
BEYAZ LEKYTHOS'LAR I§IGINDA 
KLASIK DEVIRDE ATINA'DA 

OLUM iKONOGRAFISi VE OLU KULTU* 
(Lev. XXXI-XXXV) 

Bilinmektedir ki, L O. 487-480 yillan arasindaki bir tarihte Atina'da 
mezarlann yerlerini belirlemek iizere mezar dikiti (stele) dikilmesi Solon 
tarafindan yasaklanmi§ ve bu yasaklama yakla§ik 60 yil kadar siirmu§tiir1. 
Ku§kusuz mermerin daha sinirli kullanilmasina yonelik olan bu yasak, 
Atina vatanda§lanni ve sanatkarlarini mezar dikitlerine bir alternatif 
olu§turabilecek nitelikte bir mezar i§areti (cfjuxx) bulma gibi bir sorunla 
kar§i kar§iya getirmi§ti. Nitekim bu sorun, renginden otiirii beyaz lekythos 
olarak adlandirilan ve pratikte mezar yerlerini belirlemede kullamlan bir 
kap turiiniin ortaya gikmasina neden olmus, ve bu kaplar 60 yil kadar siiren 
bu yasaklama doneminde mezar stellerinin i§levini iistlenmi§lerdi2. 
Gercekten, Attika'ya ozgii bir iiretim olan ve Atina ile onun kolonisi olan 

* Bu makalenin hazirlani§inda ba§vuruda bulundugum grekce metinlerin §eviri ve 
a5iklamalan i§in katki saglayan Sayin Prof. Dr. Hasan Malay'a i§ten te§ekkiirlerimi 
sunanm. 

Makalede a§agidaki kisaltmalar kullanilmi§tir: 
AjP : American Journal ofPhilologie 
ABSA (BSA) : Annual of the British School at Athens 
AC : L'Antiquite Classique 
BCH : Bulletin de Correspondance Hellenique 
DA : Ch. Daremberg - Edm. Saglio, Dictionnaire des 

antiquites grecques et romaines 
D. C. Kurtz, Lekythoi : Athenian White Lekythoi 
MM : Madrider Mitteilungen 
RA : Revue Archeologique 
RHR : Revue de I'Histoire des Religions 

1 Plutarkhos, Solon, 12 ve 21. 
2 Edm. Pottier, Etudes sur les lecythes blancs Attiques a representation funeraire, Paris, 

1883; A. Fairbanks, Athenian White Lekythoi, I, 1907; W. Riezler, Weifigrundige 
attische Lekythen nach Adolf Furtwdngler Auswahl, 1914; E. Pfuhl, Malerei und 
Zeichnung der Griechen, Miinchen, 1923; J. D. Beazley, Attic White Lekythoi, 
London, 1938; D. C. Kurtz, Athenian White Lekythoi. Patterns and Painters, Oxford 
1975; L Wehgartner, Attisch weifigrundige Keramik, 1983. 
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Euboia adasindaki Eretria'da yogunlukla ele gecen beyaz lekythos'lar3, LO 
V. yiizyilin ikinci yansi ile IV. yiizyilin ba§lari arasina tarihlenmektedir ki, 
i§te bu dbnem mezar steli dikme yasaginin yiiriirliikte oldugu donemle 
cakigmaktadn4. 

Beyaz lekythos'lann tiretilmesindeki amac, onlara (artik dikilmesi 
yasaklanmi§ bulunan) [mermer] mezar stellerinin5 i§levini vermek 
olduguna gore, Atina'h sanatk&rlann, bir mezar dikitinde bulunmasi 
gereken bazi temel ozellikleri bu vazolara da uygulamalan son derece dogal 
ve gerekliydi. Nitekim, bu kaplann beyaz olu§lan, onlara beyaz 
mermerden yapilmi§ olan mezar dikitlerinin rengini verme isteginden 
kaynaklamyordu6. Yine ayni nedenlerden otiirii, beyaz lekythos'lar 
iizerine yapilan betimlemelerde, mezar kiiltu gelenegine uygun olarak, yer 
verilmesi gereken tic temel olgu vardi: 

1. Mezar geleneginin cekirdegini olu§turan ve oliiyii "oliimsuz 
kahraman" (athanatos) olarak gosterme, 

2. Tasvirde oliiniin yakinlarina (ya§ayanlara) yer verme, 
3. Yasaklanan mezar dikitinin, boyali betimini gosterme7. 
Koklii bir mezar gelenegine sahip olan Atina'h vatanda§, yasaklama 

siirecini, bu geleneginden fazla bdiin vermeksizin, yeni, pratik ve daha az 
masrafli bir bulu§la gecirmi§tir. Mezar gelenegine baghhk salt Atina'liya 
ozgii bir davrani§ olmayip; tiim toplumlarda goriilen bir ozelliktir. Bu 
gelenege sahip cikmamn altindaki gergek ise, insanoglunun kacinilmaz 
yazgisi olan "oliim'e" kar§i gosterdigi tepki, korku ve isyandir. i§te bu 
baglamda, oliim ve oliim sonrasi ya§am dii§iincesi, Grek'lerin de 
ya§aminda 90k onemli yeri olan kavrarnlardir. Buna ili§kin olarak olii kiiltu 
ve tbrenleri de, gtinluk ya§amin aynlmaz pargasi olarak kar§imiza 
gikmaktadir. Grek'lere gore oliim ve ya§hhk bir gifttir; ya§lanmak ve 
fiziksel giiciin giderek azaldigini gormek, yokolu§a gidigin yakinhgini 
hissetmektir8. Grek inancina gore insan viicudu soma (acoua) ve ruh 

3 D. C. Kurtz, Lekythoi, s. 136-138. 
4 J. Bazant, "Entre la croyance et l'experience: le mort sur les lecythes a fond blanc", 

Iconographie classique et identites regionales (BCH suppl. XIV [1986]), s. 40. 
5 Beyaz Lekythos'lann ortaya £iki§indan onceki donemde, Atina mezar gelenegindeki 

betimlemelerde Miken gelenegine sadik kahnmi§ti. Ornegin, Attika mezar stellerinde 
oldugu gibi, oliiler bir kahraman olarak (bir sava§§i veya bir atlet goriinumunde) 
tasvir edilmekteydiler (G. M. A. Richter, The Archaic Gravestones of Attica, London, 
1961). 

6 H. Hiller, Ionische Grabreliefs der ersten Halfte des 5 Jhs.v.chr., 1975, s. 15-16. 
7 S. C. Humpreys, "Family Tombs and Tomb Cult in Ancient Athens: Tradition or 

Traditionalism", JHS 100 (1980), s. 12. 
8 J. P. Vernant, "La belle mort et le cadavre outrage", La mort, les morts dans les 
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psyche'den (\\rbxr\) olu§ur9. 
Cenaze torenlerine ili§kin i§lemler dort a§amah olup, bu i§lemlerde 

sozkonusu olan soma, yani oluniin cesedidir. Bu dort a§ama sirasi ile 
§6yledir: 1. Soma'nin hazirlanmasi; 2. Prothesis (rcpoBeaiq); 3. Ekphora 
(eKcpopa); 4. Soma'mn mezara konu§u. 

CESEDI HAZIRLAMA: 
Bu a§amada ilk kural, oliiniin 

gozlerinin kapatihp10, cenenin 
othonai (606vai) adi verilen ince 
bir bezle baglanmasiydi1'. Bu i§lem 
oliiniin en yakm akrabasi tarafindan 
yapilmaktaydi12. Louvre miizesinde 
bulunan bir loutrophoros (Env. no. 
CA 453) iizerinde oliiniin genesinin 
bir §eritle baglanmis. durumu 
goriilmektedir (Fig. I)13. 

Daha sonra sira oliiniin 
yikanmasi i§lemine gelmekteydi. 
Beyaz lekythos' lar iizerinde betim-
lenmi§ olmamasina kar§in, oluniin 
yikanmasina Homeros tarafindan sikhkla deginilir14. Yaralama sonucu 
oltimde viicut kanh ise, bu durumdaki bir ceset pis kabul edildiginden, 
yakilmadan once yikamyordu15. Oliide kandan kaynaklanan bir pislik soz 
konusu olmadigi zamanda da, oluniin pis kabul edilip edilmedigini 

societes anciennes, Paris, 1982 (ed. G. Gnoli; J. P. Vernant), s. 55. 
9 N. Loraux, "Mourir devant Troie, tomber pour Athenes: de la gloire du heros a l'idee 

de la citee", La morts et les morts, s. 34. 
l0Hiada, 10,453. 
11 Bugiin, oliiniin takma di§leri varsa, §enenin baglanmasindan once bunlar 

gikanlmaktadir. Sivas yoresinde §ene "ruh yanlmasin" diye baglanirken; Erzurum'da 
"§eytan'a ifade vermemesi icjn"; Cubuk'da (Ankara) ise "i^ine §eytan girmemesi 
igin" baglanmaktadir (S. V. Ornek, Anadolu Folklorunda Oliim, Ankara 1971, s. 
45). Bugiin yapilan farkli bir i§lem ayak parmaklannin baglanmasidrr (A. R. 
Balaban, Gelenekler, Tore ve Tbrenler, Izmir 1983, s. 29). 

12 Odysseia, XI, 426; XXIV, 296; E. Rohde, Psyche Paris, 1928, s. 180. 
13 DA, s.v.funus, s. 1371, Fig. 3332. 
1 4 iliada, VII, 425; XVI, 669 ve 679 (Sarpedon); XVIII, 350 (Patroklos); XXIV, 582 ve 

587 (Hektor); Odysseia, XXIV, 44-45 (Akhilleus); XXIV, 189 (Amphimedon'un 
acisi). 

15 iliada, XVIII, 350. 
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bilmiyoruz. Ancak Hesiodos'da gecen "Cenaze doniislerinde gocuk 
yapayim deme" §eklindeki bir uyan16 olasilikla "oluniin pis" kabul 
edildigine i§aret edebilir. Oliiniin yikanmasi gelenegi daha sonra 
genelle§mi§tir17. Nitekim bu i§lem, bir siyah figiir pyxis iizerindeki 
"Aktaion'un yikanmasi" sahnesinde goriiliir (Fig. 2)18. Oliiyii yikayan 
ki§iler oliiniin yakini olan 60 ya§in iizerindeki kadinlardir. "soma 'nin" 
yikanmasindaki diger bir amac da, hastahklann nedeni olan kotii ruhlan 
kovmakti19. Aynca olii evine girmi§ olan ki§iler de kirlenmis, sayildiklan 
icin, onlannda da yikanmasi gerekiyordu20. Ancak oliim nedeniyle evin 
kendisi de kirlenmis, kabul edildiginden, yikama suyunun ba§ka bir evden 
getirilmesi gerekiyordu21. Bu suyun icine bir defne dali konuyordu22. 
Grek inancina gore riiyada olii gormek bile, riiyayi goren ki§inin 
kirlenmesine neden oldugu icin yikanmasi gerekiyordu23. Yikanan olii 
daha sonra, kokulu yaglarla ovuluyor ve parfumleniyordu24. Bu i§lemin 
tamamlanmasi ile cenaze ile ilgili i§lemin birinci a§amasi tamamlanmi§ 
oluyordu. 

