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Önsöz 

Günümüzde ulusal kamuoyunun gündeminin büyük kısmını dini konular 

kapsamaktadır. Bunun en büyük nedeni insanın olduğu her yerde inanışların 

öneminin yadsınamaz oluşudur. Tarihin her döneminde önemli olayların gelişiminde 

de bu etki görülmektedir.  

İşte bu sebeplerden dolayı geçmişte yaşamış olan iki büyük uygarlığın dini 

yaşantılarının anlatılacağı bu çalışmayı ortaya koymak istedim. Yunan ve Roma 

toplumlarının dini yaşantıları eğer ki bir arada algılanırsa oldukça özgün bir yapıya 

sahip oldukları görülmektedir. Bu özgünlük uzun yıllar kendini koruyamasa da 

gelişmesinin yanı sıra temel prensiplerinden asla vazgeçmemiştir. Öyle ki günümüze 

dek süregelen bazı inanışlara kaynaklık etmişlerdir.  

Günümüze yansımalarının çok olduğunu öğrendiğim “Antik Çağ’da Bayram ve 

Festivaller” konusunu araştırmamın temelinde bu sebepler yatmaktadır. Bu 

düşüncelerim paralelinde araştırmanın başlangıcından bitişine dek yardımlarını 

benden esirgemeyen Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca tezimin hazırlık döneminde yanımda olan başta eşim olmak üzere bütün 

aileme, özellikle kuzenlerim Arda TUNÇ ve Defne TUNÇ’a, dostlarıma ve de 

arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak isterim. 

Bunun dışında konu ile alakalı benden daha önce araştırma yapmış, makale, 

kitap ve tez yazmış olan bütün araştırmacılara bana yol gösterdiklerinden ötürü 

teşekkür ederim. 
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ÖZET 

“Antik Çağ’da Bayramlar ve Festivaller” adlı bu çalışmada Antik 

Dönemde Yunanistan ve Roma uygarlıklarında kutlanmış olan festivaller ve 

bayramlar incelenmiştir. 

Çalışma ile Antik Dönemdeki dini inanışların günümüze olan 

etkilerini anlamak ve anlatmak amaçlanmıştır. 

Yunan ve Roma olarak iki bölümde ele alınan konuda festival ve 

bayramlar tanrı ve tanrıça isimleri ile oluşturulan başlıklar altında 

toplanmıştır. Bu aşamada tanrı ve tanrıçalar hakkında genel hatlarıyla kısa 

bilgiler verilmiştir.  

Gerçekleştirilen şenliklerde görülen ayin, ritüel ve oyunlar antik 

kaynaklar referans alınarak olabildiğince konu bütünlüğünü bozmayacak 

şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Antik Çağ, Bayram, Festival, Yunan, Roma, 

Mitoloji, Ritüel, Tören 
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SUMMARY 

 

The study that calls “Holidays and Festivals in Ancient Times” examines the 

festivals and holidays that were celebrated in Greek and Rome civilizations in 

ancient times.  

 The aim of this study is to describe and understand the influence of 

religious beliefs from the ancient times to the present.  

 The subject is discussed in two sections that are called Greek and 

Rome in which the festivals and the holidays are grouped under the titles of god and 

goddess. At this stage, there is brief information, in general terms, about god and 

goddesses.  

 Ritual and games that were performed in carnival has been explained 

as far as without changing any origin with reference to the ancient sources.  

 

Keywords: ancient times, holidays, festivals, Greek, Rome, mythology, 

ritual, ceremony.  
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Giriş 

Din geçmişten günümüze dek insan hayatındaki en önemli olgulardan biri 

olmuştur. Farklı uygarlıklarda farklı şekillere bürünen bu olgu günlük yaşamın her 

alanında kendini çeşitli şekillerde göstermiştir. Bunlardan en önemlileri bayramlar ve 

festivaller olmuştur.  

Zamanında coğrafyamızın bir bölümüne de hakim olan Yunanlılar kendilerine 

has bir din oluşturmaya çalışmışlardır. Mitolojiler üzerine kurulu olan bu dinin 12 

ana tanrı ve tanrıçası Yunan Pantheonu’nu oluşturuyordu. Bu ana tanrıların yanı sıra 

çeşitli kutsal varlıklardan da bahsedilmektedir. Bu kutsal varlıklar kimi zaman düşük 

dereceli tanrılar ya da tanrıların insanlar ile olan ilişkilerinden meydana gelen yarı 

tanrılardır. İşte bu bahsedilen tüm karakterlerin başlarından geçen olayların 

anlatıldığı mitolojiler, insanların hayatlarında oldukça önemli yer edinmiş ve bu 

hikayelerin konularından yola çıkılarak çeşitli bayram ve festivaller düzenlenmiştir.  

Yunan toplumunda bayram ve festivaller oldukça büyük yere sahiptiler. Attik 

takvimde belirlenen zamanlarda düzenlenen bu şenlikler belirli kurallar çerçevesinde 

gerçekleştirilmekteydi. Bu kurallar da yine yukarıda bahsettiğimiz mitolojik 

hikayelerden yararlanılarak koyulmuştur.  

Amaçlarına bakıldığında bu şenliklerin genellikle tarım ile alakalı oldukları 

görülmektedir. Geçimini tarım ile sağlayan bir toplulukta bu beklenen bir sonuçtur. 

İnsanlar; hasatların verimli olması, hastalıkların kendilerinden uzak durması ve 

bolluk için tanrılara yalvarırlar,  tanrılar onuruna çeşitli ritüeller sergiler ve kurbanlar 

adarlardı.    

Yapılan bu ritüeller sırasında şu anda da önemini kaybetmemiş olan sanat 

kollarından tiyatro meydana gelmiştir. Sırasıyla önce komedya ve daha sonra da 

tragedya hayat bulmuştur.  

Truva’nın yıkılmasının ardından Latium bölgesine gelen Truvalılar Roma 

devletinin kurulmasını sağlamıştır. Kuruluşundan itibaren çeşitli mitolojiler türeten 

bu topluluk özgün ve belirli kuralları olan bir din oluşturamamıştır. Çeşitli 

sebeplerden dolayı sürekli yabancı tanrıların kültlerini toplumlarının içine 

almışlardır.  
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Farklı dinler ile etkileşimleri sırasında en sık başvurdukları Yunan dini 

olmuştur. Yunanlıların, hemen hemen bütün tanrılarının isimlerini Latinceye 

çevirerek kendi dinlerine adapte etmişlerdir.  

Bu sırada devşirilen tanrılar ile beraber bu tanrılara atfedilen festivaller de 

alınmıştır. Büyük bir devlet olma yolunda ilerleyen Romalılar, Yunan adetlerini 

kendi kültürlerine adapte etmeye çalışmışlardır.  

Romalılar da Yunanlılar gibi tiyatro gösterilerine devam etmişlerdir. Plautus ve 

Terentius gibi yazarlar edebi açıdan oldukça değerli olan ve aynı zamanda Roma 

festival ve bayramları hakkında bilgiler veren eserler yazmışlardır. Bu eserler 

günümüze dek ulaşabilmişlerdir.  

İşte yukarıda bahsedilen bu bilgiler ışığında Antik Dönemde kutlanan 

bayramlar ve festivaller hakkında bilgi verirken, bilhassa Antik Yunan ve Roma’da, 

tanrı ve tanrıçalar onuruna düzenlen bayram ve festivaller üzerinde, ağırlıklı olarak 

durduğumu belirtmek isterim. 
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1. BİRİNCİ BÖLÜM- Antik Yunan’da Bayram ve Festivaller 

Antik dönemin Yunanistan’da kutlanmış olan bayram ve festivalleri 

incelemeden önce, genel olarak Yunan dininin konumuzla alakalı özellikleri 

hakkında kısa bilgiler vermeyi uygun görüyorum.  

Çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olan Yunan dininde birbiri ile akrabalık 

bağı olan tanrı ve tanrıçalar bulunmaktadır. Bu tanrı, tanrıçalar ve bazı kahramanlar 

ile alakalı olayların anlatıldığı mitoslar Yunan dininin büyük çoğunluğunu kaplar. 

Hatta Yunan tarihinin çoğu bu mitoslardan direk ya da dolaylı olarak yararlanılarak 

açıklanmaktadır. Konumuzu oluşturan bayram ve festivallerin de bu mitoslardan yola 

çıkılarak gerçekleştirilen ritüelleri kapsadığını göreceğiz. 

Bu dinin kendine has bazı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz ( Konuk, 2008: 

28 ):  

Bu dinde aklen değil iman yoluyla kabul edilen dogmalar yoktur. Bu sebeple 

bilim ve felsefe ile din çatışması görülmemiştir. Yunan kültüründe bilim ve 

felsefenin kolay bir şekilde gelişmesinin en büyük sebebi budur.  

Misyonerlik çalışmaları, dini propaganda ve din uğruna fedakarlıkta bulunma 

yoktur. İleride bahsedeceğimiz insan kurban edilmesi burayla karıştırılabilir. İnsan 

kurban edilmesi din için değil ya toplumun refahı ve kurtuluşu için ya da şahsın 

azabından kurtulması için gerçekleştirilir.  

Kutsal kitap ya da kitapları yoktur. Bu durum temel bir çerçevenin olmamasını, 

dolayısıyla da dinin tüm düşüncelere açık olmasını sağlamıştır. Ayrıca farklı dinler 

ve kültürler ile etkileşim halinde olmasını sağlamıştır.  

Bugünkü anlamıyla günah kavramı yoktur. İnsanlar sadece kusurlar işler ve 

bunlardan dolayı ayıplanırlardı. 

Ölümden sonra yaşamın olduğuna inanılırdı. Yeraltı Tanrısı Hades ile alakalı 

mitoslarda azap çeken ruhlardan ve bu azaplardan kurtulup tekrar dünyaya dönen 

insanlar olduğu görülmektedir. Burada reenkarnasyon olayının başka bir boyutu 

görülmektedir.  
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Bu özelliklerinin dışında Yunan dini ile alakalı farklı ve radikal yorumlar da 

görülmektedir. Bunlardan birinde bu dinin tek tanrıcı yani monoteist unsurlar içerdiği 

söylenmektedir. Burada savunulan düşüncede Zeus’un iradesinin egemen olduğu ve 

insanları suçları sebebiyle cezalandırdığı savunulmaktadır ( Lloyd-Jones, 2001: 459-

460 ). Burada aslında anlatılmaya çalışılan çok tanrılı inanç sistemi içinde bir baş 

tanrının bulunduğu ve diğer tanrı ve tanrıçaların bu tanrıya boyun eğdikleridir. 

Temeline bakıldığında düşüncenin doğru olduğu görülmektedir.  

