ARTEM~S'~N MEMELER~N~N S~RR~~
(Bir Çözüm Önerisi)
Dr. YILMAZ ÖZEN
Y~l 1954, Efes'te kaz~lar uzun bir aradan sonra tekrar ba~lar. Kaz~lar~n
tüm sorumlulu~u yine Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'ndedir. Otto Bendorf
ve Josef Keil dönemi kaz~larm~n devam~n~~bu kez Franz Miltner sürdürecektir. Fakat Miltner'in 1959 y~l~ nda erken ölümüyle çal~~malar~~Fritz Eichler,
Prof. Wetters yürütürler.
1969 y~l~ nda John Tod Wood'un aramaya koyuldu~u Artemis Tap~na~~'n~n bulunmas~ndan sonra çe~itli duralclamalara, kesintilere kar~~ n yine de
pek çok ~ey yap~lm~~t~ r Efes'te. St. John Kilisesi, Meryemana Kilisesi, Liman
Yolu, Agora, Serapis Tap~ na~~, Selsus Kütüphanesi, Tiyatro, Odeon,
Pritanaion, Domitian Tap~na~~ , Mermer Cadde ve Kuretler Caddesi kaz~l~ p
ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Pritanaion'un yani o zaman~n Belediye Saray~'n~ n kaz~s~~s~ras~nda (1956)
tüm kaz~~ekibini hayretler içinde b~ rakan bir olayla kar~~la~~lm~~ur. Topra~~n
derinliklerinde sar~l~ p sarmalanm~~~bir heykele ula~~l~ r. Heykel sanki ölümsüzlük uykusuna yaur~lm~~~gibi özenle gömülmü~tür. Büyük olas~l~ kla bilerek
isteyerek oraya saklanm~~t~ r. Bu heykel hemen hepimizin bildi~i, hatta
yak~ndan tan~d~~~~"Çok Memeli" denilen Artemis heykelidir.
Efes, M.Ö. III. yüzy~lda ikiyüzbini a~an nüfusuyla büyük, kozmopolit bir
kent olmu~tur. Roma devrinde ~rk çe~itlili~i kadar inanç çe~itlili~i de artm~~~
çok tanr~ l~~Yunan ve M~s~rl~ lara, Yahudilere bu kez gün geçtikçe say~lar~~ve
güçleri artan H~ ristiyanlar kaulm~~ur. H~ ristiyanl~~~ n Roma devlet dini olmas~yla beraber hakimiyet H~ ristiyanlar~n eline geçmi~~fakat di~er inanç guruplar~~da varl~ klar~n~~sürdürmü~ lerdir. Bayan Skolastika inanc~~kuvvetli zengin
bir Romal~~ H~ristiyand~ r. Kendi paras~ yla bir hamam yapunr kentin orta yerine. Ta~~gibi malzemeler kentin k~ smen terkedilmi~, ihmale u~ram~~, de~i~en ya~am ko~ullar~~ kar~~s~ nda önemlerini yitirmi~~binalar~ndan toparlan~ r.
Pritanaion da en önemli ta~~kaynaklar~ndan biridir. I~çiler ta~lar~, bloklar~~
söküp üçyüz metre kadar ötedeki hamam in~aat~na ta~~rlar. Harap belediye
binas~~ ve etraf~ndaki kal~nt~ lar aras~ nda Artemis'in heykeli de bulunmakta-
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d~ r. Çal~~an i~çiler, belki i~çi ~efleri çok tanr~ l~~ inanç gurubundand~ r.
Tanr~çalar'~= heykelinin H~ ristiyanlar~ n in~aaunda ta~~parças~~ olarak kullan~ lmas~ n~~ hazmedemediler herhalde. Bu nedenle heykeli sar~ p sarmalay~ p
gömdüler orac~ kta topra~~n alt~na.
