
 

 
Mediterranean Journal of Humanities 

mjh.akdeniz.edu.tr 

VII/2 (2017) 347-357 

Yeni Yazıtlar Işığında Ata Yadigarı (Patroos) Tanrı Ksanthos Kültü 

The Cult of the Ancestral (Patroos) God Xanthos in Light of New Inscriptions 

Nihal TÜNER ÖNEN 

Öz: İki başlık altında ele alınan buradaki makalede ilk olarak Lykialılar için antikçağ boyunca Letoon‟la 

birlikte bölgenin idari ve kült merkezi olma özelliğini sürdürmüş olan Ksanthos antik kentinden ele geçen 

ve her biri farklı zamanlarda ata yadigarı tanrı Ksanthos‟un rahipliğini yapmış kişilerin dikmiş oldukları 

heykellere ait olan dört yazıt tanıtılmıştır; ardından tanrı Ksanthos‟un kimliğine ilişkin var olan tar-

tışmalar değerlendirilmiş ve yeni öneriler getirilmiştir. Bunu yaparken günümüze kadar, Homeros‟un Ilias 

destanından itibaren adını bildiğimiz ve tanrıça Leto efsanelerine konu olmuş Ksanthos nehri ile özdeş-

leştirilen, fakat Lykia‟da genellikle baş tanrı Apollon için kullanılan παηξῶνο epithetini alması dolayısıyla 

diğer nehir tanrılarından ayrılan ve kent üstü bir tanıma kavuşan söz konusu tanrının konumunun yazıtlar 

ve antik kaynaklar üzerinden gözden geçirilerek irdelenmesi gerekli görülmüştür. Tanrı Ksanthos kültü-

nün kökenlerinin Hellenistik Dönem‟e dayandığı düşünülse de burada ele alınan yazıtların tümü Roma 

İmparatorluk Dönemi‟ne tarihlendirilmektedir. Yeni yayınlananlar dışında tanrı Ksanthos‟a ilişkin kent-

ten beş yazıt daha bilinmektedir. Bu durum söz konusu tanrıya ilişkin uzun süreli bu tapınımın önemini 

ortaya koymaktadır. 

Anahtar sözcükler: Lykia, Ksanthos, Ata Yadigarı Tanrı Ksanthos, Patroos 

Abstract: This article introduces four inscriptions carved on pedestals found in Xanthos which was the 

governmental and cult centre of Lycia together with Letoon during the antiquity. The statues were erected 

by different priests of Xanthos, the ancestral god in various times. The ancestral-god‟s controversial-

identity is also considered, and new aspects are brought to this topic. It is also thought necessary to 

reconsider the god‟s place within the inscriptions and ancient sources. The ancestral god Xanthos was 

identified with the river Xanthos, which is known from the Iliad of Homeros, has a role in the myths of 

the goddess Leto. However, the ancestral god differs itself from the other river gods by having the epithet 

παζξῶνο used generally for the chief god Apollo in Lycia. These inscriptions date from the Roman Period 

although it is thought that the cult of the ancestral god Xanthos had its origins in the Hellenistic period. In 

addition to these four inscriptions, five inscriptions mentioning the god Xanthos are known from the city. 

This situation reveals the significance of the longstanding worship to mentioned god.  

Keywords: Lycia, Xanthos, The Ancestral God Xanthos, Patroos 

Buradaki makalede Ksanthos antik kentinden ele geçen ve farklı zamanlarda ata yadigarı tanrı 

Ksanthos‟un rahipliğini yapmış kişilerin dikmiş oldukları heykellere ait olan dört yazıt 

tanıtılacak ve ardından tanrı Ksanthos‟un kimliğine ilişkin var olan tartışmalar değerlendirilerek 

yeni öneriler getirilecektir. Söz konusu yazıtlar ve tanrı Ksanthos‟a ilişkin diğer yazıtlar genel 

olarak MS II-III. yüzyıllara tarihlendirilirler (Ksanthos‟ta bulunduğu belirtilen yazıtlar için krş. 
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Baker & Thériault 2002, 304; Baker & Thériault 2003, 432; Baker & Thériault 2004, 318 (= 

SEG LIV 1464 [8]); Baker & Thériault 2006, 284. Krş. Baker & Thériault 2009, 65 dn. 5; 

Ayrıca Ksanthos‟a ilişkin epigrafi çalışmaları için toplu olarak bkz. Tüner-Önen 2014, 307-

322).  

Ata Yadigarı Tanrı Ksanthos Rahibi Apollonios’un Kent İçin Yaptığı Onurlandırma 

Üstten profilli, alttan ve sağdan kırık kireçtaşından heykel kaidesi. Tiyatronun hemen önünde 

konumlanan Batı Agora‟nın batısındaki bazilika alanında sürdürülen temizlik çalışması sı-

rasında, yapının kuzeybatısındaki duvar kalıntısında devşirme malzeme olarak tespit edilmiştir. 

Tam olmasa da ilk 6 satırına ait harflerin korunduğu yazıtta, tanrı Ksanthos‟un rahipliğini 

üstlenmiş olan Apollonios isimli bir Ksanthoslunun vatanı onuruna diktirdiği heykel adağı söz 

konusudur. 

