tarafından çekilen iki tekerlekli arabası yer almaktadır. 

Kaynak/Yayın:(http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=9075). 

(Erişim: 15-06-2017). 

  

http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=10883
http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=9075
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Kat. No:126 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal   

Buluntu Yeri/Müzesi: Pergamon 

Dönemi:(?) 

Açıklama: Apollon'un Delphi'deki zaferinden sonra geleneksel omphalos taşına 

sarılmış serpens figürü sikkeler üzerinde tasvir edilmiştir. 

Kaynak/Yayın: (https://classicalwisdom.com/top-5-dragon-slayers-greek mythology/ 

(Erişim:13-03-2018). 

 

Kat. No:127 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Lydia-Phrygia 

Dönemi: Roma  

Açıklama: Lidya-Phrygia bölgesinde bulunmuş Telephoros Asklepios ve Hygeia 

tasvirli sikke üzerinde Asklepios yılanlı asasını tutmaktadır. Telephorus ise iki figürün 

arasında görülür.  

 

Kaynak/Yayın: (Ehling, 2005: 164). 

  

https://classicalwisdom.com/top-5-dragon-slayers-greek%20mythology/
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Kat. No:128 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Müzesi: Lidya-Phrygia 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Sikkenin üzerinde ağaca dolanmış bir yılan betimlenmiştir. Ağacın 

gövdesinde sarmal bir halde yükselen yılan kafasını kendine yönelen ele doğru 

uzatmıştır. Yılanı sağ elini kaldırarak selamlaması sahnedeki figürün imparator 

olduğuna işaret ediyor. Burada yılanın Asklepios'u temsil ettiği düşünülebilir. 

Telephoros heykeli sahnede bir kaide üzerinde yer almaktadır. 

 

Kaynak/Yayın: (Ehling, 2005: 164). 

 

Kat. No:129 

Adı: Sikke 

Cinsi: Metal 

Buluntu Yeri/Bölgesi: Philadelphia 

Dönemi: Roma 

Açıklama: Lydia-Phrygia bölgesinde bulunmuş olan sikkenin ön yüzünde imparator 

başı, arka yüzünde ise at üzerinde yılan tasviri görülür. Yılan Asklepios’un temsilidir 

ya da tanrı yılanın biçiminde görünür. Philadelphia’nın İmparatorluk döneminin bronz 

sikkelerinde iyileştirici tanrı ve at arasında bağlantılı bir durum söz konusudur. Şehrin 

diğer imparatorluk dönem sikkelerinde de Asklepios ve Telephoros tasvir edilmiştir. 

Kaynak/Yayın: (Ehling, 2005: 159-164). 
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Neolitik dönemden itibaren başlayıp günümüzde de halen en çok kullanılan 

sembollerden biri olan yılan, Önasya kültürlerinde tanrı, tanrıça ve hükümdarlarla 

ilişkilendirilmiş, Antik Yunan’da ise sağlıkla özdeşleştirilmiş, başta Asklepios olmak 

üzere Olympos tanrılarının da içinde olduğu, Zeus gibi, çok sayıda tanrı ve kahramanın 

atributu şeklinde yılan figürleri betimlemelerde kullanılmıştır. Tasvirlerde yılan bazen 

tanrı ya da tanrıçanın yanında yer alırken bazen de sadece onun bir sembolu olarak 

malzemeler üzerinde tek başına görülür (Kat. No: 1, Kat. No: 2, Kat. No: 3, Kat. No: 

16, Kat. No: 19, Kat. No: 20, Kat. No: 21, Kat. No: 23, Kat. No: 26, Kat. No: 28, 

Kat. No: 37, Kat. No: 59, Kat. No: 60, Kat. No: 61, Kat. No: 62, Kat. No: 92, Kat. 