" Hesiodos, Erga kai Hemerai, 735-736. 
7 M. Erim, Euripides'de Trajedi Kaynagi Olarak Kadin Ruhu, Istanbul, 1967, s. 61. 
8 Atina Ulusal Miizesindeki 353 no.'lu (CC 835) pyxis (bk. DA , s.\.funus, s. 371, 

Fig. 3334. 
" R. Ginouves, Balaneutike. Recherches sur le bain dans I'antiquite grecques, Paris, 

1962, s. 240. Anadolu geleneklerinde kadinlar sadece kadinlari yikamakta, kadinin 
yikandigi yere erkek, erkegin yikandigi yere de kadin giremez. 

0 Yakmdogu'da Sami dinlerinde de, oliiye dokunan ki§ilerin yikanmasi gerekiyordu 
(bk. J. Thomas, Le mouvement baptiste en Palestine et en Syrie, Paris, 1935, s. 
342-350). Bugiin Anadolu'da bazi yorelerde oliiden artan su ile ev halki elini yuziinii 
yikar. Ancak bu yikanma amaci her yorede farkhdir: ornegin; Bogazlayan'da "Olenin 
ardindan cok iiziilmemek i?in"; Afyon'da "obiir diinyada olii ile bulusjnak i9in"; 
Corum'da "Aci sogusun diye"; Sivas'da "ferahlamak icin". (bk. S. V. Ornek, a.g.e., 
s. 51, dipnot 6-9). 

1 R. Ginouves, a.g.e., s. 241, dipnot 13. Oliiniin suyunun evin di§indan getirilmesi 
bugiin Anadolu'da Siverek'de uygulanan bir gelenek olup, aynca suyun lsitilmasmda 
evdeki odun da kullanilmaz. Zira olii evindeki su, odun, kazan ve ma§rapanin 
kullanilmasi durumunda, o evden daha 50k olii 5ikacagina inanihr (bk. S. V. Ornek, 
a.g.e., s. 51, dipnot 4). 

2 Bugiin Toros'larda ya§ayan Karatepe'liler oliiniin yikanacagi suyun i?ine haragaci adli 
(yabani hardala benziyor) bir agacin yapraklanndan atmaktadirlar (bk. A. R. Yalgin, 
Toros'larda Karatepe'li Bolgesi, Ankara, 1950, s. 65). 

3 R. Ginouves, a.g.e., s. 241. 
4 Bugiin Anadolu'da da olii ve kefenine ce§itli kokular ve yaglar suriilmekte ve kutsal 

sular dokulmektedir. Bu kokular §unlardir : gulsuyu, giilhatmi, giil yagi , giil 
kurusu, kina (kadinlar igin), haciyagi, haci siirmesi, esans, kolonya, kafuru, §orek 
otu, misk, karanfil tozu. Kutsal su olarak da zemzem suyu kullanilmaktadir (bk. S. 
V. Ornek, a.g.e., s. 52 ). 

146 



Beyaz Lekythos'lar I§iginda ve 01 um ikonografisi ve Olii Kiiltii 

PROTHESIS (SERGILEME): Prothesis, soma'mn sergilen-
mesi a§amasidir. Beyaz lekythos'lar iizerinde goriilen prothesis 
sahnelerinin25 en erken ornekleri Attika geometrik vazolarinda goriiliir26. 
Prothesis evin icinde ve Attika'da oliimden birgiin sonra yapiliyordu. 
Prothesis kesin yapilmasi gereken bir i§lem olup, iilke di§inda olen 
ki§ilerin dahi, kemikleri getirilip sergileniyordu27. Oliiniin yatiralacagi 
cenaze yatagi lekhos (Xe%oq), ya ince ayakli bir kline (KA.(VT|) ,ya da 
sedir §eklinde bir yatakti28. Yatagin uzerine stroma (oxproua) adi verilen 
kalin bir ortii seriliyor ve daha sonra soma, endyma (ev5u^ia) ya da 
pharos ((papoq) adi verilen yiin bir kefene ba§ acikta kalacak §ekilde 
sanhyordu. Ancak oliiniin yiizii ortulmiiyordu. Aslinda oliiniin ytizuniin 
a§ik birakilmasi Keos yasasinda yer alart yaptinmlardan biriydi2^. (ancak 
bu gelenegin di§ma cikan tek ornek, olmeden once yiiziinii kendisi 6rtmii§ 
olan Sokrates'tir30). Bu i§lemlerden sonra,yatak uzerine bir origan dali 
(opiyccvov)31 ya da sarma§ik dali konup, olii bunlar uzerine ayaklari kapi 
yoniine gelecek §ekilde yatinlip32 ve daha sonra iizeri epiblema 

2 5 Prothesis betimlerinin yer aldigi beyaz lekythos 'lann bir listesi icin bk. F. 
Brommer, "Eine Lekythos in Madrid", MM 10 (1969), s. 163-164. 

2 6 J. Boardmann, "Painted Funerary Plagues and some Remarks on Prothesis " BSA 50 
(1955), s. 51-66, PI. 1- 8. 

21 DA ., s.v.funus, s. !372. 
2 8 Bugiin Anadolu'da bu yataga "olii db§egi", ya da "rahat dbsegi" adi verilmektedir (bk. 

S. V. Ornek, a.g.e., s. 46. 
2 9 DA, s.v .funus, s. 1371, dipnot 5. 
3 0 Platon, Paidon, 118. 
3^ Origan tek geneklilerden otsu bir bitki olup, yapraklari dikenlidir. Kokusu nedeniyle 

antik devirde 50k sevilen bu bitkiden parfum yapihrdi. Bugiin de yemeklerde baharat 
olarak kullamlmaktadir. 

3 2 Origan uzerine oliiyii yatirma gelenegi Atina'ya ozgii olup, inani§a gore'kotu ruhlarm 
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(87i{p^Ti|xa) adi verilen bir ortii ile ortiiliiyordu33. Olii ile ilgili bu ortiilerin 
tiimii beyaz olmakla birlikte34, Atina'da beyaz rengin di§inda, ba§ka 
renklerin de kullanildigi bilinir35. aslinda ortii seciminde Solon bazi 
ozgiirliikler tanimis.36- ancak bu tic drtuniin toplam fiatinin 100 drahmi'yi 
gecmemesi §artini koymu§tu (Fig. 3).37. En iistteki ortiiniin iizerine yas 
kurdeleleri tainia (TCUVIOC) konuyordu.38 Genellikle kirmizi, siyah ve mor 
renklerin kullanildigina dikkat edilirse, kurdele rengi secimi konusunda da 
bazi sinirlamalar getirilmi§ olmasi miimkiindiir. Diger taraftan, oliiniin 
ba§inm altina , daha dik durmasini saglamak iizere bir yastik proskephalia 
konuyor ve oliiye bir celenk konuyordu. Bu celenk Aristophanes 
tarafmdan "ya§amla sonuna degin miicadele eden oliiye verilen bir oduT 
olarak yorumlanmi§tir39. Nitekim oliiye bir celenk giydirme uygulamasi 
giderek vazgecilmez bir gelenege d6nu§mu§tur. Arkhemoros vazosunda 
goriilen celenk de mersin agacinin yapraklanndan yapilmi§ olup mersin 
dah khitonien tannlara adanmis^ir4^. Bu nedenle de, tannca Demeter'in 
oliilerle olan ili§kisinden otiirii (Demetreoi epitheti ile) tannca ve oliilere 
mersin dah sunuluyordu. Aynca mezar dikitleri de mersin dalindan 
yapilmi§ celenklerle siisleniyor, hatta mezann yanina mersin agaci 
dikiliyordu (Fig. 4) [bugiin servi dikilmesi gibi].41. 

(Nocentes spiritus) ve sug cinlerinin (Monstra noxia) oliiye yakla§malanni onlemek 
icindi. Daha erken donemde ise,yilan, kannca gibi zararh hayvanlardan oluyii 
korumak igin kullanihyordu. Origan'in oliiyii kotiiluklerden koruma inancini 
gosteren ilging bir mezar dikiti izmir'de bulunmu§, bugiin Oxford Ashmoleon 
Miizesinde korunmaktadir. Bu mezar dikiti iizerine origan betimi yapilmi§tir. bk. L. 
Robert, "Documents d'Asie Mineure", BCH 101 (1977), s. 43-54, Fig. 2. Bugiin 
Hopa ve Rize dolaylannda oliileri mezarda yilan ve giyandan korumak igin 
tiitsulemektedirler (bk. S. V. Ornek, a.g.e., s. 52). 

3 3 D. C. Kurtz ; J. Boardmann, Greek Burial Customs, New York, 1971, s. 144.; 
Prothesis' de gegen ortuler Homeros'da gecmektedir (Iliada, XVIII, 352). 

3 4 Miisliimanlarda da kefen rengi beyaz olup, ba§ka renklerle de kefenleme olmasina 
kar§in, beyaz renk siinnete daha uygundur. Ilginc olan, miisliimanlarda da erkek 
kefeni iic parcadan olu§maktadir (gomlek, izar ve lifafe.): S. V. Ornek, a.g.e., s. 52, 
dipnot 16-18. 

3 5 D. C. Kurtz, Lekythoi, s. 208. Sabouroff Ressami, Lev. 29, 1. Burada kefen mat 
koyu kirmizidir. Yine beyaz lekythos'lar iizerinde ye§ilimsi ve mor renkli kefenler de 
goriiliir (Edm. Pottier, a.g.e., s. 12, no. 4 ve 5 ). 

3 6 Solon yasasi §6yle der: orccoq av PoijA-ovxai ("nasil isterse"): 22; Edm. Pottier, 
a.g.e., s. 3, dipnot 4. 

3 7 Ayni yazar, a.g.e., s. 13. 
3 8 Tainia, kuma§tan yatay bir bant olup genellikle iki ucu piiskiilliidiir. 
3 9 Aristophanes, Lysistrata, 601. 
4 0 DA s.v. Funus, Fig. 3335.; Edm. Pottier, a.g.e., s. 19, dipnot 5. 
4 1 E. Rohde, a.g.e., s. 181, dipnot 3. 
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Prothesis siiresine gelince: Solon donemi demokrasi anlayi§inda 
e§itlik ilkesi olmasina kar§in, aristokratlar kendilerine ozgii bazi soyluluk 
ayncaliklanni koruyorlardi. Bunlar arasinda prothesis siireci de yer 
aliyordu. Aristokratlann prothesis siireci, halk prothesisinden daha 
uzundu 4 2 . Goruldiigii gibi, Atina'daki cenaze torenleri Atina 
demokrasisindeki e§itlik kavramimn uygulani§indaki gercekleri de ortaya 
koymaktadir. 