Ayn~~yerde öncekinden biraz daha küçük ama yine de normal insan boyunda bir ba~ ka Artemis heykeli bulunmu~ tur. Bu ikincisinde kullan~lm~~~
olan mermer cinsi çok yüksek kalitededir. Her iki heykelin hemen her ~eyleri ayn~d~ r. Ayr~ ld~ klar~~baz~~noktalar vard~ r tabii. Örne~in birincisi üç katl~~
bir ba~l~ k, bir kolothos ta~~ rken di~eri gayet sade, üstü düz bir ~apka giymi~tir. ~kincinin ayaklar~n~ n iki taraf~ nda, yerde geyik ya da köpek oldu~u san~lan iki hayvan vard~ r. Bir ba~ka kaz~da bulunmu~~üçüncü bir Artemis heykeli
daha vard~ r. Hemen hemen ayn~~özelliklerde, yine iyi bir mermerden oyulmu~~ama çok daha küçüktür. Bu üç heykel de bugün Selçuk Arkeoloji
Müzesi' ndedir.
~imdi gelelim heykellerin ortak özelliklerine; Her üçü de çok memelidir. Üçünün de dirsekleri k~ r~ k, ön kol ve eller öne uzanm~~~ve aç~kt~ r. Eller,
heykelin taban kaidesine baston benzeri birer destekle ba~lanm~~ur. Ama bu
destekler ortada yoktur, k~ r~lm~~~kaybolmu~ tur. Sadece birinin kaidesinde
bastonun son parças~~yere ters kapanm~~~bir saks~~gibi durmaktad~ r. Bu destekler "alt~ n asa"d~ r diyenler olmu~ tur. "Baston"dur diyenler olmu~tur.
Heykel yap~ m tekni~i bak~ m~ ndan öne uzanm~~~kol ve elleri desteklemek gerekmi~~olabilir. Ama biz bunlar~~destek yapmay~~gerektirmeyen sikke ve ta~~
oymalar~ nda da görürüz. Sikke ve ta~~oymalar~ nda bu destekler bir halkalar
zinciri ya da bir yumrular zinciri ~eklinde oyulmu~tur. Baz~~Artemis tasvirlerinde bunlar oldukça kal~n birer yün ip ~eklinde ellerden yere kadar sarkar,
yere de~ece~i noktan~ n biraz üstünde yan~lm~yorsam üç parçaya ayr~l~ r, yere
üç parça halinde ula~~ r. Bunlar hep sanatç~n~ n fantazisinin ürünü ~ekillerdir.
Sanatç~~olay~~ öyle görmek, öyle resmetmek istemi~ tir. Istemi~tir ama, sanatç~ ,
tanr~lar, inançlar konusunu i~lerken alabildi~ine serbest, alabildi~ine hür
de~ildir. Sanatç~, yayg~ n kan~lara, inançlara, yayg~ n kabul gören öze uygun,
bu özden sapmamak, uzakla~mamak ko~uluyla ~ekil seçiminde serbestdr. O
nedenle bu formlara öyle kolayca söylenip geçildi~i gibi alt~n asa ya da basit
birer destek, birer dayanak gözüyle bak~ p geçemeyiz. Bunlar Artemis'e yüklenen anal~ k, bereket tannçal~~~~özelliklerinin birer ifade unsurlar~d~ r.
Neyse... Biz dönelim yine heykellerimizin tasvirine; Büyük boydaki heykelin ön kollar~~ve elleri yoktur. Dirsekte ön kolun üst kola sonradan tak~ld~-
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~~n~~gösteren bir demir çubuk deli~i vard~ r. El ve kollar~ n fildi~inden ya da
alt~ndan yap~l~ p tak~ld~~~~say~~ileri sürülmü~tür. Ben hiç sanm~yorum bu parçalar~ n heykelin kendi ta~~ndan ba~ka bir maddeden yap~lm~~~olaca~~n~ .
Nefis bir esteti~e sahip bu güzelim heykele ku~~kondurman~ n alemi var m~?