No:105, Kat. No:108, Kat. No:122, Kat. No:123, Kat. No:125). Sembol olarak yılan 

betimlemelerine genellikle Zeus Meilikhios/Sabazios Asklepios, Hygeia ve Hermes 

ile ilgili örneklerde rastlanır. (Kat. No: 9, Kat. No: 15, Kat. No: 16, Kat. No: 18, 

Kat. No: 24, Kat. No: 34, Kat. No: 35, Kat. No: 36, Kat. No: 40, Kat. No: 41, Kat. 

No: 106, Kat. No: 107, Kat. No: 110, Kat. No: 113, Kat. No: 116, Kat. No: 117, 

Kat. No: 118, Kat. No: 120, Kat. No: 121, Kat. No: 124, Kat. No: 129).  

Asklepios kültünde bir kaptan su içen yılan figürü daha spesifik bir anlam 

taşımaktadır (Salapata, 2006: 557). Boiotia kraterinden anlaşıldığı kadar, tıbbi sıvıya 

içmek üzere uzanmış bir serpens (yılanın) önemli bir vurgudur. Şarap ve sağlık 

arasındaki ilişki MÖ.4.yüzyıldan itibaren Yunan edebiyatında yaygındı ve sağlık için 

evrensel bir kutlama anlamı taşıyordu (Salapata, 2006: 557). Nitekim Erken Helenistik 

dönemden Roma dönemlerine kadar taş kabartmalar veya pişmiş toprak levhalarda 

içeceğe doğru yönelmiş pozisyondaki yılan,  kahramanlar, ziyafete katılan kişiler veya 

savaşçıların yer aldığı sahnelerde standart bir imgeydi (Kat. No: 5, Kat. No: 6, Kat. 

No: 14, Kat. No: 20, Kat. No: 24, Kat. No: 27, Kat. No: 32), (Salapata, 2006: 557). 

Tek başına yılan betimi ise elbetteki hem kült hem de ikonografide Asklepios ile 

yakından ilişkilidir (Salapata, 2006: 556). 

Birçok zıtlığı içinde barındıran yılanın, Asklepios’ta şifa veren bir özelliği 

görülmektedir. Asklepios’un asasında sarılı yılanlar günümüze değin hekimliğin 

sembolü olarak devam etmiştir (Kat. No: 106, Kat. No: 117, Kat. No: 118, Kat. No: 

120, Kat. No: 124). Yılan sarılı asa Hermes’te barışın sembolü olarak karşımıza 
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çıkmıştır (Kat. No: 41, Kat. No: 83, Kat. No: 104, Kat. No: 110). Asklepios’un en 

ünlü tapınağı Pergamon (Bergama)’dur. Bu kutsal alan Asklepios’tan başka sağlık 

tanrıçası olan kızı Hygieia’yı ve herhalde Asklepios kültünden önce Anadolu’da 

bulunan Telesphoros’u bir araya getirmektedir (Kat. No: 127, Kat. No: 128). 

Buradaki rahiplerin gece esnasında hastaları iyileştirmek için yılanları kullandığı 

bilinir. M.Ö. 4.yüzyılda tapınaktaki altın ve fildişinden yapılma kült heykeli, tahtta 

oturmuş halde bir elinde asa tutarken diğer elini bir yılanın başının üstüne koymuş 

olarak tasvir edilmiştir. Asklepios, kökende bir kahraman olarak yılanla 

ilişkilendirilmiştir. Çünkü yılan iyileştirici özelliği ile bir kurtarıcı-kahraman için 

uygun bir semboldür. Zira eski derisinin parçalanmasıyla sürekli olarak yenilenmekte 

ve canlanmaktadır (Salapata, 2006: 556).  