Son olarak bakıldığında Yunan dini mit ve ritüellerin toplamı olarak ifade 

edilebilir. Burada mit kişinin kendi gücünün üzerinde göremedikleri hakkında 

söyledikleridir. Ritüel de bu görülmeyen ile ilişki kurma çabasıdır. Kısa ifadeyle 

Yunan dini iki kelime ile anlatılabilmektedir, söylenen ve yapılan şeyler ( Konuk, 

2008: 29 ).   

Konu dahilinde Athena, Demeter, Dionysos ve Apollon onuruna düzenlenen 

bazı festivaller incelenmiştir. Burada tanrıların başı Zeus ve diğer bazı önemli 

tanrılar ile alakalı düzenlenen ancak hakkında çok fazla bilgi bulunmayan festivaller 

incelenmemiştir. Buna araştırılan festivallerin yanında sönük kalmaları neden 

olmuştur.  

Tanrılar onuruna düzenlenen bu bayram ve festivallere geçmeden önce 

tarihlerin daha kolay anlaşılabilmesi için Attik-İon takviminin aylarının günümüzde 

kullanılan miladi takvime göre hangi aylara karşılık geldiğinin anlaşılması için bir 

tablo hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra konumuz dahilinde anlatılacak olan Antik 

Yunan bayram ve festivallerinin hangi tanrılar onuruna düzenlendiğini gösteren bir 

tablo da eklenmiştir.  
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 Attik-İon Takvim Ayları Miladi Takvim Ayları 

1 Hekatombaion 15 Temmuz-15 Ağustos 

2 Metageitnion 15 Ağustos-15 Eylül 

3 Boedromion 15 Eylül-15 Ekim 

4 Pyanopsion 15 Ekim-15 Kasım 

5 Maimakterion 15 Kasım-15 Aralık 

6 Poseidon 15 Aralık-15 Ocak(?) 

7 Gamelion 15 Ocak-15 Şubat 

8 Anthesterion 15 Şubat-15 Mart 

9 Elaphebolion 15 Mart-15 Nisan 

10 Munykhion/Mounikhion 15 Nisan-15 Mayıs 

11 Thargelion 15 Mayıs-15 Haziran 

12 Skirophorion 15 Haziran-15 Temmuz 

Tablo 1: Attik-İon Takvimindeki ayların Miladi Takvimdeki karşılıkları. 

Athena 

Synoikia Festivali 

Panathenaia Festivali 

Olynteria Festivali 

Kallynteria Festivali 

Demeter 

Thesmophoria Festivali 

Haloa Festivali 

Mikra Mysteria ve Makra Mysteria 

Festivalleri 

Skira Festivali 

Proerosia Festivali 

Dionysos 

Agrionia Bayramı 

Kır Dionysiası 

Lenaea Festivali 

Anthesteria Festivali 

Kent Dionysiası 

Apollon 

Pythia Festivali 

Boedromia Festivali 

Pyanopsia Festivali 

Thargelia Festivali 

Tablo 2: Yunan tanrı ve tanrıçaları onuruna düzenlenen bayram ve festivaller 
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1.1.  Athena Onuruna Kutlanan Bayram ve Festivaller 

Yunan pantheonunda adı anılan iki savaş tanrısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

Artemis ikincisi ise Athena’dır. Artemis kaba kuvvet ile bağdaştırılır. Athena ise akıl 

ile ilişkilendirilmiştir. Burada anlatmak istediğimiz iki kutsal gücün aynı olguyu 

farklı yönleriyle temsil etmesidir. 

Savaşın yanı sıra zekayı da temsil eden Athena, Zeus’un ilk eşi olan Metis’in 

kızıdır. Metis hamile olduğu sırada Zeus tarafından yutulur. Zeus Metis’i doğuracağı 

çocuğun erkek olması durumunda kendisini gökyüzü imparatorluğundan kovacağına 

inanmasıydı. Ancak Metis’i yutmasının ardından başındaki ağrıdan dolayı 

Hephaistos’a kafasını yarmasını söyledi. Yarılan kafadan silahları ile birlikte Athena 

çıktı. Belki de kız olmasından dolayı kehanetin gerçekleşmeyeceğine inanan Zeus 

Athena’nın doğumu ile çok mutlu oldu ( Kınacı, 2012: 34 ). 

Yunanlılar Athena’yı müziğin, sanatın ve el işlerinin koruyucusu olarak 

benimsemiştir. Aynı zamanda flütün, savaş danslarının ve trompetin mucidi 

sayılmaktadır. Yunanlılar onun bazen yeryüzüne inerek savaşlara katıldığına 

inanırlardı ( Kınacı, 2012 ). 

1.1.1. Synoikia Festivali 

Attika takviminde erken dönemde 7. sonradan 1. ay olarak belirlenen 

Hekatombaion ayının 16 ya da 17. gününde kutlanıyordu. Hekatombaion ayı miladi 

takvime göre 15 Temmuz - 15 Ağustos arasına denk gelmektedir ( Sina, 2015: 43 ). 

Athena adına kutlanılan bu küçük festivale Attika bölgesinde yaşayan bütün 

kabile üyelerinin Atina yurttaşı olmalarını kutlamak, anmak ve sağlanan birliği 

sürdürmek amacıyla kutlanan festival olasılıkla Theseus söylenceleri ile alakalı 

olmalıdır ( Sina, 2015: 44 ). 

Burada Yunanca sömürgeleştirme ya da birlikte oturma anlamına gelen 

“synoikismos” festivalin temel amacıdır. Gelişen Yunan dünyasında birçok köyün 

birleşerek bir kent haline gelmesi anlatılmaktadır. Atina’nın kuruluşu sırasında da 

Theseus Attika’lı ailelerin tümünü ortak bir bouleuterion çevresinde toplamıştır. Bu 

sebeple bu bayram sırasında kendisinin anılması olasıdır ( Sina, 2015: 44 ). 
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1.1.2. Panathenaia Festivali 

Panathenaia festivali yukarıda miladi takvime göre karşılığını vermiş 

bulunduğumuz Hekatombaion ayının 28’inde tanrıça Athena onuruna 

düzenleniyordu ( Sina, 2015: 44 ). Bilim insanları, festivalin Atina kökenli olduğu 

konusunda hem fikir olmalarına rağmen, ortaya çıktığı zaman bakımından fikir 

ayrılıkları görülmektedir. 

Bir görüşe göre bu bayram Atina’ya Theseus tarafından getirilmiştir ( Sina, 

2015: 44 ). Diğer bir görüşe göre Atina’nın ilk krallarından biri olan Erikhthonios bu 

bayramı Atina’ya getirmiştir ( Erhat, 1993: 102 ). Burada Erikhthonios ile 

bağdaştırılmasının nedeni büyük ihtimalle Hephaistos ile Athena arasında meydana 

gelen mitolojik olaydan sonra dünyaya gelmiş olmasıdır. Ancak bilinen şudur ki 

Atina’da kutlanan en büyük ve önemli festivaldir ( Pişkin, 2007: 30 ). 

 

Bu festivale çok sayıda kadın ve erkek katılırdı. M.Ö. 7. yüzyıldan başlayarak 

şenlik günü Athena’ya “peplos” sunusu yapıldığı bilinmektedir ( Sina, 2015: 44 ). Bu 

peplos festivalden yaklaşık dokuz ay önce seçilen 7-11 yaş arasında olan ve 

aristograt ailelerden seçilmiş iki kız çocuğu tarafından dokunmaya başlanır ve 

festival gününe tamamlanırdı ( Akalın, 2003: 41 ). Peplosun altın ile süslendiği 

bildirilmiştir ( Kınacı, 2012: 36 ). Peplos’un dikilmesinde görev alan kişilere 

“ergastinai” adı verilirdi ( Emir, 2011: 26 ).  

Festival gününde seçilen bu iki kız çocuğu ritüel için hazırlanırlardı. 

Üstlerindeki çocukluk kıyafetlerini ve altın takılarını çıkartıp yeni genç kızlık 

kıyafetlerini giyerlerdi. Ardından diktikleri peplos ve diğer kadınların diktikleri 

kıyafetler kutsal alanda bulunan Athena heykeline giydirilirdi. Kızlar bu şekilde genç 

kızlığa ve evlilik çağına girmiş oluyordu. Sadece bu iki kız değil onların temsil ettiği 

bütün kızlar ritüelden sonra çocukluktan çıkmış oluyordu ( Akalın, 2003: 41 ). 

Yapılan bu ritüelin dışında şenlik sırasında Olympik oyunlara benzeyen ve 

Büyük Panathenaia olarak adlandırılan yarışmalar ve kurban ritüelleri de 

gerçekleştiriliyordu ( Sina, 2015: 44 ). Büyük Panathenaia, Olympiyat oyunlarından 

farklı olarak dört yılda bir değil her yıl gerçekleştirilmiştir ( Sina, 2015: 44 ). Bu 
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durum şeklinin ve yorumlanmasının değiştiği M.Ö. 6. yüzyıla kadar devam etmiştir  ( 

Freeman, 2003: 156 ). M.Ö. 566 yılına gelindiğinde şenlik dört yılda bir kutlanan 

“panhellenik” bir bayram haline gelmiş ancak her yıl Küçük Panathenaia bayramları 

da kutlanmaya devam edilmiştir ( Tanrıver, 2009: 309, 315 ). Oyunlar sırasında koşu 

yarışları, at yarışları ve güreş müsabakaları düzenlenmiştir. Zafer kazanan kişilere 

altın taç takılır ve isimleri agorada okunurdu. Ayrıca galiplere bir amphora dolusu 

zeytinyağı verilmekteydi ( Kınacı, 2012: 37 ). 

Yapılan yarışmalara kadınların da erkeklerden farklı yerlerde seyirci olarak 

katıldığı bilinmektedir. Hatta Hellenistik döneme gelindiğinde kadınların toplumsal 

olarak bazı haklar elde etmesinin ardından bu yarışmalara katıldıklarını ve hatta ödül 

kazandıklarını görmekteyiz ( Akalın, 2003: 41 ). 

Kurban törenleri hakkında da bazı bilgiler bulunmaktadır. Şehrin doymasına 

yetecek kadar hayvanın, ki bunların öküz, koyun ve kurban oldukları söylenir, 

kurban edildiği bilinmektedir ( Estin ve Laporte, 2005: 61 ). Kurban edilecek bu 

hayvanların Atina’ya bağlı kabilelerin temsilcileri tarafından getirildiği 

bilinmekteydi ( Sina, 2015: 44 ). 

