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Yunan Ölü Kültü ve Ritüelleri ile Günümüz Cenaze
Uygulamaları Arasındaki Benzerlikler
Similarities Between The Greek Burial Customs and Rituals of the
Dead and Today's Funeral Practices

Muhammed İbrahim Ethem EDİN1

Özet
Ölüm, insanoğlunun farkında olduğu en acı gerçektir ve insan bu gerçeğin farkında olarak
yaşayan tek canlıdır. Ölüm, bilinmeze yolculuktur. Bu bilinmezlik, insanı bu olgu üzerine
düşünmeye sevk etmiş ve insanın çeşitli öteki dünya inançlarına yönelik kendi zihninde
tasavvur ettiği bilgi ve birikiminin zaman içinde ritüeller üzerinden kültleşmiş metalara
dönüşmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, Antik Yunan Döneminde yaşayan insandan
günümüze, çağlar boyunca insanoğlunun ölüme karşı gösterdiği tepkinin günlük hayattaki
uygulamalara nasıl entegre olduğu incelenmiştir. Bu inceleme araştırmaya örnek teşkil eden
antik Yunan dönemi mezar buluntuları, günümüz mezar uygulamalarının karşılaştırılması ve
literatür taraması üzerinden yürütülmüştür. Bu veriler doğrultusunda ölü gömmede uygulanan
ritüellerin amaçları anlaşılmaya çalışılmıştır. Ölü kültünde asıl amaç yaşayanların, tanrılarını
memnun ederek hem kendi ruhlarının hem de ölenin ruhunun rahat ettirilmesidir. Sevilen
kişiden ayrılmak, geride sevdiklerini bırakmak gibi çok temel ve insani bu acı verici duyguyu
hafifletmek amacıyla dinler, kültler ve ritüel uygulamaları aracılığıyla psikolojik sağlık
korunmak istenmiştir.
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Abstract
Death is the most painful truth that human beings are aware of, and man is the only living
thing that lives with the awareness of this truth. Death is a journey into the unknown. This
obscurity has led people to think about this phenomenon and has caused the knowledge and
accumulation of people to think about various other world beliefs in their own minds, to turn
into cult commodities through rituals over time. In this study, it has been examined how the
reaction of human beings against death has been integrated into daily life practices throughout
the ages, from the ancient Greek period to the present. This study was carried out through the
comparison of ancient Greek tomb finds, present-day tomb practices, and literature review,
which set an example for the research. The main purpose of the cult of the dead is to comfort
the living, their own souls and the soul of the deceased by pleasing their gods. Psychological
health was sought to be protected through religions, cults and ritual practices in order to
alleviate this very basic and human painful feeling of separation from a loved one and leaving
loved ones behind.

Keywords: Ancient Greek, burial, ekphora, prothesis, miasma, ritual

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD) 14, Güz 2021, ss. 75-103.
__________________________________________________________________________________________

GİRİŞ
Ölüm; yaşamak kadar gerçek olan ve insanın yaşadığı dünya dışındaki en çok merak
ettiği bilinmezlik yolculuğudur. Gidenin ardından yas tutma, gömme şekli, mezarın formu ve
ritüeller coğrafi, dini ve sosyo-ekonomik durumlara göre değişiklik göstermektedir. Ancak
insan hangi coğrafyaya ait olursa olsun çeşitli izlerle daima hatırlamak ve hatırlanmak
istemiştir. Yaşamın sonlanması ile başlayan cenaze töreni, ölenin gittiği yere en iyi şekilde
uğurlanması orada huzurlu bir ‘diğer’ yaşam sürmesi ve ardında kalanların içlerindeki acıyı
hafifletmek amacıyla kendilerince bir görev olarak addettikleri çeşitli ritüellerin doğmasına
neden olmuştur.
Yunan dünyasında ölü kültü ritüelleri prothesis2, ekphora3 ve gömü sonrası yapılan
uygulamalar olarak üç ana başlık altında toplanır. Bu uygulamaların içlerinde gelişmiş ritüel
uygulamaları olan kurban, libasyon ve gömme sonrası ritüellerdir. İlk yazılı bilgileri,
Homeros’un İlyada Destanı’nda4 ayrıntılı olarak işlediği Patroklos’un5 ve Hektor’un6 cenaze
törenlerinden öğrenmekteyiz. Ayrıca çalışmada; Homeros’un İlyada’sında bahsi geçen
ritüellerin, farklı türlerde arkeolojik veriler üzerinde betimlenmiş eserler üzerindeki örnekleri
gösterilecektir.
Yunan ölü ritüellerinde gömünün ve mezarın yapılmasının bireye yapılan son
görevin olmasının yanı sıra mirasçılarının da bu mirası hak edebilmesi için yapması gereken
işlerden biridir. Bu kurala uymayan aile fertlerinin demostan atılması söz konusudur. Hem
sosyal hem manevi anlamda ölünün ardından hayatta kalanların dünyada rahat etmesi için
çeşitli kurallar getirilmiştir. Bu durum mezar kültüne ne denli bir önem verildiğinin
göstergesidir.

2

πρόθεσις,ή: Cesedin sergilenmesi. Liddel ve Scott, 2001, s. 676.
έκ-φορά, ή: Cesedin gömülmek için taşınması. Liddel ve Scott, 2001, s. 246.
4
İlyada: Homeros’un İlias ya da İlyada adlı büyük destanı. İlyon yan Troya destanı adını taşıdığı halde, Troya
savaşı efsanesinin ancak kısa bir bölümünü yansıtır. Erhat, 2000, s. 154.
5
Patroklos: Menoitios’un oğlu Patroklos Akhilleus’un can yoldaşı, en yakın arkadaşıdır. Erhat, 2000, s. 238.
6
Hektor: Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe’nin en büyük oğlu Hektor, Anadolu’nun ilk kutsal
kahramanıdır. Erhat, 2000, s. 126.
3
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KÜLT
Kült, arkeoloji terminolojisinde, kültür, tarih, coğrafya gibi özelliklerin belirlediği
kurallara sahip ibadet anlamına gelmektedir.7
Kült, inançlar doğrultusunda ritüellerin uygulanma biçimlerinin gelenekselleşerek bir
fenomen şekline gelmesiyle oluşmaktadır. Toplumsal olarak güçlü bir algı oluşturan kült,
insan hayatında etkin bir role sahip olmasıyla gelecek nesiller bu gelenekselleşen kültsel ritüel
uygulamalarını devam ettirirler. Yaşama dair birçok uygulama bu ritüellerle şekillenir. Kutsal
olarak inanç bağlamında kültlerin kaynağı olarak düşündükleri mekânlar kült merkezleri
olmuşlardır. Bunlar; evler, tapınaklar, açık hava kült alanları gibi mekanlar ritüel
uygulamalarına sahne olmuştur. Kült, inanca sahip bireyler ile doğaüstü güçlerin arasındaki iş
birliğine, birliğe ve inananların içsel arınmasına, huzura ermesine, rahatlamasına yardım eden
bir düzendir.8
ÖLÜ KÜLTÜ
Ölüm gerçeği insanın en önemli korkusu olmuştur. Belirsizlik, yalnız kalma durumu,
kaygı, ölümde oluşabilecek acı hissi, yarım bırakma ve dünyada bıraktığı sevdiklerinin
endişeleri gibi durumlar korku temelini oluşturmaktadır. 9 İnsanlar, ölüm korkusuyla başa
çıkabilmek amacıyla çeşitli uygulamalar üretmişlerdir. Bu uygulamalar çeşitli dini inançlar
aracılığıyla ölünün ardından nelerin yapılması gerektiği ile ilgili ritüel uygulamalarının
belirlenmesi ölü kültlerini oluşturmuştur.
Ölüm olgusunun kavranmaya başlanması, günümüzden 300.000 yıl önce yani Orta
Paleolitik çağdan itibaren neanderthallerin ölülerine özel anlamlar yükledikleri arkeolojik
verilerle tespit edilmiştir.
Şanidar Mağarasında yapılan kazıda, birden fazla iskelet buluntusuna rastlanılmıştır.
Mağaranın B7 karesinde tespit edilen iskelet yaşlı bir bireye ait olmakla birlikte, sol tarafa
doğru yatırılmış, sağ kolu ve bacağı kıvrık bir biçimde bırakılmıştır. 10 İskeletin etrafında
yapılan analizlilerde farklı yerlerden toplanan çiçeklerin cesedin üzerine ya da yanına bilinçli
bir şekilde bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu çiçeklerin günümüzde hala aynı yerde yetişen ve şifa
için kullanılan peygamber çiçeği (Centaurea cyanus), civanperçemi (Achillea biebersteinii),
7