Solon oncesi donemde, prothesis siiresince oliiniin yakinlan, 
acilanni 50k abartih bir bicimde ortaya koyuyorlardi. Ornegin, kadinlar 
yiizlerini tirmikhyor, yanaklanni kanatiyor, saclanni yoluyor, gogiislerini 
doviiyorlardi43. Erkekler ise, saglanna ve elbiselerine kiiller atiyorlar, 
yerlerde yuvarlanip, saclanni yoluyorlardi. Kadinlar saclannin ya tumiinii, 
ya da bir kismini kesip ate§in iizerine birakiyorlardi (Fig. 5)44. Ancak 
Solon, bu tiirden yipratici ve vah§i prothesis torenlerine yasaklama 
getirmi§tir45. Yine Solon, daha once olenler icin yas tutmayi da 
yasaklami§ti. Zaten Homeros'da, bu torenler sirasinda herkesin kendi 
oliisii igin agladigini dii§iinmekteydi46. Solon yasasina gore, prothesis'& 
katilma konusunda erkekler igin bir sinirlama yoktu; bu torenlere oliiniin 
hem yakinlan, hem de arkadaslan katilabiliyorlardi. Ancak kadinlar icjn 
bazi sinirlamalar getirilmi§ti. Ornegin, 60 ya§in iizerindeki isteyen her 
kadin bu torenlere katilabiliyor ama bu ya§in altindaki kadinlardan oliiniin 
dordiincii dereceye kadar yakin akraba olmasi ko§ulu araniyordu47. Bu 
arada kadinlann bagirma ve inlemeleri de yasaklanmi§ti. Aynca bu 
yasaklama cergevesinde yabanci kadin ve erkeklerden olu§an, profesyonel 
agit soyleyicilerin kiralanmasi da yer aliyordu48. 

4 2 Hektor'un prothesis"'\ 10 gun; Akhileu's'un 17 gun surmii§tu (Iliada, XXIV, 785,; 
Odysseia, XXIV, 65). 

4 3 Oliim olaylannda, oliiniin yakinlannin abartih yas gosterileri, birgok toplumlarda 
dogal kar^ilanmamakta ve oliiniin mezannda rahat edemeyip, geri donecegine 
inanilmaktadir. 

4 4 L. Gernet, Le genie grec dans la religion, Paris, 1932, s. 223. Bugiin,Gaziantep 
yoresinde ya§ayan Turkmen ve Baraklar'da da olenin yakin akrabasi olan kadinlann 
saclanni kesme gelenegi devam etmektedir (O. Ozba§, Gaziantep Dolaylannda 
Turkmen ve Barak'lar, Gaziantep, 1958, s. 52. 

4 5 Plutarkhos, Solon, 21. 
4 6 Iliada. XIX, 302. Homeros'un dii§iincesi bugiin, Gaziantep yoresinde atasozu olarak 

kullanil-maktadir: "Mahallede olii olur, herkes kendi oliisii icin aglar" (O. A. Aksoy, 
Atasbzleri ve Deyimler Sbzlugu. Atasozleri Sozlugii I, Ankara 1981 (3. baski), s. 
259, no. 1147). 

4 ' DA, , s.v.funus, s. 1372. 
4SA.g.e., s. 1373. 
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Antik kaynaklara gore, yas rengi siyah ve gridir49. Ancak beyaz 
lekythos'lar iizerinde, yas rengi olarak, kirmizi, mor ve ye§il tonlannin 
kullanildigi goriiliir50. Bazi prothesis sahnelerinde, figiirlerin ellerinde 
yelpaze tuttuklari goriiliir. Bu yelpaze "soma 'yi" sineklerden koruma 
i§levinde kullanilan, "sinek kovandir" (Fig. 6). Aynca kline 'nin etrafina 
vazolar da konuyordu. bu kaplar ozellikle beyaz lekythos'lardu. 
Aristophanes bir pasajinda, bu beyaz lekythos'larm i§levlerine 
deginmektedir51. Platon'a gore, bunlann icine parfiim konup, kline'nin 
yanina birakiliyor ve oliiden yayilacak pis kokularm bir olctide azaltilmasi 
amaclaniyordu52. Beyaz lekythos'lar icine Plutarkhos'un soziinii ettigi 
parfiim (u/upov) konuyordu53. Aynca olii evinin kapisina bir servi dah 
asiliyordu. Bunun nedeni oliiden korkan ki§ileri evde olii oldugu 
konusunda uyarmakti54. Eski gelenege gore, olii evden gotiiriilmeden 
once, evde kurban kesiliyordu. Ama Plutarkhos'dan ogrendigimize gore, 
Solon ekphora'dan once boga kesmeyi yasaklami§ti55. Aynca Atina'da bu 

4 9 lliada, XXIV, 93. 
5 0 Edm. Pottier, a.g.e., s.12, no. 5-7. Gambreion'da ise yas rengi siyah ve beyaz olarak 

saptanmis, olup, erkeklerin beyaz giymeleri gerekiyordu {DA, s.\.funus„ s. 1373). 
Turklerde de, Oguzlardan basjayarak Osmanh'lara degin gelen geleneksel yas rengi 
siyahtir (F. Siimer, Oguzlar, Ankara 1967, s. 404), ancak sadece, Inevi'nde yas rengi 
beyazdir (S. V. Ornek, a.g.e., s. 83, dipnot 7). 

5^ Aristophanes, Ekklesiazousai, 1032. 
5 2 Platon, Hippias Elatton, 368 C. Bugiin Anadolu'da olii yikanirken, buhur, giinliik, 

kafuru ve odagaci gibi kokulu ot ve maddeler yakilarak tiitsii yapihr. Konya ve 
Merzifon yoresinde bu tiitsii "oliiniin kokusunu yok etmek" icin yapihrken,; 
Kir§ehir, Erzurum, ve Sivas yorelerinde "Bu kokularm §eytani uzakla§tirdigina" 
inanilmakta; Afyon Bogazlayan'da ise "Gbkteki meleklerin bu kokulara geldiklerine" 
inanilmaktadir (S. V. Ornek, a.g.e., s. 51-52). 

5 3 Plutarkhos, Aristides, 21. 
5 4 E. Rohde, a.g.e., s. 181. 
5 5 Plutarkhos, Solon, 21. 
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donemde cenaze evden cikmadan yapilan libasyonda yapilamiyordu56. 

EKPHORA (CENAZENIN MEZARA GOTURULU§U): 
Yasaya gore, ekphora (eKcpopd)57 Prothesis'm ertesi giinii sabahi, 

giine§ dogmadan once yapiliyordu58' £iink{i, ekphora'nm gece yapilmasi 
ise, bir utan9 olarak goriiliiyordu59. Ekphora siiresince higbir tannnin adi 
anilmiyordu60. Daha sonra olii ya yatagi ile beraber eller iistiinde 
ta§imyordu [ki bu durumda ta§iyicilar oliiniin yakinlan ve evdeki kolelerdi 
(Fig. 7). Ancak bu gorevi daha sonra ucretli tasjyicilar ustlenmiglerdir]61-
ya da araba ile goturiiliiyordu. Genel olarak bu, iki at tarafindan §ekilen bir 
araba idi. Bazen, atlann yerine katir da kullanihyordu. Cenaze alayinin 
oniinde, libasyon icin x^xpic;62 adi verilen kabi ta§iyan bir kadin 
(ey%v)Tp{aTpia) yer almakta, onu erkekler ve kadinlar izlemekteydi (Fig. 
8). 

Fig. 8 
Solon yasasina gore, cenaze alayina katilacak kadinlar, ya oliiniin 

u§uncti dereceye kadar olan yakinlan, ya da altmis. ya§in iizerindeki 
kadinlardi. Bu ozelligi tasimayan kadinlann cenaze alayina katilmalari 

5 6 Platon, Minos, s. 315 C 5. 
" H. Metzger, "Ekphora, convoi funebre, cortege de dignitaires en Grece et a la 

peripheric du monde grec" RA (1975), s. 209. 
5 8 DA, s.v.funus, s. 1374. 
5 9 Platon, Nomoi, XII, 900 A. 
6 0DA, s.v.funus, s. 1374. 
6 1 A.g.e., s. 1374. 
"2 w. Deonna, "Croyance funeraires. La soif des morts. Le mort musicien", RHR 119 

(1939), s. 61. 
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yasaklanmi§ti63. En arkada ise aulet'ler (flutist) geliyordu. Yasa ile 
bunlann da sayilan on olarak sinirlanmi§ti64. Attika bolgesine ozgii bir 
gelenege gore, ki§i eceli ile 61memi§, yani bir ki§i tarafindan 
61duriilmu§se, cenaze alayinin oniinde bir mizrak ta§iniyordu ve bu mizrak 
gomme i§leminden sonra mezara "oliiniin yakinlarinin duyduklan kinin" 
bir simgesi olarak saplamyordu. Daha sonra oliiniin yakinlan 115 giin 
stiresince mezann yaninda nobet tutuyorlardi65. Yine bir Atina toresine 
gore, sava§ta olen halk sinifindan askerlerin kemikleri toplaniyor ve bu 
kemikler biiyiik bir cadirda prothesis ve libasyonlari yapildiktan sonra, on 
adet lahdin icinde on adet arabada ta§iniyordu. Bu durumda her lahit bir 
kabileyi (phyle) simgeliyordu. Ayrica onbirinci araba ise, sava§ta 
kaybolmus, askerleri simgeleyen bo§ ve sembolik bir lahit ta§iyordu66. 
Ekphora sahnesi 90k az eser iizerinde betimlenmi§ ama beyaz lekythoslar 
iizerinde hi? i§lenmemi§tir. 

