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Bir İki Açıklama*

Yunanca kelimelerin, başta tanrı, insan ve yer isimlerinin imlaları;
bilim kitaplarındaki şekliyle, asıllarına uygun yazılmıştır. Eski Yunan-Latin metinlerinin ve klasiklerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca
çevrilmesine başlanmadan, yani 1940’tan önce Yunanca kelimeler,
Fransızcadan gelme bir alışkanlıkla, Türkçeye hep Latince söyleniş
ve yazılışlarıyla geçer, Yunanca “k, ai, ei”ler çokluk “c, ae, i” ile
gösterilir; Aisopos, Sokrates yerine Aesopus ya da Esop, Socrates
ya da Socrat der, öyle yazardık. Bu noktaya dikkat edilmelidir.
Yunanca kelimelerdeki y’ler ü gibi okunur. Mesela Odysseus
sözcüğü Odüsseus, Enyo kelimesi Enüo okunmalıdır; Kh: h, ph:
f, i: y okunacaktır. Örnekler – Akhilleus: Ahilleus, Aias: Ayas, Aineias: Ayneyas, Mykenai: Mükenay, Oreithyia: Oreytüya, Phoiniks:
Foyniks, Phrygia: Frügya...
Yunanca bir isim Latincede değişik olabilir. Mesela Akhilleus
Latinlerde Achilles (Aşil), Odysseus, Latinlerde Ulixes’tir (Ulysses:
Ülis). Aynı kişiyi, aynı kavramı belirten bir kelimenin iki dilde
değişmeler gösterip göstermediği, parantez içi hatırlatmalardan
anlaşılır.
Kitapta sadece Troia sözcüğü, hep y harfiyle, yani Türkçe imla
ile Troya şeklinde yazıldı.

* Kitap boyunca bazı kelimelerin önlerindeki ° işareti bu kelimeler için Küçük Mi
tologya Sözlüğü’ne (B. Necatigil, YKY, 2017) bakılmasını hatırlatır. Behçet Necatigil metinde bununla ilgili açıklama yapmamışsa da aynı sistemi Küçük Mitologya
Sözlüğü’nün içinde de kullanmıştır. (Yay. n.)
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