Aktaran: Akçay, 2017, s. 3, dn. 4; Kumartaşlıoğlu, 2012.
Akçay, 2017, s. 3.
9
Aktaran: Akçay, 2017, s. 4, dn. 8; Hökelekli, 1991, s. 151-165.
10
Akçay, 2017, s. 9.
8
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kanaryaotu (Senecio culgaris), devedikeni (Onopordum tauricum), gülhatmi (Althea rosea) ve
sümbül (Hyacinthus orientalis) gibi çiçeklerin olduğu ortaya çıkmıştır.

11

Bu durum

neticesinde dönem insanı Neanderthallerin ölüm ve ölen kişi üzerinden belirli bir tavır ve
ritüel uygulaması yaptığını kanıtlar niteliktedir.12
ANTİK YUNAN ÖLÜ RİTÜELLERİ
Toplumlarda ölünün ardından yapılacak olan ritüel uygulamaları, o toplumun inanç
sistemine göre şekillenmiştir. Bu uygulamaların eksiksiz ve muntazam şekilde yapılması
gerekmektedir. Üç ana başlığın altında ritüel uygulamaların çeşitlendiği görülmektedir. Ancak
öncelikle bu üç başlık olan kurban, libasyon ve ölü yemeği açıklanacaktır
KURBAN
Homeros’un İlyada Patroklos’un cenazesi ile ilgili verilen bilgilerde, cesedinin
yakılması, alışık olunduğu gibi hayvan kurbanın yanı sıra cenazeye katılanların saçlarını
kesmelerini, Patroklos’un köpeklerinden ikisini ve Troialı on iki çocuğu da kurban
ettiklerinden bahseder. Kurban uygulamalarında karşımıza çıkan libasyon örneğinin bu
cenaze töreninde kırmızı şarapla yapıldığından da bahseder. Patroklos’un küllerinin altın bir
kaba konularak saklandığını aktarmaktadır.13 Buradan şunu anlayabiliyoruz ki kurban sadece
hayvanlardan oluşmamaktadır. Belki de kendinden birer parça, günahsız çocukların veya
bakire bir kadının kurban edilmesi Yunan inancına göre tanrıları ölen kişinin ruhunu rahat
bırakmasını ve cennete gitmesini kolaylaştıracaktı.
Kurban ritüeli belirli bir şemaya sahiptir. Kurban edilecek olan hayvanlar kusursuz
olmalı ve girlantlarla süslenerek kurban edilecek sunağa getirilir. Açık alanlarda yapılan
kurban ritüellerinde hayvanlar olabildiğince büyük bir tören alayı ile sunağa götürülür. 14
Kurban kesilmeden önce sunağın üzeri temizlenir, üzerine tütsü, un ve buğday taneleri
yakılarak şarap dökülür. Bu işlemin ardından adak, dualarla birlikte inanışa uygun bir biçimde
kurban edilir. 15 Küçük hayvanlar sunağın üzerinde bıçakla, boğa gibi büyük hayvanlar
sunağın yanında balta ile kurban edilir. Kurban edilen hayvanların kanları bir kabın içerisine
konarak bir kısmı sunağın üzerine, kalan kısmı da yanlarına dökülür.16 Kurbanın kabul olup
11

Uhri, 2010, s. 29, dn. 30.
Aktaran: Akçay, 2017. s. 9, dn. 14; Trinkaus, 1983, s. 24,25; Solecki, 1975, s. 880-881.
13
Homeros, 2014, s. 491-492.
14
Aktaran: Akçay, 2017, s. 73, dn. 289; Mylonopoulos ve Roeder 2006, s. 139-152.
15
Aktaran: Akçay, 2017, s. 73, dn. 290; Vernsel 1981, s. 1-64 73.
16
Aktaran: Akçay, 2017, s. 74, dn. 291; Ekroth, 2005, s. 73.
12
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olmadığını kurban ritüelinden sorumlu olan rahipler hayvanın iç organlarına bakarak anlar.
Ardından kazıklara geçirilen iç organlar yenecek kıvama kadar pişirilir. Ritüele katılanlar
kurban etlerini yerlerken tanrılara uyluk kemiği, kuyruk ve yağlar bırakılır.17
Kurban ritüeline dair bilgileri Homeros’un destanında olduğu gibi Yunan vazo
sanatından da öğrenmekteyiz. Epidromos ressamına ait MÖ 510-500 yıllarına tarihlenen
Kyliks18’in tondosunda bir kurban sahnesi betimlenmiştir (Resim 1).19 Betimlemede ritüelin
dış mekânda geçtiğini anlamamız için sanatçı palmiye ağacını tasvir etmiştir. Sahnede iki kişi
bulunmakta ve ayakta olan kişi başında çelengiyle sakallı olarak tasvir edilmiş, elinde
bıçağıyla kurban işlemini her an gerçekleştirebilecekmiş gibi his vermektedir. Diğer kişi ise
çömelmiş biçimde sunak seviyesinde elindeki domuzun doğru biçimde kesilmesine yardımcı
olmaktadır.20

Resim 1: Kurban Sahnesi
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kylix_sacrifice_boar_Louvre_G112.jpg (Erişim Tarihi: 02.05.2020)

MÖ 470-460 yıllarına tarihlenen bir Lekythos21’un üzerinde Patroklos’un cenazesi
için tasvir edilmiş bir saç adağı betimlemesi görülür (Resim 2). Ana sahnede savaşçı kaskını
çıkarıp yere koymuş şekilde, kılıcını yerinden çıkartıp saçını keser şekilde betimlenmiştir. Bu
17

Aktaran: Akçay, 2017, s. 74, dn. 292; Gebauer, 2002, s. 352-354.
Kyliks: Antik Dönemde kullanılmış bir içki kabı. Akkurnaz, 2016, s. 120.
19
Robertson, 1992, s. 111.
20
Akçay, 2017, s. 74.
21
Lekythos: Bir yağ testisidir. Dar boyunlu, dışa açılan ve derinliği bulunan özel bir ağız yapısı vardır ve
genelde tek dikey kulpludur. Akkurnaz, 2016, s. 100.
18
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sahne, İlyada destanında Akhilleus22’un Patroklos için adak olarak saçını kestiği saç kurbanı
sahnesidir.

Resim 2: Saç Adağı
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247924 (Erişim Tarihi: 02.05.2020)

Yunan ölü kültünde cenazeye kurban adağı uygulamasının bir diğer örneği Pitsa
Levhasıdır (Resim 3)

23

. Ahşaptan yapılmış bu levhanın üzerinde, Yunan cenaze

ritüellerindeki kurban alayının yer aldığı görülür. Kompozisyonda cenaze alayı soldan sağa
doğru ilerleyerek sunağa ulaşır. Sunağın hemen yanında başında bir tepsi olan bir kadın bir
yandan sağ elindeki oinokhoe24’den sunağa Libasyon yapar, ikinci sırada gördüğümüz çocuk
kurbanın boynuna bağlanan ipi tutar. Onun ardında müzik çalanlar ve zeytin dalı tutan üç kişi
betimlenmiştir.