Şenlikte müziğin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Peplosu Athena heykeline 

giydirmek için yola çıkan alayda müzisyenler ve dansçılar bulunurdu. Bu yürüyüş 

şarkı söyleyen bir topluluğun yürüyüşü şeklindeydi ( Çelik, 2008: 40 ). Yürüyüş 

sırasında ilk önce prosodion denilen ilahiler, daha sonra “paian” adı verilen şükür 

şarkıları söylenirdi. Tören sırasında ya da tapınağa ulaşıldığında ritüeller sırasında 

“aulos” çalınması adet edinilmişti ( Kınacı, 2012: 36 ). Ayrıca vazo üzerindeki 

resimlerde “kithara” çalanların da olduğu görülmektedir ( Çelik, 2008: 40 ). 

Antik yazarlar festival sırasında müzik yarışmalarının yapıldığını 

söylemektedir ( Kınacı, 2012: 36 ). Yarışmalarda epik ve lirik şiir performansları 

sergilenmekteydi. Epik şiir repertuarları Homeros’un İlyada ve Odysseia’sı ile 

sınırlıydı. Yarışma sürekli bir çekişme halindeydi. Festival süresince müzik sesi hiç 

kesilmezdi ( Kınacı, 2012: 36 ).  
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1.1.3. Plynteria Festivali 

Thargelion ayının 22’sinde kutlanılan festival tanrıça Athena onuruna 

düzenlenen bir festivaldi ( Sina, 2015: 54 ). Plutarkhos, ise festivalin 25. gününde 

kutlandığını söylemektedir ( Erdiken, 2012: 5 ). Erken dönemde ağaçtan yapılmış 

tanrıça kült heykelinin yıkandığı görülmektedir ( Sina, 2015: 54 ). Daha sonraki 

dönemde ise tanrıça heykelinin üzerinde bulunan elbisenin yıkanması eyleminin 

gerçekleştiği görülmektedir ( Erdiken, 2012: 5 ). Ancak temel amacın temizlik ve 

arınma olduğu görülmektedir. Ayrıca bu yıkanma dinsel bir tören alayı eşliğinde dini 

bir boyutta gerçekleştirilirdi. 

M.Ö. 5. yüzyılda Pheidias tarafından altın ve fildişinden yapılan yeni heykelin 

yapılması ile önemi artan festival sırasında görevli kişilere “praksiergides” adı 

verilmekteydi. Bu törenler tam bir gizlilik içinde gerçekleştirilmekteydi.  

Plynteria günü Atina’da uğursuz ve kara gün sayılırdı. Bunun arkasında, kentin 

koruyucu tanrısı olan Athena’nın heykelinin yerinden oynatılması sebebiyle 

tanrıçanın şehri koruyamayacağının düşünülmesi vardır. Bu sebeple Atinalılar bu 

günde hiçbir ciddi iş yapmazlardı ( Sina, 2015: 54 ). 

Tapınaktan çıkarak deniz kenarına doğru ilerleyen alayda ellerinde hegetaria 

denilen kuru incirler taşıyan kişiler yer almaktaydı ( Erdiken, 2012: 5 ). Başka bir 

görüşe göre tapınak ve elbiseler Kephisos ve Ilisos nehirlerinin sularıyla yıkandığı 

yönündedir. Bu görüşe göre deniz suyu sadece gizem festivallerinde 

kullanılmaktaydı ( Sina, 2015: 55 ). 

Yıkanma işleminin ardından heykel tapınağa getirilir ve kıyafetleri ile takıları 

takılarak yerine yerleştirilirdi. Bu şekilde festival sona ererdi.    

1.1.4. Kallynteria Festivali 

Thargelion ayının 20 ila 25’i arasında kutlanan bu şenlik Plynteria şenliğinin 

devamı niteliğinde olduğu bilinir. Bu şenlik de Plynteria gibi temizlik amacıyla 

Athena onuruna düzenlenirdi. Festivale ismini veren Kallynteria, kelime anlamıyla 

ilkbahar temizliğini ifade etmekteydi ( Sina, 2015: 55 ). 
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Athena tapınağında eski zamanlardan beri hiç sönmeden yanan bir meşale 

bulunmaktaydı. Erekhtheion heykeli ünlü heykeltıraş Kallimakhos tarafından 

yapılmıştır. Bu sırada sanatçı 12 ay boyunca sürekli yanacak altından işlenmiş bir 

lamba da yapmıştı. İşte festival bu lambanın temizlenmesi için yapılan bir bahar 

temizliğiydi ( Sina, 2015: 55 ).     

1.2. Demeter ve Persephone Onuruna Kutlanan Bayram ve Festivaller 

Çok tanrılı Yunan dininde Tanrıça Demeter tapınımına Demeter Kültü 

denilmektedir. Bu kültün ve yapılan festivallerin anlaşılabilmesi için Tanrıça 

Demeter’in özelliklerinin ve kızı Persephone ile birlikte yer aldıkları efsanenin de 

doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.  

Yunan destanlarında özellikle de Homeros destanlarında “güzel saçlı kraliçe” 

ya da “güzel örgülü Demeter” diye anılan toprak ve bereket tanrıçası Demeter, adını 

“toprak ana” anlamına gelen “Ge-meter’den” almıştır ( Sina, 2004: 38 ). Demeter 

Kronos ile Rhea’nın kızı olup ikinci kuşak tanrıdır ve kardeşi, baş tanrı Zeus ile 

beraberliğinden kızı Persephone doğar. Tüm Yunan kentlerinde ve bölgelerinde 

tapınım görmüş olan, tanrıçalar içerisinde halk tarafından en çok tutulan ve en eski 

tanrı Demeter’dir. Yapısal bağlamda neolitik çağın Doğa, Doğurganlık ve Bereket 

Tanrıçalarının bir uzantısı olarak görülmektedir ( Agizza, 2001: 111; Atan, 2007: 

101).  

Demeter’in bu kadar sevilen ve adına festivaller düzenlenen tanrı olmasının en 

büyük sebebi Neolitik Dönem ile birlikte yerleşik hayata geçen toplumların tarım 

konusunda ilerlemesi ve tarımı ana geçim kaynağı haline getirmesidir.  

Demeter’in en önemli atribütleri buğday başakları ve meşaledir ( Atan, 2007: 

101 ). Demeter’in elinde bulunan meşale kızını arayışını temsil etmektedir. 

Genellikle başı mantosuyla kapalı ya da saçı açık giyimli olgun bir kadın olarak 

betimlenmektedir. Başında polos, diadem ya da stephane bulunmaktadır. Demeter’in 

atribütleri genelde kızı Kore’nin de atribütleridir ( Agizza, 2001: 111 ).  

Demeter Yunan Mitolojisinde Tanrıçalar arasında en tutucu tanrıça olarak 

bilinmektedir.  
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Doğa ve kadın arasındaki benzerlikler, insanların kadına bakış açısını tarihin 

her döneminde etkilemiştir. Doğanın bereketliliği ile kadının doğurgan olması, ayın 

28 günde bir dünyanın etrafında dönüşünü tamamlaması ve bunun dünyada gel-git 

olaylarına yol açması ile kadının 28 günde bir regl olması ve 14. günde yumurtlaması 

arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır ( Gezgin ve diğ, 2004: 91 ). Kadınların, 

adet görmeleri, hamilelikleri, doğum yapmaları ve emzirme gibi anlaşılması güç 

doğaları ve insanı şaşırtan özellikleri kutsal olarak algılanmaya müsait bir yapıya 

sahiptir. Bu sebeple tanrıçalar ilkel toplumların neredeyse tamamında tabu olarak 

görülmüşlerdir. Toprağın verimliliği ve kadının doğurganlığı benzer çarpıcı nitelikler 

olduğu için de geçimi tarıma dayanan toplumlarda anaerkil yapı hakim olmuştur ( 

James, 1959: 229 - 230 ). Bu sebeple toprak kadınsal özellikler ile eleştirilmiş ve 

Toprak ( Doğa ) Ana kavramı ortaya çıkmıştır. 

Bu tür özelliklerin tamamını üzerinde barındıran Demeter’in Yunan 

Mitolojisindeki büyük yeri yadsınamaz. Diğer taraftan, Demeter kültünün Yunan 

medeniyetinden daha önce bu topraklarda bulunduğunu kanıtlayan veriler de ele 

geçmiştir. Bu durum festival ve bayramların kökenini araştırmak açısından oldukça 

önemlidir.  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Demeter’ in, Ana Tanrıça kavramı ile 

eşleştirilmesi oldukça doğal bir durumdur. Unutulmaması gereken nokta Ana 

Tanrıçanın, toplumların ataerkil yapıya geçmeleriyle beraber yeni ataerkil koşullara 

uyum sağlayarak kendine farklı bir alternatif yaratmış olduğudur. Paleolitik, Neolitik 

ve Tunç Çağı uygarlıklarına esin kaynağı olmuş olan Ana Tanrıçalar, 

“Olymposlulaştırılarak”, her biri kendilerine daha sığ ve çok özel anlamlar 

yüklenilen, kudretleri azaltılmış ilahlara dönüştürülmüştür ( Yalom, 2002: 17 ). 

Ancak Yunan Pantheonu’nda diğer tanrıçalara kıyasla Demeter, toprak ve bereketin 

de Tanrıçası olması nedeniyle Ana Tanrıçaya en yakın Tanrıça olma özelliğini 

göstermiştir.  

Demeter ile ilgili efsanelerin birçoğu kızı Persephone - Kore ile birlikte 

yaşadıkları olayları konu almaktadır. Persephone - Kore yunan mitolojisindeki diğer 

Tanrı ve Tanrıçalara kıyasla oldukça farklıdır. Demeter ile Kore, Yunan mitolojisi 

içinde anne ve kız olarak yer edinmiş olan tek tanrıçalar grubudur. 
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Persephone - Kore’nin birçok atribütü olmasına rağmen konumuzla alakalı 

olanları tarımla ve yer altı ile ilişkili olanlarıdır. Bunlar elinde ya da başında başak 

demeti, başak ve haşhaş, meyve ve çiçek dolu sepettir. Meşale, içinden yılan çıkan 

sandık “cista mystica” ve yılan ise yeraltı ile alakalı atribütleridir.  

Persephone devamlı giyinik ve başı örtülüdür. Başı özellikle mantoyla 

örtülmüş ve palosla taçlanmıştır. Saçları açık ve uzun olarak betimlendiği 

görülmektedir.  

Persephone ismi M.Ö. 1400’lere tarihlenen ve Pylos’ta bulunan Linear B 

Miken tabletlerinde görülmektedir. John Chadwick isimli bilim adamının Preswa 

olarak tanımladığı bu isim, Okeanos’un kızı Persa’yı da anımsatmakla birlikte, 

Persephone adının ilk hali olarak da algılanabilmektedir ( Chadwick 1963 ). 

Persephone’nin diğer ismi olan Kore yunanca “kız, bakire” anlamına gelmektedir ( 

Zunst, 1971: 75 ).  

Persephone, Eleusis’de Kore, yani “kız” adıyla, Andania’da ise “lekesiz kız” 

anlamına gelen Hagne adıyla anılmaktadır ( Thomson, 1983: 288 ).  

