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Yunan Toplumunun
İnanç Bağlamındaki Arınma Ritüelleri
Purification Rituals of Greek Society in the Context of Faith

Hüseyin YILDIRAN1

Özet
Arınma her toplumda uygulanan dini bir ritüeldir. İnsanlar tanrı ile iletişime geçebilmek,
kutsal mekânlara girebilmek ve yaşamın normal seyrinde devam etmesi için bedenini, zihnini
ve yaşadığı mekânı arındırmak istemişlerdir. Bu araştırmanın amacı yunan toplumunun
arınma kavramına bakış açısını anlamak ve toplumun arınma ritüelleri hakkında bilgi
vermektir. Araştırma kapsamında katharsis, inanç bağlamında ele alınmış ve yunan
toplumundaki arınma ritüelleri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda ritüeller altı başlık
altında toplanmıştır. Bunlar agosun temizlenmesi, tapınak girişindeki temizlik, evlilik öncesi
temizlik, doğumdan sonraki temizlik, kurban kesmek ve cenaze sonrası temizliktir. Bu
ritüellerde su, kan ve kükürt en sık tercih edilen ana maddedir. Su ve kan kişinin bedenini
arındırmada, kükürt ise mekânı arındırmada kullanılmıştır.
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Abstract
Purification is a religious ritual practiced in every society. People wanted to purify
their body, the place they live in and mind in order to be able to communicate with god, to
enter sacred places and to continue the normal course of life. The aim of this research is to
understand the perspective of Greek society on the concept of purification and to give
information about the rituals of the society within the scope of the research, purification was
studied in the context of faith and purification rituals in Greek society were investigated. As a
result of the study, the rituals were gathered under six titles. These include cleaning of agos,
cleaning at the entrance of the temple, cleaning before marriage, cleaning after birth, sacrifice
and cleaning after funeral. In these rituals, water, blood and sulphur are the most preferred
main substances. Water and blood were used to purify the body; sulphur was used to purify
the space.
Keywords: Catharsis, Ritual, Greek Society, Faith, Cleaning
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GİRİŞ
MÖ 1200-1000 arasında Dorlar Yunanistan’a saldırmış ve Miken Uygarlığı’nı
yıkmıştır. Yıktıkları bu uygarlığı zamanla benimsemişlerdir ve Akhalar ile Dorların
karışımından yeni bir uygarlık doğmuştur. Bu uygarlık üç bin yıllık bir geçmişin ve kültürel
birikimin üzerine kurulmuştur. En büyük etkiyi de kendisine en yakın olan uygarlıklardan
almıştır. Bunlar Minos ve Miken uygarlıklarıdır. Yunan uygarlığı Miken ve Minos
uygarlıklarının kalıntıları üzerinde yükselmiştir (Şenel 1970, 13). Kurulan bu uygarlık
kendilerini uygar, diğer toplumları barbar olarak görmektedir. Kıta Yunanistan’ın adı
kaynaklarda Hellas olarak geçmektedir ve kendilerine Hellenler demektedirler (Emir 2012, 4).
Mitosa dayanan Yunan dini, sadece bir inanç sistemi değil aynı zamanda yaşam
tarzıdır. Antik Yunanlılar doğadaki herhangi bir objeye değil o objenin yaşamsal döngülerini
sağlayan tanrılara inanmışlardır. Tanrılara tapınaklar yaparak, kurban kesme ve arınma gibi
pek çok ritüeli gerçekleştirerek ve tanrıların onuruna festivaller düzenleyerek ibadetlerini
gerçekleştirmişlerdir (Emir 2012, 4-5).
Her toplumda olduğu gibi Yunan toplumunda da yapılan eylemlerin sonuçları kişiyi
olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan kötü eylemler kişinin kirlilik ile dolu olmasına sebep
olur. Bu yüzden kişi, tanrılar ile temasta bulunamamakta ve kutsal mekânlara girememektedir.
Aynı zamanda yaşadığı toplumu da etkilemektedir. Kirlilik ile dolu olmak için sadece
günahkâr eylemde bulunmak gerekmemektedir. Örneğin, doğum yapmak veya yaptırtmak;
cenazede bulunmak kirlenmek için yeterlidir. Tüm bu kirlilik hallerinden kurtulmak için
arınmak gerekmektedir. Arınmak için kullanılan bazı kaynaklar vardır. Bunlar su, kan ve
kükürttür.