22

Akhilleus: Yunan mythosuna en çok konu olmuş kişidir. Homeros’un büyük İlyada destanı İlyon, yani Troya
şehrinin destanı değil, Akhilleus’un destanıdır, bu kahramanın eylemiyle başlar ve biter. Erhat, 2000, s. 24.
23
Aktaran: Akçay, 2017, s. 74, dn. 297. Boardman ve Callaghan, 2008.
24
Oinokhoe: Ağızdan başlayan ve kaideye kadar inen genel bir ‘S’ profiline sahip sıvı servis kabıdır. Akkurnaz,
2016, s. 102.
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Resim 3: Kurban Sahnesi
https://www.wikiart.org/en/ancient-greek-painting/pitsa-panel-corinthia-greece--540 (Erişim Tarihi: 02.05.2020)

LİBASYON
Libasyon Yunancada tanrılar onuruna yere şarap yağ veya süt dönmek anlamına
gelen “spendo”25 fiilinden türemiştir26. Yani spendo basit anlamda libasyon yapmak, akıtmak
anlamına gelir. Yunan ölü kültü ritüellerinde libasyon hem yaşayanlara hem ölene hem de
tanrılara yönelik olur. Yunan inanışına göre insan manevi kirliliğe sahiptir ve bu kirliliğe
“miasma” 27 adı verilir. Miasma’dan arınmak için su temizleyici olarak düşünülmüştür. 28
Tanrının huzuruna gidecek olan ölü, miasmadan yani manevi kirlilikten kurtularak temiz bir
şekilde oraya gitmelidir. Cenaze ritüeline katılacaklar ise (bilhassa kadınlar) cenaze
merasiminden önce yıkanıp kirlerinden arınmalıdır.
Homeros’un destanlarından İlayda’da Patroklos ve Hektor’un cenaze törenlerinde
anlatılan Libasyon örnekleri gayet açık bir şekilde uygulamayı ortaya koyar. Patroklos’un
yakılmasının ardından kırmızı şarap ile libasyon yapılarak ateşin söndürüldüğü aktarılır.
“…Atreusoğlu, öbür Akhalı yiğitler,
İlkin ateşi söndürün kızıl renkli şarapla,
her yerde kırın alevin gücünü,
sonra toplarız Patroklos’un kemiklerini…”29

25

µιάσµα, ατος, το (µιαίνω): Manevi kirlilik. Liddel ve Scott, 2001, s. 739.
Akçay, 2017, s. 188, dn. 324. Almanca “Spender(in)” kelimesi de “sunan kişi” anlamına gelmekte ve Eski
Yunanca “spendo” fiili ile benzerlik göstermektedir.
27
Liddel ve Scott, 2001, s. 512.
28
Kurtz ve Boardman, 1971, s. 149.
29
Homeros, İlyada XXIII, s. 236-239.
26
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İlyada destanında Hektor’un cenaze töreni için ise libasyondan şu şekilde bahsedilir.
“…Dokuz gün odun taşıdılar yığın yığın,
Ölümlülere parlayan şafak sökünce onuncu gün,
gözyaşı içinde götürdüler Hektor’un ölüsünü,
koydular yığınların tepesine, verdiler ateşe.
Gül parmaklı Şafak erken parlayınca,
Ünlü Hektor’un ölüsü çevresinde toplandı bütün halk.
Hepsi geldi bir araya topluluk kuruldu,
parıldayan şarapla söndürdüler odun yığınını,
söndürdüler ateş gücünün sardığı herşeyi…”30
Odysseia31’da ölü kültü konusunda yer alan bilgilere göre, Odysseus, kör bir kâhin
olan Teiresias’tan ölü kültüne dair kehanetler ve bilgiler alır. Bu bilgilerde kurban ritüeli
öncesinden kurban işlemini gerçekleştirecek kişiler, kurban aletleri ve kurban alanı
temizlenerek kirden arındırılır. Özellikle libasyon işlemi esnasında tütsüleme gerçekleştirilir.
Ölen kişinin meziyetleri anlatılarak, sosyal statüsüne değinilerek kişi onurlandırılır. Ritüel
sırasında görevli rahip yüksek sesle libasyona içeriği af dileme ve teşekkür etmek olan bir dua
ile eşlik eder32.
Thebai Kralı Oedipus öleceğini anlayınca, çocuklarından su dolu “loutra” ve “khoas”
getirmelerini istemiş ve bunlarla arınmayı amaçlamıştır 33 . Loutra, gömü öncesi cenazeyi
arındırmaya yarar, Khoai ise ölen kişinin ardından mezara dökülür.
Libasyon, Yunan kültünde hem susuzluğun giderilmesi hem de temizlenme
amaçlıdır34. Ölüm ritüeline katılan Yunanlıların, manevi anlamda kirlendiklerini düşündükleri
için eve gitmeden önce yaptıkları bir ön arınma ritüeli daha vardır. Kleidemos’un Eksegetikon
adlı kitabında mezarın batı kısmında kazılan bir çukurun içerisine önce su daha sonra da
şarabın döküldüğünden bahseder. Bu Libasyon ritüeli sayesinde cenazeye katılanların
temizlendiğine inanılır. Bu tür libasyon ritüeline “aponimma 35 ” adı verilir ve bu sayede
cenazeye katılanların temizlendiğine inanılır36.

30

Homeros, İlyada XXIV, s. 784-792.
Odysseia: İlyada bir olayın, Odysseia bir kişinin destanıdır. Erhat, 2000, s. 221.
32
Stengel, 1920, s. 79.
33
Kurtz ve Boardman, 1971, s. 149. Sophokles, 2016, s. 35-37.
34
McInerney, 1994, s. 17-37.
35
Άπόνιµµα, ατος, τό: Arınma, yıkanma. Liddel ve Scott, 2001, s. 103.
36
Aktaran: Akçay, 2017, s. 83, dn. 332; McInerney, 1994.
31
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Yunan vazo sanatında sıkça karşımıza çıkan libasyonun güzel örneklerinden birisi
Pyksis 37 üzerinde bulunan kurban sahnesinde betimlenmiştir. (Resim 4) Yanan bir sunağa
doğru ilerleyen kurban alayında ikinci sırada bulunan kişinin elinde oinokhoe bulunur. 38 Kişi
elinde tuttuğu bu kapla libasyon işlemini gerçekleştirecektir.

Resim 4: Libasyon (Pysiks)
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1905-0711-1 (Erişim Tarihi: 16.11.2021)

Libasyon ritüellerinde genellikle şarap sunulur39. Ancak bunun dışında su, kan, farklı
içki türleri, süt, bal ve yağ gibi sıvılar da sıvı sunumları için kullanılır. Sıvı sunumu insanların
kendi kullandığı içkileri tanrılara kurban etmesi olarak açıklanabilir. Yani sunulan ürünler
günlük tüketim malzemeleridir. Tanrılara uygun olması amacıyla bölgede bulunan en değerli
içkilerin sunumda kullanılması gerekir. Kanın libasyonda kullanılmasının nedeni ise yaşamsal
faaliyetin kan ile olması yani en değerli yaşamsal sıvının tanrılara armağan edilmesi olarak
açıklanabilir. Libasyon ve kurban ritüellerinin ana gayesi tanrılarla ellerindekini paylaşmak
onların da bunlardan istifade etmesini sağlamak olsa da asıl gaye “en değerli” olanın feda
edilerek paylaşılmasıdır. Çünkü libasyon, kurban ve ölü yemeği tanrıyı memnun etmelidir ki
tanrılar da kişileri mükâfatlandırsınlar. Bu nedenle kan sunumu, değerli bir sıvı ile tanrıların
yaşamına yaşam katma amaçlı olmalıdır 40 . Kanın libasyonda kullanıldığına dair kanıt
37

Küçük kutu formundaki kabın, tahtadan ya da ağaçtan yapışmış kutu anlamına gelir. Silindirik, yuvarlak
gövdeli, çoğunlukla kulpsuz ve kapaklıdır. Akkurnaz, 2016, s. 169-170.
38
Bu eser, British Museum’da 1905,0711.1 envanter numarasıyla sergilenmektedir.
39
Zaidnman ve Pantel, 1992, s. 40.
40
Burkett, 1985, s. 71.
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niteliğinde olan MÖ 480 yılına tarihlenen kyliks’in rotondosunda libasyon sahnesi
betimlenmiştir (Resim 5) 41 . Sahnede sunağın önünde bir elinde asa, diğer eliyle libasyon
yapan bir kişi görülür. Sıradan gibi görünen bu sahnedeki detay ise libasyon yapıldığı esnada
sunağın kenarında detay olarak verilmiş olan kırmızı boya ile yere akar vaziyette olan kandır.