Persephone’nin de annesi gibi Girit kökenli bir tanrıça olabilme ihtimali 

yüksek görülmektedir. Yunan göçleri ile topraklara yerleşen yeni halk, bu 

topraklardaki Yunan öncesi Persephone’yi “kız” sıfatıyla kendi mitolojilerine 

yerleştirip Demeter’in kızı olarak kabul etmişlerdir ( Zunst, 1971: 76 ).  

Persephone’nin hayatı iki ayrı yerde iki ayrı aşamada anlatılmıştır. Hades’in 

yanında geçirdiği vakitlerde Ölüler Diyarının kraliçesi ve yeraltı tanrısı Hades’in eşi 

rolüne bürünmekte, annesi Demeter’in yanına yeryüzüne geldiğinde ise Kore-bakire 

sıfatına bürünmektedir ( Zunst, 1971: 77 ). Buradaki durum ilginç bir zıtlığı ortaya 

çıkarmaktadır. Yeryüzünde olduğu zamanda bolluk ve bereketi simgeleyen 

Persephone, yeraltında olduğu zamanda ise ölümü sembolize etmektedir. Aslında 

burada vurgulanmak istenen mevsimler olmalıdır. Baharda Persephone’nin 

yeryüzüne çıkması ile doğa uyanmakta, ekinler boy göstermekte, bolluk ve bereket 

meydana gelmektedir. Sonbahar ve kış aylarında ise yeraltına çekilen Persephone ile 

birlikte doğa geçici süreliğine ölmekte, bolluk ve bereket yerini çoraklaşmış, kar dolu 

tarlalara ve yapraksız ağaçlara bırakmaktadır.  
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Burada Persephone’nin bereket ile ilgili bu kadar önemli bir durumda bile 

ölümün nihai son olacağını da hatırlatan realistik bir çerçeve çizdiği düşünülmektedir 

( Zunst, 1971: 78 ). 

Diğer bir bakış açısına göre ise Persephone buğday kız olarak tanımlanmıştır. 

Eski zamanda tahılların, tohumluk buğdayların hasattan ekime kadar yani yılın üçte 

biri olan dört ay boyunca, ki bu süre Persephone’nin Hades’te kaldığı zamanla 

örtüşmektedir, yeraltı ambarlarında saklandığını belirten Cornford, Persephone’nin 

kaçırılma mitinin bu tarımsal faaliyete öykünmüş bir mit olabileceğini ve 

Persephone’nin bu mit içinde yeraltında tutulan mahzenlere gömülen tohumluk 

tahılların kişileştirilmiş hali olduğunu düşünmektedir ( Thomson, 1983, 256 – 257 ). 

Demeter’in tahılların annesi olarak anıldığı düşünülürse, Kore’nin Demeter’in kızı 

olarak buğday tohumları olarak algılanması oldukça mantıklıdır.  

Demeter ve Persephone ile alakalı antik dünyada birçok festival 

düzenlenmekteydi.  

1.2.1. Thesmophoria Festivali 

Yukarıda genel karakteristik özelliklerini anlattığımız tanrıça Demeter için 

düzenlenen festivaller arasında Yunan dünyasında en çok kutlanan şenlik 

Thesmophoria’dır. Şenlik adını tanrıça Demeter’in sıfatlarından biri olan 

Thesmophoros’dan almaktadır. Ekinlerin ekilme zamanı olan ekim - kasım ayları 

içerisinde üç gün süren bu şenlikler Attik takvime göre Pyanopsion ayının 11, 12 ve 

13. günlerinde kutlanırdı ( Thomson, 1983: 245 ). Düzenlendiği tarihlerde farklılıklar 

olmasına rağmen şenliğin toprağa tohum atılırken gerçekleştiği bilinmektedir ( 

Dillon, 2002: 111 ) 

Şenliğe ismini veren, Demeter’in sıfatı Thesmophoros “thesmoi’un taşınması” 

anlamına gelmektedir. Buradaki Thesmos ise “konulan” bir şey için kullanılmaktadır 

ve genellikle yasa ya da kural yorumu yapılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında “yasa 

koyucu, düzen sağlayıcı” anlamı çıkarılmaktadır. Demeter’in bu sıfatı büyük 

ihtimalle evlilik tanrıçası olmasından gelmektedir ( Sina, 2004: 44 ). Bir diğer görüş 

ise depozito etmek anlamına gelen thesmo- ile gelecek anlamında kullanılan phor- 
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kelimelerinin birleşiminden oluştuğudur. Bu görüşe göre Thesmophoros geleceğe 

yatırım anlamına gelmektedir ( Mikalson, 2005: 144-145 ). 

Thesmophoria’nın üç gününe de farklı isimler verilmiştir. Birinci gününe 

“Anados”, ikinci gününe “Nesteia” ve üçüncü gününe “Kalligeneia” denilirdi ( 

Mikalson, 2005: 144-145 ).  

Thesmophoria’nın, verimliliği artırmanın temel amaç olarak belirlendiği bir 

festival olduğu bilinmektedir. Festivalde verimliliği artırmak için farklı ritüeller 

yapılmaktadır. Bunların başında domuz kurban edilmesi gelmektedir. Diğer tarım 

festivallerinde olduğu gibi Thesmophoria’da da temel figür kadındır ( Mikalson, 

2005: 144 - 145 ). Burada kadının doğurganlığının bereketi sembolize ettiği 

düşünülmektedir. Zaten tarım ile alakalı başlıca tanrıçalardan olan Demeter’in, kadın 

olarak görülmesinin de asıl sebebi budur. Bu tür festivallerde doğurganlıkta erkeğin 

rolünün kavranmamış olmasından dolayı erkeklere rol verilmemiştir.  

Erkeklerin şehir devletlerinde senatolarda söz hakkının bulunmasına, 

seçimlerde oy kullanmasına ve sosyal statülerinin kadınlardan fazla olmasına rağmen 

bu tip ritüellerde yerinin bulunmaması; din olgusunda kadının saflığının, bekaretinin 

ve doğurganlığının kullanılıyor olması ile açıklanabilir. Bu sebeple Thesmophoria, 

kadınların egemenliğinde erkeklerin bilmediği bir tapım halini almıştır. Burada 

erkeklerin uzak tutulmasının üzerine yapılan bir diğer yorum ise dölleyici etkiyi uzak 

tutmaktır. Bu, şenliğin başlangıcındaki verimlilik işlevinin tersine bir durum olmasını 

düşündürmektedir ( Thomson, 1983: 246 ). 

Şenliklere katılacak kadınların nasıl belirlendiği konusunda kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak katılan kadınların yüksek statüye sahip oldukları 

düşünülmektedir. Buna dayanarak fahişelerin ve hastalıklı kadınların kutlamalara 

katılmasına izin verilmediği ileri sürülmektedir. Ancak bu durumun istisnaları da 

görülmektedir. Alkiphron’un mektuplarından birisinde bir fahişenin diğer bir 

fahişeye yazdığı mektupta: “Biz şimdi Thesmophoria şenliğini kutluyoruz. Yarın da 

Kalligeneia’yı kutlayacağız. Atinalı kadınlarla birlikte kurban sunmak için acele 

Atina’ya gel!” yazdığı görülmüştür. Ayrıca Lukianos’un bir oyununda şenliğe 

katılmak için uğraşan bir fahişenin varlığı görülmektedir ( Sina, 2004: 45 ). Yalnız 
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bu kaynaklara rağmen katılan kadınların profilleri hakkında kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır.  

Festivalde gizliliğin hayati bir önem taşıdığı görülmektedir. Gizlice şenliklere 

katılan erkeklerin şenlikte bulunan kadınlar tarafından hadım edildiği söylenceler 

arasında yer almaktadır. Erkeklerin sadece ritüellere katılması değil ilgili hikayeleri 

dinlemesi bile yasaktır. Bize ulaşan bilgilerin bu kadar kısıtlı olmasının bir sebebi de 

budur. Aristophanes’in Thesmophoriazousai adlı oyununda Thesmophoria ile alakalı 

oldukça kısıtlı ve sığ bilgiler vermektedir ( Mikalson, 2005: 145 ). 

Kadınlar için bu festivalin çok önemli olduğu ortadadır. Atina şehrinde ve 

çevresindeki tapınaklarda üç gün süreyle kutlanan bu festivalde evlerde bulunan 

kadınlar evin hanımı ile birlikte Demeter tapınağına gidip burada kamp 

yapmaktaydılar. Burada kadınların mevsim döngüsünde yeni tarım dönemini 

kutladıkları düşünülmektedir. Ana besin maddesi olarak kullanılan tahıllar için de 

şükür ettikleri olasıdır ( Mikalson, 2005: 144-145 ). 

Şenlik sırasında kadınlar arasında müstehcen şakaların yapılması ve fallus 

sembollerinin bulunması festivalin,  tarımsal üretimin yanı sıra, doğurganlıkla da 

alakalı olduğunu düşündürmektedir. Demeter onuruna kutlanan bayramın, tanrıçanın 

Thesmophoros sıfatıyla alakalı olmasından dolayı, bayrama katılan genç kız ya da 

kadınların evliliğe ya da anneliğe hazırlığı açısından da bir değer taşıdığı 

bilinmektedir. 

Ekim-Kasım aylarında kutlanan festival öncesinde Haziran ya da Temmuz 

aylarında kutlanan Skirophoria’da kadınlar Demeter onuruna domuz kurban etmekte 

ve bunları büyük bir mağarada tanrıçaya sunmaktadırlar ( Thomson, 1983: 248 ). 

Thesmophoria festivali boyunca bedenini temiz tutan, muhtemelen cinsel ilişkiye 

girmeyen kadınlar bu mağaraya gelerek, içeride domuz etini yediğini düşündükleri 

yılanları kovmak için ellerini çırparak mağaraya girerler, domuzun çürümüş 

kalıntılarını toplar ve bunları güzün ekimi yapılacak tohumluk tahıllar ile 

karıştırırlardı ( Sina, 2004: 47-48 ). Çünkü bunun tohumlara bolluk ve bereket 

vereceğine inanılırdı. Domuzun kurban edilmesinin iki anlamı vardır. İlki 

Persephone’nin yeraltı dünyasına Hades tarafından çekilme mitosu ile alakalıdır. 
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Persephone’nin toprağın altına çekilmesi sırasında orada bulunan bir domuz çobanı 

da domuzları ile birlikte toprağın altına girmiştir. Diğer bir olay ise domuzun çok 

fazla yavru vermesi sebebiyle bereket simgesi haline gelmiş bulunmasıdır. Burada 

domuz doğurganlık sembolü olarak kadının yerine geçmiştir. Dil açısından yapılan 

bir yorum da bu düşünceyi desteklemektedir. Domuz için kullanılan “khoiros” 

kelimesi, günlük hayatta kadınların edep yerini anlatan “pudenda” “muliebra” 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır ( Thomson, 1983: 247 ). 