1. Katharsis Kavramı
Katharsis (κάθαρσις) kavramı Türkçe’ye arınma olarak çevrilir ve Grekçe’sinde
olduğu gibi temizleme, temizlenme ve saflaşma anlamlarına gelmektedir (Can, 2007, s.63).
Aristoteles bu kavram ile ilgili olarak Poetika’da ‘Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve
korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir’2 demiştir. Bir başka deyişle arınma kir,
kirlilik veya kirletici maddenin uzaklaştırılmasıdır. Cinayet, savaş veya kült gerekliliklerin
2

Aristoteles, 6. Bölüm.
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ihlali, tanrılara saygı duyulmaması gibi ilahi hoşnutsuzluk arındırma gerektirir. Ancak,
herhangi bir kasıt içermeyen doğum, ölüm, evlilik ve hastalık gibi yaşamın normal seyrine ait
durumlarda arındırma gerektirir. Sadece kişiler değil, yerler ve binalar da arındırılır. Kirlilik
hali genellikle tekrarlanabilecek bir durum olduğundan, arınma ritüelleri tekrarlanabilir
(Kazen 2018, 220). Arınmak, kelime anlamı bakımından hem fiziksel hem de ruhsal
temizlenmeyi ifade etmektedir. Günümüzde temizlik dendiği zaman insanın aklına öncelikle
su gelmektedir. Antik dünyada da su temizleyici özelliğinden dolayı dinsel ibadetlerde ve
arınmada oldukça sık kullanılmıştır.
Mircea Eliade; “Suda her şey erir böylece her şey geçmişe karışır, her şey suya
battıktan sonra yok olur, hiçbir biçim hiçbir işaret, hiçbir olay varlığını sürdüremez. İnsanlar
için suya batmanın ölümle eşdeğer bir anlamı vardır. Her tür biçimi parçaladığı için ve
geçmişi sildiği için suyun arındırma, yeniden oluşturma ve doğurma özelliği vardır. Suya
batan her şey ölür suya batan kişi tıpkı günahsız bir çocuk gibidir, geçmişi yoktur. Yeni bir
yaşama başlayabilir” demiştir (Eliade 2009, 202).
Su ritüellerde farklı şekillerde kullanılır. Örneğin; daldırma, serpme ve dökme gibi
şekillerde kullanılır. Kullanılan diğer temizleyici ise tütsüdür. Böylece kirlilik hali
çıkarılabilir, gönderilebilir veya yok edilebilir (Kazen 2018, 222).
Sağlıklı bir insan bedenindeki kirler ve aşırılıkla baş edebilirdi. Ancak yapamadığı
durumlarda yiyecekler, ilaçlar, yıkama ve tütsüleme ile tüm vücudu arındırılıp eskisi gibi
kendi kendine baş edebilmesi sağlanırdı (Blidstein 2012, 31). Felsefe alanında da kullanılan
bu terim sanat felsefesinin temel kavramlarından biri olmuştur ve bu alandaki içeriği gündelik
kullanımından çok farklı değildir. Ancak daha derin bir kavram olarak zihinsel ve ruhsal
arınmaya işaret etmektedir (Can 2007, 63-64). Yunan felsefesinde bu kavram duyguların
boşaltımı, kişinin olumsuz duygularından arınması anlamına gelmektedir. Kısacası bu terim
insan ruhunun fazlalıklarını bir dengeye götüren, acıma ve korku duygularından arınmayı
ifade eden psikolojik bir süreçtir (Bağır 2018, 44).
Bu bölümde katharsis kavramı hakkında genel bir çerçeve çizilmiştir. Farklı
alanlardaki kullanımlarına örnekler verilmiştir. Bu kavramın farklı alanlarda kullanımları olsa
da inanç bağlamında değerlendirdiğimizde diğer alanlardan ayrılmaktadır. Çalışmamız
kapsamında

katharsis

kavramı

inanç

bağlamında

ele

alınmıştır

ve

bu

yönde

değerlendirilmiştir. Bu bağlamdaki temel amaç bedenin ve ruhun arınmasıdır. Bu ritüeller
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inanç odaklıdır ve bir inanışın getirisidir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında ritüeller
açıklanmıştır.

2. Agosun Temizlenmesi
Asylia, terimi ilk olarak MÖ 6. yüzyılda kullanılmıştır. Bu kelime dokunulmazlık,
dokunulmayan anlamlarına gelmektedir (Pedley 2005, 97). Yunanca’da çalmak anlamına
gelen Sylan (κλεπτω) fiilinden türetilmiş ve tanrının kutsalındaki çalınmaz, dokunulmaz eşya
ve insanları

tanımlamaktadır (Mikalson 2010, 22).