Resim 5: Kanın libasyonda kullanılması (Macron ressamı)
https://en.wikipedia.org/wiki/Makron_(vase_painter) (Erişim Tarihi: 03.05.2020)

Ölü kültü ritüellerinde sunumlar yeraltı tanrılarına yapılır ve yapılan sunumun yer ile
temasının sağlanması için sunaklar, daha alçak olarak tasarlanırdı 42 . Kutsal ateşin yandığı
sunakların üzerine yapılan sıvı sunumlarında yağ ya da şarap kullanıldığında, ateş daha da
kuvvetleniyorsa tanrıların memnun olduğu anlaşılır43.
Yunan dünyasında Olympos’lu tanrılara yapılan libasyon genellikle yüksek
sunaklarla, üçayaklı kazanlara yapılır. Libasyonda genellikle iki kişi görev alır. Biri libasyonu
yapan, diğeri de elçidir. Elçi libasyonu yapan kişiye sıvıyı verir, tanrılara sunacak olan kişiyse
ya sunağa ya da zemine sıvıyı dökerek ritüeli gerçekleştirir. Vazo betimlemelerinde genellikle
elçi, oinokhoe’den libasyonu yapacak kişinin tuttuğu phialeye44 sıvıyı aktarır45. MÖ 480-470
41

Beazley, 1963, s. 149.
Yavis, 1949, s. 54-55.
43
Burkett, 1983, s. 54.
44
Genel görünüm itibariyle bir tabağı andıran Phiale, geniş ağızlı, sığ ve yuvarlak gövdeli, kulpsuz ve kaidesiz,
iç kısmının ortasında ‘omphalos’ denilen yarı küremsi dışbükey çıkıntılı olan veya olmayan bir sıvı kullanım
kabıdır. Akkurnaz, 2016, s. 195, dn. 1335; Boardman, 2003, 183.
42
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yıllarına tarihlenen kırmızı figür tekniğinde yapılmış bir pelike46 üzerinde, ateşin yandığı bir
sunağın başında biri erkek biri kadın libasyon yaparken betimlenmiştir (Resim 6)47. Kadın
elindeki oinokhoe ile erkeğin elinde tuttuğu phialeye sıvıyı dökerken betimlenmiştir. Hayvan
kurbanın olduğu ritüellerde, altarın üzerinde yanan ateş libasyon yapılarak söndürülür,
hayvanın pişen parçaları ritüele katılanlar tarafından tüketilerek, ritüel sonlandırılır48.

Resim 6: Libasyon.
http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/asp/recordDetails.asp?recordCount=12&start=0 (Erişim Tarihi: 03.05.2020)

ÖLÜ YEMEĞİ
Yunan ölü yemeğinin en önemli arkeolojik kanıtları banket sahneleridir. MÖ 7.
yüzyıl sonlarından itibaren ölü yemeğini betimleyen sahnelerde klineler görülmeye başlanır.
Şölen, Yunan dünyasında sosyal bir olgu olarak görülerek klasik dönemin sonuna doğru
oldukça geniş sosyal sınıfların kullandığı bir gelenek olmuştur. Şölenlerdeki uygulamalara
dair bilgilerin bulunduğu ilk kanıtlar, MÖ 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen Alkman ve Alkaios
gibi şairlerin eserleridir49. MÖ 5. yüzyılın sonlarında Aritophanes’in Sphekles adlı eserinde
45

Akçay, 2017, s. 87.
Dışa kıvrık dudaklı, ağzından omza geçişte içbükey uzanan bir boyun ve boyundan omza inen iki dikey
kulplu, geniş karınlı, kaideye doğru daralan bir gövde yapısı vardır ve bu gövdeyi ayakta tutan basık halka
kaidelidir. Akkurnaz, 2016, s. 77.
47
Aktaran: Akçay, 2017, s. 87, dn. 345; Patton, 2009, s. 67.
48
Aktaran: Akçay, 2017, s. 87, dn. 346; Patton, 2009, s. 67.
49
Wecowski, 2014, s. 86.
46
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Bdelykleon, köylü ve yaşlı olan babasına şölende nasıl uzanması gerektiği ile ilgili uygun
tavır ve davranışları anlatmaktadır50.
Ölü yemeği de libasyonda olduğu gibi kurban ritüeline bağlı olarak gelişmektedir.
Burada ölüm gerçekleştikten hemen sonraki ölü yemeğinden bahsetmekteyiz. Zira ölü yemeği
daha sonra ölüyü anmak ve öteki dünyada ruhunun rahat olması için daha sonra
yapılabilmektedir.
Ölü yemeklerinde belirli bir oturuş şekli vardır. Bu oturuş şekli vazolarda, mezar
taşları, gravürler, mozaikler ve duvar resimlerinde tasvir edilir. Genellikle sağ diz kıvrılmış
bir şekilde, sol dirseğin üzerine dayanılmış, gövde yukarı doğru ve bacakların uzatılmasıyla
oturlur. Erken Korinth dönemine tarihlenen siyah figür tekniğinde yapılmış destekli krater
üzerindeki sahnede Herakles ve Eurtyios’un ziyafeti konu alınmıştır (Resim 7).

Resim 7: Cenaze Şöleni
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&search=Eurytios+Krater&ns0=1&ns6=1&ns
12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1 (Erişim Tarihi: 03.05.2020)

İlyada destanında, Akhilleus’un Patroklos için düzenlediği ölüm şöleninde boğaların,
keçilerin, koyunların ve domuzların nasıl kesilip ateşin nasıl yakıldığı ile ilgili bilgiler
aktarılmaktadır.
“…Akhilleus güzel bir ölüm şöleni verdi onlara.
Kesildi bir sürü koyun, meleyen keçi,
50

Stehle, 2014, s: 6.
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böğürdü bıçak altında bir sürü ak boğa,
kızartıldı ak dişli bir sürü domuz,
Hephaistos’un ateşi üstünde fışkırdı yağları.
Ölümün çevresinde kanlar aktı çanak çanak…”51
CENAZENİN HAZIRLANMASI
Yunan toplumunda ölümün gerçekleşmesinin ardından yüzyıllardır süregelen
ritüeller uygulanmaya başlar. Cenaze törenin düzenlenmesi, başlatılması ve uygulanması
ailenin ve varsa özellikle de erkek evladın sorumluluğu altında olup ailenin saygınlığı için bu
görevin aile dışından birine verilmesi uygun görülmemiştir. Ailesi olmayanlar için cenaze
töreni hazırlama görevi yakın arkadaşlara aittir52.
Ölümün gerçekleşmesinin ardından yapılan ilk ritüel cesedin yıkanmasıdır53. Cesedin
yıkanması ölünün öteki dünyaya gitmeden önce arınmasının gerekliliği ile bağlantılıdır.
Homeros destanlarında ölünün yıkanmasıyla ilgili detaylara yer vermiştir. Patroklos’un
cenazesinin hazırlandığı bölümde cesedin sıcak su ile yıkandıktan sonra yağlanıp, yatağına
yatırılıp, üzerinin örtülmesinden bahseder.
“…Tanrısal Akhilleus böyle dedi, arkadaşlarını çağırdı,
bir büyük üçayak koyun deyin ateşin üstüne,
yıkayın dedi Patroklos’un gövdesindeki kanı.
Koydular kızgın ateşin üstüne üç ayaklı kazanı,
su döktüler içine, tutuşturdular altındaki odunları,
alevler sardı üç ayağın teknesini, su ısındı.
Kaynayınca tunç kazanın içindeki su,
yıkadılar ölüyü,parlak bir yağ sürdüler gövdesine,
sonra ölüyü yatırdılar yatağa,
örttüler yumuşak bir çarşafla boydan boya,
beyaz bir örtü attılar üstüne.
Sonra Myrimidonlar ayağı tez Akhilleus’un çevresinde
bağıra çağıra ağladılar Patroklos’a bütün gece…”54