Bir diğer bağlantı da kadının aybaşı ya da lohusalık kanının domuz kanı ile 

bağdaştırılmasıdır. Burada, çürümüş domuz etlerinin tohumluk tahıllara 

karıştırılmasına benzer bir uygulamanın varlığı düşüncenin temelini oluşturmaktadır. 

Antik Yunan’da kadınların aybaşı kanına “katharmata” denilmekteydi ve tohumların 

verimini artırmak amacıyla kullanılıyordu ( Ergener, 1988: 14 ). Ancak bu kan, 

kadınların olumlu cinsel işlevinin sonunda aktığı için bir kirlenme olarak görülmüş 

ve yerini domuz kanına bırakmıştır ( Thomson, 1983: 247 ). 

Festivalle alakalı olarak en belirgin bilgileri Samsatlı ( Samosato ) 

Lukianos’dan öğrenmekteyiz ( Sina, 2004: 41-42 ): 

“Thesmophoria, Skirophoria da denilen gizem törenlerini 

kapsayan bir Yunan şenliğidir. Katılımcılar, çiçek toplarken 

Pluoton tarafından kaçırılan Kore efsanesi gereğince bu şenliği 

kutlarlardı. Kore’nin kaçırıldığı yerde Eubouleos adında bir domuz 

çobanı sürüsünü otlatmaktaydı. Plouton’un Kore’yi kaçırmak için 

açtığı yarığa bu domuz çobanı da düşer. İşte, Eubouleos’un 

onuruna, Demeter’in kızı Kore’nin yeraltına kaçırılırken 

domuzların da düştüğü ve “megara” denilen bu yarıklara 

domuzların atılması bundandır. Törenlerin saflık kuralları üç gün 

gözlendikten sonra, “bulucu” denen kadınlar mağaralara inerler 

ve çürümüş kalıntıları arayıp bulduktan sonra da yukarı 

çıkarırlardı. Tapınağa getirilen bu kalıntıları sunağın üzerine 

koyarlardı. Sunak üzerindeki kalıntılardan bir parça eline geçiren 

kişi de, bunu tohumluk ekinine karıştırıp tarlasına ektiğinde iyi bir 

ürün alacağına inanırdı. Ayrıca, mağaralarda aşağıya atılan 
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domuz etlerini yiyen yılanlar olduğu söylenirdi. “Bulucu” denilen 

kadınlar gürültü yaparak yılanları korkutup kaçırır ve aşağıya 

atılanlardan geriye kalanları alırlardı. Yılanların kutsal yerler 

olarak kabul edilen bu mağaraları koruduğuna inanırlardı. Bir de 

benzer biçimde yapılan Arretophoria vardı. Bu da, insanoğlunun 

üremesi ile ürünlerin bereketini arttırmak amacıyla kutlanırdı. 

Katılımcılar bu kutsal yere gelirken yanlarında yılanlara 

göstermek için hamurdan yapılmış erkek cinsel organı şeklinde 

mahrem nesneler ile çok çabuk büyüyen bir ağaç olmasından 

dolayı kozalaklı çam dalları getirirlerdi. Yanlarında getirdikleri bu 

nesneleri domuzlarla beraber kutsal saydıkları mağaralara 

atarlardı. Domuzlar, insan ve hayvanların üremesini sağlayan 

bereket sembolleri olarak kabul edilirdi. Yani, insan soyunu 

uygarlaştıran Demetrian’a (Tahıl Ana), bereketi sağlayan 

Demeter’e şükran sunusu olarak domuz sunulurdu. Yukarıda 

anlatılanlar bu eylemin mitolojik açıklamasıdır. Gerçekte bu 

ritüeller doğayı izlemekten başka bir şey değildir. Söz konusu bu 

Thesmophoria şenliği adını, Demeter’in “yasa koyucu, düzen 

sağlayıcı” anlamına gelen Thesmophoros sıfatından alır.” 

Festival sırasında Demeter Rahibesine eşlik edebilecek iki kadın seçilirdi. Bu 

kadınlar sadece Demeter Rahibesine eşlik etmekle kalmazdı, aynı zamanda bazı 

maddi yükümlülükleri vardı. Dörder litre arpa, buğday, arpa unu ve kuru yemiş ile üç 

litre şarap, yarım litre bal, yarım litre zeytinyağı, bir litre beyaz susam, bir litre 

haşhaş ve 450 gramdan fazla peynir, 900 gram soğan ve bir meşale getirirlerdi. 

Ayrıca bununla beraber bir miktarda para getirmekle yükümlüydüler.  

Şenliğin birinci gününden önceki geceye “Stenia” denilirdi. Gece festival için 

yapılan hazırlıklar ile geçerdi. Yasal olarak eş sayılanların katıldığı bu gecede 

Yunanistan’ın her tarafından gelen kadınlar sabaha kadar açık saçık konuşurlar ve 

kaba hareketler yaparlardı. Bu durum Demeter’in Eleusis sarayına vardığında 

moralini düzeltmek için Iambe’nin yaptığı müstehcen tavırlara öykünmek içindir.  
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Bu tür edebe aykırı davranışların, yapılan yorumlara bakıldığında tüm dünyada 

yaygın olarak görülen bereket töreni oldukları anlaşılmaktadır ( Thomson, 1983: 250 

). Eski topluluklara bakıldığında her yaşayış biçiminin bir ritüele dönüşebildiği 

görülmektedir. Bununla bağlantılı olarak geceleyin gerçekleştirilen edepsiz 

eylemlerin amacının, günlük hayatta kadınların maruz kaldıkları toplumsal baskının 

zararlarını azaltmak ya da yasaklardan kurtulmaya çalışmak olduğu düşünülebilir. 

Fakat müstehcen davranış ve sözlerin en önemli amacının kötülükleri uzaklaştırmak 

olduğu da yapılan yorumlar arasındadır ( Sina, 2004: 42-43 ). 

Festivalin Persephone ile alakalı olduğunu gösteren başka bir ayrıntı ise 

Persephone’nin kaçırılırken çiçek takmasından dolayı, törene katılan kadınların taç 

takmamasıydı. Ayrıca Hades’in Persephone’ye gizlice nar yedirmesinden dolayı bu 

meyveyi festival boyunca yemezlerdi.  

Festival sırasında tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmeyen ya da belli bir 

zamanı olmayan başka ritüeller de bulunmaktadır. Örneğin, doğurganlığı artıracağına 

inandıkları için kadınlar yünden yapılmış kırbaç benzeri aletler ile birbirlerine 

vururlardı. Bir diğeri ise “zemia” adı verilen kefaret kurbanının kesilmesinden sonra 

kadınların birbirlerini kovalamasıdır ( Sina, 2004: 44 ). 

Kadınların Demeter Tapınağı’nın yanında kurdukları kampın birinci günü 

yerleşme ile geçerdi. İkinci günü oruç tutulurdu. Son günde ise bir ziyafet verilerek 

Kalligeneia kutlanırdı. Burada gerçekleştirilen ritüeller daha önce de bahsettiğimiz 

gibi oldukça gizli tutulurdu. Bu sebeple hakkında bilinenler oldukça kısıtlıdır.  

Festivalin gerçekleştiği günlere bakılacak olursa ayın 11’indeki kutlama 

“kathados” veya “anados” olarak isimlendirilmektedir. Atina’da kutlanılan bu tören 

ile ilgili tören alayının Phnyks tepesine doğru yürüdüğünden başka kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Güne ismini veren “anados” kelimesinin çıkış, “kathodos” 

kelimesinin ise iniş anlamına geldiği bilinmektedir ( Sina, 2004: 43 ).  Yukarıda 

bahsettiğimiz domuzların kalıntılarının megaralardan alınmasının da bu günde 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Çıkartılan bu kalıntılar olasılıkla son gün olan 

“Kalligeneia”da yeni tohumlarla karıştırılmaktaydı. 
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Festivalin ikinci gününe bakıldığında bir yas günü görülmektedir. Bu gün oruç 

tutulduğu bilinmektedir. Bu oruç Demeter’in ve kızı Persephone’nin birbirinden 

ayrılmalarına dair, ağıt niteliği taşıdığı bilinmektedir ( Mikalson, 2005: 144 - 145 ). 

Komedya yazarı Aristophanes M.Ö. 411 yılında Büyük Dionysia Şenliklerinde 

oynanmış olan Thesmophoriazusai ( Thesmophoria Şenliğini Kutlayan Kadınlar ) 

isimli oyununda bu günü ayrıntıları ile anlatmıştır.  

Bu günde kadınlar ile erkekler bir araya gelmemektedir. Kadınlar oruçlu 

oldukları ikinci gün boyunca şehveti azaltıcı olduğuna inandıkları, söğüt dalından ya 

da başka bitkilerden yaptıkları minderlere uzanarak günü geçirmektedirler. Bu sırada 

kentte kamu işleri durdurulur ve her ne nedenle olursa olsun kurban kesilmezdi. Bu 

günde bazı suçlular günün önemine dayanarak Demeter onuruna serbest bırakılırlardı 

( Sina, 2004: 50 ). 

Kadınların gün boyunca oturdukları yerden gerekmedikçe kalkmamaları, 

Tanrıça Demeter’in kızının kaçırılmasından sonra Gülmez Kaya olarak adlandırılan 

kayanın üzerinde hüzünle oturmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. Burada 

kadınlar tanrıçaya öykünmektedirler ( Harrison, 1903: 127 ). 

Festivalin son gününe ismini veren “Kalligeneia”, iyi doğmuş ya da güzel 

doğmuş anlamına gelmektedir ( Sina, 2004: 51 ). Bu günde her demostan kendilerini 

temsil etmek amacıyla “arkhousa” adı verilen ve demosun soylu ve önde gelen 

kadınları arasından seçilen kadınlar, festivale katılan herkese bir önceki gün tutulan 

orucun ardından bereketi artırması adına bir ziyafet verirlerdi. Kholargos demosuna 

ait bir yazıtta, Thesmophoria şenliği sırasında arkhousalar tarafından festivalde görev 

yapan rahibelere kek sunuları yapıldığından bahsedilmektedir. Bu güne ismini veren 

Kalligeneia adından da anlaşıldığı üzere güzel ve sağlıklı bebeklerin doğması ve 

insanoğlunun tohumunun berekete ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir 

ritüeldir ( Sina, 2004: 44 ). 