Dokunulmazlık kavramı için

hiketia/hikesia da kullanılmıştır. Herhangi bir şiddetten kaçınmak için bir yere veya kişiye
sığınan kişiye hiketes, bu sığınma durumuna ise hiketeia/hikesia denilmiştir. Bu sebeple
tapınağa sığınmış olan kişiler dokunulmaz sayılırdı. Ayrıca tanrıya ait bir heykel ve sunağa
dokunan kişiye de artık dokunulmazdı (Sarıkaya 2012, 69). Tapınağa sığınanlar tanrının
varlığına saygı duyuyorlar demekti ve tanrının koruması altına girmelerine olanak sağlardı.
Bu kişileri öldürmek ya da zarar vermek büyük bir suç olarak görülmekteydi (Mikalson 2010,
147).
MÖ 6. yüzyılın sonlarında Lydialı Paktyas, Perslere karşı başarısız bir ayaklanma
gerçekleştirir. Bu olay sonrasında Kyme şehrine sığınmacı olarak girer. Persler teslim
edilmesini talep eder ve bunun üzerine Kymeliler, Didyma kâhinine danışırlar. Aldıkları
cevap Paktyas’in Perslere teslim olur. Bunun üzerine elçi olarak gönderilen Aristodikos
kehanet merkezinin etrafında dolaşarak kuşları kovar ve yuvalarını bozar. Bu sırada
tapınaktan bir ses duyulur (Chaniatos 1996, 65). Herodotos bu olayı şöyle anlatır:
‘Tapınaktan şöyle bir ses gelir: ‘Hey, sen! İnsanların en dinsizi, ne yapıyorsun?
Tapınağıma sığınmış olanları kaçırtıyorsun.’ Aristodikos cevap verdi: ‘Ya sen,
efendimiz, sığınanların gayretli savunucusu, sen de Kymelileri bir sığınmışı
teslime çağırmıyor musun?’ Orakl şöyle cevap verdi derler: ‘Evet, çağırıyorum,
ama bunu günaha girip yakın zamanda yok olasınız ve bir daha orakle gelip
sığınmışları teslim edelim mi diye soramayasınız diye yapıyorum.’ (Herodotos I.
159).
Bir diğer örnekte ise Aristoteles Alkmaionidai klanının sığınmacıları öldürerek
işlediği günahtan bahsetmektedir. MÖ 632’de Kylon, destekçileri ile birlikte Atina
Akropolisini işgal eder. Ancak Alkmaionidai ailesinden Megakles’in önderliğindeki Atina
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yurttaşları tarafından kuşatılır. Kylon ile kardeşi Megara’ya destekçileri ise sığınmacı olarak
Athena Polias Tapınağı’na sığınırlar. Megakles ile adamları, Kylonun destekçilerini
öldürürler; bu agos, yani günahkâr eylem, katilleri ve onların soyundan gelenleri lekeler. Bu
agosun yani günahkâr eylemin defedilmesi gerekir (Eco 2017, 597-679). Bu tarz hikâyeler
insanların ahlak ve inanç anlayışını test etmektedir. Buradaki mesaj açıktır. Tapınağa sığınan
kişiler her ne olursa olsun korunmalıdır. Tapınağın koruyuculuğu sorgulanmaz (Mikalson
2010, 22). Agos’un temizlenmesi için iki yol vardır. İlk önce günahkârları o topraklardan
göndermek, daha sonra kült düzeyinde bir dizi eylem gerçekleştirmek gerekir. Üç yüz
yurttaştan oluşan bir jüri, sığınmacı katillerinin suçlu olduğunu ilan eder, onları ve aile
üyelerini de sürgüne gönderir. Kirlilik kaynağı ortadan kaldırıldıktan sonra şehrin
arındırılmasına geçilir. Tanrının şehirdeki hâkimiyetinin yenilenmesi için yeni tapınak ve
sunakların

inşa

edilmesi

gerekmektedir.

Böylelikle

şehir

kült

açıdan

yeniden

yapılandırılmıştır (Eco 2017, 597-679). Bu türden toplu bir arınma için Giritli Epimenides’ten
yardım alınmıştır (Burkert 1985, 102). Çünkü, bazı arınma ritüelleri kendi kendine
uygulanırken, bazıları ise ritüel uzmanları tarafından uygulanmaktadır (Kazen 2018, 220).
Yunanların katilleri kandan arındırmaya bakış açısı şu şekildedir: Kan, kan ile
arındırılır. Orestes 3 ile ilgili olarak, Aiskhylos ritüelin nasıl gerçekleştiğini şöyle aktarır;
‘Lekeyi temizlemek için, bir domuz yavrusu kanı kirlenmiş adamın üzerine dökülecek şekilde
kurban edilir; ardından kan, su ile temizlenir. Böylece leke temizlenir. Louvre Müzesi'ndeki
Apulia kraterinin üstünde, Orestes’in ritüel arınması gösterilmektedir4 (Burkert 2012, 68-69).
Yunan toplumunda cinayet ile ilişkili durumlar kirlilik sebebi olarak görülürdü.
Birini kan akıtarak öldürmek en büyük kirliliklerdendir ve şehri de kirletirdi. Kaza sonucu
birinin ölümüne sebep olmak bu kadar kirli sayılmazdı (Visser 1984, 196). Bu noktada önemli
bir ayrım vardır. Bu durum iki şekilde ele alınmıştır. Kaza ya da kasıt olmasına göre
değerlendirilmiştir. Kasıtlı ve bilerek öldürmek en büyük kirlilik sayılmıştır ve cezası o
topraklardan sürülmektir. Sadece kendisi değil tüm aile bireyleri de bu cezaya çarptırılır. Kaza
sonucu öldürmede ise kan ile arınma yolu seçilmiştir.