Ölçüler: yük. 0.47 m; gen. 0.48-46 m; der. 0.32 m; harf yük.: 0.025-0.03 m. 
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Ἀπνιιώληνο Ἰάζν- 

λνο Ἀπνιισλίνπ   

            Ξάλ- 

[ζηνο] ἱεξαζάκελ- 

[νο πα]ηξ[ῴ]νπ 

          ζενῦ 

[Ξάλζνπ ηὸλ ἀλδξη-] 

[άληα ἀλέζηεζα ηῇ] 

       [πάηξηδη]  

[ἐθ ηλ ἰδίσλ θάηα] 

[ηὰ ἐςεθίζκελα]. 
 

Ata yadigarı tanrı Ksanthos’un rahipliğini yapmış olan (ben) Apollonios oğlu Iason oğlu 

Ksanthoslu Apollonios, [oylama ile alınan kararlar uyarınca bu heykeli kendi kesemden vatan için 

diktim]. 

 

Yazıt harf karakterleri dolayısıyla Roma İmparatorluk Dönemi‟ne tarihlendirilir. 
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Str. 1-2: Theophorik Apollonios ve herophorik Iason isimleri hem kentte hem Lykia‟da hem de 

güneybatı-batı Anadolu‟da oldukça sık karşılaşılan isimlerdir (Krş. LGPN V/B, 41-47: 

Ἀπνιιώληνο; 204-207: Ἰάζσλ).   

Yazıtın 6. satırından itibaren yapılan tamamlamalar kentten bu tanrıya ilişkin bilinen diğer 

yazıtlar göz önünde tutularak yapılmıştır. Zira bütün olarak ele geçen yazıtlar, alınan kararlar 

uyarınca (θάηα ηὰ ἐςεθίζκελα) tanrı Ksanthos‟un rahipliğini yapmış biri tarafından 

(ἱεξαζάκελνο παηξῴνπ ζενῦ Ξάλζνπ) vatan için (ηῇ πάηξηδη) yapılan heykel adağına (ηὸλ 

ἀλδξηάληα) ilişkin bir metin taşır. Heykelin dikildiğine işaret eden fiilin kişisi değişiklik 

göstermektedir (ἀλέζηεζα ya da ἀλέζηεζε). Fakat daha çok 1. tekil kişi belgelenmiştir. 

Ata Yadigarı Tanrı Ksanthos Rahibi Epaphrodeitos’un Kent İçin Yaptığı Onurlandırma 

Alt yarısı kırık, yazıtlı kısmı boylamasına kırılmış, üstten profilli ve alınlıklı, kireçtaşından 

heykel kaidesi. Yukarı şehri çeviren sur duvarının kuzeybatı bölümünün önünde bulunmaktadır. 

MS VII. yüzyıldaki sur onarım çalışmaları sırasında devşirme malzeme olarak kullanılmış, fakat 

sonrasında surdan kopup yamaca yuvarlanmıştır. Alınlığın iki köşesine köşe akroterleri işlenmiş 

ve ortaya tek satırlık bir yazıt yazılmıştır. Gövde kısmında ise 9 satır yazıt okunmaktadır. 

Ölçüler: yük. 0.81 m; gen. 0.62 m; der. 0.32 m; harf yük. 0.030-0.035 m. 
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  ζενῦ Ξάλζνπ.  

Ἐπαθξόδεηηνο Δὐ - 

ήλνπ Ξάλζηνο  

ἱεξαζάκελνο  

ζενῦ Ξάλζνπ  

ηὸλ ἀλδξηάληα  

[η]ῇ πάηξηδη ἐθ ηλ  

[ἰδίσλ ἀλ]έζηεζα  

[θάηα ηὰ ἐ]ςεθίζκελα. 

Tanrı Ksanthos’un. 

Ata yadigarı tanrı Ksanthos’un rahipliğini yapmış 

olan ben Euenos oğlu Ksanthoslu Epaphrodeitos, 

oylama ile alınan kararlar uyarınca bu heykeli 

vatan için kendi kesemden diktim. 

 

Yazıt harf karakterleri dolayısıyla Roma 

İmparatorluk Dönemi‟ne tarihlendirilir. 

 

Str. 1: İlk satırda, ikinci satırdan itibaren başlayan adak yazıtından ayrı tutularak, tek başına 
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genetivus casus‟ta verilen ζενῦ Ξάλζνπ ifadesi, söz konusu kaide üzerindeki heykeli betimliyor 

olabileceği gibi, Tanrı Ksanthos‟un kutsal alanının sınırlarına da işaret ediyor olabilir 

(Genetivus casus‟lu tanrı yazıtlarının tapınak/kutsal alan sınırlarına işaret etmesi hakkında bk. 

Akdoğu-Arca 2005, 47-58).  

Str. 2-3: Epaphrodeitos‟un babasının ismi, Ionia (Ephesos: SEG XXVII. 735; Kolophon: 

Macridy 1905, 172, 7), Pisidia (Pednelisos: SEG II. 727) ve Karia‟dan (Miletos: IMiletos 125; 

Aphrodisias: Ferrary 2005, 256; Mylasa: IK Mylasa 544) bilinmesine karşın Lykia‟da sadece bu 

yazıtta karşımıza çıkmaktadır (LGPN V/B, 161). 