Olympos tanrılarının da içinde olduğu, Zeus gibi, çok sayıda tanrı ve 

kahramanın atribütü şeklinde yılan figürleri ile karşılaşılır. Bu anlamda temsil ettiği 

figüre bağlı olarak yılanlar, ölüm, güç, şiddet, bolluk bereket ya da sağaltıcı 

(iyileştirici) nitelikleri ile karşımıza çıkar. Ege dünyasında önemli bir yeri olan Zeus 

Sabazios, altar ve yılanlı tasviri ile arkeolojik verilerde sıklıkla işlenmiştir. Zeus 

Sabazios bir Thrak-Phryg tanrısıdır. Thrako-Phrygia kökenli bir tanrı olarak kabul 

edilen bu tanrı kültü ile ilişkili olarak, Manisa dolaylarında bulunmuş olan iki yazıt, 

tanrının epithetinin SAOUADİOS (Σαουάδιος) şeklinde de yazıldığını göstermiştir 

(Kat. No: 26, Kat. No: 28). Yılan onun ana nitelik/sıfat/özelliklerindendir (Şahin, 

2001: 249). Londra Müzesinde yer alan en iyi bilinen adak rölyeflerinden birinde Zeus 

Sabazios,  bir altara doğru ilerleyen at üzerindedir ve sarmal/kıvrılmış bir yılan 

ağaçtadır. Bir kartal ağaç dallarının üstündedir. Onların yanında da küçük bir krater 

vardır. Tanrı ise şimşeği tutar şekilde betimlenmiştir   (Mitropoulou, 1977: 180-181). 

 Zeus Sabazios, Lydia bölgesinde bağların koruyucu tanrısı işlevindedir. 

Anadolu’da her şeyden önce bir Bereket Tanrısı işlevinde olan Sabazios, zaman içinde 

ülkenin koruyucu tanrılığı görevini de üstlenmiştir. Koruyucu tanrılığın yanı sıra, 

cezalandıran tanrı işlevi de olduğu, kefaret yazıtlarında görülmektedir (Şahin, 2001: 

161). Sabazios kökeninde bitkilerin tanrısıydı ve tanrıya adanmış olan 21 Mayıs’da 

kutlamalar yapılıyordu. Dans edenler başlarının üzerinde kutsal yılanları döndürerek 

çığlıklar atıyorlardı. Bu bayramlarda gece kutlanan Katharmoi adı verilen gizemli 

arındırma törenleri çok önemliydi. Bu gizemli tören tanrı ile tarikata yeni giren kişinin 
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mistik evliliğini simgeliyordu. Sabazios’u simgeleyen bir yılan bir örtü altında 

tutuluyor. Daha sonra örtü yavaşça aşağı doğru çekilerek evlilik gerçekleştiriliyordu 

(Şahin, 2001: 162). 

Ege dünyasında, yılan figürünün görüldüğü diğer bir kült Zeus Meilikhios ile 

karşımıza çıkmaktadır. Zeus Meilikhios (Μειλίχιος), Zeus’un kimliğinde, bazen öç 

alan, bazen de bağışlayıcı ve yardımcı tanrı ikilemi şeklinde görülür. Birçok 

malzemede yılan olarak da simgelenmektedir. Ölüler kültü ile ilişkili olan bu 

görünümünde Ölülerin Koruyucu Tanrısı’dır. Erken dönemlerde ise toprağın 

ürünlerinin, bolluk ve bereketini sağlayan Khitonik bir kimliğe de sahiptir (Şahin, 

2001: 102). Bu kült Anadolu ve Yunanistan’da çok tanınan ve tapım gören bir külttür. 

Anadolu’da Ionia bölgesinde Smyrna’da Zeus Meilikhios, Ephesos’da Melikhios ve 

Karia bölgesinde Iasos’da bulunmuş olan bir adak yazıtı üzerinde Zeus Meilikhios, 

yine bu bölgede Knidos’da bulunmuş olan bir sunak üzerinde ise Zeus Meilikhios 

olarak geçmektedir. Kıta Yunanistan’a baktığımızda özellikle Atina ve limanı Pire’de 

de tapım görmüştür. Zeus Meilikhios tasvirlerin çoğunda sakallı yılan betimleriyle ve 

herhangi bir sıvı kabına doğru yönelmiş bir pozisyonda görülmektedir. Ele geçen çok 

sayıda Zeus Sabazios’a adanmış stel ve sunak üzerinde de benzer bir sahne betimi söz 

konusudur ve iki tarafında yılan olan kantharos ya da krater tasvirleri ile karşılaşılır 

(Şahin, 2001: 159-160), (Kat. No: 9, Kat. No: 15, Kat. No: 16, Kat. No: 17, Kat. 