3

Agemmemnon ile Klytaimestra’nın oğludur. Babası Truva Savaşı’ndayken annesi, babasının kuzeni ile aşk
yaşamaya başlar. Agememnon savaştan döndüğünde karısı tarafından öldürülür. Kardeşi Elektra, Orestes’i
saraydan kaçırır. Orestes büyüdüğünde intikamını almak için annesi ile sevgilisini öldürür. Anne katili olduğu
için intikam perileri Erinye’ler tarafından kovalanır. Atina’da mahkemede yargılanıp Apollon tarafından
arındırılır (Erhat 1996, 224).
4
Bkz. Resim 4.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 11, Bahar 2020, ss. 53-72.
__________________________________________________________________________________________

3. Tapınak Girişindeki Temizlik
Yunan tapınakları bazen şehrin dışından veya yakın bölgelerinde bazen de tarım
alanları ve şehir arasında yer alırlar. Bu durumlarda tapınak ile şehir arasında kutsal bir yol
olur. Kutsal yollar sınırda yaşayanlar için temas ve takas noktası oluştururlar (Eco 2017, 597679). Kentin sınırları içinde yer alan tapınak sadece dini işleve sahip değildi, aynı zamanda o
kentin sınırlarının belirlenmesine de yardımcı olurdu. Kent sakinleri arasında bağlantı kurar
ve alışverişi kolaylaştırırdı (Pedley 2005, 12). Tapınaklar burada yapılan kültler sayesinde
toplumsal toplanma alanları olmuştur. Örneğin; kurban kesme töreni sunakta gerçekleşir ve
hayvanın kanı oraya akıtılırdı. Adaklar ve dualar tanrısal heykellerin önünde yapılmaktaydı
(Eco 2017, 597-679).
İnsanlar tanrılarla buluşma yeri olarak tapınakları belirlemişlerdir. Tanrılarla iletişim
için insanların temizliğine dikkat etmeleri gerekiyordu. Eğer ibadet eden kişi temizlenmediyse
kutsal alanın maneviyatını zedeleyebilirdi. Bu alan kirletilmez, fani şeylerden mümkün
olduğunca uzak tutulurdu (Cole 2004, 130). Tapınağın kutsallığı bazı temel davranış
kurallarına uymayı gerektirir. Örneğin; tapınak çevresinde sevişmek, doğurmak ve ölmek
yasaktı. En genel ifadeyle tanrılarla temas etmek için insanın katharos, yani saf olması
gereklidir. Ulaşılması gereken saflık düzeyi yazıtlarda çok kısıtlı anlatılmıştır. Örneğin;
Arkadia’da ki bir tapınakta MÖ 3. yüzyılda hamile veya emziren kadınların tapınağa girmesi
yasaktır (Eco 2017, 597-679). Aynı şekilde Atinalı tarihçi Plutarkhos, sinekler, köpekler ve
kadınların Kronos Tapınağı’na giremediğini söylemiştir. Sinekler kurbanın cesediyle
beslendiği için pis sayılırdı. Kadınlar ise burada kirli sayılan bir hayvan ile eş görülmüştür.
Kadınların kirli sayılmasının sebeplerinden biri de bedenlerinin doğal işleyişi üzerine söz
sahibi olmamalarıdır. Lindos’taki bir tapınağa düşük yapmış bir kadın, köpek ya da eşek, ölü
ya da lohusalık dönemindeki kadınla temas edenler giremezdi (Cole 2004, 104).
Tapınak girişinde yapılması gereken arınmanın detayları fazla bilinmemektedir. Bu
süreçte hangi yollar izlendiğine dair kanıtlar azdır. Ancak tapınağa girmek için vücudun
katharos, yani saf olması gerekir. Tüm kirlilik kaynakları kutsal mekândan uzak tutulmalıdır.
Katiller veya günahkâr eylemlerde bulunanlar için temiz suyla basit bir arınma, gerekli saflık
düzeyine ulaşmak için yeterli değildir (Eco 2017, 597-679).
Vücut temizliğinde kullanılan su ile ritüel arınmadaki suyun kullanım şekli
birbirinden farklıdır. Su; vücut temizliğinde yıkanmak şeklinde kullanılırken, arınma
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esnasında serpiştirme şeklinde kullanılmıştır. Bu işlemler için perirrhanterion5 ve louterion6
kullanılmıştır. Perrirhanterion ile louterion arasındaki fark aynı görüntüye sahip olmalarına
rağmen kullanım amaçlarıdır (Cevizoğlu 2008, 284). Perirrhanterion, temizlik işlevinin yanı
sıra kutsal alana girildiğinin ve gerekli özenin gösterilmesi konusunda bir uyarı olarak da
kullanılmıştır. Amaç kirleri yok etmek olduğu için içine konan su saf bir kaynaktan
gelmelidir. Bu su havuzu yıkanmak için kullanılmazdı. Arınmak isteyenlerin üzerlerine su
serperek kendilerini arındırması için kullanılırdı (Cole 2004, 45).