Ata Yadigarı Tanrı Ksanthos Rahibi Aurelius Hermaios’un  

Kent İçin Yaptığı Onurlandırma 

Kireçtaşından yazıtlı heykel kaidesi. MS VII. yüzyılda tüm Lykia kentlerini tehdit eden Arap 

akınları sebebiyle onarılan Roma İmparatorluk Dönemi kent surunun (Courtils 2003, 37) güney 

duvarında devşirme malzeme olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Alttan ve üstten profillendiril-

miş olan kaidenin yazıtlı yüzeyi yana dönük şekilde örülmüştür. Kaide üzerinde, taşın 

kendinden kaynaklanan doğal çukurlar bulunmakta ve yazıtın bu çukurlara göre ayarlandığı 

görülmektedir. Toplam 12 satırdan oluşan yazıt net olarak okunabilmektedir. 

Ölçüler: yük. 1.71 m; gen. 0.53 m; der. 0.53 m; harf yük.: 0.022-0.25 m.  
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Αὐξ(ήιηνο) Ἑξκαῖνο Οξα 

Ἀιεμάλδξνπ Ξάv- 

ζηνο ἰεξαζάκελνο 

ηνῦ παηξῳ- 

νῦ ζενῦ Ξάλ- 

         ζνπ 

ηὸλ ἀλδξηάληα 

   ἐθ ηλ ἰδί- 

   σλ ἀλέζ- 

      ηεζα 

θάηα ηὰ ἐςεθίζκε- 

          λα. 
 

Ata yadigarı tanrı Ksanthos’un rahipliğini yapmış olan ben Aleksandros 

oğlu (H?) oras oğlu Ksanthoslu Aur(elius) Hermaios bu heykeli, oylama 

ile alınan kararlar uyarınca kendi kesemden diktim. 
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Yazıt Aurelius gens ismi dolayısıyla MS 212 sonrasına tarihlendirilir. 

Str. 1: Tanrı Ksanthos‟un rahipliğini yapmış olan Hermaios‟un babasının ismi olan Οξαο, 

şimdiye kadar sadece Lykia‟da - Ksanthos, Tlos, Pınara ve Telmessos- belgelenmiş yerel bir 

isimdir (Zgusta 1964, 379  § 1100-1; LGPN V/B 330).  

Rahip Hermaios‟un yaptığı adamanın adresi πάηξηδη / vatana, vatan için olarak belirtil-

memiştir. Fakat ele geçen diğer yazıtlardaki kayıtlar göz önünde bulundurulduğunda bu adama-

nın da vatana yapıldığı düşünülebilir.  

Ata Yadigarı Tanrı Ksanthos Rahibi Aurelius Antigonos’un Kent İçin Yaptığı Onurlandırma 

Alttan ve üstten profillendirilmiş, kireçtaşından olan bu heykel kaidesi. Batı Agora‟nın kuzey-

batısında, Roma akropolis‟ine doğru devam eden surların önünde, Ksanthos Nehri‟ne doğru 

inen dik yamaç üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu surlarda spolien malzeme olarak kullanıl-

mış olmalıdır.  

Ölçüler: yük. 1.08 m; gen. 0.51 m; der. 0.47 m; harf yük.: 0.035-0.40 m. 
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Αὐξ(ήιηνο) Ἀληίγνλνο  

Ἀληηγόλνπ Παπ – 

πίσλνο Ξάλζηνο,  

ἱεξαζάκελνο παηξῴ- 

νπ ζενῦ Ξάλζνπ ηὸλ  

ἀλδξηάληα ἀλέζηε- 

ζελ ηῇ πάηξηδη ἐθ  

ηλ ἰδίσλ θάηα ηὰ  

ἐςεθίζκελα. 

 

Ata yadigarı tanrı Ksanthos’un rahipliğini yapmış olan Pappion oğlu 

Antigonos oğlu Ksanthoslu Aur(elius) Antigonos, oylama ile alınan 

kararlar uyarınca bu heykeli vatan için kendi kesesinden dikti. 

Yazıt Aurelius gens ismi dolayısıyla MS 212 sonrasına tarihlendirilir. 
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Str. 1-2: Tanrı Ksanthos‟un rahipliğini yapmış olan Antigonos ve babasının isimleri hem 

Lykia‟da hem de güneybatı-batı Anadolu‟da Hellenistik Dönem‟den itibaren sıklıkla kar-

şılaşılan isimlerdendir (LGPN V/B 30-31). Dedesinin ismi olan Pappion ise, dilsel miras 

açısından farklı kökenlere dayandırılmaktadır (Zgusta söz konusu ismin, Lall-name olabileceği 

gibi, Phrygia‟dan ele geçen yazıtlardan yola çıkarak theophorik bir isim de olabileceğini; ayrıca 

hem Hellence hem de Latince‟ye uyabilmesinin yanında, Mysia ve Bithynia‟da belgelenen 

isimlerden dolayı Thrak kökenli bir isimlendirmeye de dayanıyor olabileceğini tartışır. Bu ko-

nuda bk. Zgusta 1964, 415 § 1199-24; Söz konusu isim için ayrıca bk. LGPN V/B 342). 