51

Homeros, İlyada XXIII, s. 29-34.
Kurtz ve Boardman, 1971, s. 143
53
Andronikos, 1968, s. 39.
54
Homeros, İlyada XVIII, s. 343, 355.
52
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Heseiodos’un Erga Kai Hemerai (İşler ve Günler) adlı eserinde geçen bir pasajda
Yunan kültüründe ölünün kirli olarak kabul edildiğine dair bir anlatım dikkati çekmektedir.
“…Cenaze dönüşlerinde çocuk yapayım deme,
Bu işi kutsal bayram dönüşlerinde yap…”55
Ölünün yıkanmasının ardından yapılan işlen cesedin merhemlenmesidir. Bu
uygulamayı Heredotos eserinde tarikhos 56 sözcüğü ile yağlamadan söz ederek yıkanma
işleminden sonra yapıldığına değinmiştir 57 . Homeros İlyada’da Thetis’in Patroklos’un
burnuna nektar ve ambrosia58 döktüğüne dair bilgi verir.
“…ambrosia ile kırmızı nektar damlattı burun deliklerinden,
bozulup çürümesin diye Patroklos’un eti…”59
Cesedin yıkanıp merhemlenmesinin ardından gözlerin ve çenenin kapatılması gelir.
Gözlerin kapatılması işlemini Odysseus’un Sokos’u öldürmesinden sonra söylediği sözler
neticesinde Yunan ölü kültüne ait bir ritüel olduğu anlaşılır.
“…kaçamadın, ölüm geldi seni yok etti,
ne baban kapatacak ölü gözlerini ne de ulu anan,
çiğ et yiyen kuşlar kanat çırpa çırpa,
bedenini didik didik edecekler.
Ama ben ölürsem beni tanrısal Akhalar gömer…”60
MÖ 6. yüzyılın sonuna tarihlenen loutrophoros üzerinde bulunan sahnede “prothesis”
çok özenli bir biçimde işlenmiştir. Ağlayan kadınların ölünün yanında ağıt yaktığı kısımda,
klinede uzanan ölünün çenesinin bir bant ile bağlı olduğu görülmektedir. (Resim 8a-b)

55

Eyüpoğlu ve Erhat, 1977, s. 106.
Τάρίχος, orj. Cesedin mumyalanması. Liddel ve Scout, 2001, s. 793.
57
Herodotos, Historiai II, s. 165.
58
Homeros destanlarından Olympos tanrıları ‘ambrosia’ ve ‘nektar’ ile beslenirler. Ölümsüz anlamına gelen
ambrosia birçok çiçek özlerinin katıldığı bir çeşit bal. Erhat, 2000, s. 33.
59
Homeros, İlyada XIX, s. 420.
60
Homeros, İlyada XI, s. 236.
56
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Resim 8a-b: Çenenin Bağlanması
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/252948 (Erişim Tarihi: 16.11.2021)

Çenenin kapatılmasından önce ölünün ağzının içerisine sikke yerleştirilir. Bu olay
sikkenin Yunan dinine göre yeraltı dünyasına geçişte en önemli olaylardan olan Styks 61
ırmağından ölen kişiyi geçirmesi için Kharon 62 ’a verilmesinden dolayı ağzın içerisine
konulmaktaydı. Bu konuya örnek ise Atina’da bulunan mezarlarda ele geçen lekythosların
üzerlerindeki Kharon’un kayığına binmiş bir şekilde seyreden sahnelerdir63 (Resim 9).

Resim 9: Kharon (Lekythos)
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/251043 (Erişim Tarihi: 18.11.2021)

61

Styks: Bir yeraltı ırmağı olarak görülür. Tanrılar bu ırmağın üstüne yemin ederler. Erhat, 2000, s. 277.
Kharon: Yeraltı ülkesinde ölülere Akheron ırmağını geçiren sandalcı. Erhat, 2000, s. 173.
63
Garland, 1985, s. 24-25.
62
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Ölünün çenesinin kapatılmasının ardından sıra giydirilmesine gelmektedir. Bu
giysiye basitçe kefen denebilir. Kefen beyaz renkte olmalıdır 64 . Kefenin giydirilmesinden
sonra ölünün lekhos65 adı verilen bir yatak üzerine yatırılıp sergilenmesidir. Sergilenmesinin
ama amacı ise ölümün gerçekleştiğinin kanıtlanmasıdır. Yatağın üzerine stroma66 adı verilen
kalın bir örtü serilerek ölünün bedeni endyma67 ya da pharos68 adı verilen kefenle sarılır. Ölü
sarılırken yalnızca baş kısmı açıkta bırakılır. Kafasının altına düşmemesi veya sarkmaması
için proskephalia 69 adı verilen bir yastık konur. Ayakuçlarına çeşitli bitkiler konarak hem
kötü ruhların hem de böceklerin ölüden uzak durması amaçlanır70. Ayrıca ölünün yanına bir
de çelenk yerleştirilir. Bu çelengi Aristophanes MÖ 411 de yazdığı Lysistrata adlı eserinde şu
şekilde açıklamaktadır; “yaşamla sonuna değin mücadele eden ölüye verilen bir ödül”71.
PROTHESİS-ÖLÜYE SAYGI, AĞIT
Cenaze törenlerinde ilk aşama prothesistir. Prothesis ölünün sergilendiği, ölüm
olayının gerçekleştiğine dair ilandır. Homeros Akhilleus’un Patroklos’un cenaze töreninde
yaptığı konuşmayı anlattığı pasajda ölüye saygı göstermenin önemli olduğuna değinir72.
“Atları hızlı Myrmidonlar, sevgili dostlarım,
arabalarınızdan çözmeyin tek tırnaklı atlarınızı,
atlarımız arabalarımızla yaklaşa Patroklos’a,
ölülere saygı gerek, ağlayalım ölüsüne…”73
Kadınlar, prothesis başlamadan önce cenazenin hazırlanmasında asli görevlilerdir.
İlk olarak ölünün ağzı ve gözleri kapatılırdı (ölüm anındaki ilk kapatma işlemi). Ölünün
ağzını ve gözünü kapatmak evli ise eşine, evli değilse ebeveynlerine ait bir görevdir. Gözün
kapalı olması ruhun yani pyskhe74’nin bedenden daha kolay ayrılıp öteki dünya yolculuğuna
çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmektedir75. Ardından ölü yıkanır, yağlanır ve giydirilirdi76.
Bu işlemlerin ardından en yakın akraba ve arkadaşlar ağıtlar yakar. Kadınlar bu ağıt esnasında
64

Akçay, 2017, s. 108.
λέχος-δε, yatak. Liddel ve Scott, 2001, s. 470.
66
στρῶµα, ατος, τό: yatağa serilen örtü. Liddel ve Scott, 2001, s. 751.
67
ένδύµα, ατος, το: bir çeşit giysi. Liddel ve Scott, 2001, s. 260.
68
Φαρος: uzun kumaş parçası. Liddel ve Scott, 2001, s. 855.
69
προσκεφάλαιον, τό: Yastık. Liddel ve Scott, 2001, s. 692.
70
Garland, 1985, s. 24.
71
Aristophanes, Lysistrata, s. 601.
72
Hürmüzlü, 2008.
73
Homeros, İlyada XXIII, s. 6-9.
74
ψύχή, ή: Ruh. Liddel ve Scott, 2001, s. 903.
75
Akçay, 2017, s. 114.
76
Hürmüzlü, 2008, s. 44.
65