GOMME (SOMA'NIN MEZARA KONU§U): Cenaze 
toreninin son a§amasi olan gomme i§lemi beyaz lekythos'lavda Thanatos 
Ressarm tarafindan i§lenmi§tir67. Yasa geregi, mezar yaptirma ve demos'u 
antma i§lemini oliiniin en yakin ebeveynleri yaptinyordu. Anne ya da 
babasimn mezarlanni uygun §ekilde yaptirmayan ve siislemeyen erkek 
evlat, ya demos'dan kovulabiliyor, ya da ebeveynlerine kar§i olan bu son 
gorevi yapmami§ oldugu icin, diger demos iiyeleri tarafindan 
a§agilaniyordu68. Atina'da ana ve babaya kar§i son gorev oylesi kutsaldi 
ki, anne ve babalan ahlaksiz ya da fahi§e dahi olsalar, ogullannin onlar 
i§in uygun bir mezar yaptirmasi gerekiyordu. Gomme geleneginde diger 
bazi kurallar da gecerliydi. Ornegin, yildinm dii§mesi nedeniyle olen ki§i 
kaza yerinde gomiiliiyordu69. Ayrica ttim Yunanistan icin gecerli olan bir 
kural da; cesedi olmayan oliilerin de gercek bir mezarlarimn olmasiydi. Bu 
nedenle oliiniin yakinlan bir kenotaphion (Kevoxoccpiov) "bo§, sembolik 
mezar" yaptirmakla zorunlu idiler70. Mezari hak etmeyenler sadece katiller 

bi Edm. Pottier, a.g.e., s. 24. 
6 4 Cicero, De Legibus, 2, 23. 
65 DA, s.v. Funus, s. 1375. 
6 6 A.g.e., s. 1375. 
6 7 C. Robert, Thanatos, 1879; Edm. Pottier, "Thanatos et quelques autres 

representations funeraires sur des lecythes blancs attiques" Monuments et Memoires, 
1916, s. 36-38, Lev. II-III; D. C. Kurtz, LekythoL, Lev. 32, 4. Thanatos Ressami 
icin bir diger eser: K. F. Felten, Thanatos und Kleophonmaler, Munchen, 1971. 

6 8 Plutarkhos, Solon, 22. 
6 9 Artemidoros Daldianos, Oneirokritika, 2, 9. 
7 0 Odysseia, IV, 584; Xenophon, Anabasis, 6, 4, 9; Pausanias, 9, 18, 4. 
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Ekphora betimlerinde oliiniin yiizii a9ik olarak , yatak iizerinde 
mezara getirilisi oliilerin mezara lahitle gomiilmesi gelenegine aykindir. 
Belki olii ya tabutsuz, ya da yakilarak gomtiltiyordu. Lahitle gomme, 
Yakindogu'dan alinmi§ bir gelenek olabilir72. Lahitsiz gomme gelenegi 
Atina'nin en eski uygulamasi idi. Nitekim Pythagoras'cilar da bu gelenege 
sadik kahp, oliilerini yakmaksizin, aga§ yapraklanna sarip 
gomiiyorlardi73. Lahitle gomme L O VI. yy.'da uygulanmi§ olup, en 
giizel brnekleri Klazomenai boyali lahitlerinde goriilmektedir. Lahit 

7 1 Platon, Nomoi, 9, 873D. Thebai ve Kibris'da ise intihar edenlere mezar 
yaptinlmiyordu. Yakma geleneginin oldugu donemlerde ise, ceset yakilmadan 
gomiiliiyordu. Ornegin Ajaj, intihanndan sonra yakilmadan gomiilmiistiir. Zira bu 
olay uzerine iinlii kahin, Kalkhas, intihar edenlerin yakilmasinin (KOCEIV) dinsel 
agidan uygun olmadigini bildirmi§ti (E. Rohde, a.g.e., s. 179, dipnot 4). islamiyette 
ise, intihar edenlerin cenaze namazi kihnmaz. Bu nedenle, bir§ok aile, hoca'ya intihar 
olayindan soz etmez. 

7 2 E. Rohde, a.g.e., s. 179. 
7 3 Plinius, Naturalis Historia, 35. 
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sozciigii Grek'lerde "0f|Kr|"74, "Xdpvcx^"75 ve ozellikle "aopoc,"76 olarak 
ifade ediliyordu. Oltiniin lahitle gomiildugiinii gosteren bir betim, siyah 
figlirlii bir amphora iizerinde acikhkla goriilmektedir (Fig. 9)77. Genel 
olarak bir mezar ba§hca iki ogeden olu§uyordu: Birincisi soma 'mn 
kondugu mezar (Tij|j.po<;) ikincisi ise mezar dikitidir (oTT|^r|). Beyaz 
lekythos'lar iizerinde tymbos icinde oliiyu oturur ya da yatar durumda 
gosteren sahneler vardir (Fig. 10)78. Oliiniin, mezar tannlan olan 
Thanatos (oliim) ve Hypnos (uyku) tarafindan mezara ta§ini§i ve konusu 
beyaz lekythos'lax iizerinde yer alan betimler arasindadir (Fig. II)7 9 . 
Thanatos ve Hypnos'un mezar kiiltii ile ili§kili olan beyaz lekyhos'lar 
iizerinde betimlenmeleri, halk inani§inda onemli yerleri olduklarmin 
gostergesidir80. Bu iki kardes, Homeros'da, Zeus'un kilavuzlan olarak 
gosterilmelerine kar§in81. Hesiodos onlan gecenin ogullan ve yeralti 
tannlan olarak gostermektedir82. Homeros'da Thanatos ve Hypnos, 
Sarpedon'u dogdugu yere gotiiren, oliilere yardimci olan ki§ilikle 
gosterilmelerine kar§in, Hesiodos Hypnos'u insanlara huzur gotiiren bir 
tann olarak gosterirken, Thanatos'u demir yiirekli, kotii ruhlu, insanlara 
kar§i acimasiz, hatta diger tannlara bile kin giiden bir tann olarak 
tanimlar83. L O. V. yy. Klasik devir tragedyasmda ise, Homeros'u 
ammsatan bir oliim tanrisi imaji sozkonusudur: Oliim acimasizdir, ancak, o 
acilan dindirir, insani rahatlatir; yani bir tiir kurtulu§tur. Bu iki karde§, 
yani Thanatos ve Hypnos, unlii Kypselos sandigi iizerinde, Nyks'iin 

' 4 J. Kubinska, Les monuments funeraires dans les inscriptions grecques de I'Asie 
Mineure, Warszawa, 1968, s. 36, 38-40, 44, 68. 

7 5 Ayni yazar, a.g.e., s. 12, 51-55, 61, 71-72; H. Malay, "Ban Anadolu'da Yeni 
Bulunan Grek$e Yazitlar ve Anadolu Tarihine Olan Katkilan", Izmir 1980, 
(Basilmamis, doktora tezi), s. 23. 

7 6 J. Kubinska, a.g.e., s. 15-16, 23, 32-35, 47-48, 55-57; H. Malay, a.g.e., s. 23. 
7 7 DA, Fig. 3346. 
7 8 D. C. Kurtz, Lekythoi., s. 83, dipnot 4, Tymbos Ressami, Lev. 22, 1; 23, 1; J. 

Bazant, BCH, suppl, XIV (1986), Fig. 2. 
7 9 C. Robert, a.g.e., s. 19, 21, Lev. 1, 2; Edm. Pottier, Mont. Mem., 22 (1916), s. 

35-43.; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen III, Miinchen, 1923, s. 205, 
Lev. 26, no: 535 (591); J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, Oxford, 
1942, Sabouroff Ressami No: 162. Thanatos ve Hypnos'un yer aldigi beyaz 
lekythos'lann listesi icin bk. F. Brommer, MM 10 (1969), s. 164-165. 

8^ Klasik devirde Yunanistan'daki oliim dii§iincesi ve inanisjan icin bk: A. de Ridder, 
L'Idee de la mort en Grece d Vepoque classique, Paris 1897. 

81 Iliada, XIV, 231, XVI, 672. 
82 Theogonia, 212, 759. 
8 3 A.g.e., 759. 
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kollannda, biri beyaz, digeri ise, siyah olarak betimlenmi§lerdir84. 
Pausanias, beyaz renkli cocugun Thanatos oldugunu yazar85. Oysa, siyah 
rengin genelde yasi simgelemesinden otiirii, Thanatos siyah renkli olarak 
dii§unulmeliydi. Gercekten Homeros'da Hypnos'u kymindis (KUJJ.IV5I<;) 
adli ku§a (bir tiir siyah §ahin) donii§tiirmekte ve siyah rengi uyku icin 
kullaniyor izlenimi vermektedir86. 

Klasik devir ozan ve 
dii§iinurleri, insanin dogasinda 
bulunan, oliimiin korkuncluguna 
acimasizhgina ili§kin inanclan 
yikmak istemi§lerdir. Ornegin, 
Sisyphos mythosunda Thanatos 
acimasiz ki§iligi yaninda kendi-
sinden daha kurnaz ve daha 
kuvvetli bir oltimlu kar§isinda, 
gtiliinc bir yenilgiye ugramak-
tadir8 '. Thanatos'un acimasiz 
ki§iligi, Klasik devrin iinlii 
tragedya yazan Euripides'in 
Alkestis adli eserinde de ortaya 
konur88. Nitekim, Louvre miize-
sinde bulunan CA 1264 envanter 
no.'lu beyaz lekythos iizerinde 
Thanatos'un Alkestis'in mezan-
nin yanina geli§i betimlen-
mi§tir89. 

Fig. 12 

Mezar kiiltiine ozgii kurallar arasinda, aile mezarina bir yabancimn 
gomiilme yasagi da vardir. Bunu yapan ki§i lanetlenmekte ve ayrica, bir 
tapinak veya §ehre bir ceza odemekle yuktimlii tutulmaktaydi90. Ayrica, 

8 4 Pausanias, V, 18, 1. 
" Aym yazar,V, 18, 1. 
S6Iliada, XIV, 291. 
8 7 R. Graves, Les mythes grecs, Paris 1984, s. 66-67; J. Schmiddt, Dictionnaire de la 

mythologie grecque et romaine, Paris 1985, s. 283. 
8 8 Euripides, Alkestis, 74. 
8 9 Edm. Pottier, Mont. Mem., 22 (1916), s. 43-45, Lev. II-III. 
9® DA, s.v.funus, s. 1377. 
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Atina'da mezarlarin §ehrin icinde olmasi da kesinlikle yasakti91. Beyaz 
lekythoslar iizerinde goriilen mezarlar, genellikle kiiciik bir tepe (tumulus) 
§eklindeydi ve bunlann uzerine birer mezar kabi dikiliyordu. Evlilik oncesi 
blmtis, gencler (ovyocuoi) icin mezarin uzerine bir lytrophoros konuyor92 ve 
bu mezarin gercek aniti (uvfjuct) oluyordu. Olii kiiltiinde lytrophoros, 
oliiniin yikanmasinda kullamlan suyun kondugu kapti (Fig. 12). 

Gomme i§leminin ardindan sunu i§lemi ba§hyordu. Oliiye sunu iki 
§ekilde yapihyordu: A- Sepetlere konmus, meyva ve corekler; B- Libasyon. 
Oliiye sunulan balli corege "u.eAiTTO'UTcn" adi veriliyordu93 . Olii bu cbregi 
beraberinde gotiiriip Kerberos'a, onu yumu§atmak icin, veriyordu94. 
Oliilere sunulan diger bir corek ise, kozalak formundaki nvpa\iibeq idi95. 
Oliiler icin yapilan bu kansiz sunulara xoou veya XoiPai adi veriliyordu96-
AXHPOU, genelde ozanlann kullandigi sbzciiktii97. Libasyon ise, §arap98, 
zeytinyagi, bal", ya da su ile yapihyordu. Sulu libasyonun en taninmis, 
olani, siit ve bal kanstinlarak yapilandi ve bu libasyona neA-iKpaiov 
deniyordu (Fig. 13)10o.. 