Son gün verilen yemek ve diğer eğlenceler Persephone ve annesi Demeter’in 

tekrar birleşmesinin onuruna yapılmaktaydı. Kaynaklara göre kutlamalar süresince 

kadınlar liderlerinin sağladığı vejetaryen besinler ve şarap ile beslenmekteydi ( 

Mikalson, 2005: 144 - 145 ). Ancak burada akla bir çelişki gelmektedir. Demeter 
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kültüne bakıldığında şarap içmenin caiz olmadığı görülmektedir. Bu sebeple 

Kalligeneia’da şarap tüketilip tüketilmediği kesin olarak bilinmemektedir.  

Sonuç olarak bakıldığında Tanrıça Demeter adına düzenlenen Thesmophoria 

festivali, kadınların Demeter Tapınağında kamp kurarak egemenliklerini ilan ettikleri 

üç günlük bir bereket festivali olarak tanımlanabilmektedir. Tarım ile alakalı diğer 

festivallerde olduğu gibi sunuların ve kurbanların gerçekleştirildiği festivalin 

kadınlara özgü olması ve erkeklerin uzak tutulmasından dolayı arkasında kesin 

bilgiler bırakmamıştır. Çünkü dönemin yazarlarının neredeyse tamamının erkek 

olduğu bilinmektedir. Bu yazarlardan aktarım yapabilenler yasak olmasına rağmen 

festival hakkındaki hikayeleri dinleyen kişilerdir.  

1.2.2. Haloa Festivali 

Haloa Festivali, Thesmophoria festivali gibi yalnızca kadınlar tarafından 

kutlanılan bir bayramdır. Thesmophoria’dan farklı olarak bütün demoslarda 

kutlanılmaz; sadece Eleusis kentinde kutlanılırdı. Festival kışın tam ortasında, 

Poseidon yani aralık - ocak ayında Demeter ve kızı Persephone adına düzenlenirdi.  

Kelime olarak “meyve bahçesi” ya da “meyve ağaçları” anlamına gelen Haloa, 

genel olarak bakıldığında her türlü bitkinin toprağa dikilmesi sebebiyle verimlilik ve 

doğurganlığı ifade eder. Şenlik ile alakalı çok fazla bilgi olmamakla beraber en 

ayrıntılı bilgileri yine Samsatlı Lukianos vermektedir ( Sina, 2004: 47 ): 

“Haloa, Atina’da kutlanan Demeter, Kore ve Dionysos’un gizli 

ritüellerini içeren bir bayramdı. Bu bayramda asmaların 

budanması ve önceki yılın ürünlerinden depolanan şarapların 

tadına bakılması kutlanırdı. Kadınlar bu ritüellerde erkek cinsel 

organı tasvirleri taşırdı. Tasvirlerin taşınması erkeklerin, doğanın 

dölleyici güçlerinin sembolü olarak kabul edilmesinin kanıtı 

sayılırdı. İnsanlara üzümü ve şarabı armağan etmek için yeryüzüne 

gelen Dionysos, İkarios’un evine konuk olur ve şehvet uyandıran 

şaraptan içmesi için ona da verir. İkarios şaraptan çobanlarına da 

ikram eder. Şarabın etkisiyle çıldıran çobanlar kendilerini 

zehirlediğini düşünerek İkarios’u öldürürler. İkarios’a karşı 
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yapılan çirkin hareket üzerine, Atinalı genç kızlar çıldırarak ayıp 

ve utanç verici davranışlar sergilerler. Danıştıkları kahin, 

deliliklerinden kurtulmaları için onlara çamurdan seks organları 

yapmalarını ve adamalarını öğütler. Deliliklerinden kurtulan 

insanlar, bu olayın anısına Haloa şenliğini kurarlar. Bu şenliği 

Eleusis’de sadece kadınlar kutladığı için canları nasıl isterse öyle 

davranıp konuşurlardı. Bu nedenle de kadınlar birbirlerine ağza 

alınmayacak denli ayıp şeyler söylerler ve kaba hareketler 

yaparlardı. Rahibeler gizlice kadınların yanına sokulur ve 

konuşulmayacak şeyleri konuşurken olduğu gibi fısıldayarak uygun 

olmayan aşk teklifinde bulunurlardı. Kadınlar bir yandan hep bir 

ağızdan bu teklife küfür dolu konuşmalarla karşılık verirler, diğer 

yandan da ellerinde tuttukları kadın ve erkek cinsel organ 

tasvirlerini göstererek ayıp davranışlar yaparlardı. Kutlama 

sırasında masada sınırsız şarap olur ve masanın üzeri toprağın ve 

denizin gizemin yasaklamadığı nimetler ile dolup taşardı: Narlar, 

elmalar, kümes hayvanları, yumurtalar, kefaller, barbunyalar, tatlı 

su ıstakozları ve köpek balıkları. Arkhonlar masayı donattıktan 

sonra kadınların arasından ayrılıp dışarı çıkarlar, bayram sona 

erinceye kadar da kadınların arasına katılmazlardı. Hamurdan 

yapılan kadın ve erkek cinsel organ tasvirleri de şölen süresince 

kalmak üzere masanın üzerine yerleştirilirdi.”  

Şenliğin kışın tam ortasında kutlanmış olması oldukça dikkat çekici bir 

durumdur çünkü genellikle tarım ile alakalı festivaller baharda kutlanmaktaydı. 

Lukianos’un, kutlanma şekli konusunda bazı ayrıntılara değinerek anlattığı, şenliğin 

genel amacının önceki bağbozumu ürünü olan şarapların tadına bakmak olduğu 

yorumuna karşın, asıl amacın daha farklı olması gerekmektedir. Çünkü festival 

sırasında yapılan karmaşık ritüeller bir önceki dönemin şaraplarının içilmeye 

başlanmasıyla açıklanamayacak niteliktedir. Ayrıca festivale sadece kadınların 

katılması basit bir şarap festivali olmadığı savını güçlendirir niteliktedir.  
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Yazar, bayramın onuruna düzenlendiği tanrılar arasında Dionysos’u da 

saymasına karşın onuruna düzenlenen asıl tanrının Demeter olduğu bilinmektedir. 

Bunun nedenini kutlama takviminde ve festival sırasında gerçekleştirilen ritüellerde 

aramak en mantıklı yol olarak görülmektedir ( Sina, 2004: 48 ).  

Bahsettiğimiz şenliğin kutlandığı dönem olan kış aylarından Ocak ayı, bütün 

doğanın bahara kadar toprak altına çekildiği ve kışın en sert yüzünü gösterdiği 

zamandır. Kısalan günlerde güneş yüzünü daha az gösterir ve bitkilerin büyüme hızı 

minimuma iner. Bu durumda insanlar yazın tekrar gelmesi için bir takım dinsel 

ritüeller ile cinsel veya tarımsal sembollerin yardımıyla torağı tekrar canlandırmayı 

ve doğurganlığı uyandırmayı amaçlamıştır. Burada hayvanların baharda veya yazın 

yavrularını dünyaya getirmesi de insanların dikkatini çekmiş ve beslemekte oldukları 

hayvanların yavrularının dünyaya gelmesi için cinsel ritüelleri gerçekleştirmiş 

olmalıdırlar. Festivalin içinde gerçekleştirilen edep dışı konuşmalar ve müstehcen 

davranışlar, şenlik ateşinin yakılması, yasaklanmış bir takım yiyecek ve içeceklerin 

tüketilmesi doğurganlığı yeniden uyandırmayı amaçlayan davranışlar olarak 

yorumlanmaktadır ( Brumfield, 1981: 121 - 126 ). 

Tüm bu açıklamalara rağmen erkek cinsel organlarının kadınlar tarafından 

taşınmış olması çok da açıklanabilmiş bir durum değildir. Bunun geçmişten gelen 

büyüsel bir ritüel olduğu düşünülmektedir. Karşı cinsin ortamda olmamasından 

faydalanarak şarabın sarhoşluğuyla her türlü açık saçık konuşmanın yapılması, cinsel 

organların teşhir edilmesi ve kadınların sırlarını birbirine açması festivalde 

gerçekleşen ritüellerin açıklanmasında psikolojik olarak göz önünde tutulması 

gereken etkenlerdir ( Sina, 2004: 48 ). 

Yukarıda bahsedilen yasaklanmış şeyleri yiyip içmelerine örnek olarak nar 

meyvesi verilebilir. Thesmophoria şenliğinde yenmesi yasak olan bu meyve Haloa 

şenliğinde yenilmiştir. Burada narın yenmesi bu meyvenin bereketin sembolü olarak 

benimsenmiş olduğunu göstermektedir. Narın da aralarında bulunduğu çok tohumlu 

bitkiler, ki bunlar arasında haşhaş, buğday gibi bitkiler de sayılabilir, Eski Yunan’da 

hem ailede hem de tarımda bereket sembolü olarak görülmüştür. Ayrıca kışın 

kutlanan bu bayramda kış meyvesi olan narın tüketilmesi oldukça doğaldır ( Sina, 

2004: 48 ). 
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Şenlik irdelendiğinde iki temel amacının olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi kışın gelmesiyle toprak altına çekilen doğayı 

canlandırarak kaybolan bereketi geri almak ve olası bir kıtlığı kovmaktır. Burada 

toprağa ekilen tohumların büyümek ve olgunlaşmak için “eşlik edilmeye” ihtiyacı 

olduğu düşüncesinin varlığı ile ilgili yorumlar bulunmaktadır ( Eliade, 1994: 343 ). 

Burada toplumsal dayanışma da güçlendirilmiş ve beraber yapılan bir işin en 

mükemmel sonucu verdiği anlaşılmıştır.  

Bereket ile alakalı olarak Yunan geleneklerinde yeni tohumlanmış tarlalarda 

bereketi artırmak için gençlerin birleştikleri görülmektedir. Bunların en karakteristik 

örneği Demeter ile Iasion’un birlikteliğidir ( Sina, 2004: 49 ).  

Festivalin kutlanmasındaki bir diğer amaç ise bütün toplumlarda meydana 

geldiği gibi, eski Yunan toplumunda da genellikle karşı cinsin katılmasının yasak 

olduğu toplantıların önemli bir ritüeli kutlamak için en uygun anlar olmasıdır. Bu 

önemli anlar bazen tahılın büyümesi esnasında geçirdiği bir aşamayı, bazen de bir 

bireyin yaşamındaki önemli bir anı betimlenmektedir ( Sina, 2005: 49 ). 

Son olarak bakıldığında Haloa festivali kışın en sert geçtiği ocak ayında, 

öldüğü varsayılan doğayı tekrar canlandırmak ve bereketi yeniden toprağın üzerine 

çıkarmak için farklı ritüeller ile kutlanan kadınlara özgü bir festivaldir.  

1.2.3. Mikra Mysteria (Küçük Gizemler) ve Makra Mysteria (Büyük Gizemler) 

Festivali 

Mikra Mysteria ( Küçük Gizemler ) festivali yılda bir defa Attik takvimin 8. 

ayı olan Anthesterion ayında kutlanırdı. Miladi takvime göre 15 Şubat-15 Mart 

tarihlerine karşılık gelen bu zamanda Atina’nın dış semti olan Agrae’de düzenlenirdi 

( Eliade, 2007: 362 ).  