91

Muhammed İbrahim Ethem EDİN
__________________________________________________________________________________________

saçlarını yolar ve yüzlerini döverler. Kopetos olarak adlandırılan bu hareket acının
dışavurumunu göstermek içindir77. Acının dışavurumu ruhun huzura kavuşması için önemli
bir durumdur. Bu nedenle prothesis ve ekphora süresince ölünün yakınları saçlarını yolar ve
yüzlerini döverek acılarını gösterirler. İlyada’da Patroklos’un cenazesinde Akhilleus ve
arkadaşlarının ağıtı şu şekilde aktarılır78.
“…Böyle dedi, inlemeye başladırlar bir ağızdan,
en başta Akhilleus inliyordu.
Üç kez sürdüler güzel yeleli atlarını,
ölünün çevresinde ağlaya hıçkıra,
Thetis’ti ağıt yakma isteğini doğuran,
Kumsal sırılsıklamdı gözyaşlarından,
erlerin silahları gözyaşlarıyla sırılsıklam;
özlediler düşmanı darmadağın eden yiğidi.
Peleusoğlu başladı uzun bir ağıta,
dayadı arkadaşının göğsüne adam öldüren ellerini:
Patroklos dostum, selam sana…”79
Prothesis sahnelerinden güzel bir örneğe Dipylon vazosunda rastlanmaktadır (Resim
10). MÖ 760-750 yıllarına tarihlenen vazonun gövdesindeki sahnede prothesis ritüeli
hakkında önemli bilgiler verilmektedir. Klinede yatan ölünün her iki tarafında ve altında elleri
başlarının üzerinde ağıt yakan insanlar görülür80.

Resim 10: Prothesis sahnesi
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dipylon_Master_amphora_(Athens) (Erişim Tarihi: 06.05.2020)
77

Aktaran: Hürmüzlü, 2008, s. 45. Ahlberg, 1971, s. 106.
Ayrıca Akhilleus’un burada Patroklos’un göğsüne ellerini dayaması prothesisin bir ritüeli olarak belirtmek
gerekir. Akrabalar ve yakın arkadaşlar ölünün göğsüne ya da başına dokunarak ölüyü onurlandırır.
79
Homeros, İlyada XXIII, s. 491.
80
Akçay, 2017, s. 113.
78
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EKPHORA
Yunan inancına göre, ölümün üçüncü gününde ve sabahın oldukça erken saatlerinde
ölünün evinden alınıp, kortej eşliğinde mezara götürülmesine “ekphora” denir81. Ölü mezara
kadar yatağı ile omuzlar üzerinde ya da atlı araba üzerinde götürülür82. Kortejin en önünde
elinde libasyon kabı taşıyan bir kadın bulunur.
Ölen kişi başkası tarafından öldürülmüşse kortejin önünde mızraklı biri yürür ve
gömülme işlemi tamamlandıktan sonra mızrak mezara saplanır ve ölen kişinin yakınları üç
gün mezar başında nöbet tutarak öldüren kişiye olan nefretlerini gösterir83.
Prothesis sahnesine karşın ekphora sahnesi dönemin sanatçıları tarafından pek rağbet
görmemiş ve ekphora sahnesi üzerinde fazla durulmamıştır. Dipylon vazo grubunu yapan
sanatçılar prothesiste olduğu gibi ekphorayı da vazoların üzerine işlemiştir (Resim 11).

Resim 11: Ekphora sahnesi
https://www.flickr.com/photos/orientalizing/40876285050/in/photostream/ (Erişim Tarihi: 06.05.2020)

81

Hürmüzlü, 2008, s: 47.
Büyükkarakaya ve diğ., 2019, s. 378.
83
Akçay, 2017, s: 115.
82
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ÖLÜNÜN GÖMÜLMESİ
Ölünün ekphora ile mezara getirilmesinin ardından mezara konuş aşamasına gelinir.
“ta trita” adı verilen üçüncü günde ölünün mezara konulması sırasında toprağa tahıl ürünleri
serpilerek bir ritüel uygulanır. Aynı zamanda gömünün gerçekleştiği gün mezarda libasyon
uygulanır. Arkeolojik çalışmalar doğrultusunda açılan mezarlarda libasyon kaplarına
rastlanmaktadır84.
Yunan kültünde inhumasyon ve kremasyon olmak üzere iki çeşit gömü vardır 85 .
Homeros’un aktardığı bilgiler ışığında kendi döneminde kremasyondan söz etmektedir.
Ancak MÖ 8. ve 4. yüzyıl arasında bu iki gömü çeşidini birlikte kullandıklarını görmekteyiz.
Ölünün gömülmesi sahnesi vazo resimleri üzerinde pek işlenen bir sahne değildir.
MÖ 525-475 yıllarına tarihlenen Sappho Ressamına ait loutrophoros üzerinde bu sahne
betimlenmiştir (Resim 12). Sahnede dört erkek cenazeyi mezara yerleştirmeye çalışmakta,
kadınlar ise tabutun her iki tarafında ağıt yakmaktadır. Örnekler göz önüne alındığında ölünün
mezara konma işlemini erkeklerin yaptığını anlaşılır86.

Resim 12: Ölünün Gömülmesi (Sappho Ressamı)
www.atsoukalidis.tumblr.com/post/106842104892/black-figure-loutrophoros-amphora-by-the-sappho/amp
(Erişim Tarihi: 07.05.2020)
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GÖMME İŞLEMİNİN ARDINDAN YAPILAN RİTÜELLER
Gömme işleminin ardından cenaze evine gelen yakınların yaptığı ilk iş, yas dönemi
boyunca kapıda duracak olan ve içi başka bir evden getirilen su ile dolu vazoyu koymaktır87.
Bu vazonun çeşitli ritüel anlamları vardır. Evin önüne koyulan bu vazo, hane halkından
birinin öldüğünü simgelemesinin yanı sıra ruhun kirlendiğini düşünüp eve giren çıkanların bu
vazo içerisindeki su ile temizlenerek manevi kirden arındığı düşünülür88.
Perideipnon adı verilen ölü yemeği de cesedin gömülmesinin ardından belirli zaman
aralıklarında tekraren gerçekleştirilir89. Bu ölü yemeği ölen kişinin evinde yapılabileceği gibi
mezarın bulunduğu yerde de gerçekleştirilirdi. Bu durum mezar yakınında bulunan mutfak
gereçlerinden anlaşılır90. Yemek ritüelinde akrabalar bir araya gelir, ölü hakkında konuşulur.
Gömülme işleminden dokuz gün sonra, adına “ta enata” adı verilen günde ölünün ailesi ve
yakın arkadaşları mezar başında tekrar toplanır91.
Yas süreci otuz gün sürer ve otuzuncu gün yapılan bir anma ritüeliyle sonlandırılır.
Yas dönemi bitmesiyle birlikte sorumluluklar tam manasıyla tamamlanmış sayılmaz, her sene
adına “genesia”92 adı verilen anma ritüelleri gerçekleştirilerek ölene karşı yapılması gereken
vazifelerde sorumluluk duyulur. Bu konu hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu
tören mezar başında değil evde ve aile tarafından uygulandığı bilinmektedir93.
Diğer bir uygulama da cenaze oyunlarıdır (Resim 13). Özellikle askeri bir olayda
ölenlerin ardından, sosyal statüsü yüksek olan kişilerin cenaze oyunlarını tertip ettikleri
bilinir94. Bu durumun bilinmesi cenaze oyunlarını halkın uyguladığı bir ritüel olmayıp ancak
bu oyunlara katılımcı ya da seyirci olarak bulunduklarına değinilir. Homeros, İlyada’da
Patroklos’un ölümünden sonra gerçekleştirilen atlı yarıştan ve ödülünden bahseder.
“…Akhilleus orduyu toplu tuttu,
ödüller getirtti gemilerden, leğenler üç ayalar,
atlar, katırlar, başları kalkık öküzler,
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Kızıl, 2017, s. 39, dn. 53. Garland, 1985, s. 39.
Kurtz ve Boardman, 1976, s. 146.
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Kurtz ve Boardman, 1976, s. 146.
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güzel kemerli kadınlar, alacalı demir.
Önce koydu parlak ödüller
araba yarışlarında en hızlı gidene:
El işlerinde çok becerikli bir kadın alacaktı birinci gelen,
yirmi iki ölçeklik bir üçayak alacaktı…”95