Homeros doneminde, oliiler icin en giizel sunu insan ve hayvan 
kamydi. Ornegin Akhilleus, Patroklos'un mezannda 12 Troia'li gen§, 4 at, 
2 kopek, bircok sigir ve di§i koyun (marya) kurban etmi§ti101. Ayni 
§ekilde, Odysseus'da, oliiler tilkesinde oliilere kanli sunu yapmi§ ve ruhlar 
bu kanlan i9mek icin gelmi§lerdi102. L O. VII. yy.'da biiyukba§ hayvan 
kurban etme gelenegi devam ediyordu. Ancak bu gelenek, Solon 
yasaklamasi sonucu, Klasik devirde ortadan kalkmi§ti103. Lucianus'a 

9 1 Cicero, Ad Familiares, 4, 12. 
9 2 DA,.s.\. Loutrophore, s. 1319, Fig. 4559-4560. 
9 3 Aristophanes, Lysistrata, 601; Bu pasta ayni zamanda Athena'nin yilanina da 

sunuluyordu. bk. Herodotos, VIII, 41. Anadolu'da bugiin olii adina "meyva" ve "olii 
cdregi", "yogurtlu ekmek", "olii giligi", "lokma" ve "can helva" dagitilmaktadir (M. 
H. Bayn, Istanbul Folkloru, Istanbul, 1947, s. 117; S. Ugur, Igel Folkloru II, 
Ankara 1948, s. 25). 

9 4 Aristophanes, a.g.e., 601. 
9^ DA, s.v. sacrificum, s. 962. 
96Odysseia, X, 518. 
9 ' Euripides, Iphigenia in Tauris, 169. 
9° Oliilere su katilmamis, §arap sunuluyordu. bk. DA, s.v. Sacrificum, s. 963, dipnot 

32. 
"Euripides, Iphigenia, 633; Bal i^r.'bk. DA, s.v. Mel (uita), s. 1701-1706. 

1 0 0 DA, s.v. Mel, s. 1705. 
101 iliada, XXIII, 166-179. 
1 0 2 Odysseia, XI, 23-50. 
1 0 3 Plutarkhos, Solon, 21. 
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gore, oliiler kendilerine getirilen yiyeceklerle beslenir ve mezann uzerine 
dokiilen §arabi icerek susuzluklanni giderirlerdi. Mezanna sunu 
getirilmeyen olii ise, sonsuz acliga mahkum edilmi§ olurdu104. 

Mezarlar uzerine birakilan sunu kap formlanni beyaz lekythos'lar 
iizerindeki betimlere bakarak su §ekilde siralamak olasidir: Lekythos, 
hydriaW5, oinokhoe106, phiale1®1, lekane, pyxis ve pithos (pithos'un alti 
delikliydi ye boylece icine konan suyun topraga gecmesi miimkiin 
oluyordu. Oliiler kiiltiinde bu kap Zeus Ktesios ile ili§kilidir)108. Bir diger 
form olarak Attika yoresinin cenaze torenlerine ozgii bir kap formu olan 
plemokhoe gorilliir (Fig. 14)109. Alabastron ve aryballos ise parfiimlii 
zeytinyag iceren kaplar olup, mezar dikitinin bakim ve yaglama i§levinde 
kullaniliyorlardi (Fig. 15). Plutarkhos, bu gelenegin ozellikle Plataia 
sava§inda olen askerlerin yillik anma torenlerinde uygulandigini ve arkhon 
olarak gorev yapan ki§inin, askerlerin mezar dikitlerini parfiimlii zeytinyag 
ile ovdugunu belirtmektedir110. 

Genellikle halk gomiilerinde bir cenaze soylevi (epitaphia) 
yapihrdi111. Aynca, cenaze toreni donii§iinde aile bireyleri, olii evinin ve 
kendilerinin dinsel temizliklerini yapmak zorunda idiler112. Oliiye 
dokunmu§ veya gormii§ olan ki§iler, ba§ka bir evden getirilen su ile 
yikanmak zorundaydilar. Bu i§lem bazi yorelerde cenaze toreninin ertesi 
giinii yapihyordu'13. Temizlik i§leminin ardindan bir cenaze ziyafeti 
(7iepi5ei7ivov) veriliyordu114. Bu ziyafete katilan kigiler ba§lanna birer 

1 0 4 W. Deonna, RHR 119 (1939), s. 62, dipnot 1. 
1 0 5 Cenaze torenlerindeki libasyonlarda, sivi sunulann kan§tinlmasina yarayan kaptir. 
1 0 6 Bu torenlerde saf su, ya da saf §arap i§eren kap. 
' ^ Turn dinsel torenlerin kutsal kabi. 
1 0 8 J. P. Vernant, Mythe et pensee chez les grecs, Paris, 1982, s. 118-119. 
109 Yaygin topac f'ormunda, yiiksek ayakh bir kap olup, olulere sunu olarak 

veriliyordu. Ancak i§ine konan sivinin ne oldugu bilinmiyor. Plemokhoe, aynca 
Eleusis Myster'leri kiiltiinde de kullanilan bir kaptir. Athenaios'dan ogrendigimize 
gore, Eleusis bayramlannin son giinii, iki plemokhoe doldurulup, biri Dogu, digeri 
Bati yontinde yukan kaldmlip, mistik bir ciimle soylendikten sonra bo§altihyordu. 
Burada soz konusu olan, topragin iiriinlerinin verimli ve bol olmasi icin Demeter'e 
yapilan sunudur (Athena!os, Deipnosophistai, XI, 496). 

1 1 0 Plutarkhos, Aristides, 21. 
111 DA, s.\.funus, s. 1379. 
1 1 2 E. Rohde, a.g.e., s. 190. Bugiin musliimanlarda cenaze d6nii§ii yikanma gelenegi 

vardir. Bu yikanma ile, "Kabir agirhginin" aile bireyleri iizerinden kalkacagina 
inanihr. 

1 1 3 R. Ginouves, a.g.e., s. 241. 
U4Iliada, XXIII, 29-34; XXIV, 802; D. C. Kurtz, et J. Boardman, a.g.e., s. 146. 
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celenk takiyorlardi. Ancak bu gelenek erken donemde goriilmez115. Bu 
ziyafette, oliiniin ruhu icinde bir yer birakiliyor ve yemek biiyiik bir 
sessizlik icinde yeniyordu. Zira oliiniin bu yemegi fiziksel olarak 
payla§amadigi icjn aci cektigine inamhyordu116- Ya§ayanlar icin verilen bu 
ziyafet di§inda, aile, oluniin g6mulii§iiniin iictincii giinii (xpixa) ve 
dokuzuncu (evaxa) giinleri mezara yemek ve kurban sunuyordu117. Olii 
kiiltiinde dokuzuncu giin bir tiir "korkulardan annma" giinii kabul 
ediliyordu. Zira oliiniin ruhunun ilk dokuz giin icinde geri donmesinden 
endi§e ediliyordu118. Bunlar di§inda, otuzuncu giinde de bir kurban 
sunuluyor ve ziyafet veriliyordu. Uciincii ve dokuzuncu giinlerdeki 
ziyafetler mezarda verildigi halde, otuzuncu giinde yapilan toren, aile 
bireylerinin evde verdikleri bir anma ziyafeti idi119. Solon yasasina gore, 
masraflann 50k kisitli olmasi gerekiyordu; ancak bu yasada belirtilen 
rakkamlar bilinmemektedir120. Buna kar§in Platon, bu konudaki 
harcamalara ili§kin bazi rakkamlar vermektedir: ornegin, I. sinif halk icin 5 
mina, II. simf halk i^in 4 mina, III. sinif i£in 2 mina ve en alt sinif isin 1 
mina gibi121. 

Aynca turn bu seremoniler di§inda, oliilere yonelik diger bazi anma 

5 E. Rohde, a.g.e., s. 190, dipnot 8. 
6 E. Rohde, a.g.e., s. 191. Anadolu'da da "olii yemegi" gelenegi en eski donemlerden 

beri vardir (T. Ozgiic, Ontarihte Anadolu'da Olii Gomme Adetleri, Ankara 1948, s. 
92 vd). Bugiin de bu gelenek siirmekte ve oliiniin obiir dunyada, yemek ve suya 
geresinimi olduguna inamlmakta bu nedenle de yemek verilmektedir. Antik 
donemdeki inancm bugiine degin siirmesi ilginctir. Bu yemek bolgelere gore ce§itli 
adlar almaktadir: "Ki", "Kirk yemegi", "Oliiniin kirki", "Kazma tikirtisi", "Can 
a§i", "Zikkim yemegi", "Hayir", "Olii ekmegi", "Yiyecegini etmek", v.s. gibi; bk. 
A. R. Yalgin, Cenup'ta Turkmen Oymaklan, Kisim II, Ankara, 1933, s. 76.; N. 
Ulug, Tunceli, Istanbul, 1938, s. 110.; H. Z. Ko§ay, Anadolu'nun Etnografya ve 
Folkloruna Dair Malzeme, Alacahoyiik, Ankara, 1951, s. 33; S. Ugur, a.g.e, s. 24; 
H. T. Okutan, §ebinkarahisar ve Civan, Giresun 1949, s. 411. 

7 Aristophanes, Lysistrata, 612 v.d. 
8 G. Jouan, "L'evocation des morts", RHR 198 (1981), s. 403- 421. Hindistan'da 

oliiniin ruhunun dokuzuncu giinii yeniden dogduguna inanihr. Anadolu'da da bu 
korku oliiniin giysileri ile ili§kili i§lemlerde izlenmektedir. Ornegin, Ankara Cubuk 
yoresinde "Olen doner geri gelir korkusu ile", olenin giysileri uc giin iginde 
yikanmakta ve iizerlerine su serpilmektedir. 

9 A. Parrot, "Le refrigerium dans l'au-dela", RHR 115 (1937), s. 53; Hristiyanlarda da 
bu gelenek 3, 9 ve 40. giinlerde, bazen de 3, 7 ve 30 giinler olarak uygulanir. 
Anadolu'da da oliiniin dinsel toren ve yemekle amldigi giinler 40. ve 52. giinler ile 
Slum yil doniimii en onemlileri olup, bazi yorelerde 3. ve 7. giinlerde de olii 
amlmaktadir (S. V. Ornek, a.g.e., s. 78-80). 