Bence bu say da alt~ n asa gibi bir idealize etme çabas~~mahsulüdür.
Heykellerin ba~lar~ n~ n arkas~nda birer dolunay yuvarla~~~vard~ r.
Boyunlar~ nda akrep, yengeç, ikizler gibi astrolojik sembollerin tümünü kapsayan birer gerdanl~k, sonra memeler, kollar~~üzerinde birer arslan, etek bölümünde üçer üçer yanyana dizilmi~, ayaldardan yukar~~ do~ru yükseldikçe
her biri daha büyükçe resmedilmi~, karaca, bo~a, kanad~~ at ya da sfenks
benzeri hayvan motifleri görülür. Bu motifierin her biri bir~eyleri, birer anlam~~sembolize eder. Ama bu yaz~m~z~n konusu bunlar~~ aç~ klamak de~il.
Bunlar~~ konuyla ilgili hemen her kitapta bulmak mümkündür. Ben çok
farkl~~bir konuyla, hatta bugüne kadar ileri sürülen hemen tüm yorumlar~~
yads~yarak onlar~ n yerine yeni bir yorumu koymak, koymaya çal~~mak için bu
yaz~y~~kaleme al~yorum.
Yaz~ m~ n ba~l~~~ ndan da anla~~laca~~~gibi konumuz Artemis'in
Memeleridir.
Bunlar Meme De~ildir
Çe~idi Artemis heykel ve kabarmalar~ nda say~lar~, söylendi~ine göre,
onbirden az k~ rkdörtten çok olmayan bu yumrular~n meme ba~lar~~ yoktur.
Ayr~ ca bir çok Artemis heykelinde bu yumrular illa gö~üs bölgesinde de de~ildir. Baz~lar~nda kalça hizas~ nda ve kalça bölgesini çepeçevre çevirecek ~ekilde s~ ralanm~~lard~ r. Yine baz~lar~ nda göbek çukurunun alt~ ndan bir tek
meme ile ba~lay~p yukar~~do~ru her s~rada, bir artarak gö~üs bölgesine kadar
yarlm~~lard~ r. Benzetmek gerekirse arka ayaklar~~üzerinde dikilmi~~çok memeli bir kurt ya da bir köpek gibi kar~n ve gö~üs bölgesi yumrularla kaplanm~~~gibidir.
Bunlar Sallum Halinde Ar~~O~ulu Da De~ildir
Milat öncesinde Efes kentinin sembolü olarak ar~~motifi benimsenmi~dr. Efes sikkelerinin baz~lar~ n~n bir yüzünde ar~~ di~erinde Artemis vard~ r.
Ayr~ ca Artemis ve rahibelerine Yunan dili hakimiyetindeki bölgelerin baz~lar~ nda "Melissa" yani ar~~ ad~~verilmi~ tir. Bu nedenle olsa gerek Artemis'in
yumrular~ , bir ar~~ o~ulunun sembolik gösterilmi~~biçimidir diyenler olmu~tur.
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Bu memeler yumurta, üzüm ya da hurma salk~m~~da de~ildir.
Bilindi~i gibi eski Yunan aleminde insanlar, korktuklar~, sak~nd~ klar~,
kendilerince izah edemedikleri do~a olaylar~n~~ i~in kolay~na kaçarak birer
tanr~~ya da tannçaya havale etmi~ ler böylece olaylar~~izah güçlü~ünün içinden, s~yr~l~p ç~km~~lard~ r. Bu tannlara, tannçalara da kendi kafalar~nda birer
insan biçimi vermi~ler, onlar~~ölümsüz k~lm~~lar, konu~ma, dü~ünme ve
edimlerini insanlar~ n yapuklanyla büyük benzerlikler gösterecek biçimde
~ekillendirmi~lerdir. ~nsan hayalinin yaratt~~~~bu tanr~lar, tanr~ça ve yar~~tanr~lar aleminin figüranlar~, onlar~n edimleri mitolojik anlat~mlar~ n konusu
olmu~tur.