Resim 13: Cenaze Oyunları
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Games_in_honor_of_Patroclus_during_his_funeral_Antoine_Charles_
Horace_Vernet,_1790.jpg (Erişim Tarihi: 07.05.2020)

GÜNÜMÜZ CENAZE TÖRENLERİNİN ESKİ YUNAN CENAZE TÖRENLERİ İLE
BENZERLİKLERİ
Günümüz kültürlerine bakıldığında, Antik dönemde uygulanan çoğu cenaze
ritüelinin benzer şekillerde uygulandığı görülür. Farklı kültür grupları bu uygulamaları farklı
şekillerde yorumlayarak varlıklarını devam ettirdikleri görülmektedir. Günümüzde dünyanın
çeşitli yerlerinde uygulanan bu ritüel uygulamaları, Yunan cenaze ritüeli uygulamalarını
referans almıştır denilemez. Yakın kültürler hariç bunu kanıtlayacak belge elimizde olmadığı
gibi böyle bir iddia ortaya atmanın çeşitli kanıtlara sahip olarak ortaya konması gerekir. Yakın
toplumlar birbirinden etkilenmiş olabilir ancak birbirlerinin varlığından o dönemlerde
habersiz olan çeşitli kavim ve insan topluluklarının günümüz şartları ve durumu ile
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değerlendirmemek çeşitli ispatlara yönelmek durumundayız. Bu durumda günümüz inanç
sistemlerinde uygulanan ölü gömme kültü ve ritüelleri benzerlikleri incelenmektedir.
Günümüzde ölüm olayının hemen ardından tıpkı Yunan toplumunda olduğu gibi
akrabalara ve yakın arkadaşlar ölümün haberi verilir. Akrabalar ve arkadaşlar ölünün evine
gelir ve taziyeler kabul edilir. Ölümün gerçekleştiğinin ilanından sonra Yunan toplumundaki
prothesisin benzeri olarak ölüye işlemler yapılır. Öncelikle ölünün gözleri kapanır ve çenesi
bağlanır. Üzerine şişmesin diye bıçak konur. Bu sırada yakın akrabalar acılarını ağıtlarla ifade
edebilir. Çeşitli yöre ve toplumlarda ağıtlar tıpkı Yunan toplumunda olduğu gibi kendine zarar
verecek kadar şiddetlidir.
Günümüzde ağıt kültürünün etkisi eski dönemlere bakıldığında giderek azalmaktadır.
Bu durum kendini bazen evladını kaybetmiş bir annenin feryadı gibi kuvvetlice; bazen de bir
oğlun babasını kaybettiğinde döktüğü gözyaşı gibi sessizce dışa vurabilir. Bu evrede kurban
uygulamasını bazı toplumlarda görülür. İslam dininde ölünün ardından kurban kesme
uygulaması olmasa da ölünün ardından kesilen kurbanın sevabı ölüye bağışlanmak üzere
kurban kesilebilir96. Ayrıca canlı kurban etmenin dışında Yunan lekythoslarında karşımıza
çıkan saç kurbanı ritüeli günümüzde de Gaziantep ve Hindistan’da (Resim 14) bulunan küçük
toplumlarda hala devam etmektedir. Günümüz Anadolu’sunda bazı topluluklar tarafından bir
çiftin uzun süre boyunca çocuğu olmaz ve sonrasında doğum olayı gerçekleşirse saç kurban
edilmektedir. Bu örnek yine ölüm ve doğum ilişkisi ile açıklanabilir.

Resim 14: Hindistan’dan saç adağı
https://www.bbc.com/turkce/haberler-37991922 (Erişim Tarihi: 09.05.2020)
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Ölü, evinden alınarak gassallar tarafından yıkanır. Yıkama işlemi kişinin cinsiyetine
göre hemcinsi tarafından yapılır. Yıkama camide, evde ya da gasilhanede yapılabilir. Burada
önemli olan husus ölünün yıkanırken çevre tarafından görülemeyecek şekilde kapalı bir
mekânda yapılmasıdır. Ayrıca yıkama esnasında dualar okunur. Yıkama işlemi, Yunan
toplumundaki gibi benzer bir uygulamayla sonlandırılır. Bu, vücudun güzel kokması amacıyla
gülsuyu ya da sedir ağacı karıştırılmış ılık suyla yıkanmasıdır. Ölü, üç ya da beş gibi tek
sayıda yıkanır97. Cenazenin son yıkanışında özellikle koku kullanılır98. Cenaze yıkayanların
Yunan toplumunda olduğu gibi kirleneceği düşünülmüştür. Bunun için ölüyü yıkayanın
yıkanmasının, taşıyanında abdest almasının iyi olacağı yönünde görüş bildirilmiştir99.
Ölünün giydirilmesi de benzer bir ritüel olarak karşımıza çıkar. Yunan toplumunda
olduğu gibi kefen beyazdır. Üç kat olarak sarılır100 ve gösterişten uzak durulur. Kefenleyenler
aileden olabileceği gibi ölüyü yıkayan kişilerden birileri de olabilir.
Kefenlemenin yani ölünün giydirilmesinin ardından ceset tabuta konur ve cenaze
namazı için hazır hale getirilir. Gasilhaneden bu şekilde teslim alınan tabut musalla taşına
konur, helallik alınır ve cenaze namazı kılınır. Cenaze Yunan toplumunda olduğu gibi mezar
alanı yakınsa omuzlarda, yakın değilse araç üzerinde mezarlığa kadar götürülür. Oradan
omuzlara tekrar alınarak mezarın içerisine başta en yakınları olmak üzere görevliler tarafından
mezara konur. Ölü, mezara yerleştirilirken tıpkı Yunan toplumunda olduğu gibi kişiye yüksek
sesle dua okunur ve bu dua okuma mezarın tamamen toprakla örtülmesine kadar devam eder.
Mezara su dökülerek libasyon yapılır. Eğer ölen kişi askeri bir durumdan dolayı ölmüş yani
şehit olmuşsa bu kortej daha da büyütülerek tıpkı Yunan toplumunda cenaze şölenlerinde
olduğu gibi müzik bandosu eşliğinde mezara kadar getirilerek burada askeri ve dini tören
yerine getirilir. Yunan toplumundakine benzer şekilde mezara mızrak yerine, bu kez bayrak
yerleştirilir.
Ölü yemeğinin verilmesinde birkaç çeşit ritüel uygulaması vardır. Cenaze namazının
hemen ardından camide kalanlar için çeşitli yemeklerin verilmesi, defin işlemi
tamamlandıktan hemen sonra mezarlıkta dağıtılan yemek ve taziye evinde verilen yemek
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ölünün ruhuna bağışlanacak sevap olarak düşünülmektedir. Özellikle ölünün ardından helva
kavurulması günümüzde en bilindik uygulamalardandır.
Cenaze ardından yapılan uygulamalarda cenazenin defnedildiği gece, yedinci gece ve
kırkıncı gece kuran okutulur. Yıldönümlerinde ise yine kuran okutulup mevlit düzenlenebilir.
Görüldüğü üzere burada da Yunan toplumuna benzer bir uygulamayı gerçekleştirilir.
Günümüz toplumlarında da mezarın var olması önemli bir meseledir. Yunan
toplumunda cesede ulaşılamasa da mezarın olması ölen kişinin anılması ve adının yaşatılması
için önemli olmuştur. Aynı durum günümüz içinde geçerlidir. Günümüzde cesede ulaşılamasa
da gıyabi mezarlar ya da anıtlar yapılıp ölen kişinin ruhuna çeşitli dualar okunarak anılır.
Bunun modern örnekleri günümüz Yunanistan’ında adına “eklisaki” (Resim 15a-c) denilen
küçük şapellerde görülür. Şimşek çarpmasıyla ölmüş ya da uçurumdan atlayarak intihar edip
denizde cesedi kaybolmuş kişinin kaza mahallinde küçük bir şapel yapılarak anısı yaşatılır.
Şapelin içerisine belirli zaman ve aralıklarda gidilere mum yakılır çiçekler konur ki öteki
dünyada kişinin ruhu rahat etsin.