0 Plutarkhos, Solon, 21,6. 
1 Platon, Nomoi, 950D-E. 
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torenleri ve bayramlarda soz konusu idi. Ornegin, Nekysia bayrami 
(veK-uoia), her ayin 30. giinii oliilerin geleneksel bayrami olarak 
kutlaniyordu122. Allatheades bayrami (aXXaQeadec,)123 ise, kolelerin 
efendileri icin ay ba§inda (vo"uur|via) ve ay in 7. giinii olmak iizere iki kez 
kutladiklari bir bayramdi. Apophrades bayrami (ccjio(ppd5e<;), Atina'da 
her ayin son tic giinii yeralti tannlan 15m kutlanan bayramdi124. Genesia 
bayrami (yeveaia) ise, isminden de anla§ilacagi iizere, oliiniin dogum 
giiniiniin kutlandigi bayramdi125. Herodotos, bu bayramin, issedon'lar 
tarafmdan da aym §ekilde kutlandigini belirtmektedir126. Aynca, tannlarin 
dogum giinleri de her ayin farkh giinlerinde Genesia bayrami adi altinda 
kutlaniyordu. Ornegin, her ayin 4. giinii Hermes'in, 6. giinii Artemis'in, 
7. giinii ise Apollon'un bayrami idi. Bu Genesia bayramlan di§inda, 
Atina'da Genesia adi ile amlan diger bir bayram daha vardi. Bu bayram 
tiim Atina halki tarafindan Boedromion (Bot|5pou.ia>v = Eyliil-Ekim) 
ayinin 5. giinii ebeveynlerin ruhlari icin kutlaniyordu127. Yine Atina'da 
kutlanan bir bayram "oliilerin kin ve intikamlanni onlemek icin" yapilan 
Nemesia bayrami [Nejxea(e)ia] idi128- Yine oliilere yonelik bayramlar 
arasinda Eniausia ('Eviccucux)129 ve Nekysia (veicuoia)130 bayrarnlarinin 
adlari ge^mesine kar§in, bunlarin Atina'da kutlandiklan konusunda kesin 
bilgiler yoktur. Nekysia Plataia'da kutlanan bir bayram olup, bu sava§ta 
olmiis. tiim Grek askerleri icin kutlaniyordu. Bu bayramda, kurban, ziyafet 
ve §arap sunusu yapihyor, mezar dikitleri yaglaniyordu. Atina'da oliilerin 
en biiyiik bayrami ilk baharda, Dionysos ile ili§kili Anthesteria bayrami 
('AvGeaxiipia) bayrami olup, bu bayram oliiler ile onlann tannsi olan 
Dionysos Khtonios icin yapihyordu131 Tannnin baharda, Atina'ya deniz 
yolu ile donii§unii kutlamak iizere diizenlenen bu bayram iig giin surmekte 
ve Anthesterion ayinin 11. ve 13. giinleri arasinda kutlanmaktaydi132. 
Bayramin birinci giinii Pithoigia (fiiSoiyia)133, ikinci giinii ise Khoes 

1 2 2 E. Rohde, a.g.e., s. 13, dipnot 1. 
1 2 3 D. C. Kurtz et J. Boardman, a.g.e., s. 147. 
1 2 4 E. Rohde, a.g.e., s. 193, dipnot 1. 
1 2 5 Anadolu'da ise, oliim yildontimunde mevlflt okutup, §eker dagitihr. 
1 2 6 Herodotos, IV, 26. 
1 2 7 D. C. Kurtz et J. Boardman, a.g.e., s. 147-148. 
1 2 8 Sophokles, Elektra, 792; Bu bayram icin bk. DA, s.v. Nemesia, s. 52. 
1 2 9 D. C. Kurtz, et J. Boardman, a.g.e., s. 147. 
1 3 0 Artemidoros, Oneirokritika, 4, 83. 
131 Thukydides, II, 15; G. Van Hoorn, Choes and Anthesteria, Leyde 1951. 
1 3 2 H. Metzger, "Dionysos chitonien d'apres les monuments figures de la periode 

classique", BCH 68-69 (1944-45), s. 311. 
1 3 3 Pithoigia'mn, fermantasyonu bitmis. olan §araplann saklandigi kaplann a?ilarak, 
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(Xoeq) olarak adlandinhyor ve bu bayramin ikinci guniinde taze §arap 
i9iliyordu. Bayrama uq ya§indan itibaren koleler de dahil, herkes ba§larma 
celenk takarak katilabiliyorlardi. Bayramin ikinci giinii sabahi, tann gemi 
§eklindeki bir arabaya bindirilerek Limnaion'a getiriliyor ve burada 
Ariadne'yi temsil eden Atina'h iist diizey bir memurun karisi ile sembolik 
olarak evlendiriliyordu. Ashnda bu sembolik dtigiinle, topragin baharda 
dirili§ ve verimi kutlamyordu134. Bu bayramin iiciincti ve son giinii, 
oliilerin ruhlarinin, canhlar diinyasina dondiigiine inanihyordu. Bu ayru 
zamanda, canhlann pis oldugu bir giin olarak da goriildiigii igin, 
tapinaklann cevresine ip gerilerek, tapinaklara giri§ yasaklaniyordu135. 
Oliilerin ruhlarina adanmis, olan bu giinde, canhlar kendilerini goriinmez 
ruhlardan korumak igin, ogleye dogru akdiken136 yapraklari ?igniyorlar, 
kapilannin yanlanna zift siiriiyorlardi. Bugiin Hermes Psykhopompos ve 
Dionysos Khitonios di§inda higbir Olympos tannsina adanmami§ti137. 
Aynca o giiniin sunularini hiqbir canli yiyemiyordu ama khytra (xutpoc) 
adi verilen biiyiik tencereler isinde, tannya, oliilere gotiirmesi i§in tahillar 
ve pi§mi§ meyvalar ve balh gorekler sunuluyordu13^. Khytra'dan oturii bu 
giine Khytroi (Xikpoi) adi verilmekteydi139. Giine§in bati§ina yakin 
saatlerde ruhlar "Keres di§an, Anthesterion bitti!i40" diye baginlarak 
kovuluyorlardi. 

Yine Atina'da, Anthesterion ayinin 13. giinii, yani Kythroi giiniinde, 
Deukaion donemindeki sel felaketinde olenlerin anisina kutlanan ve o giin 
ruhlann yeralti diinyasindan giktigina inanilan Hydrophoria 
(TSpocpopicc)141 adh diger bir bayram daha vardi. Bu bayramda Zeus 
Olympios tapinagi yanindaki bir cukura su dokuluyor ve tannya balh 
.corekler sunuluyordu. 

Oliiye ili§kin diger bir konu ise yas siiresi idi ve Atina'da bu siirec 

§araplarin i§ilmeye ba§lanmasidir {DA, s.v. Dionysia, s. 235). 
1 3 4 H. Metzger, BCH 68-69 (1944-45), s. 312, dipnot 6. 
1 3 5 E. Rohde, a.g.e., s. 196. 
1 3 6 Kotii ruhlardan korunmak i$in kullanilan otlar arasinda, origan, defne yapraklari da 

kullanihrdi (Ayni yazar, a.g.e., s. 195, dipnot 3). 
1 3 7 Dionysos Khitonios verimliligin, Hermes Khitonios ise dogurganligm simgesidir 

ve yeralti diinyasinin tannlan olarak birbirleri ile yakm ili§kileri vardir. bk. J. 
Marcade, "Hermes Doubles", BCH 76 (1952), s. 607. 

1 3 8 E. Rohde, a.g.e., s. 196. 
1 3 9 DA, s.v. Dionysia, s. 230; J. Marcade, BCH 76 (1952), s. 607. 
1 4 0 Burada Keres sozcugii, ruhlar (Psykhai) olarak kullamlmi§tir. Keres icin bk. E. 

Gernet, a.g.e., s. 246. 
141 DA, s.v. hydrophoria, s. 321. 
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30 giin olarak saptanmi§ti142. 
Cenazeye ili§kin sahneler di§inda, beyaz lekythoslar iizerinde 90k 

sik goriilen betimlerden biri de, kanath ya da kanatsiz olarak gosterilen ve 
Eidolon (SUSCDA-OV) adi verilen figiirlerdir (Fig. 16)143. Pottier'e gore, ruh 
oliim aninda agizdan ya da bir yaradan ugup gittikten sonra geriye 
"Eidolon" kalirdi144. Diger bir agiklamaya gore ise, Eidolon, oliimden 
sonra, oliiniin turn goriiniimlerine verilen addir. Bu goriinum normal 
ol^iilerde, ya da kiiciik kanath olabilir, ama onemli olan oliiniin kendisi, 
bir tiir ikizi olu§udur. Siebert'e gore, "Eidolon " oliiniin ideogrami olup, 
obiir diinyada viicutlann ku§iildiigii inancindan kaynaklanmaktadir. Bu 
nedenle olii iki §ekilde betimlenmektedir: giplak veya giyimli, normal bir 
insan goriiniimiinde (Fig. 17-18); ya da kiigiik bir figiir olarak, Eidolon 
goriiniimiinde145. Eidolon, oliiniin cesedi etrafinda, yakilip ya da gomiilup 
organlan ciiriiyiinceye degin u?u§ur146. 

Bu kiiciik figiirlerin yaninda, beyaz lekythos'larda oliiniin ruhu 
Psyche (\|/UXT|) normal bir goriintimde verilmektedir (Fig. 19). Ruhun 
agizdan "Ku§" olarak uctugu dii§iincesi 90k eski bir inang olarak kar§irmza 
g ikmaktadi r 1 4 7 . ^VXT] sozciigii, \j/u%co (iiflemek) sozciigiine 

1 4 2 DA, s.v.funus, s. 1381. Kadinlann yas siiresi bazi bolgelerde daha uzundur. 
Ornegin, Gambreion kenti yasasina gore, erkeklerin ii§ ay, kadinlann ise dort ay yas 
tutmalan gerekiyordu (a.g.e., s. 1382). Bugiin Anadolu'da yas siireci kesin olark 
belirlenememekte ve iiq giin ile yedi, sekiz yil arasinda degi§mekte ancak en sik 
rastlanan kirk giinliik yas siirecidir. Genelde kadinlar, erkeklere gore daha uzun 
siireli yas tutmaktadirlar (S. V. Ornek, a.g.e., s. 81. vd.). Anadolu'da yas siirecinin 
sona ermesi belli i§lemlere dayanmaktadir. Ornegin, normal yas surelerinin di§mda, 
oliimden sonraki ilk dini bayramin gegmesi beklenir (Ramazan ya da Kurban 
bayrami). Bu bayrama "Yas bayrami", "Karah bayram" gibi isimler verilir. Aynca, 
Anadolu'nun birgok yerinde, olii sahiplerini yas'dan 5ikarmak i§in "Yas hamami" 
yapihr ve hamamda yemek verilir. Bu hamamdan ama? "Acinin sonmesidir" (S. V. 
Ornek, a. g. e., 85; N. Erdentug, Hal Koyiiniin Etnolojik Tetkikleri, Ankara, 1956, 
s. 105-106). Bu gelenegin kokeninde suyun antici ozelliginin bulundugu, antik 
donemden bugiine, bu ozelligin korundugu agiktir. 