Artemis de bu mitolojik tannçalardan biridir. Kökeni geriye do~ru evrimlerle, benzetmelerle Anadolu'nun anatannças~~Kibele'ye kadar dayand~r~l~r. Artemis sonras~ nda da bu kez Meryemana Artemis benzeri özelliklerle
donauhr.
Kibele de, Artemis de, Meryemana da birer anad~ r. Anal~ k yarat~c~l~kur,
verimdir, döldür, tohumdur, meyvedir. Ana, mahsül verendir. ~~te bu verim,
bu meyve olgusu nedeniyle Artemis'in memeleri mahsul, meyve sembolü
olabilecek hemen her ~eye benzetilmeye çal~~~ lm~~ur. Bunlar memedir
denmi~tir. Bunlar bal veren an sallum~d~r, hurma sallum~d~ r denmi~tir. Oysa
bunlar~ n hiç birisi Artemis'in yuvarlak ya da oval yumrular biçiminde ~ekillendirilmi~~bu sembolerini aç~klamaya yetmemektedir.
Benzetmelerden önemli say~lan bir di~eri de bu yumrulann bo~a testisleri olabilece~i ~eklindedir. Artemis tap~na~~ nda adak olarak bo~a da kurban
edilirmi~. Bo~a= kanl~~testisleri al~n~r torbas~yla, belki de torbas~z cellada
bulunan a~açtan yap~ lma büyük Artemis heykelinin boynuna gerdanl~ k gibi
as~l~rm~~. ~~te memeler bu bo~a testislerinin sembolle~tirilmesiymi~. Artemis
tap~na~~ n~ n bugün Selçuk Müzesi'nde bulunan adak yerinin yani suna~~n~ n
dar yan yüzünde bo~a oldu~u söylenen büyükçe bir hayvan kabartmas~~
vard~ r. Bu hayvan Artemis'in memelerinin kanl~~bo~a testisleri olabilece~ine
kan~ t olarak gösterilmektedir. Aksilik bu ya sunaktaki kabartman~ n bir bo~a
oldu~u da kolay kolay iddia edilemez. Bu olsa olsa bir buza~~, bir dana
olabilir, zira kabartmada testisleri gösterilmemi~ tir. Memelerin bo~a testisine
benzetilmeleri için bir ba~ ka neden bo~an~ n da tanr~ çan~ n kutsal
hayvanlar~ndan biri olmas~d~ r. Yunan dilinin konu~uldu~u baz~~ bölgelerde,
özellikle Attika'da, Lemnos (limni) adas~nda ve Anadolu'da Kapadokya'da
Artemis'in bir ad~~ da 'Tauro' ya da 'Artemis Tauropolos' yani 'bo~a'd~ r.
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Peki Nedir Bu Meme Görünümlü ~eyler?
$u sikkeye bir bak~n. Asl~~san~r~ m Selçuk Müzesi kolleksiyonunda olacak.
M.S. I. yüzy~ la ait bir Roma sikkesi bu. Yeni bir buluntu falan de~il bu sikke.
Resmini hemen bütün Efes kitaplar~ nda görmek mümkün. Fakat bugüne
de~in iyi yorumlanmam~~~olacak ki Artemis'in memelerinin s~rr~~çözümsüzlü~ünü koruyageldi. Sikke üzerindeki Artemis figürü, görüldü~ü gibi neredeyse tamamen bu meme benzeri yumrulardan olu~turulmu~. Ellerden ba~layal~m; Ön kollar dirsekten k~r~ k öne uzanm~~, eller aç~k, bir ~eyler, yumrular yani tohumlar at~yor topra~a, ekiyor. Tohumlar topra~a üç kola aynld~ ktan sonra ula~~ yorlar. Yün ipli Artemis tasvirlerinde de ipin topra~a de~meden önce üç aya~a, üç kola ayr~ld~~~n~~daha önce söylemi~tim. E~er ara~t~rmam s~ ras~ nda bu yün ipli ya da yün halath Artemis tasvirini görmemi~~olsayd~m bu sikkedeki üç aya~~~bir Artemis mabedi olarak yorumlar ve mabedinin kutsall~~~n~~topra~a ekilen tohumlara yüklemek için tohumlar~~ mabedi
içinden ya da üstünden ekiyor derdim. Bu yorum yün ipli tasvire kar~~n yine
de yap~ labilir. Ama ben bu üç aya~~~Artemis'in bakire, kad~ n ve ana olu~u
gibi üçlü özelli~inin sembolü olarak görüyorum diyece~im.