Ata Yadigarı (Patroos) Tanrı Ksanthos’a İlişkin Değerlendirme 

Ata yadigarı tanrı Ksanthos‟a ilişkin ilk belirlemeyi Ch. Fellows yapmış ve Ksanthos kentinde 

tespit ettiği bir yazıtta geçen Ksanthos isminin, kentin aynı isimli nehrinin kişileştirilmiş formu 

olarak nehir tanrısına işaret ettiğini belirtmiştir (Fellows 1841, 167 nr. 1165 = TAM II 294). Bu 

keşfin ardından Ksanthos kentinden bu tanrıya ilişkin bugüne kadar beş yazıt yayınlanmıştır 

(TAM II 293: Ικβξαηκηο Ἰάζν|λνο ηνῦ Ικβξα[ί]|κηνο Ξάλζηνο | ἱεξαζάκελνο | παηξῴνπ ζεν[ῦ] | 

Ξάλζνπ ηὸλ ἀλ|δξηάληα ζὺλ ηῇ | βάζη ἐθ ηλ ἰδί[σλ]; 294: [ἱ]εξαζάκελ[νο παηξῴ]|νπ ζενῦ 

Ξάλζνπ, γπ|κλαζηαξρήζαο ηῆο | ζεκλνηάηεο γεξνπ|ζίαο, ηειέζαο δὲ θαὶ | ἑηέξαο πιείνλαο 

πν|ιεηηηθὰο ἀξράο, ηῇ | παηξίδη ηὸλ ἀλδξη|άληα θαηὰ ηὰ ἐςε|θηζκέλα ἐθ ηλ ἰδί|σλ ἀλέζηεζα; 

295: Αὐξήιηνο Ἀιέμαλ|δξνο Ἀππαηίσ|λνο ηνῦ Ἀιεμάλ|δξνπ Ξάλζη[νο], | ἱεξαζάκελ[νο] | 

παηξῴνπ ζε|νῦ Ξάλζνπ | ηὸλ ἀλδξηάλ|[ηα ---]; 296: [Ἱέ?]ξσλ Ἐπαθξν|[δε]ίηνπ ηνῦ 

Αἴ[ζ|ρξ?]σλνο Ξάλζην[ο], | ἱεξαζάκε|[λν]ο παηξῴνπ ζε|[νῦ] Ξάλζνπ, ἀλέζη|εζα ηὸλ ἀλ|[δξη]άληα 

ἐθ ηλ | [ἰδί]σλ ηῇ παηξίδη | [θαζ]ὰ ἐςε[θίζαην] | [Ξαλζίσλ ὁ δῆκνο]. E. Kalinka tarafından 

παηξῴνη[ο ζενῖο] olarak tamamlanmış olan TAM II 267 nolu yazıt P. Baker ve G. Thériault 

tarafından yeniden değerlendirilmiş ve taş üzerinde yapılan okuma sonucunda Κιαύδηνο 

Δὐηύρεο | Βνῦο Ξάλζηνο ἱεξα|ζάκελνο ἐλδόμσ[ο] | παηξῴνπ [ζενῦ Ξάλ|ζνπ……] olarak 

düzeltilmiştir. Baker & Thériault 2009, 64 vdd.). P. Frei (1990, 1838 vd.) da, Roma İmparator-

luk Dönemi‟nde Lykia‟daki tanrı kültlerine yönelik çalışmasında ζεὸο Ξάλζνο‟u Ch. Fellows 

gibi, bugün Eşen Çayı olarak anılan Ksanthos Irmağı‟nın (Ξάλζνο πνηακόο) tanrısı olarak kabul 

eder ve Hellenistik Dönem‟den itibaren tapınım görmüş olabileceğini düşünür (1990, 1851).  

Ksanthos kentinin kutsal alanı Letoon ile birlikte antikçağ boyunca bölgenin idari ve kült 

merkezi olarak konumunu korumasında Ksanthos Nehri‟nin önemli bir payı vardır. Esasen kent 

ile aynı isme sahip olan bu nehir sadece Ksanthos için değil, Lykia için de kıymetli bir yere 

sahiptir. Homeros‟un İlias‟ında geçen Lykialılara ilişkin pasajlardan (II. 877: ηειόζελ ἐθ 

Λπθίεο, Ξάλζνπ ἄπν δηλήεληνο / ta Lykia’dan, girdaplı Ksanthos’tan gelmişlerdi; V. 479: ηεινῦ 

γὰξ Λπθίε Ξάλζῳ ἔπη δηλήεληη / girdaplı Ksanthos üzerindeki Lykia uzaktır zira; VI. 172: ἀιι‟ 

ὅηε δὴ Λπθίελ ἷμε Ξάλζόλ ηε ῥένληα / ne zaman ki vardı Lykia’ya ve coşkun Ksanthos’a) ve 

Herodotos‟un MÖ 540 civarında Lykia‟nın Persler tarafından ele geçirilmesini anlattığı 

bölümde geçen ifadelerden (I. 176, Herodotos burada Harpagos Ksanthos Vadisi‟ne gelince 

Lykialıların az ayıda olmalarına karşın kalabalık Pers ordusuna karşı bu vadide savaşıp erdem 

gösterdiklerini aktarır), Ksanthos kenti ve vadisinin, Lykia uygarlığının erken dönemlerinde 

Lykia ile eşdeğer tutulduğu anlaşılmaktadır (Bk. Bryce 1986, 39 vd.; Mellink 1995, 33 vd.; 

Bryce 2006, 144 vdd.).  