Oruç, arınma ve kurban törenleri bir gizem rahibi yani “mystagogos” 

tarafından yönetilirdi. Çok fazla bilgi olmamasına karşılık festival ile alakalı bazı 

yorumlar yapılmaktadır. Yapılan yorumların birinde Demeter ile Persephone mitinin 

bazı bölümlerinin gizem dinine katılmak isteyen kişiler tarafından sergilendiği 

belirtilmektedir ( Eliade, 2007: 362 ).  
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Attika takviminde 3. ay olan ve miladi takvime göre 15 Eylül-15 Ekim’e 

karşılık gelen Boedromion1 ayının 15’inde başlayan Makra Mysteria ( Büyük 

Gizemler ) festivali yedi gün sürmekteydi ( Sina, 2015: 44-45 ). Ancak bir diğer 

görüşe göre festival dokuz gün sürmekteydi ( Eliade, 2007: 363 ) 

Festival Demeter ve kızı Persephone’ye Eleusis kentinde yapılan gizli 

tapınımlar ile alakalıydı. Bu festivalin Eleusis ile alakalandırılmasındaki temel sebep 

Hades’in kaçırdığı Persephone’yi annesi Demeter’e geri verdiği yer olduğuna 

inanılmasıydı ( Sina, 2015: 45 ).  

Katiller ve barbarların bu festivale katılması yasaktı. Bunun dışında herkes 

Atina’da düzenlenen şenliklere katılabilirdi. İlk gün, Eleusis’ten getirilen kutsal 

nesnelerin konduğu Atina Eleusinium’unda kutlanırdı. İkinci gün tören alayı denize 

doğru yola çıkardı. Alaya katılan herkes yanında bir domuz yavrusu getirirdi. Sahile 

varıldığında domuzu ve kendini dalgalarla yıkar ve daha sonra Atina’ya doğru yola 

çıkardı. Şehre vardığında bu domuzu kurban ederdi ( Eliade, 2007: 362 ). Halkın 

kurban ritüelinin ertesi günü Atina halkının ve diğer sitelerin temsilcilerinin katıldığı 

bir törende arkhon basileus ve karısı kurban töreni yaparlardı. 

Beşinci gün gün Atina Eleusion’unda gizem dinine gireceklere kabul töreni 

gerçekleştirilirdi. Yapılan törenin ardından 15 ila 20 yaş arasında olan erkek 

çocukların oluşturduğu ephebosların Eleusis’ten Atina’ya getirdiği ve Eleusion’a 

koyduğu kutsal nesneleri, dine kabul edilenlerden oluşan büyük bir tören alayı 

şafakla birlikte yola çıkıp kutsal yolu izleyerek Eleusis’e geri götürürdü ( Parke, 

1986: 59-75 ). Akşamüstünün son saatlerinde tören alayı Kephissos üzerindeki bir 

köprüden geçerdi. Bu sırada maskeli adamlar en önemli yurttaşlara çeşitli küfürler 

savurur ve onları rencide edecek sözler söylerdi ( Eliade, 2007: 362 ). Bu diğer 

ritüellerde de gerçekleştirilen bir durum olup kötülükleri kovacağına inanıldığı için 

gerçekleştirilirdi. Bu gecenin bir bölümü tanrıçalar adına danslara ve şarkılara 

ayrılmıştı.  

Altıncı gün adaylar oruç tutup kurban sunarlardı. Fakat burada gerçekleştirilen 

gizli ritüeller ile alakalı bilgi bulunmamaktadır. Yalnız ellerinde meşale ile törene 

                                                 

1 Boedromion kelime anlamıyla “bir seslenişe yardıma gelme, yardıma koşma” anlamına gelmektedir. 
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katılanların Demeter’in Kore’yi aramasını canlandırdığı bilinmektedir ( Eliade, 2007: 

362 ). 

Eleusis’de ikinci günde, yani festivalin yedinci gününde yapılan ritüellerin 

gizeminden dolayı hiçbir bilgi edinilememektedir. Ancak gizem ile alakalı 

olmasından dolayı ritüellerin gece gerçekleştirilmiş olması olasıdır.  

Festivalin sekizinci gününde ölüler için bir takım ritüeller gerçekleştirilir ve 

festivalin son günü olan dokuzuncu gününde ise alay Atina’ya geri dönerdi ( Eliade, 

2007: 363 ).   

Büyük Mysterialar’ın asıl amacı, gizem dinine giren kişilere, ölümden sonra 

mutlu bir yaşam güvencesi vererek onları ölüm korkusundan kurtarmaktır ( Sina, 

2015: 45 ).  

Bu ritüeller belki de amaçlanan askerlik çağına yaklaşan ya da gelen genç 

erkekleri savaş sırasında ölümle burun buruna geldiklerinde yüreklendirmektir. Bu 

şekilde savaş alanında ölüm korkusu olmayan kararlı askerler elde edilebilirdi.  

1.2.4. Skira Festivali 

Attika-İon takviminde Skirophorion ( Haziran-Temmuz ) ayında kutlanılan bir 

diğer Demeter kültüne ait festival Skira ismi verilen ve gizli ritüellerin gerçekleştiği 

festivaldi. Yukarıda bahsettiğimiz gizli ritüeller kadınlar tarafından 

gerçekleştirilmekteydi. Festival programında yer alan diğer kutlamalar bütün halka 

açık bir şekilde yapılırdı ( Sina, 2004: 49 ). 

Kadınların gerçekleştirdiği bu gizli ritüeller, yeryüzünün bereketlenmesi ve 

Persephone’nin yeraltına kaçırılışı ve geri dönüşünün anlatıldığı mitosla alakalıydı ( 

Sina, 2004: 49 ).  

Farklı Yunan kentlerinde farklı şekillerde kutlanılan bu festivalin Atina’daki 

şenlikleri iki bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölümde genellikle tanrıya arpa 

buğday gibi tahılların bulunduğu karışık tahıllar ve çeşitli unlardan yapılmış kek 

sunuları yapılırdı. Şarap yasak olduğundan su libasyonu yapılırdı. Festivalin ikinci 

bölümünde ise kurban töreni gerçekleştirilirdi ( Şahin, 2001: 155-157 ). 
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Festivalin bir başka uygulamasında ise kadın kıyafetleri giyinen iki genç erkek, 

“oskhophoria” adı verilen asma dallarıyla Dionysos tapınağına giderlerdi. Bu sırada 

günün anlamı ile alakalı ilahiler söyleyen bir koro da bu iki genci izlerdi ( Sina, 

2015: 55 ). 

Festival sırasında yapılan törenler hakkında yukarıda anlattığımız 

Thesmophoria festivali sırasında da bilgi vermiştik. Buna göre Skirophorion ayında 

büyük bir mağaraya Demeter onuruna kesilen domuz sunuları Thesmophoria’da 

kalıntıları çıkarılıp yeni ekilecek tohumluk tahıllar ile karıştırılmak üzere bırakılır ( 

Thomson, 1983: 248 ). 

Bu bilgiye bakılarak festivalin gelecek yılın kış ayında gerçekleştirilecek olan 

Thesmophoria Festivali’ ne bir hazırlık festivali olduğu ve bu iki festivalin bir arada 

ele alınması gerektiği düşünülebilir.  

1.2.5. Proerosia Festivali 

Attika takviminde 4. ay olan ve miladi takvimde 15 Ekim-15 Kasım’a tekabül 

eden Pyanopsion ( Liddell - Scott, 1990: 1550 ) ayının beşinci gününde 

gerçekleştirilen bu festival Demeter’e adanmış tarımsal bir festivaldi ( Sina, 2015: 45 

).  

Şenliğe adını vermiş olan “pro” ve “erosia” kelimeleri “toprağı sürmeye 

hazırlama” anlamına gelmektedir ( Liddell - Scott, 1990: 1480 ).  

Şenlik sırasında gerçekleştirilen alayda yemek taşıyan kadınların olduğu 

bilinmektedir. Bu kadınların Girit kralı Minos’a haraç olarak gönderilen yedi bakir 

erkek ile yedi bakire genç kızın annelerini simgeledikleri düşünülmüştür ( Sina, 

2015: 45 ). 

Büyük çaplı törenlerin gerçekleştirilmediği bu festival hakkında çok fazla bilgi 

bulunmaması amacının ve içeriğinin anlaşılmasını engellemektedir.  

1.3. Dionysos Onuruna Düzenlenen Bayram ve Festivaller 

Antik Yunan’da şarap denildiğinde hemen Zeus ile Thebai kralı Kadmos’ un 

kızı Semele’nin oğlu olan Dionysos akla gelmektedir ( Euripides, : 1 - 5 ). Anlatılan 



27 

 

efsaneye göre Semele, Zeus’ un eşi olan Hera’ nın kışkırtmasıyla Zeus’un 

tanrılığından şüphe eder ve baş tanrı Zeus’ tan gücünü göstermesini ister. İlk başta bu 

duruma isteksiz bir şekilde yaklaşan Zeus, sevgilisinin ısrar etmesine dayanamayarak 

güç göstergesini kabul eder. Güç göstergesi sırasında Zeus gök gürültüleri ve 

yıldırımlar arasında ortaya çıkınca Dionysos’a altı aylık hamile olan Semele 

çarpılarak ölür ( Apollonius: IV. 1137 ). Semele’nin hamile olduğunu anlayan Zeus 

bebeği alır ve baldırına yerleştirir. Daha sonra zamanı geldiğinde ikinci bir doğumla 

Dionysos’ u dünyaya getirir ( Herodotos: II. 146 ). Bu olay tanrıya ismini vermiştir. 

“Dithyrambos” kelime anlamı olarak “iki kez doğan” anlamına gelmektedir, bu da 

tanrıya ismini veren kelimedir.  

Dionysos henüz küçük bir çocuk iken Hera’ nın kışkırtmasıyla sürekli 

Titanların saldırılarına uğramış ve parçalanmıştır. Bununla da yetinmeyen Titanla,r 

çocuğun parçalarını üçayaklı bir kazana koyarak kaynatmışlar ve ardından 

yemişlerdir ( Pausanias: VIII. 37, 3 ). Hera’nın Titanları Zeus’ un kendi varisi olarak 

Dionysos’ u atamasının etkisi olduğu da söylenmektedir. Burada ölenin ilk Dionysos 

olan Zagreus olduğu söylenmektedir. Zagreus, Persephone ile onu yılan kılığına 

girerek hamile bırakan Zeus’un oğludur. Zeus bu bebeği karısı Hera’ dan korumak 

için Apollon ve kuretlere emanet eder. Bebek Parnassus’da büyürken Hera yerini 

öğrenir ve Titanları onu parçalamakla görevlendirir. Bunu öğrenen Zagreus biçim 

değiştirir ve boğa kılığına girer. Ancak Titanlar onu yine de yakalar ve pişirerek 

yerler. Hala atmakta olan kalbini kardeşi Athena görür ve alarak Zeus’ a verir. Zeus 

kalbi ezdirerek bir ilaç içerisinde Semele’ye verilmesini sağlar. Bu yolla Dionysos 

ikinci bir doğumla dünyaya gelir ( Crawfoot, 1900: 121; Grimal, 1996: 466 ). 