Topra~a dü~en tohumlar~~izlemeye devam edelim. Tohumlar topraktan
Artemis'in ayaklar~~ alt~ ndan vücuduna giriyor ve vücutta gö~üs bölgesine
do~ru yükseliyorlar. Tek tek yükselenler yan~ nda bir tanesi var ki sanki ete~in bacaklar aras~~luvr~m~ym~~~gibi yukar~~kadar kesintisiz uzan~ yor. Bu tohumun, art~ k daha gerçekçi bir ifadeyle söyleyelim, bu yumrunun yukar~~
uzam~~biçimi Artemis'in çok k~vr~ml~~elbise ya da etekle tasvir edildi~i tüm
heykel ve röliyefierindeki luvr~mlann anlam~n~~aç~ klamaya yetiyor. Bu noktaya biraz sonra yine dönece~im. ~imdi yumrular~~izlemeyi sürdürelim.
Görüldü~ü gibi gö~üs bölgesinde Artemis bunlar~~ço~aluyor. Bu sikkede ve
Selçuk Müzesi Artemis heykellerinde ço~altma gö~üs bölgesinde gösterilmi~.
Ama ba~ka Artemis tasvirlerinde vücudun ba~ka yerlerinde de ço~altu~~n~~
görüyoruz. Gö~üsü üstünde alt~~tane yumru bulunan bir Zeus heykelinin,
Tegeal~~Zeus Labraundos'un da var oldu~unu biliyoruz. Artemis'in verimlilik
özelli~i Yunan karas~ nda bu kez Zeus'da görülmek istenmi~~herhalde.
Artemis'in vücudunda ço~alan yumrular, sikkede ba~~ n iki tarafindan bir taç
formunda yükseliyor ve ba~~üstünde bir diademe, bir kolothosa benzetilen
~ekliyle gürül gürül gerçek dünyaya, insanlara aluullyor, daha do~rusu f~~k~ ruhyor. Sanki bir harman makinasm~n oldu~undan bu~day taneleri ak~yor.
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~~te bu devri daimi, bu olu~umu çe~itli sanatç~lar eserlerinde az ya da
çok stilize etmi~ler. Kimisi ba~~üstünden f~~luran ürün kütlesini üç katl~~yüksek bir ba~l~~a dönü~türmü~. Baz~~sikkelerde fi~luran bu mahsul demeti sikkeyi çevreleyen "Diana Ephesia" kelimelerinin ilk harfleriyle ba~lant~l~~olarak resmedilmi~tir.