Lykia‟nın diğer nehirleri arasında en çok değiniye sahip olan Ksanthos Nehri Panyasis‟te 

Sibros olarak geçer (frg. 23: Σίβξῳ ἐπ‟ ἀξγπξέῳ πνηακῶ / gümüşi Sibros Nehri’nin kenarında); 

Strabon bu nehrin önceleri Sirbis (XIV. 3. 6: ὁ Ξάλζνο πνηακόο, ὅλ Σίξβηλ ἐθαινπλ ηὸ πξόηεξνλ 

/ önceleri Sirbis olarak adlandırılan Ksanthos Nehri) olarak adlandırıldığını aktarır; Eustathios 

ise sonradan Sirmis olarak yeniden isimlendirildiğini söyler (Comm. Il. III. 400. 21-23: Ἀγαζὴ 
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δὲ ἡ πεξὶ ηὸλ Λύθηνλ Ξάλζνλ γῆ, ὃο ιέγεηαη κὲλ ὕζηεξνλ Σίξκηο θιεζῆλαη/ Lykia Ksanthos 

(Nehri) etrafındaki arazi verimlidir, daha sonraları Sirmis olarak adlandırıldığı söylenir). J. 

Tischler (1977, 134), bu isimlerinin Likçe ya da Frigce kökenli olabileceğini ve “parlak” 

anlamına geldiğini düşünür. Ksanthos Nehri coğrafik olduğu kadar, bölgenin dini inancının 

temellerinin atılmasında da önde gelen bir etkiye sahiptir. Öyle ki antik söylenceye göre bu 

nehri, kökenleri Luwilerin ana tanrıçasına dayanan (Bryce 1983, 1-13) Leto ortaya çıkartmıştır 

(Quint. 11.20-26: Ἔλζ‟ ἄξα Λανδάκαληα Νενπηόιεκνο θαηέπεθλελ, ὃο ηξάθε ἐλ Λπθίῃ Ξάλζνπ 

<παξὰ> θαιὰ ῥέεζξα, ὅλ πνη᾿ ἐξηθδνύπνην Γηὸο δάκαξ ἀλζξώπνηζη Λεηὼ δῖ᾿ ἀλέθελελ 

ἀλαξξήμαζα ρέξεζζη ηξερὺ πέδνλ Λπθίεο ἐξηθπδένο, ὁππόζ᾿ ἑνῖν ζεζπεζίνπ ηνθεηνῖν 

πνιπηιήηῃζηλ ἀλίῃ δάκαϑ᾿ ὑπ᾿ ὠδίλεζζηλ ὅζελ ὠδηλεο ἔγεηξνλ / Gökleri gümbürdeten Zeus’un 

zevcesi Leto’nun, çocuklarını dünyaya getirdiği sıra doğum sancılarıyla kıvranırken ünlü 

Lykia’nın sert toprağını elleriyle eşeleyerek ortaya çıkardığı, Lykia’daki Ksanthos’un güzel 

akıntıları yanında büyüyen Neoptolemos’un Laodamas’ı öldürdüğü yerde). Leto, Lykia‟nın baş 

tanrısı olan Apollon ve kardeşi Artemis‟i doğurduktan sonra çocuklarını yıkadığı bu nehri 

Apollon‟un kutsal mekanı olarak belirlemiştir (Ant. Lib. Met. Syn. 35: ἡ δὲ πηνῦζα ηνῦ ὕδαηνο 

θαὶ ἀπνινύζαζα ηνὺο παῖδαο ηὸλ κὲλ Ξάλζνλ ἱεξὸλ ἀπέδεημελ Ἀπόιισλνο, ηὴλ δὲ γῆλ 

Τξεκηιίδα ιεγνκέλελ Λπθίαλ κεησλόκαζελ ἀπὸ ηλ θαζεγεζακέλσλ ιύθσλ / Sudan içip 

çocuklarını yıkayan Leto, Ksanthos’u Apollon’un kutsal mekanı olarak belirledi. Tremilis 

olarak söylenen yöreyi de önderlik eden kurtlardan dolayı Lykia olarak adlandırdı). MÖ I. 

yüzyılda yaşamış olan Diodoros da tanrı Apollon‟un tapınağının bu nehrin kenarında 

kurulduğunu kaydeder (V. 56. 1: Λύθνλ δ‟ ἐθ ηνύησλ παξαγελόκελνλ εἰο ηὴλ Λπθίαλ 

Ἀπόιισλνο Λπθίνπ ἱεξὸλ ἱδξύζαζζαη παξὰ ηὸλ Ξάλζνλ πνηακόλ / buralardan Lykia’ya gelen 

Lykos, Ksanthos Nehri’nin kenarında Lykia’lı Apollon’un tapınağını inşa etti). Aynı yüzyılda 

yaşamış Roma‟lı şair Vergilius ise Aeneas isimli ünlü destanında Ksanthos Nehri‟ni tanrı 

Apollon‟un kışlık ikametgahı olarak anar (IV. 143-144: qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique 

fluenta / deserit ac Delum inuisit Apollo / Kışını geçirdiği Lykia’yı, Xanthus Nehri’ni bırakıp da 

hani, anayurdu Delos’u görmeye geldiydi Apollon).  