1 4 3 Edm. Pottier, a.g.e., s. 75 vd.; D. C. Kurtz, Lekythoi, Lev. 36, 1, 39,3; E. 
Vermeule, Aspects of Death in Early Greek and Pottery, London 1979, s. 18; 
Misirli'lar, oliiniin dudaklanndan §iktigina inandiklan ruha "Ka" diyorlardi. Anlami 
"ikizi" ya da "gifti" demektir. Bu nedenle Eidolon'un Misirh'lardan ahndigi gorii§u 
yaygindir. bk. Edm. Pottier, a.g.e., s. 83, dipnot 2-3. 

1 4 4 Ayni yazar, a.g.e., s. 78. 
14^ G. Siebert, "Eidola: le probleme de la figurabilite dans l'art. grec" Methodologie 

Iconographique (Actes du Colloque de Strasbourg) 1981, s. 63-74. 
1 4 6 DA, s.v. Inferi, s. 493. 
1 4 7 R. Turcan, "LAme-Oiseau et l'eschatologie orphique", RHR 156 (1959), s. 33. 

Anadolu inancinda, ruh agizdan veya burundan cikmaktadir; bk. N. Ulug, a. g. e., s. 
109. 
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baglanmaktadir148. Weicker, bu inancin iigiincii ve ikinci bin Yakindogu 
kiiltiirlerindeki yayihrmni uzun bir siire once ortaya koymu§tu149. Zaten 
Grek inani§inda da ruhlann kanatli ve ucan varliklar oldugu kabul 
edilmektedir (Fig. 20)150. Aynca Atina'da Tritopatores (Tprcorcoctopeq) 
adh bir olii kiiltii daha vardir ve bu kiilte gore, Atina'hlarin atalarinin 
ruhlannin, riizgar halindeki ruhlara donii§tugiine inanihyordu151. Hatta 
Platon, bliim olayinin firtinali havada olmasi durumunda, riizgarin ruhu 
parcalayip, etrafa dagitmasindan korkmaktadir152. En eski Pythogoras'ci 
doktrine gore, ruhlar Hades'in yeralti diinyasina degil, goge dogru 
yiikselip, atmosferi gecerek gok kiiresine ula^maktadirlar15*. Ruhlar 
burada gegici bir siire kalip, giinahlanndan arindiktan sonra, yildizlar 
arasindaki yerlerini alabilmektedirler154. Ruhun viicudun iginde gegirdigi 
siirec bir tutukluluk donemi olarak algilanmakta, ancak ruh, oluniin 
viicudundan gikip sonsuza dek ya§ayacagi goge ula§inca, olumsuz 
tannlara kari§maktadir155. Ruhun safligini kazanmasi, ancak bedenin her 
bolgesinden tumiiyle aynlarak, kendisine donmesiyle olanakhdir156. 
Thurium'da bulunmu§ olan bir tablet iizerinde ruhun hapsoldugu viicuttan 
kurtulu§u §u §ekilde dile getirilmektedir: "Cekilmez ve acili olan 

14° F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains, Paris 1942, s. 
110, dipnot2. 

14" G. Weicker, Der Seelenvogel in der Alten Literatur und Kunst, Leipzig 1902, s. 85 
vd. 

150 p]aton) Phaidros, 246b; Anadolu inancinda ruh; riiya, an, giivercin, sinek, kelebek, 
kabe bocegi, ku§, insan, nefes, agik renkli ucucu bir§ey, manevi varhk, gozle 
goriilmeyen bir§ey olarak farkh yorelere gore, farkh degerlendirilmektedir. Ruhlann 
goruniimleri ile ili§kili olarak. bk. A. Z. Ko§ay, Ankara Budun Bilgisi, Ankara, 
1935, s. 54; O. Bayath, Bergama'da Koyler, Izmir, 1944, s. 41; S. Ugur, a.g.e., s. 
22; A. Inan, Tarihte ve Bugiin §amanizm, Ankara, 1954, s. 182. 

151 Rocher, s.v. Tritopatores, 410, 27; E. Rohde, a.g.e., s. 248, dipnot 1. 
1 5 2 Platon, Phaidon, 77E. 
' " Platon, Timaios, 42b; M. L. Rougier, L'Origine astronomique de la croyance 

Pythogoricienne en I'immortalite celeste des dmes, Le Caire 1933. 
154 Pythogoras'ci doktrinin, bu inani§i Yakin-Dogu'dan alindigi kesindir. Zira Yakin-

Dogu'da her ruh bir yildizla 6zde§le§tirilmi§ olup, canhlar dunyasindan aynldiktan 
sonra goge yiikselip, yildiza donii§mektedir (F. Cu'mont, a.g.e., s. 116, dipnot 4 ve 
s. 183-185). 

1 5 5 A. Delatte, Etudes sur la literature Pythogoricienne, Paris 1915, s. 78; Platon, 
Phaidon, 81 A. Anadolu inancina gore, ruh kigiyi ya§aminda ve oliimunden sonra 
ya§atan bir cevherdir. Genellikle tek bir ruhun varhgina inanilmaktadir. Ruh bedeni 
iki durumda terk eder: uykuda (halk arasinda uyku "kiiciik oliimdur") ve oliimde (S. 
V. Ornek, a.g.e., s. 62). 

1 5 6 Platon, Phaidon, 67 C-D. 
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cemberden (viicuttan) kurtulup uctum"157. Platon'a gore, kokende her ruh 
mukemmeldir ve kanathdir1^. Doga kanata agir olan §eyleri, tannlarm 
bulundugu goge cikarma yetisi vermi§tir. Ruhun kanatlarini, giizel, bilge 
ve iyi olan tannlik erdemleri besler ve geli§tirir; girkinlik ve kotuluk ise, 
ruhun kanatlarini a§indinr yok eder159. Ruh canhlar diinyasindan 
ayrildiktan sonra goriinmezlerin diinyasina girer. Ancak, girdigi bu 
diinyada atalarinin ve akrabalarinin ruhlari ile beraber olacaktir'60. Aynca 
Grek'ler, ruhlann mezarlann etrafinda ba§ibo§ dola§tiklanna da 
inaniyorlardi161. Bu durumda, beyaz lekythos'lar iizerinde gortilen 
eidolon'Ian bu §ekilde yorumlayabilir miyiz ? 

Ruhlarin goge yiikseli§lerinde, onlara yol gosterenlerin Mousa'lav 
olduguna inanihyordu162. Pythogoras'cilara gore, gogiin sonsuz 
hareketleri, eteri titre§tiriyordu. Bu hareketlerin farkli frekanslari da cesjtli 
miizik seslerini olu§turuyordu. I§te Mousa 'lar gogiin miizisyenleri, 
gokteki bu muzikal armoniyi iireten tanncalardi. Pythogoras kendisi de, 
Mousa'lan yildizh gogiin ve yedi gok cisminin sesleri olarak kabul 
ediyordu163. Nitekim antik devirde dokuz Mousa'nm Helikon tepesinden 
gece inip, kutsal dagin iginden fi§kiran kaynagin etrafinda dans edip §arki 
soylediklerine inanihyordu (Fig. 21)164. Pythogoras'gilann bu doktrini, 
Hellenistik Devir'de Neo-Pythogoras' filar tarafindan biraz degi§tirilmi§ ve 
dokuzuncu Mousa, gokle yer arasinda gidip gelen konuma oturtulmu§tur. 
Hatta bir grup, bu sonuncu Musa 'yi gokten tiimiiyle koparip yeryiiziine 
indirmi§, bir grup ise, onun varhgini tiimiiyle inkar etmi§tir165. Ancak 
ortak kani Mousa 'larin gogiin sesi olduklandir. ,Bu ozelliklerinden ottirii, 
obiir diinya ile Afousa'lann ili§kisi ortaya cikmaktadir. Musa 'larin mezar 

1 5 7 R. Turcan, RHR 156 (19597, s. 37, dipnot 6. 
1 5 8 Platon, Phaidros, 246C. 
'-^ Ayni yazar, a.g.e., 248 a-b-c. Phaidros'un ruhu kanatlarini 10.000 yilhk bir 

aramadan sonra bulabilmi§tir (R. S. Bluck, "The Poedrus and Reincarnation", AJP 
LXXIX (1958), s. 157). 

1 6 0 E. Rohde, a.g.e., s. 189. 
'6! Platon, Phaidon, 81C-D. Ayni inane Anadolu'da da vardir. Ancak mezarlikta degil 

evin etrafinda ve evin icinde gelip dola§tiklarina inanilir. Bununla beraber, sadece 
iyi ruhlarin ozgiir olduklan i?in geldikleri inanci yaygindir (M. H. Bayn, a.g.e. s. 
117 veM. Karde§, Tortum'da HalkInanmalan, Istanbul 1961, s. 60. 

1 6 2 F. Cumont, a.g.e. , s. 259, dipnot 1-3. 
163 Ayni yazar, a.g.e., s. 258 
1 6 4 Pausanias, en eski gelenege gore, sayilannin onceleri uc oldugunu, ve adlarinin 

"Melete", "Mneme", "Aiode" oldugunu soyler (IX, 29, 2-3). Aynca bu 119 Mousa 
icin bk. B. A. van Groningen, "Les trois muses de 1'Helicon" AC (1948), s. 287-
296. 