4. Evlilik Öncesi Temizlik
Antik Yunan ailelerinin kızları on beş yaşına geldiklerinde evlendirilip damadın
ailesine katılmaktadır. Evlilik töreni esnasında eşinin evine ritüellerle kabul edilmektedir.
Aileye kabul edildikten sonra onlarla birlikte evin dini ritüellerine, cenazelerine ve mezar
kültlerine katılmaktadır. Bu nedenle Yunanlarda kızlar evin geçici üyesi kabul edilmektedir
(Emir 2012, 20). Evlendikten sonra hayatlarının çoğunu eşinin ailesinin evinde geçirecekleri
için bu şekilde düşünülmektedir.
Evlilik törenleri genelde kışın yapılmakta ve iki-üç gün sürmektedir. Törenin ilk
gününde gelinin babası evliliği kutsamak ve kızını kötülüklerden uzak tutmak için evlilik
tanrıları Zeus Teleios ve Hera Teleia’ya adaklar sunmaktadır. Gelinde çocukluk döneminin
sona ermesinin bir simgesi olarak oyuncaklarını ve giysilerini Artemis’e adak olarak
sunmaktadır. Törenin ikinci günüde ise, gelinin evinde ziyafet verilmektedir bu esnada gelin
damada takdim edilir. Sonrasında davetlilerin söylediği ilahiler eşliğinde gelin yeni evine
götürülür (Emir 2012, 20-21).
Gelin kendinden yaşça büyük, akrabası ya da arkadaşı olan bir kadın yardımıyla
banyo yaptırıldıktan sonra süslenir ve parfümler sürünür (Eco 2017, 597-679). Bu sıralamanın
içerisinde yer alan yıkama işlemi ise bir arınma ritüelidir ve “can verici” olarak
tanımlanmaktadır. Evlilik öncesinde gerçekleşen bu düğün yıkanmasının arınma ve bereket
için olduğu düşünülmektedir. Bu arınma banyosu için kutsal kabul edilen su loutrophoros
5

El yüksekliğindeki geniş ve sığ, dar bir sütunun üzerinde yer alır. Genelde taştan yapılır ancak mermer ya da
değerli metallerden de yapılmıştır. Çok nadir olarak seramikten yapılır. Erken dönem örnekleri MÖ 7. yüzyıl
ortalarında Samos ve Isthmia’da görülmektedir. 6.yüzyılda daha yaygın hale gelmiştir (Cole, 2004: 43). Bknz.
Resim 1.
6
Yıkama teknesidir. Suyun konulduğu çanak ya da kap manasına gelmektedir. Yıkamak anlamında kullanılan
louein fiilinden türetilmiştir (Cevizoğlu, 2008: 285).
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içinde taşınmaktadır (Emir 2012, 21). Günümüzde de yapılmakta olan bu uygulamanın
kökleri Yunan Toplumu’na kadar inmektedir. Her ne kadar günümüzde değişikliğe uğrayıp
eğlence odaklı olsa da yunanlar için arınma ve hanenin bereketi için yapılmaktadır.

5. Doğumdan Sonraki Temizlik
Doğumdaki kirlilik hali ölümdeki ile eş değer görülmüştür. Bu yüzden
Peisistratos’un Delos Adası’nı arındırdığından beri adada doğuma izin verilmemiştir (Parker
1996, 87). Ölüm ritüelleri gibi ayrıntılı belgelenmemiş olan doğum ritüelleri bebeğin aileye ve
tanrılara sunulmasına odaklanır. Bu ritüellerde anne, miasma yani kirlilik içinde olduğu için
geri planda tutulmaktadır. Yapılan bu ritüellerin iki amacı vardır. Birincisi doğum esnasında
annenin kirlendiği için arınması, ikincisi de yeni doğan bebeğin tanrılar huzurunda
onaylanmasıdır (Emir 2012, 21).
Doğum kadın bedeninden kaynaklanan kan ve sıvılardan dolayı ölüm ile
kıyaslanabilecek kirlilik olarak görülür ve aile hayatının kirleneceği düşünülür. Doğumdan
sonra da bu olaya katılanların arındırılması gerekir (Eco 2017, 597-679). Doğumdan sonraki
ilk üç gün anne, ilk beş gün ise doğuma katılan kişiler kirli olarak algılanmaktadır. Bundan
dolayı arınmaları gerekmektedir. Öncelik annenindir ve bu arınma kutsal sularla temizlenme
anlamına gelmektedir (Emir 2012, 22). Doğumdan sonraki beşinci günde yapılan
Amphidroma ritüeli esnasında doğuma yardımcı olan kadınların da elleri arındırılır, çünkü
doğum yapan kadının bedeniyle temas etmişler ve kirlenmişlerdi. Oluşan bu kirlenme ellerin
arındırılması ile giderilmelidir (Eco 2017, 597-679).

