
Zeus ile Hera'nýn oðlu olarak doðan Ares, Yunan mitolojisindeki
bel ki de en nefret edilen tanrýdýr. Öyle ki, babasý Zeus bile ona ço -
ðu zaman arka çýkmaz. Üvey kardeþi Athena, dövüþürken ona kar -
þý Herkül'ü destekler. 

Kaba kuvvetin, gereksiz þiddetin, korkunun ve savaþlarýn tanrýsý
Ares'in sevilmemesindeki en büyük neden, nedensiz savaþlar ya -
rat  masýdýr. Kana susamýþ bir tanrý olan Ares, çok sevdiði barbar
Trak ya lý lar ile Amazonlar arasýnda bulunmayý sever. Üstelik bu ra -
lar da baþýna türlü iþler gelmesine raðmen. Ayrýca, Truva savaþýna
bur nunu sokmasý ve Truvalýlarýn yanýnda yer almasý Yunanlý tan-
rýlarý en fazla kýzdýran unsurlarýn baþýndadýr. 

Ancak, en ilginç Yunan mitoloji öykülerinden birinin de baþ kah -
ra  manýdýr. Kabalýðý ve vahþiliði, üstelik hiç kimse tarafýndan sevil -
me mesi, onun tanrýlarýn en güzeli topal demirci tanrý Hep hais tos' -
un karýsý Afrodit'i baþtan çýkarmasýna engel olmamýþtýr. Kimi Yu -
nan mitleri, daha düðününün üstünden iki gün geçtikten sonra,
zor la evlendirilen Afrodit'in Ares ile düþüp-kalkmaya baþladýðýný
yazar. Bazý mitlerde bu iliþkiden Harmonia (uyum) isimli bir tan-
rýçanýn doðduðu da yazmaktadýr. Ancak kesin olan bir þey vardýr
ki; bu iliþkiyi öðrenen Hephaistos'un onlarý altýn bir að ile tuzaða
dü þürdüðü ve uygunsuz vaziyetteki bu çiftin bütün tanrýlarýn önü -
ne götürülerek alay edildiðidir. Bu rezaletten sonra Ares Trakya'ya,
Afrodit ise kocasýnýn boþanmasýnýn ardýndan doðduðu topraklara
yani Kýbrýs'a kaçar. 

Yunan mitolojisindeki benzer isimli çok sayýdaki öykülerden biri
Ares'in oðluna iliþkindir. Olympos'taki rezaletin ardýndan Ares
Trakya'da da boþ durmaz ve barbar Trakyalýlarý Amazonlar'a karþý
kýþkýrtýr. Çýkan savaþtan zevk alarak önüne geleni öldürürken ken-
disi adýna kafataslarýndan bir piramit inþa eden oðlu Kyknos'un
ölüm haberi gelir. Kyknos, piramiti tamamlamak üzeredir. Zirvede
tek bir kafatasý için boþ yer kalmýþtýr. Teselya kralýnýn kafasýyla zir-
veyi tamamlamayý düþünürken, Herkül'ün oradan geçtiðini görür.
Çýkýp Herkül'e meydan okur ve Herkül onu öldürür. Bu haberi alýr
al maz savaþ arabasýna atlayan Ares, kendisini kafatasýndan tapý-
nakla onurlandýran oðlunun intikamý için Herkül'ün üzerine sal dý -
rýr. Sert geçen kavganýn ardýndan Herkül bariz bir üstünlük kaza-
narak Ares'i kaçmak zorunda býrakýr. 

Ares, Yunan tanrýlarý içinde belki de en fazla utanç verici duruma
dü þen tanrýdýr. Kimsenin sevmediði bu tanrý sýk sýk zor durumlara
dü þürülür. Bunlarýn baþýnda  tunçtan bir küpe 13 ay boyunca hap -

se dilmesi gelmektedir. 

Günlerden bir gün Olympos tanrýlarý ziyafetteyken müthiþ gü rül -
tü lerle ayaða fýrlarlar. Bir türlü Olympos tanrýlarý arasýna kabul
edilmeyen, bir ölümlüden doðan dev cüsseli Poseidon'un oðullarý
Othos ve Ephialtes tanrýlara savaþ açmýþlar, gökyüzünü fýrlattýklarý
dev kayalarla bombalamaya baþlamýþlardýr. Üstelik, cüretkar yarý
tan rý bu iki dev, sadece Olympos'a kabul edilmeye diðer tanrýlarý
zor lamakla kalmayýp, en güzel tanrýçalarý Athena ve Hera'yý da is -
ter ler. Hera ki Zeus'un karýsýdýr!

Zeus çok sinirlenerek bu iþi halletmesi için Ares'i görevlendirir.
At hena'nýn alaylarý arasýnda savaþ arabasýna binen Ares, hýþýmla
iki devin üstüne saldýrýr. Ancak, bir an tedbiri elden býrakýr ve kal -
ka nýný indirir. Bu sýrada devlerden birinin fýrlattýðý kaya Ares'i ba -
yýl týr. 

Ýki dev Ares'i tunçtan bir küpün içine kapatýrlar. Ares'i diðer tanrý -
lar hiç sevmeseler de iki güçlü tanrýçaya göz koyacak kadar yoldan
çýk mýþ bu iki devin kazanmasýný da istemezler. Tanrýlarýn habercisi
Her mes uzun aramalardan sonra 13 ay sonra ölmek üzereyken
Ares'i bulur. Ares tekrar güneþ ýþýðýný gördüðünde Othos ve Ep hi -
al tes'in cezasý çoktan verilmiþtir. Ölüler diyarýnda yýlanlar tarafýn-
dan bir sütuna baðlanmýþlardýr. Yýlanlar her defasýnda dayanýlmaz
acýlar veren zehirlerini boþalttýklarý ýsýrýklarla iki devi rahat býrak-
mazlar, omuzlarýna tüneyen baykuþlar ise devamlý öterek beyin-
lerini týrmalarlar. 

Ares'in Truva savaþýna karýþmasý da Olympos'un tanrýlarýnýn hiç
sevmediði bir sonuç doðurmuþtur, özellikle de Hera'nýn. Ares,
Tru vanýn yanýnda savaþa katýlýp Yunanlýlarý öldürmeye baþladýðýn-
da eski bir defter yeniden açýlýr. Truva kralýnýn çapkýn oðlu Paris,
üç güzeller yarýþmasýnda Hera'yý deðil Afrodit'i güzel seçmiþtir.
Tru va savaþýnýn nedenlerinden biri de zaten budur. Hera, doðru-
dan savaþa müdahil olmadan önce Zeus'un iznini ister. Zeus, ka -
rý sýnýn karýþmasýna izin vermez ama ayný yarýþmanýn diðer maðdu -
ru Athena'nýn karýþmasýna izin verir. Athena'da Ares'ten en az

He ra kadar nefret etmektedir. Savaþçýlýðýyla ünlü kahraman Dio -
mo des'e destek vererek Ares'in üzerine saldýrmasýný saðlar. Ares,
görmediði Athena'nýn varlýðýný anlamadýðý bir þekilde elinden
mýz raðý düþtüðünde farkeder. Bu fýrsatý deðerlendiren Diomodes
Ares'i yaralamayý baþarýr ve Ares Truva savaþ meydanýndan çekil -
mek zorunda kalýr. �
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