Antik dünyada nehirlerin kişileştirilerek bir tanrı gibi tapınım görmesi sık karşılaşılan bir 

durumdur. Homeros‟un destanlarında hem Hellas‟ta hem de Anadolu‟da varlığı bilinen pek çok 

nehir mitolojik bir karakter olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında en ünlüleri Hellas‟ta 

Akheloos; Anadolu da ise Lykia‟daki Ksanthos‟la aynı ismi taşıyan Skamandros‟tur. Akarnania 

ile Aitolia bölgeleri arasında akan Akheloos Okeanos‟la Tethys‟ten doğma üç bin ırmağın en 

büyüğü ve ırmak tanrılarının kralı olarak anılır (Hom. Il. XXI. 194-196: θξείσλ Ἀρειώτνο / kral 

Akheloios). Troia ovasında akan ve insanlar tarafından Skamandros olarak adlandırılan nehir ise 

(Hom. Il. XX. 74: ὃλ Ξάλζνλ θαιένπζη ζενί, ἄλδξεο δὲ Σθάκαλδξνλ / tanrılar Ksanthos, erlerse 

Skamandros olarak adladırırlar), diğerlerinin aksine Okeanos‟un değil Zeus‟un oğlu olarak 

geçer (Hom. Il. XIV. 434; XXI. 2; XXIV. 693: Ξάλζνπ δηλήεληνο, ὃλ ἀζάλαηνο ηέθεην Εεύο / 

ölümsüz Zeus’in doğurduğu girdaplı Ksanthos’un) ve büyük bir tanrıdır (Hom. Il. XXI. 248: 

ζεὸο κέγαο / koca tanrı). Aktarımlar nehirlerin erken dönemden beri bir tanrı olarak saygı 

görmelerinin yanında tapınak ve rahipliklere de sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Öyle ki 

Homeros Skamandros‟un rahibi Dolopion‟un adını anar (Il. V. 77 vd.: ὑπεξζύκνπ Γνινπίνλνο, 

ὅο ῥα Σθακάλδξνπ | ἀξεηὴξ ἐηέηπθην, ζεὸο δ᾽ ὣο ηίεην δήκῳ / Skamandros’un rahipliğini 

yapan, halk nezdinde tanrı gibi saygı gören cesur Dolopion’un (oğlu)). Pausanias da, Hellas‟ı 

tasvir ettiği eserinde, Elis ile Arkadia bölgeleri arasında akan nehir tanrısı Alpheios‟un 

altarından bahseder (Paus. V. 14.6: κεηὰ δὲ ηνὺο θαηεηιεγκέλνπο Ἀιθεηῶ θαὶ Ἀξηέκηδη ζύνπζηλ 

ἐπὶ ἑλὸο βσκνῦ / söz konusu edilenlerden sonra, bir sunağın üzerinde Alpheios ve Artemis’e 

kurban keserler). Antik literatürde nehirlerin kişileştirilip birer tanrı gibi saygı ve tapınım 
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gördüklerine dair daha pek çok örnek vardır (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Waser 1909, 

2774-2815).  

Lykia‟da ise Limyros ve Meizoares nehir tanrılarının saygı gördüğü belgelenmiştir (Frei 

1990, 1814; Efendioğlu 2010, 44-48). Limyra kentinden doğan ve Finike sahilinde Akdeniz‟e 

dökülen Limyros Nehri‟nin bir tanrı olarak tapınım gördüğüne ilişkin antik kaynaklarda ve 

yazıtlarda herhangi bir veri bulunmazken, sadece kentin darp ettiği bir sikke üzerinde 

betimlemesi bulunur (Aulock 1974, no. 114). Phaselis kenti teritoryum sınırları içerisinde yer 

alan Mizir mevkiinde ele geçen yazıtlarda Potamos Meizoares (Πνηακὸο Μεηδνάξεο) isminde 

bir nehir ya da kaynak tanrısının adı geçer (İplikçioğlu, Çelgin & Çelgin 2001, nr. 20-24 (= SEG 

LII 1440-144). Bugün Göynük Suyu olarak adlandırılan ve oldukça cılız akan bu çay 

muhtemelen antik dönemde daha gür akıyor olmalıydı. Esasen adından da anlaşılacağı üzere söz 

konusu nehir tanrısının adı tanrı Ares ile bağlantılıdır (κείδσλ Ἄξεο / son derece yüce Ares). 

Söz konusu mevkiinin hemen kuzeyinde yer alan Ekizce/Sedir Yaylası denilen alanda tanrı 

Ares‟e ait bir kült yeri bulunmaktadır. Buradan ele geçen yazıtlarda da duaları işiten epithetinin 

yanı sıra κέγαο Ἄξεο / yüce Ares olarak adlandırılmaktadır ve söz konusu nehir tanrısı da adını 

buradan almış olmalıdır (Söz konusu adlandırmalar ve tanrı Ares‟in isminin bu akarsuya 

verilmiş olmasının Lübnan‟daki Ἄξεο nehriyle; Bithynia‟daki Ἄξενο (scil. πνηακόο) ve 

Boiotia‟daki Ἀξεία θξήλε ile karşılaştırılması hususunda bk. Şahin & Adak 2007, 223 vd.). 