6. Kurban Kesmek
Kutsal

alandaki

en

önemli

yerlerden biri

de tanrıya

yapılan

sunuların

gerçekleştirildiği sunaktır. Kurban sunuları Yunan dinindeki en önemli ritüellerin başında
gelmektedir. Tapınağı olmayan kutsal alanlar olsa da, sunaksız bir kutsal alan olamazdı (Mee
2011, 275). Örneğin Mikalson; “Bir ilahın sunağı yoksa büyük ihtimalle dinde yeri olmayan
yalnızca edebi ve folklorik bir ilahtır” demiştir (Mikalson 2010, 20).
Eco; “Antik çağın terminolojisi konusunda çalışmalar yürüten Rudhart, kurban
kesme ritüelinin şükran sunma, arınma, kehanet ve katharsis gibi amaçlar olduğunu”
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söylemiştir (Eco 2017, 597-679). Bu ritüelin yürütülmesi sırasında ki en önemli husus, ritüele
katılan kişilerin bir hata veya kirlilik durumu içinde olmamalarıdır. Aksi halde tanrılar buna
kızacaktır ve tanrılar ile insanlar arasındaki iyi ilişki bozulacaktır. Bu iyi ilişkinin barış içinde
devam etmesi için ritüele katılan kişilerin hatalardan ve kirlerden arınmış şekilde tanrılara
kurban sunması gerekmektedir (Olgun 2016, 88).
Kurban edilecek hayvanların cins ve özelliklerinde de bazı kurallara vardır. Örneğin
kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması gerekirdi. Derisinde herhangi bir leke, vücudunda
sakatlık ya da uzuv eksikliği olmamalıydı (Pedley 2005, 81). Balıklar ve yaban hayvanları
kurban edilmezdi. Ayrıca erkek hayvanlar tanrılara, dişi hayvanlar ise tanrıçalara kurban
edilmektedir (Olgun 2016, 87). Göksel tanrılarına kurban edilecek hayvan beyaz iken, yeraltı
tanrılarına kurban edilen hayvan koyu renkli olur ve hayvanın tamamı sunulurdu katılanlara
ayrılmazdı (Mikalson 2010, 44). Aslında, kurban için en uygun hayvan öküz veya inekti.
Boğa da yaygın olarak kurban edilirdi. Ancak hem daha kolay yetiştiğinden hem de daha ucuz
olduğundan en yaygın olan koyundu. Koyunu keçi ve domuz izliyordu. Kümes hayvanları da
kurban edilmiştir ancak kaz, güvercinin kurban edilmesi çok nadirdir (Burkert 1985, 76).
Kurban sunmadan önce kesecek kişi ellerini yıkar ve kurbanın üzerine su serper.
Daha sonra kurbanın, sunağın ve katılanların üzerine öğütülmemiş arpa taneleri atar.
Kurbanın başındaki tüylerden bir tutam alarak sunakta yakar (Pedley 2005, 82). Ritüel
esnasında duaların okunması şarttır. Duasız olan kurbanın tanrılardan beklenen geri dönüşü
alamayacağına inanılırdı (Olgun 2016, 87). Son aşamada ise kan akıtılırdı. Küçük hayvanların
boğazı kesilir ve sunağın üzerine çıkartılırdı. Eğer kurban öküz ise balta darbesiyle
boğazından kesilerek akan kan bir havuzda toplanırdı. Toplanan bu kan sunağın üzerine ve
etrafına serpilirdi. Sunağın kana bulanması da ritüelin bir parçasıdır (Burkert 1985, 77). Daha
sonra hayvan parçalanıp, tanrıya ayrılmış parça sunakta yakılırdı. Bir yandan da ateşe şarap
dökülürdü. İç organları pişirilip ve yenirken, geri etler ise misafirlere sunulurdu. Hayvanın
karaciğer, kalp ve akciğerler gibi diğer organları kehanet için kullanılırdı (Pedley 2005, 82).
Kurban ritüelinin sonunda hayvanın etinin yenildiği toplu yemek verilmektedir ve bu yemeğe
tanrıların eşlik ettiğine inanılmaktaydı. (Olgun 2016, 87). Bu yüzden yapılan sunulanlar
tanrıların görülebilmesi için açık alanlarda yapılırdı ve yakılan kurban parçaların kokularının
gökyüzüne doğru yükselmesi sağlanmıştır. Genelde rahipler şafak sökerken yükselen güneşe
doğru durarak ritüeli gerçekleştirirlerdi (Mikalson 2010, 21). Ancak tanrıların yemeği kurban
edilen hayvanının etinin yenmesi değil, yakıldığında göklere ulaşan aromatik dumanıdır
(Olgun 2016, 87).
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7. Cenaze Sonrası Temizlik
Eski Yunanlılara göre ölüm, hayatın sonu değildir yeni bir duruma geçiş olarak
algılanmaktadır. Ölen kişinin ardından aile üyeleri ve toplumun geri kalanı ölünün yeni
ikamet yerine ulaşabilmesi için kurallarla belirli bir dizi ritüel gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Bu ritüeller yapılmadan ölü gerçek anlamda ölü değildir ve her iki dünyada ve huzur