No: 18, Kat. No: 19, Kat. No: 20, Kat. No: 21,Kat. No: 23,Kat. No: 24, Kat. No: 

40, Kat. No: 67). 

Serpensin hem yeryüzünde hem de yer altında yaşaması, dolayısıyla iki farklı 

dünyaya hâkim olduğuna dair gözlem onu gizem inancında önemli bir figür haline 

getirmiştir. Ölüm ve kötülüğü yer altıyla ilişkilendirilmiş, kendisine özgü olan 

vücudundan eski deriyi atıp yenilenmesi yeryüzünün yeniden canlanmasıyla 

ilişkilendirilmiştir. En eski dönemlerden itibaren serpense saygı duyulduğu gibi 

korkulan bir hayvan, bir ilah olarak da görülmüştür. Bu iki birbirine tezat durum 

serpensin dualist bir yapısı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de Yakındoğu 

ve Ege dünyasında yılana yüklenilen anlamlar zaman zaman farklılıklarla karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda serpensin yer aldığı arkeolojik malzemelerdeki ikonografik 

betimlemelerde mitoslarda konu edilen rollerine bağlı olarak değişkenlik ve çeşitlilikle 

karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar her toplumun ve coğrafyanın mitleri farklı olsa 
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da özde hep bir benzerlik mevcuttur. Çünkü kültürel alışverişte en önemli alanlardan 

biri olan mitoslar toplumların birbirlerine bağlanmasında ve birbirlerini etkilemede en 

önemli konumda yer almıştır. Bu mitolojilerde yer alan serpens figürünün toplumdan 

topluma aktarılarak bazı mitoslarda kendini tekrar ettiğini, bazılarında ise farklı 

motiflere dönüşmüş olduğunu söylemek mümkündür. 

Mezopotamya mitolojilerindeki serpens motifi; kötücül bir özellik gösteren 

ejderha Tiamat, Enuma Eliş mitinde yer almıştır. Ölümsüzlük otunu çalan yılan mitini 

Gılgamış Destanı’nda görmekteyiz. Yılanın, kartalla birlikte barış içinde yaşayıp daha 

sonra dostluklarının bozulduğunu anlatan Etana Destanı’nda serpens önemli bir 

figürdür. Bu Mitos sonraki dönemlerde de ikonografinin önemli temalarından biri 

haline gelmiştir (Kat. No: 42, Kat. No: 43, Kat. No: 72, Kat. No: 102, Kat. No: 103). 

Ningişzida’nın serpens motifiyle berekete ve ebedi bir hayata vurgu yapılmaktadır. 

Keza Mezopotamya mitoslarında Ningişzida bereket tanrısı olarak yer alır. 

Mezopotamya mitoslarında da yılan sembolünün dualist bir yapısı olduğu göze 

çarpmaktadır.  

Nitekim en eski çağlardan bu yana arkeolojik bulgularda yılanın bu dualist 

özelliği ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yaşamla iç içe olan, doğum-ölüm, iyi-kötü gibi 

öğelerin bir arada ve birbirleriyle olan mücadelesi olduğuna tanık oluyoruz. 

Bahsettiğimiz uygarlıkların, kültürlerin, inançların birçoğunda var olan yaratılış 

hikâyelerinde doğurganlığı, bolluk-bereketi, toprak ile içi içe tarımsal üretimi başlatan 

ve devam etmesini sağlayan yönünü görebilmekteyiz. Klasik dünyada Demeter 

mevsimsel döngü ve bereketin devamlılığı konusunda yılanla birlikte tasvir edilir. 