Yukarıda bahsi geçen anlatımlardan ortaya çıktığı üzere Ksanthos Nehri, Ksanthos kentine ve 

aktığı yaklaşık 50 km.lik vadiye hayat verdiği için erken dönemlerden itibaren kutsal sayılmış 

ve Lykia‟nın baş tanrısı Apollon ile ilişkilendirilmiştir. Fakat Ksanthos Nehri her ne kadar 

kutsal sayılmış olsa da antik kaynakların hiçbirinde tanrı olarak adlandırılmamıştır. Öte yandan 

yazıtlarda kaydedilen tanrının da παηξῶνο ζεὸο olarak geçmesi, bunun nehir tanrısının ötesinde 

bir anlama sahip olduğunu düşündürmektedir. 

Ch. Fellows ve P. Frei‟ın aksine K. Keil (1850, 645 vd.) παηξῶνο ζεὸο Ξάλζνο‟u nehir 

tanrısı olarak değil de Ksanthos kentinin eponym Heros Ktistes‟i olarak düşünmüş ve tezini 

Byzantionlu Stephanos‟un Ksanthos kentine ilişkin maddesi, Dionysos Periegesis ile Panya-

sis‟in anlatıları ile desteklemiştir. Zira Stephanos Byzantios, kentin adını Mısır ya da Giritli olan 

kurucu Ksanthos‟tan aldığını bildirir (Steph. Byz. s.v: Ξάλζνο, πόιηο Λπθίαο. Ἑθαηαῖνο Ἀζίᾳ ᾗ 

Ξάλζνο ἐμίεζη πνηακόο. ἐθιήζε δὲ ἀπὸ Ξάλζνπ Αἰγππηίνπ ἢ Κξεηὸο νἰθηζηνῦ / Ksanthos 

Lykia’nın kentidir. Hekataios Asia’da (der), yanından Ksanthos nehri geçer. Ksanthos adındaki 

Mısır ya da Giritli kurucudan dolayı böyle adlandırılır). Dionysios Periegesis, kentin 

Lapeon‟un oğlu, Pataros‟un kardeşi olan Ksanthos tarafından kurulduğunu anlatır (Dion. Per. V 

129: Πάηαξνο θαὶ Ξάλζνο ιῃζηαὶ παῖδεο Λαπελνο βίνλ ἐθ ηνῦ πεηξαηεύεηλ ἀπνρξληα 

πνξηζάκελνη θαηέιπζαλ ηὴλ ηνῦ ιῃζηεύεηλ πιάλελ θαὶ ηῇ Λπθίσλ γῇ πξνζζρόληεο ᾤθεζαλ 

βεβαίσο ἐθεῖ θαὶ ἀπὸ κὲλ ηνῦ πξεζβπηέξνπ Ξάλζνπ πνηακὸο ἐθεῖ Ξάλζνο ἐθιήζε θαὶ πόιηο 

ὁκσλπκνο, / Lapeon’un eşkiya çocukları Patara ve Ksanthos korsanlıktan geçindirdikleri 

hayatlarını devam ettirirken korsanlık yapma macerasına son verdiler ve Lykialıların ülkesine 

gelip orada kalıcı olarak yerleştiler; Oradaki bir nehir, yaşça büyük olan Ksanthos’tan dolayı 

Ksanthos olarak adlandırıldı ve kent de aynı isimle anıldı). Panyasis ise Ksanthos‟u, Tloos ve 

Pinaros ile birlikte Tremiles ile Ogygie‟nin oğludur diye aktarır (Panyasis, frg. 23: ἔλζα δ' ἔλαηε 

κέγαο Τξεκίιεο θαὶ ἔγεκε ζύγαηεξα λύκθελ Ὠγπγίελ ἥλ Πξαμηδίθελ θαιένπζη Σίβξῳ ἐπ' 

ἀξγπξέῳ πνηακῶ πεξηδηλήεληη· ηῆο δ' ὀιννὶ παῖδεο Τινο Ξάλζνο Πηλαξόο ηε θαὶ Κξάγνο ὅο 

θξαηέσλ πάζαο ιείδεη' ἀξνύξαο. Burada yaşardı koca Tremiles ve eş yaptıydı kendine 

Praksidike diye de çağırdıkları nymphe Ogygie’yi, gümüşi renkte girdaplanan Sibros Nehri 

kıyısında. Azgın çocukları Tloos, Ksanthos ve Pinaros ve de tüm tarlaları zorla gasp eden 

Kragos’tu).  
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Fakat Ksanthos gibi ktisteslere tanrıdan çok bir heroos olarak tapınıldığı bilinmektedir. Her 

ne kadar bir kahraman olarak düşünülen ve sonradan tanrılaştığına inanılan Herakles‟e Patroos 

olarak Makedonia‟da tapım bulunsa da (SEG XLVIII 836 = Θεη Παηξώηση Ἡξαθι[εῖ]) bu gibi 

durumlar panhellenik anlamda yaygındır ve oldukça istisna örneklerdir (Farnell 1921, 269). 