Bir ba~ka ilginç Artemis tasviri ve Somay Onurkan hocam~z~n 1969 y~l~~
gibi oldukça eski bir tarihte inceleyip sam ve kandar~m Belleten'in Temmuz
1969 say~s~nda yay~nlad~~~~bir Artemis Pergaia röliyefidir. Stilize biçimiyle bir
ba~yap~t diyebiliriz bu röliyef için. Perge kaz~lannda tiyatroda bulunmu~. Bir
paye kabartmas~~bu eser. Akantils yapraklanyla çerçevelenmi~, üsdü akl~~iki
bölümden olu~uyor. Alt k~s~m Artemis'in elbisesinin etek k~sm~. Ost k~s~m~n
ortas~nda bir yüz, ba~~nda yüksek bir ~apka (kolothos), çene alt~nda pileli bir
elbise yakas~, yaka= alt~nda hilal biçimli bir ay, ay~n alt~nda üflemeli çalg~lar~n borusu gibi iki büyük delik, deliklerin iki yan~nda bo~um bo~um, son
bo~umlan yumru ~eklinde iki sütuncuk, bu sütuncuklann bitti~i yerde ikisinin aras~ndan ba~lay~p hilalin, ba~~n ve yüksek ~apkan~n iki taraf~ndan yukar~ya, ~apka= sonuna kadar uzanan birer k~l~ç ya da belki daha güzel bir
benzetme, tüfek ucuna tak~lm~~~birer süngü benzeri iki uzanu var. Bu uzanular yüzün çene hizas~nda yüze yakla~acak ~ekilde k~nhyor, orada birer dirsek
olu~turuyorlar. Bu ayr~nt~lar~~inceden inceye anlatmamm nedeni ~u; Süngü
gibi uzanumn yan~nda ayakta duran insan benzeri birer figür var. Bunlar birer elleriyle süngü dirse~ine bir~eyler koyuyorlar. Koyduklar~~ o ~eyler de yukan do~ru yumru yumru s~ralan~yor, yükselip uzakla~~yor. Yukar~~do~ru uzan~p giden bir ba~ka yumru s~ras~~da çene alt~ndaki hilal ay~n uçlar~ndan ç~kan yumrular. Bütün bunlarla anlat~lmak istenen; Artemis ekilen tohumlar~~
ço~alt~r, ürünün bol ve verimli olmas~n~~sa~lar ve bunlar~~dünyaya, insanlara
ula~t~nr. Bu yumrular öyle söylendi~i gibi birer koribant büstü falan de~ildir, olamazlar. Yanda ayakta duran iki figür de Nike de~il, yukar~~kald~rd~klar~~da birer çelenk de~ildir. Bunlar Artemis'in kendisidir. Vücudunda ço~altu~~~taneleri do~aya göndermesinin sembolize ifadesidir. Taneleri iki
ucundan do~uran hilal ay Artemis'in genç k~zl~k simgesidir. Hilal alt~ndaki
saksafon borusu gibi yuvarlaldar ya yumrularm halka ~eklinde tasviridir ya da
bu Artemis kabartrnasm~n alt yar~s~ndan yani ayak, bacak, etek k~sm~ndan
yukar~~yükselen tanelerin gövde üzerine ç~kt~~~~sembolik iki deliktir.
Deliklerin iki yan~ndaki iki sütuncuk da birer "alevsiz me~ale" de~il, yine kabartma= alt yar~s~ndan yukan gelip gö~üs bölgesinde belirginle~en, belki
iki delikten ç~km~~~ürün tanelerinin bo~umlu biti~ik tasviridir.
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Yumrular~n hep etek k~sm~ndan, a~a~~dan gelip gö~üs k~sm~nda ortaya
ç~kt~~~n~~söyledik. ~imdi bir de etek bölümünü irdeleyelim. Bu bölüm üç firiz ku~a~~na ayr~lm~~. Her ku~akta bol k~vr~ml~, yerlere kadar uzanan etekleriyle 6-7 kad~n resmedilmi~tir. Herbirinin elinde büyükçe, yuvarlak bir~ey
vard~r ve ço~u, bunlar~~bulunduklar~~ku~a~~n tavan çizgisine kadar kald~rm~~lard~r. Bu kad~n figürleri çe~idi hareketleri yapmakta olan Artemisler olabilir. Ellerindeki ürünü üst yar~daki stilize Artemis'e ula~urmak için yukar~~
kald~rmaktad~rlar. Kad~n figürlerinin kal~n k~vr~ml~~etelderi yerden yukar~~
yükselmekte, baz~lar~nda figürün eli, koluyla bütünle~mektedir. Etek luvr~mlanmn kaba, kal~n i~lenmi~~olmas~~da bunlar~n, yerden gelip Artemis'in vücuduna giren tanelerin, tohumlar~n yükseli~, ilerleyi~~~ekli olarak yorumlanmas~n~~mümkün hatta zorunlu k~lmaktad~r kan~mca. Bu i~lem ileri sürüldü~ü gibi belki lir e~li~inde dans ederek yer almaktad~r. E~er bu figürler
Artemis pozlan ise dans fikrine kaulamayaca~~m, ama bunlar bol ürünü kutsayan kad~nlarsa dansla kutsuyor olabilirler.