Resim 15a-c: Eklisaki Örnekleri
http://atinarehberi.com/yunanistanin-yol-turbeleri-eklisakiler/ (Erişim Tarihi: 07.05.2020);
http://101bilge.com/tatil/avrupa/yunanistan/thassos-adasi/eklisaki-yakindan/ (Erişim Tarihi: 07.05.2020);
https://www.bencetatil.com/arabayla-ipsaladan-selanike/4/ (Erişim Tarihi: 07.05.2020)
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Benzer bir örnek ise Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının bulunduğu
Macaristan’da bir türbe yapılarak ölenin anısına saygı duyulmuştur. Bu iki örneği eski Yunan
toplumunda uygulanan Kenotaphion101 uygulamasına benzetebiliriz.
SONUÇ
Ölüm, insanın farkında olduğu en acı gerçektir. Ölümün insanın bir gerçeği
olduğunun anlaşılması, yani Neanderthallerin ölüm olgusunu anlamasıyla günümüze kadar
birçok farklı kültür ve coğrafyada farklı şekillerde ölü gömme kültleri ve ritüelleri
türetilmiştir. Zamanla gelişen ve değişen inanç sistemlerinde ölülerin ardından ne tür
uygulamalar yapılacağı bu inanç sistemlerinin koyduğu kurallar doğrultusunda gelişmiştir.
Ölünün gömülmeye ya da ölüye saygı duyulmaya başlanması Şanidar mağarasında olduğu
gibi Neanderthal insanının ölüsünün yanına veya üzerine çeşitli mezar hediyeleri bırakmasıyla
başlamaktadır. Günümüze değin birçok şekilde mezar kültü oluşması insanın ölüm kavramı
üzerine düşünmesinin bir etkisidir.
Ölüm; insanı en sevdiklerinden ayıran, geride kalanlara acı veren bir olgudur. Bu
olgunun dini inançların getirdiği çeşitli kural ve uygulamalara riayet edilerek aşılabileceği
düşünülmüştür. Bu kurallara uyularak hem ölünün mezarda ve ruhlar âleminde rahat etmesi
istenmiş hem de geride kalan sevdiklerinin dünya hayatında ölen kişinin ruhu tarafından
rahatsız edilmemesi için bir gereklilik olarak görülmüştür. Bu gerekliliğin doğurduğu
uygulamalar, çeşitli inanç ve kültürlerde belirli ritüel uygulamalarını da beraberinde
getirmiştir.
Ölen kişinin salt insan olmasının haricinde, sosyo-kültürel konumu gibi bazı statüsel
durumları da ardından yapılacak merasimleri 102 şekillendirir. Ölünün ardından yapılacaklar
eski Yunan toplumunda oldukça belirgindir. Bu belirginlik çerçevesinde, eski Yunan
toplumlarında temel alınan kurallar günümüzdeki ölü gömme gelenekleriyle benzeşir. Öleni
anmak için bir mezar yaparak ona istediği zamanlarda gidebileceği bir yer yapma düşüncesi,
mezar kavramının geçmişten günümüze uzanan oldukça belirgin bir özelliğidir. Mezarlara
bakılarak toplumun genel hatlarıyla dini inancını, ekonomik ve kültürel durumunu
anlayabilmekteyiz. Yunan ölü gömme gelenekleri çerçevesinde yapılması gerekenleri yazılı
olarak en iyi şekilde Homeros’un destanlarından öğrenmekteyiz. Homeros, Patroklos ve
Hektor’un cenazelerini anlattığı bölümlerde bu merasimleri detaylandırır. Patroklos’un cenaze
101
102
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törenine bakıldığında Yunan toplumunda uzunca bir süre boyunca bu ritüellerin
gerçekleştirildiği, ulaşılan arkeolojik verilerden anlaşılmaktadır. Bu arkeolojik veriler vazo
ressamlarının vazolar üzerine resmettikleri hikâyeler, çeşitli mezar gravürleri, freskolar ve
levhalar gibi örneklerdir. Bu arkeolojik verilerde kurban, libasyon, ölü yemeği ve prothesis
gibi sahneler sıkça anlatılmaktadır. Prothesis sahnesi çokça işlense de ekphora sahnesi
oldukça az işlenmiştir.
Geçmişten günümüze tüm toplumlarda mezar geleneği önemli bir olgu olmuştur. Bu
geleneğe sahip çıkmanın nedeni insanın kaçamayacağı bir gerçek olan ölümden korkması ve
bu korkuya gösterdiği tepkidir. Ölüm ve ölüm sonrası yaşam düşüncesi, ölüm sonrasında
gerçekleştirilen törenlere önem verilmesini sağlamıştır. Yunan toplumunda ölünün mutlaka içi
boş dahi olsa bir mezarı olması gerekmektedir. Ölünün ardından yine ritüeller
gerçekleştirilerek sanki o mezarın içerisi doluymuş gibi ölene saygı gösterilmiştir.
Günümüzde modern Yunanistan’da da buna benzer uygulamalar görmek mümkündür. Otoyol
ya da uçurum kenarlarında görülebilen, eklisaki adı verilen küçük şapeller kişinin ruhunu
teslim ettiği noktalara yapılır. Bu bağlamda, yol kenarında görülen eklisakiler orada
gerçekleşmiş trafik kazalarında hayatlarını kaybetmiş kişileri, uçurum kenarlarında
gördüğümüz eklisakiler ise orada intihar etmiş kişileri simgeler.
Osmanlı döneminden de bir örnek verecek olursak, Macaristan seferinde hastalanıp
ölen Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının bugün yine Macaristan’da gömülü olduğu ve
bu iç organlara türbe yani bir tür anıt mezar yapıldığı bilinmektedir. Yani içlerinde ceset
olmasa dahi mezarın toplum için önemi anlaşılmaktadır. Buradan Yunan anıt mezarları yani
Kenotaphların benzerliklerini günümüzde de görebildiğimiz sonucu çıkarılmaktadır.
Sonuç olarak eski Yunan toplumunda ve günümüzde ölü gömme ritüelleri ölen için
yapılmış gibi görünse de daha çok hayatta kalan aile bireyleri için psikolojik ve sosyal destek
sağlayabilmek adına gerçekleştirilmiştir. Ritüeller bir yandan ölen kişiye duyulan sevgi ve
özlemle ilişkiliyken, diğer yandan yaşayan kişilerin ölüm korkuları ile alakalı uygulamalardır.
Bu uygulamaların eksiksiz bir biçimde uygulanması hem uygulayanların sosyal sınıf
içerisindeki konumlarını sağlamlaştırmış hem de onları ruhsal bakımdan sağaltıp rahatlatan
bir etkiye sahip olmuştur. Nitekim ölüm korkusu her devirde insan için önemli bir konu olmuş
ve insan bu korkuyu yenebilmek, kendini rahat ve huzurlu hissedebilmek için çeşitli ritüel ve
uygulamalar sergilemiştir.
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