1 6 5 F. Cumont, a.g.e., s. 259, dipnot 1-3. 
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tanncalan olduklari ve oliiler icin §arki soyledikleri 50k eski bir inane olup, 
Odysseia'da Akhilleus'un oltisii yaninda §arkilar soylemelerinde 
goriilmektedir166. Miizik tanngalan §arkilan ile, ruhu ahp goge cikanrken, 
gogiin bir katindan digerine ciki§lannda onlan selamliyorlardi. Run gogiin 
yedi kiiresinden gecerken, bu miizik e§liginde ihtiraslanndan anmp, kendi 
sesine ula§iyordu167. Bu durumda, Mousa'lax ruhlann harmonilerinin 
koruyucu perilerdir. Bu nedenle, daha once miizik egitimi almis, olan 
insanlann ruhlannin, mutluluklar diinyasina gidecegine inanihyordu168. 
Ruhlara bu yolculuklannda e§lik eden miizik aleti ise, yedi telli lyra olup, 
yedi rakkami insanlara yedi gok cismini hatirlatmakta ve cikardigi seslerle 
Kosmos 'un oliimsiizliik konserini vermektedir. Bu durumda beyaz 
lekythos 'lar iizerinde goriilen, lyra 'lann varhk nedeni daha bir aciklik 
kazanmaktadir169. Bu konuda ozellikle Py tho go r as'al&rdan alindigi 
diiguniilen bir oykii oldukga ilginctir: Philalaos'un mezannin yaninda 
koyunlarini otlatan bir goban, ogle saatlerine dogru, Filozof un mezarinda 
§arki soyledigini i§itir. Sonra olayi bir zamanlar Filozof un bulundugu 
okuldaki Eurytos'a anlatir. Eurytos ise duraksamaksizin §u yaniti verir: 
"Tannlar a§kina soyle bana, hangi makamda §arki soyliiyordu"170. Bugiin 
de, birgok toplumlarda olti mezanna degin, miizik ve §arki e§liginde 
gotiiriilmektedir. Bu gelenek, ruhun viicudu terkedip, miizikal atmosfere, 
yani kokenine, goge yiikselme inancina dayanmaktadir171. Beyaz 
lekythos 'lar iizerinde lyra ya da barbiton ?alan ki§i aslinda mutluluklar 
tilkesine gitmi§ olan oliiniin kendisidir172. Olti yakinlannin sunu olarak 
lyra gotiirmesindeki amag ise, oliiniin Hades'in diinyasina giderken, 
Mousa 'lann kendisine e§lik etmesini saglayarak, yeni ya§amini 
kolayla§tirmaktir (Fig. 22)173. Bunun yanisira, bazi beyaz lekythos'lar 
iizerinde, lyra calan Siren'ler goriilmektedir (Fig. 23)174. Siren'in burada 
ikonografik agidan, oliiniin ruhunu simgeledigi ileri siiriilmii§se de, bu 
yorum Collignon tarafindan reddedilmi§tir175. 

Goge yiikselen ruhlann mutlulugu, Platon'un Devlet'inde yer alan 

166 Odysseia, XXIV, 60. 
167 P. Boyance, Le culte des muses chez les philosophes grecs, Paris, 1937, s. 290. 
1 6 8 F. Cumont, a.g.e., s. 262. 
169 A. Delatte, "La musique au tombeau dans I'antiquife", RA XXI (1913), s. 318-321, 

Nos. 1, 9-10, 12,24-25. 
1 7 0 Ayni yazar, a.g.e., s. 329-330 ve dipnot 1. 
171 F. Cumont, a.g.e., s. 262. 
1 7 2 A. Delatte, RA XXI (1913), s. 328. 
1 7 3 Ayni yazar, a.g.e., s. 332. 
1 7 4 D. C. Kurtz, a.g.e., Lev. 60, 1. 
1 7 5 M. Collignon, Les statues funeraires dans I'art grec, I-II, Paris, s. 13, 79-80, 216. 
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Er Mythos'unda. acikhkla belirtilmekte ve ruhlann yargilandiklan yerde, 
bir cifti gokte, bir gifti ise, yerde olan kapilardan soz edilmektedir176. 

Grek inam§ina gore, ruhlan Hades'e gotiiren tann Hermes'tir (Fig. 
24)177. Khitonien tann olarak, Hermes Psykhopompos (yx>%oiio\\,%6q) 
adini almaktadir178. Homeros'a gore, Hermes sihirli degnegi ile insanlan 
uyutur ya da uyandinrdi. Daha acik bir anlatimla "uyuyanlann koruyucu 
tannsi" i d i 1 ' 9 . Bu durumda Hypnos 'un (uyku) gorevini de 
iistlenmektedir. Hermes'in birden ortaya cikip, aniden yok olduguna 
inanihrdi. Bu nedenle de, Grek'ler bir konu§ma sirasinda bir sessizlik 
olursa "Hermes geciyor" derlerdi180. 

Grek inani§ina gore, oliilerle ili§kili bir de sandalci Kharon 
(X&pcov) vardi (Fig. 25). Ancak Grek theolojisinde, oliim olayindan sonra 
ruhlann ta§iyici gorevini yapanlann bir gorev diizeni icinde verilmedikleri 
gbriiliir. Ornegin, Thanatos'un, karde§i Hypnos ile gelip, oliiyii mezara 
degin ta§idigi, daha sonra Hermes'in ruhu alip, Styks nehrinin kiyisina 
degin gotiiriip, kayikci Kharon'a teslim ettigi §eklinde bir gbrev siralamasi 
yoktur. Zira Kharon, bazen Hermes'in gorevini almakta ve oliiyii almak 
icin mezar dikitinin yanina degin gelmektedir (Fig. 26). Bu da bize, Grek 
dininin 50k dogmatik olmadigini gostermektedir. Grek'ler icin dogmalar 
yoktur; mythos'\ar ve gelenekler vardir. Tabii sanatkarlar da sanatlanni bu 
mvtfios'lar ve gelenekler dogrultusunda icra ediyorlardi. Kayikci Kharon 
Homeros ve Hesiodos doneminde bilinmiyordu. Pausanias'a gore onun 
adi ilk kez Minyas'in §iirinde ge5mi§tir181. Kharon, ya§h ve sakalli bir ki§i 
olup, oluleri Styks ya da Akheron nehrinden kar§i kiyiya gefirmekteydi ve 
bu i§ icin olii ba§ina bir obolos aliyordu. Bu nedenle, oliiniin agzina bir 
obolos konuyordu182.1. O. V. yy.'da bu inani§in Yunanistan'daki varligi 
bir beyaz lekythos iizerinde kamtlanmaktadir (Fig. 27). Bu gelenegin 
Yunanistan'da ne zaman ba§ladigi bilinmemesine kar§in, t. O. VI. yy.'da 
halk inani§inda yer aliyordu. Sicilya'li Diodoros'a gore, Grek'ler bu 
inani§i Misirli'lardan almi§lardir'83. Saglio'ya gore ise, Pelasg'lar 

176Platon, Devlet, 614C. 
1 7 7 Rocher., s.v. Hermes, col. 2375 vd.; J. Marcade, BCH 76 (1952), s. 614; Hymne 

Homerique a Hermes, 14-15. 
1 7 8 J. Marcade, BCH 76 (1952), s. 614. 
]19Iliada, XXIV, 343; Odysseia, XXIV, 3-5. 
1 8 0 J. P. Vernant, a.g.e., s. 127. 
181 Pausanias, X, 28, 1. 
1 8 2 Ilginctir ki, bugiin Anadolu'da, ornegin Anamur'un Canklar koyiinde de oliiniin 

agzina para konmaktadir (S. V. Ornek, a.g.e., s. 72). 
1 8 3 Diodoros Siculus, I, 92, 2; 96, 8. 
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doneminde Greko-italik bir halk inani§i olarak ortaya 9ikmi§tir184. Miiller, 
Kharon'u Etriisk'lerin Mantus'u ile birle§tirmektedir185. Ambroch ise, 
Khar on inani§inin gercek bir Grek inanci olmadigini ve Yunanistan'da 
tapim goren higbir yeralti tannsi ile ili§kisi olmadigini ileri surmu§tiir186. 

Hermes'in onderliginde nemli yollardan ge9en ruhlar, Okeanus'un 
aki§ini izleyerek, Akhaia'ya geliyorlar, daha sonra giine§in kapilanni ve 
dii§ler iilkesini ge^erek Asphodelos 9ayinna ula§iyor ve orada 
kahyorlardi187. Hades'in yeralti diinyasina giren ruhlar beyaz lekythos 'lar 
iizerinde betimlenmemislerdir. Buna kar§in, Er Mythosu'nda mutlu ruhlar 
ile giinahkar ruhlar anlatilmaktadir. Yine bu mythos'da, giinahkar ruhlarin 
Tartaros'da gecirdikleri i§kenceler ile, cezasi biten ruhlarin kapidan 
ge9i§leri ve kukreyen bir kapidan soz edilmektedir. Bu Hades'in iinlii 
kopegi ve oliiler diinyasinin kapisini bekleyen Kerberos'xxn sesi olmalidir. 
Er Mythosu'nda ruhlarin yeniden dirili§i sirasindaki olaylar §6yle 
anlatilmaktadir: Donii§ yolculuguna 9ikan ruhlar, gokle yer arasindaki i§igi 
ve ucunda kader yuvarlaklarim dondiiren kirman'i goriirler. Kirman i9 i9e 
ge9mi§ sekiz agir§aktan olu§makta, her agir§akta §arki soyleyen bir siren 
oturmaktadir. Bunlarla donen, Lakhesis, Klotho ve Atropos adli U9 
Moira'da "ge9mi§in", "bugtiniin" ve "gelecegin" §arkilanni 

1 8 4 ZM, s.v. Charon, s. 1099-1100. 
1 8 5 Edm. Pottier, a.g.e., s. 44, dipnot 3. 
186 Aym yazar, a.g.e., s. 44, dipnot 5. 
1 8 7 Odysseia, XXIV, 10-14. 
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soylemektedirler188. Yeniden dirilecek olan ruhlar once, Lakhesis'den 
kura sayilanni ve ya§am orneklerini ahp, segimlerini yaptiktan sonra, 
Lakhesis, her ruha perisini verir. Bu peri de, ruhu Klotho'ya gotiiriip, 
sectigi kadere baglanmasini saglar. Son olarak ruh, Atropos'a gelir ve o 
da, Klotho'nun verdigi kaderi cozulmez hale sokar. Burada vurgulanan 
insanin kaderinin dogmadan once gizilmis, oldugu inanci olup, bugiin de 
tiim dinlerde bu inang vardir. Klotho'nun kaderi goztilmez hale getiri§i ise, 
insanin tiim ugra§lanna kar§in, kaderini degi§tiremiyecegi inancidir. Tiim 
bu i§lemlerden sonra ruhlar, Lethe ovasina gelip, Ameles irmagi kenarinda 
konakliyorlardi. Bu irmagin suyu hicbir kapta durmayan su olup, her ruh 
bundan biraz icmekle zorunlu idi. Bu sudan cok i9en ruh, tiim ge9mi§ini 
unutuyordu (Fig. 28). Gece yarisi, bu ruhlar bir gok guriiltiisu ile 
yeryiiziine, yeni ya§antilanna gonderiliyorlardi. 

Atina olii kiiltii incelenirken, bugiin Anadolu'daki mezar kiiltii ile 
aralannda inang ve pratik yoniinden ilging benzerlikler saptamak olasidir. 
Ozellikle Anadolu'da kirsal kesimdeki, halk inang ve toreleri bu 
benzerliklerin odak noktalan olmaktadir. Bu benzerliklerin kokeninde, 
insan'daki "oliimle yok olma korkusu" yatmaktadir. Ruhun 
oliimsiizliigiine inani§, tiim dinlerde, bu korkuya bir tepki olarak ortaya 
9ikmi§tir. 

Nuran §ahin 
Izmir 1993 

8 8 Moira'Xax igin bk. D. Callipolitis-Feytmans, "Demeter, Core et les Moires sur des 
vases corinthiens", BCH (1970), s. 45-65, Fig. 1-7. 
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