Betimlemelerde Demeter elinde yılanları veya yılanlar tarafından çekilen arabası 

üzerinde görülür (Kat. No: 3, Kat. No: 91, Kat. No: 92, Kat. No: 123, Kat. No: 125). 

Yılan figürünü incelediğimiz birçok uygarlıkta yılanın kötücül özellikler 

barındırmasının yanında iyileştirici, yeniden hayat vermesi gibi özellikleri de söz 

konusudur. Örneğin Knossos sarayındaki tapınak deposundan yılanlı tanrıça figürleri 

Minos çağı Girit’inde iyi ev perileri ve yuvanın koruyucuları olarak düşünülmektedir 

(Kat. No: 54, Kat. No: 55, Kat. No: 56). Diğer bir söylemle yılan figürünün anlamı 

ve niteliği ilişkili olduğu ilah ya da kahramanın özelliğine göre farklılık yansıtır. 
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Antik Yunan-Roma mitolojilerinde anlatılan yaradılış efsanelerinde serpens 

kültü yer almaktadır. Ophion yılanından yeryüzü ve gökyüzünün bütün öğeleri 

oluşmaktadır. Orpheus’un yumurtası yaşamı, doğanın yeniden uyanışını, bolluk-

bereketi temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  Thyphon yılanı, dünyaya tehditkâr ve tüm 

yaşamı kaosa sürükleyen bir canlı olarak görüldüğü için tanrılar tarafından yok 

edilerek, dünyanın düzeninin devam ettiği inancı hâkim olmuştur (Kat. No: 73, Kat. 

No: 85). Bunların dışında yılanın alt edildiği sahnelere de kahramanlığa ve güce vurgu 

yapan betimlemeler olarak malzemeler üzerinde yer verilmiştir (Kat. No: 39, Kat. No: 

68, Kat. No: 69, Kat. No: 70, Kat. No: 71). 

Herakles’in görevleri arasındaki Lerna Ejderinin öldürülmesi kaosun ortadan 

kaldırması ve düzenin yeniden sağlanmasının bir simgesidir (Kat. No: 86, Kat. No: 

87, Kat. No: 88). Öte yandan Tanrı Apollon’a saygısızlığının bedelini Laokoon, 

çocuklarıyla birlikte yılanlar tarafından deniz dibine çekilerek yok olma pahasına 

ödemiştir (Kat. No: 63). 

Serpens figürünü Oiroboros’ta ise sonsuz bir hayatın, ölümsüzlüğün sembolü 

olarak görmekteyiz. Kuyruğunu ağzına doğru götüren şekliyle bir döngüyü 

simgelemektedir. Hayat kaynağı güneş gibi düşünülmüştür. Yılan figürü de güneşin 

doğanın yeniden canlanmasında, mevsimsel döngüyü sağlaması gibi özelliklere benzer 

derisini değiştirmesi ve kıvrılmış bir şekilde oluşu bu döngünün bir varoluşu tasvir 

ettiği kabul görmektedir (Kat. No: 36). 

Yılan, Hellen sanatında nadiren dekorasyon şeklinde görüldüğü gibi 

cenaze(gömü) vazolarında ölümün bir sembolü olarak da kullanılan bir figürdür. Bu 

anlamda Geometrik dönemden mevcut örneklerde ölümü temsilen kulplar üzerinde, 

kap boyunlarında ağız kenarlarında plastik halde şekillendirilmiştir. Cook (1960: 20), 

bu örnekleri kesin birer bezeme uygulaması olarak değerlendirirken Coldstream 

(1968: 60), plastik yılanların kapların üzerindeki durumunu kapların mezar ya da gömü 

amaçlı işlevi ile ilişkilendirilir (Kat. No: 65). Nitekim Hellen toplumunda, yılanın 