Yerden ba~layan kal~n k~vr~ml~~ ete~i olan Artemis örneklerini Perge'de
'Meydanda bulunmu~~Artemis kabartmas~nda ve Sütunlu Cadde'de bulunan
sütun üstündeki Artemis kabartmas~nda da görmek mümkün. Di~er taraftan
sütun üstündeki Artemis kabartmas~nda sa~~omuz üstünde bir yumru görülüyor. Bu yumru Artemis'in okdan~mn üstü olarak yorumlanm~~. Bu parça
okdan de~il, Artemis'in vücudundaki yumrularm bu kez tannçan~n ba~~ndan
de~il de omuzundan gerçek dünyaya at~ld~~~n~~göstermektedir. Benzer
yumruyu ayn~~omuz ba~~nda okdanla hiçbir ili~kisi olmayan bir ba~ka artemis
kabartmas~nda "Oniki burç kabartmal~~Artemis diski"nde de görürüz. Bu
diskin hilal biçimli ay~nda da yumrular görünmektedir. Bu yumrular da biraz sonra hilal ay~n uçlanndan dünyaya aulacaldard~r. Çe~idi Artemis ba~lar~nda görülen ~~~n taçlan denilen ~ekiller de ürünlerin dünyaya auh~~yollar~n~~gösterir. Taçl~~Artemisleri yapan sanatç~lar~n de~erlendirmesi bu yönde
olmu~tur. Sütunlu kabartmadaki Artemis'in ikili tac~ndan a~a~~ya, ayaklara
kadar bir pelerin uzan~r. Bu da san~r~m firlaulan ürün tanelerinden baz~lar~n~n tekrar topra~a tohum olarak dönmesi olay~n~n simgesel gösterdi§ biçimi olabilir.
Artemis'in memeleriyle ilgili yorumum bu kadar. Benim katk~m, görevim burada tamamlamyor. ~leri sürdü~üm görü~ü hiç de bilimsel bir üslupla
ifade etmedi~imin fark~nday~m. "Öyle de~ildir, budur, böyledir" gibi sert
ifadeler kulland~m. Söylemek istediklerimi yumu~atmak, bilim üslubuna yak~~~r hale getirmek istemedim. Çünkü bu yaz~m, konuyla ilgisi olabilecek bi-
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lim çevrelerine oldu~u kadar konuyla ilgisi sadece merakl~~okuyucu çerçevesinde kalanlara da hitap etmek amac~yla kaleme al~nm~~t~r. Olay~n bilimsel
taraf~n~, bilimsel de~erlendirmesini eminim ki hocalar~ma, bilim adamlar~m~z tekrar gözden geçireceklerdir.
Ben bu yorumumla Artemis yorumlar~na bir yenisini katt~~~ma inan~yorum. Yorumum genel kabul görürse çok mutlu olurum, sevinirim.
Not "Artemis'in memeleri hakk~ndaki Y~lmaz Özen'in bu görü~ü kendisine at~f yap~lmadan kullan~lamaz, yay~nlanamaz."

Y~lmaz Özen

Artemis

Artem ~~~

M.S .1. Yüzy~l Sikkesi

Oniki burç tasvirli ve Artemis kabarunah clisk.

Artemis kütt tasvirli kabartmamn üst
bölümü.

Artemis kütt kabartmanm etek bölümü.