bulmamaktadır (Eco 2017, 597-679). Cenaze törenlerine ilişkin işlemler dört aşamada olup,
sırası ile şöyledir: 1. Soma’nın hazırlanması; 2. Prothesis; 3. Ekphora; 4. Soma’nın mezara
konuşu. Bu işlemlerde söz konusu olan soma ölünün cesedidir.
Cesedi hazırlama aşamasında ilk önce cesedin gözleri kapatılıp, çenesi ince bir bezle
bağlanır. Daha sonra sıra ölünün yıkanması işlemine gelir. Ölünün sergilenmesi aşamasında
ise ceset evin içinde sergilenmektedir. Prothesis yapılması gereken bir işlemdir bu yüzden
ülke dışında ölenlerin kemikleri getirilip, sergilenirdi. Ekphora Prothesis’in ertesi günü, güneş
doğmadan önce yapılmaktadır. Ekphora’nın gece yapılması utanç olarak görülmektedir (Şahin
1996, 145-151). Örtü ile sarılmış olan ceset, atların çektiği bir araba ile taşınmaktadır. Ölünün
etrafı ağıt söyleyen kadınlar ile çevrilir ve peşinden aulos çalgıcısı ile bütün akrabaları
gitmektedir. Ölü ya yakılır ya da gömülür; her ne kadar destanlarda yakılmadan söz edilse de
arkeolojik kanıtlar bize her ikisinin de kullanıldığını söylemektedir. Ölü gömüldükten sonra
onun toplumsal rolünü simgelemesi için yanına sade süsler, küçük heykeller veya silahlı,
oyun, mücevher gibi anlamlı hediyeler yerleştirilir (Eco 2017, 597-679).
Cenazeye katılan kadınlar ve erkekler belirtilen süre boyunca kirlenmiş olarak
algılanır ve kutsal mekânlara girememektedirler (Emir 2012, 19). Aile bireyleri, ölen kişinin
evinin ve kendilerinin dinsel temizliklerini yapmak zorunda idiler. Ölüye temas etmiş veya
görmüş olan kişiler, bir başka evden getirilen su ile yıkanmak zorundadır. Bu işlem bazı
yörelerde cenaze töreninin ertesi günü yapılmaktadır (Şahin 1996, 157). Ölü evinin
temizlenmesinde ise kükürt kullanılmaktadır. Kükürt tütsülenerek ev arındırılmaktadır.
Bundan dolayı temizlemek, arındırmak anlamına gelen kathar sözcüğünün kökünün, arınma
çerçevesi içindeki semitik bir kök olan qatar (tütsülemek) sözcüğü ile bağdaşması tesadüf
değildir (Burkert 2012, 74).
Aile, ölünün gömülüşünün üçüncü ve dokuzuncu günü mezara yemek ve kurban
sunmaktadır. Ölü kültünde dokuzuncu gün bir tür korkulardan arınma günü kabul
edilmektedir. Çünkü ölünün ruhunun ilk dokuz güz içinde geri dönmesinden korkulmaktadır
(Şahin 1996, 158).
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8. Lex Sacra (Kutsal Yasa)
Kutsal mekânlara girebilmek için yapılması gereken bazı kurallar vardır. Bu
kurallara kutsal yasa denmektedir. Ele geçen yazıtlardan bu yasaların içeriği hakkında bilgi
sahibi olabiliriz. Chaniotis’e göre, Lindos’da üçüncü yüzyılın başlarına tarihlenen bir yazıt
bize kuralların içeriğini hakkında fikir verir (Cole 2004, 106):
‘Tapınağa girmek için sadece vücut değil aynı zamanda ruh da temiz ve saf
olmalıdır. Her kim bu tapınağa girerse korumasız olmalıdır. Temiz kıyafetleri
olacak, kafasına bant takmayacak, ya keçi derisinden yapılmamış beyaz ayakkabı
giymeli ya da hiç ayakkabı giymemeli. Kemerinde düğüm olmalı. Düşük yapmış bir
kadına tapınağa girmesi için kırk gün sonra izin verilir. Bakire biri ile cinsel
ilişkiden kırk bir gün sonra, ailede gerçekleşen ölümden kırk bir gün sonra, bir ceset
yıkadıktan yedi gün sonra, ölümün gerçekleştiği eve girdikten üç gün sonra, yirmi bir
günlük doğum yapmış bir kadınla temastan üç gün sonra, cinsel ilişkiye girip
yıkandıktan ve arınma ritüelini gerçekleştirdikten sonra, fahişe ile cinsel ilişkiden
otuz gün sonra temiz olacaksın.’
Kyrene’deki başka bir kutsal yasa şöyle der:
‘Lohusa bir kadın evi kirletecektir. Ancak erkek eve girmediği zaman
kirlenmeyecektir. Eğer girerse kendini üç gün kirli saymalıdır fakat bu durum
başkalarını kirletmesine sebep olmaz.’
Bu sebepten aileler çocuk sahibi olduklarında kapılarına işaret koyarlardı. Bu işaret
bebeğin cinsiyetini de belli etmektedir. Örneğin; Attika’da kapıya asılan zeytin
yapraklarından yapılmış çelenk erkek çocuğu, yün iplik ise kız çocuğu ifade etmektedir (Cole
2004, 106). Doğum yapılmış eve giren herkes geçici olarak kirli sayılırdı. Lesbos’daki Erosas
şehrinde bir tanrıçanın tapınağına girmek isteyen yeni doğum yapmış kadın on gün boyunca