ölülerin ruhlarını temsil ettiği düşünülmektedir. Dietrich’de yılanın bu evrede ölümün 

sembolü olduğuna inanmaktadır. Zira orijinal haliyle yılan khthonik bir semboldür ve 

ayrıca bereketi-bolluğu ve ölümü birlikte yöneten ilksel inancın ilahları ile (Potnia 

Theron) bağlantılıdır (Mitropoulou, 1977: 17,19). Dietrich (1967: 47), daha geç bir 
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evrede Homerik zamanda yılanın sanatta ve popüler inançta ölmüşlerin ruhunun 

dönüşümü şeklinde kutsallaştırıldığına inanır. Ona göre yılanlar bu evrede özellikle 

mezar koruyucusu olarak yeryüzüne yeniden gelen kahramanlarla alakalı 

görülmektedir. Yılanın sonsuz yaşamın bir sembolü olup olmayacağı tartışmalı bir 

konudur, çünkü antik dönem insanların dini inançlarının tüm ve kesin bilgisine sahip 

değiliz, fakat ölümden sonra yılan ve ruh arasındaki yakın bağlantı dikkat çekicidir. 

En azından kendi kendini yenileyen ve iyileştiren özellikleri ile yılanların,  yeniden 

yeryüzüne dönen ruhların yeni bedenlerini temsil ettikleri gibi metaforik bir değer 

taşıdıkları açıktır (Kat. No: 47, Kat. No: 50, Kat. No: 52,Kat. No: 93). Serpensler 

bazı tasvirlerde sahnedeki korkutucu anlatımı güçlendirici figürler olarak bazen de 

mitoslardaki rollerine uygun olarak betimlemelerde etkisiz şekilde yer alır (Kat. No: 

77, Kat. No: 78, Kat. No: 81, Kat. No: 90, Kat. No: 45). Antik Dönemin önemli bir 

malzeme grubu olarak karşılaşılan sikkeler üzerindeki cista mystica betimlemeleri 

Demeter ve Dionysos ayinlerinde taşınan kült eşyalarındandır. Form olarak farklılık 

gösteren silindirik veya dikdörtgen tasvirli bu sepetlerin içinde yarıya kadar sarkan 

yılanlar koruyucu bir niteliğin yanında Dionysiak törenlerdeki eril sembolizmin bir 

parçası olarak görülür (Kat. No: 109, Kat. No: 112, Kat. No: 114, Kat. No: 115, Kat. 

No: 119). 

Çalışmamızda serpens figürü erken örnekleri beraberinde Klasik Ege 

dünyasındaki mitoslar ve arkeolojik malzemelerden oluşan bir seçki çerçevesinde 

incelenmiştir. Ege dünyasında Klasik dönem, Hellenistik dönem ve Roma dönemi 

boyunca birçok stelde, kabartmada, adak levhalarında, boyalı tasvirlerde karşılaşılan 

serpens, önemli bir ikonografik figürdür. Farklı etki ve rollerde karşılaşılan figürün 

sembollerinin anlaşılabilmesi birlikte görüldüğü ilah ve yer aldığı sahne ikonografisi 

içindeki çözümleme ile mümkün olmaktadır. Asklepios da sağlık, Demeter de Bereket, 

Hermes de Psykhopompos, Zeus da koruyucu ve ölü kültü ile ilişkili görülürken tüm 

bu malzemelerdeki tespitlerde yazıtın varlığı veya buluntu yerinin bilinmesi 

ikonografik çözümlemede önemli bir etkendir. Bununla birlikte Serpens, kötücül 

özelliğiyle birlikte şifa veren, her yıl deri değiştirmesiyle ölümsüzlüğe vurgu yapan, 

olağanüstü özellikleriyle sıra dışı bir hayvan olarak günümüzde de halen tıbbın 

sembolü olmayı sürdürmektedir. 
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