Ayrıca patroos olarak belirtilen tanrılar genellikle bu ktistes ya da oikesteslerin taptıkları tanrılar 

olarak görülmektedir. Tanrı olarak ifade edilen Ksanthos‟un aldığı παηξῶνο ζεόο epitheti 

Lykia‟da genellikle baş tanrı Apollon için kullanılmıştır (IGR III 704 str. 38-39: ηὸλ παηξῶνλ 

ἡκλ ζεὸλ Ἀπό[ιι]σλα; Petersen – von Luschan 1889, 54 nr. 99: η πα|ηξώῳ Ἀπόι|ισλη; 

Heberdey & Kalinka 1897, 18 nr. 58: Ἀπόιισλη Π[α]ηξώῳ; TAM II 907: [Ἀπόιισλ]η παη[ξώῳ; 

TAM II 420: ηνῦ παηξῴνπ Ἀπόιισλνο; TAM II 905: ηνῦ θνηλνῦ ζενῦ π[αηξῴνπ Ἀπόιισλ]νο… 

etc.). Fakat onun yanında Artemis ile Leto (TAM II 267; 408: παηξῴνηο ζενῖο; FdXanth VII. 78: 

ηλ παηξῴ<σ>λ ζελ; SEG XLIV 1210: ηλ παηξῴσλ ΟΣ | Λήηνπο, Ἀπόιισλνο, Ἀξηέκ|ηδνο) 

ve Mısır tanrıları Serapis ile Isis için de kullanıldığı belgelenmiştir (TAM II 677 ve 679: ηνῖο 

παηξῴνηο ζενῖο Σαξάπηδη θαὶ Ἴζηδη. Bu epithetin Apollon‟un Lykia‟ya mahsus olduğunu 

vurgulayıp diğer tanrılar nezdindeki önemini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılması hususunda 

bk. Frei 1990, 1753-1765. Παηξῶνη ζενί için ayrıca bk. Parker 2008, 201-214.). Ksanthos‟ta ele 

geçen bir yazıtta ata yadigarı tanrı (patroos) Phoibos‟un (παηξῶνο ζεὸο [Φ]νῖβνο) da kentte bir 

rahipliğinin bulunduğu öğrenilmektedir (Baker & Thériault 2006, 284). 

Sonuç  

Daha önceden yayımlanmış olan Ksanthos Patroos yazıtları ile burada ele alınan yazıtlar her ne 

kadar, „παηξσόο ζεόο Ξάλζνο‟ olarak belirtilen tanrının kentin önde gelen kültlerinden birine 

sahip olduğunu; Ksanthos‟ta tanrıya ait bir tapınağın bulunduğunu ve rahiplerinin, oylama 

sonucu alınan kararlar uyarınca heykel adağında bulunduklarını ortaya koymaktalarsa da, 

tanrının kimliğininin -Nehir tanrı ya da heros ktistes olarak- kesinleştirilmesi hususunu tartış-

malı bırakmaktadırlar. Esasen „Ata Yadigarı Tanrı Ksanthos‟un hem kent hem nehir hem de 

doğrudan tanrı Apollon ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Zira Ξάλζνο adlandırması yine nehir, 

kent ve Apollon‟a ilişkin alegorik bir epitheton olmalıdır. Bu kapsamda Demeter‟in sarışın ol-

masından kaynaklı olarak almış olduğu ksanthe (Hom. Il. 5. 500: μαλζὴ Γεκήηεξ) epithetonuna 

benzer şekilde buradaki Apollon‟a da sarışın olmasından dolayı ksanthos (sarı) sıfatı verilmiş 

olabilir. Böylece Likya Birliği‟nin ortak tanrısı olan; Ksanthos‟un hemen yanıbaşındaki Le-

toon‟da Leto ve Artemis ile birlikte patrooi theoi olarak görülen ve Lykia‟nın birçok kentinde 

patroos olarak adlandırılan Apollon ile farklı bir tanrı olduğunu belirtmek ve doğumunun 

ardından Ksanthos Nehri‟nde yıkanmasıyla oluşan bağla da kökenini daha çok Ksanthos kentine 

bağlamak mümkün olabilecektir. Ksanthos kentindeki παηξῶνο ζεὸο [Φ]νῖβνο yapısı da bunla 

benzer ve aynı nedenlerle bu şekilde yazılmış olsa gerektir. Ayrıca tanrılara yönelik bu tür 

sahiplenme ve tanımlamalar İkinci Sophistik Dönemi‟n karakteristik özellikleri arasındadır.  

Son olarak, şimdiye kadar ele geçen söz konusu yazıtların hepsinin de, MS VII. yüzyılda 

Arap akınlarına karşı tamir edilen kent surunun, Ksanthos Nehri boyunca devam eden batı ve 

kuzeybatı kısmında devşirme malzeme olarak kullanılması dolayısıyla tanrıya ilişkin olası 

tapınağın, “Batı Agora” olarak adlandırılan agorada, Ksanthos Nehri‟ne bakan bir konumda 

olduğu düşünülebilir. Yazıtlarda adı geçen rahiplerin alınan bir karar uyarınca adadıkları söz 

konusu heykeller de burada dikilmiş ve külte ilişkin ritüeller de burada uygulanmış olmalıdır. 
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