kirli sayılmaktadır. Kadınla temas edenler ise sadece üç gün kirli sayılmaktadır.
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SONUÇ
Her toplumda olduğu gibi Yunan toplumunda da arınma önemli bir yer tutmaktadır.
Tanrı ile iletişime geçebilmek, kutsal mekânlara girebilmek ve yaşamın normal seyrinde
devamı için kişinin bedenini, zihnini ve yaşadığı mekânı arındırması gerekmektedir. Bedensel
kirlilikler, cinsel ilişki, doğum ve ölüm gibi hayatın normal seyrindeki durumlar için basit bir
arınma yeterli olmuştur. Ancak kan dökmek, gibi büyük suçlar insanların uzak durması
gereken suçlardandır. Aksi takdirde bu suç, o toplumdan sürgün edilmeye yol açacaktır.
Böylesi büyük bir suç için basit bir arınma yeterli görülmemiştir.
Tapınak kutsal bir yerdir ve bu yüzdende insani hallerin uzağında tutulmuştur.
Tapınaklara girerken bedenin saf olması gerekmektedir. Tapınaklara temizlenmeden girmek
kutsal mekânın kirlenmesine yol açmaktadır. Tapınak girişlerine ziyaretçiler için bırakılan
perirhanterion hem arınma için hem de kutsal alana girildiğinin anlaşılması için kullanılmıştır.
Gelen ziyaretçiler burada ki su ile arınma ritüellerini gerçekleştirmişlerdir. Arınma için
kullanılan su, yıkanma işleminden farklı olarak serpişme yöntemiyle kullanılmıştır.
Tapınakların içlerindeki tanrı figürlerinin kirlenmiş olduğu düşünüldüğü için belirli günlerde
bu figürinler arındırılır.
Yunan toplumunda kızlar evlendikten sonra hayatlarının çoğunu eşinin ailesinin
evinde geçirecekleri için o ailenin bir üyesi olarak görülürler. Bu yüzden artık yeni evi olacak
yere ritüellerle giderler. Evlilik öncesi yapılan temizlik de bir arınma ritüelidir. Gelin akrabası
ya da bir arkadaşı yardımıyla banyo yaptırılır. Kullanılan su kutsal kabul edilmektedir. Bu
ritüelin arınma ve bereket için olduğu düşünülmektedir.
Doğum hayatın normal seyri içinde bir andır. Ancak Yunan toplumunda doğum
yapan kadın kirli olarak görülür. Doğumdan sonra anne ve bu olaya katılanlar arındırılır.
Yapılan bu ritüellerin amacı annenin arınması ve yeni doğan bebeğin aileye katılmasının
onaylanmasıdır. Doğuma yardımcı olan kadınların da elleri amphidroma ritüelinde arındırılır,
çünkü doğum yapan kadının bedeniyle temas etmişlerdir.
Arınma ritüellerinde kullanılan bazı kaynaklar vardır. Bunlardan başlıcaları su, kan
ve kükürttür. Su ve kan kişinin bedenini arındırmada, kükürt ise mekânı arındırmada
kullanılmıştır. Arınma ritüellerinde suyun önemi büyüktür. Gerek kutsal mekân girişlerinde
gerekse bedenin arındırılmasında sıkça kullanılmıştır. Kan ise, daha çok katillerin
arındırılmasında kullanılmıştır. Bu noktada bir ayrım vardır. Birini kasıtlı olarak öldürmek
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büyük suçtur ve beden kirlilik hali ile dolu olur. Bu günahkâr eylem sadece kişiyi değil kendi
soyundan olanları da kapsamaktadır ve bulundukları topraklardan sürülmektedirler. Katilin,
kan ile arındırılması için öldürmenin kaza ile olmuş olması gerekmektedir. Kaza sonucu katil
olmuş kişiler, bir domuz yavrusunun kanının üzerlerine dökülecek şekilde kurban edilmesi ve
ardından kanın su ile temizlenmesiyle arındırılmış olurlar. Kanın kirliliği alıp götürdüğüne
inanılmaktadır.
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Resim 1: Perirrhanterion (Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/528891549963692867/)

Resim 2: Sunak (Mikalson, 2010, s. 6).
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Resim 3: Sunakta Kurban Sunumu
(Kaynak: https://medium.com/@milesmithrae/rituais-de sacrif%C3%ADcio-animal-naantiguidade-rodrigo-pe%C3%B1aloza-25-x-2017-f2b9140781c9)

Resim 4: Orestes’in Arındırılması
(Kaynak: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/apulian-red-figure-bell-krater)
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Resim 5: Asklepios ve Hygieia
(Kaynak: https://www.pinterest.co.uk/pin/521643569325726437/)
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Resim 6: Hydranos ve Persephone? (Kaynak:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_depicting_Persephone_as_an_Hydranos.jpg)