Anlatılan bir Girit söylencesinde Zeus olaydan sonra öfkeye kapılmış ve Titanları 

yıldırımlarıyla öldürmüştür. Oğlunu kaybetmekten duyduğu acıyı biraz olsun 

dindirmek için de bir tasvir yapmış ve çocuğun kalbini onun içine gizlemiştir ( 

Frazer, 2004: 315 ). Burada bir diğer olay da Zeus’un yıldırımlarıyla yanan 

Titanların külünden, insan soyunun vücuda gelmesidir ( Pişkin, 2007: 14 ). 

Bu farklı doğum hikayelerinden sonra Dionysos’un büyüdüğü zamana bakmak 

gerekir. Hera’nın öfkesi Dionysos büyüdüğü zaman da dinmemiştir ve onu delirterek 

tüm dünyayı gezmesine neden olmuştur. Dionysos, dünyayı gezerken gittiği ilk yer 
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olan Mısır’da kendisini dostça karşılamış olan kral Proteus’ a Nysa Dağı’ nda 

keşfettiği şarabı sunmuştur. Buradan Nil Nehri’ nin ağzına gelen Dionysos, Titanlar 

tarafından tahtından indirilmiş olan Ammon’u tahtına geri getirmek için uğraşan 

amazonlarla birlikte savaşmış ve Ammon’un tahta dönmesini sağlamıştır. Mısır’ dan 

sonra geldiği Suriye’de ise üzüm asmasını tanıtılmasına hiddetle karşı çıkan 

Damascus’ un diri diri derisini yüzdürmüştür. Buradan ayrıldıktan sonra Euphrates’ e 

geldiğinde nehrin bir yakasından bir yakasına geçmek için asma kütükleri ve 

sarmaşıklardan bir köprü yaptırmıştır. Buradan daha büyük bir nehir olan Tigris 

Nehrini ise babası Zeus’ un gönderdiği bir kaplan yardımıyla aşmıştır ( Pausanias: X. 

29 ). 

Dionysos’un dünya seyahati anlatılırken Asya kıtasındaki en dikkat çekici 

bölüm Hindistan’ a geldiği zaman anlatılanlardır. Hintlilere bağcılığı ve çeşitli 

meyvelerin yetiştirilmesini öğretmiş ve çeşitli yasalar koyarak onları 

uygarlaştırmıştır ( Apollodorus: III. 5, 1 ). 

Dionysos Asya’daki seyahatini tamamladıktan sonra Avrupa kıtasına geçmiş 

ve Thrakia’ ya gelmiştir. Burada Aedon kralı Lykurgos tarafından üzerine saldırıldığı 

zaman korkup kendini denize atmıştır. Denizin altında Thetis’in deniz altında 

bulunan mağarasına saklanmıştır. Dionysos’  a saldırılmasına çok sinirlenen Rhea, 

Lykurgos’ u delirtmiştir. Deliren kral kendi oğlunu bir asma kütüğü olarak görmüş 

ve Dionysos’ a olan sinirinden dolayı bu asma kütüğünü baltayla parçalatmış yani 

oğlunu öldürtmüştür. Bu durum tanrıların gazabını şehre çekmiş ve büyük bir kıtlık 

başlamıştır. Dionysos kıtlığın çıktığını duyduğunda denizden çıkarak katilin 

öldürülmesi gerektiğini yoksa kıtlığın devam edeceğini söylemiştir. Bunun üzerine 

halk Lykurgos’ u Pangaion Dağı’ na çıkartmış ve kol ve bacaklarından bağladıkları 

adamı yabani atlara çektirerek parçalatarak öldürmüştür ( Homeros: VI. 130 ). 

Daha sonra Dionysos Trakhia’ dan ayrılmış ve Boeotia’ya geçerek annesinin 

memeleketi olan Thebai’ye geçmiştir. Burada kadınları evlerinden çıkararak şenlik 

alanlarına götürmeye çalışan Dionysos’a sinirlenen Semele’nin kız kardeşi 

Agaue’nin oğlu Thebai kralı Pentheus onu ve yanındakileri tutuklatmıştır. 

Ayaklanmanın çıkması üzerine ayaklanmayı durdurmak için kadınların peşinden 
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dağlara çıkmıştır. Burada annesi Agaue kendi oğlunu çılgınlığa kapılarak bir hayvan 

şeklinde görmüş ve onu parçalara ayırarak öldürmüştür (  Euripides: 1142 ). 

Buradan ayrılan Dionysos son gezisini Naxos’a yapmıştır. Burada farkında 

olmadan korsanların gemisine binmiştir. Korsanlar Dionysos’ u Naxon’ a götümek 

yerine onu köle yapıp gemiyle Asya’ya göndermeye çalışmışlardır. Dionysos bunu 

fark edince geminin ana direğine bir asma kütüğü sardırmış ve asma hızla büyüyerek 

bütün gemiye yayılmıştır. Dionysos burada kendini bir aslana ve geminin küreklerini 

de birer yılana çevirir ve korsanlar bunu gördüğünde delirirler. Denize atlayan 

korsanları da birer yunusa dönüştüren Dionysos Naxos’ a varır ( Smith, 1890: 1047 - 

1048 ). 

Tanrı Dionysos buraya geldiğinde Theseus tarafından terkedilen Ariadne’yi 

görmüş ve ona aşık olmuştur. Ariadne’yi ikna eden Dionysos onunla evlenmiştir ve 

bu evlilikten altı çocukları olmuştur ( Apollonius: III. 996 ).  

Dionysos’un Olympos’a, diğer tanrıların yanına çıkması doğduğu andan 

itibaren onu öldürmeye çalışan Hera sayesinde olmuştur. Hera’nın zincirli tahtta 

bağlı kaldığı sırada Olympos’a Haphaistos’u getiren Dionysos’a borçlu hisseden 

Hera onun tanrılar arasına alınması için diğer tanrıları ikna etmiştir ( Pausanias: I. 20. 

3.).    

Dionysos’un etrafında “thiasos” denilen, maenadlar, nympheler, satyroslar ve 

silenoslardan oluşan bir eğlence grubu bulunmaktaydı. Bu grup bir erkek rahip 

tarafından yönetilen kadınlardan oluşmaktaydı. Bu kişiler asma yaprağı, üzüm 

salkımı, boğa, keçi, yılan gibi Dionysos’ un simgelerini dövme yaparak üzerlerinde 

taşırlardı. Kurbanı parçalara ayırarak çiğ çiğ yeme ayinini gerçekleştiriyorlardı. Bu 

ritüel zamanla erkeklerin kontrolüne geçmiş ve popüler bayramların içinde 

yoğrularak kaybolmuştur ( Thomson, 1946: 183 ). Dionysos’un bineği katırdı. 

Bakkha da denilen maenadlar, Dionysos alayının kadın müritleri olarak 

görülmektedir. Maenad kadınların delilik halinde oldukları sürece onlara verilen 

genel bir isimdir. Ancak aslında Dionysos tarafından delirtilen kadınlar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kadınlar “nebris” denilen ceylan postu giyerdi. Kemer olarak 

yılanları kullanırlar ve başlarına asma çelengi takarlardı. Bir geyik ya da bir kurt 
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yavrusu emzirirken görülebilen Maenadlar ormanda kendilerinden geçmiş halde 

gezerlerken önlerine çıkan bir yabani hayvanı öldürebilirler. Maenadlardan olan ve 

Dionysos’un annesinin kardeşi olan Agaue’nin oğlunu öldürmesi gibi diğer 

Maenadlar da bir insanı bile öldürebilirdi ( Pişkin, 2007: 18 ).   

Dionysos’un diğer müritleri Nysa Dağı’ndaki nymphelerdir. Bunlar ilk 

maenadlardır ( Pişkin, 2007: 18 ). Ancak bunları Maenadlardan ayıran en belirgin 

özellik nymphelerin durumlarından memnun olmalarıdır. Ancak Maenadlar 

Dionysos tarafından delirtilerek mürit yapılmıştır. Ayrıca maenadların durumu geçici 

olup sonradan normal hayatlarına döndükleri de bilinmektedir ( Pişkin, 2007: 18 ). 

Dionysos daha çok şarap, zevk ve sarhoşluk tanrısı olarak bilinir. Onunla 

alakalı bayram ve festivalleri anlatmadan önce yukarıda çizilen genel karakterinin 

dışında hangi konularda adının geçtiğinin de bilinmesi gerekmektedir. Şarabı icat 

etmesi ve üzüm bağlarını koruyan tanrı olmasından dolayı tarım ile 

ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra kanlı bir ölümün ardından tekrar dünyaya 

gelmesinden dolayı yeraltı dünyası ile bağlantısı olduğu düşünülen tanrının ritüelleri 

bu amaçla kimi zaman mağaralarda gerçekleştirilmiştir ( Pişkin, 2007: 25 ).  

Tarım ile alakalandırılmasının yanı sıra yukarıda anlatılan mitoslarda hayvan 

kılığına girmesinden ötürü Dionysos’un boğa şeklinde tasvir edildiği de 

görülmektedir ( Pişkin, 2007: 26 ). En yaygın olarak da boğa şeklinde betimlenmiştir.  

Dionysos adına Agrionia gibi küçük ve lokal denilebilecek bayramların 

kutlandığı bilinmektedir. Atina’da ise Küçük Dionysia, Lenaea, Anthesteria ve Büyük 

Dionysia olarak adlandırılan daha büyük çaplı bayramlar kutlanmaktaydı. Aşağıdaki 

başlıklarda bu festivaller kaynakların elverdiğince ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.   

1.3.1. Agrionia Bayramı 

Hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Agrianios ayında düzenlenen Agrionia 

Bayramında genelde kurban edilen hayvanların yerine insan kurban edildiği de 

görülmektedir ( Pişkin, 2007: 27 ). Antik yazarlardan Plutarkhos bu bayram ile 

alakalı yazdığı Orkhomenos’da kadınların kaybolmuşçasına Dionysos’u aradıklarını 

ve daha sonra aramaktan ümitlerini keserek tanrının Musalara kaçtığını söylerler ve 

geri dönerlerdi. Daha sonra bir daire içinde oturarak aralarında bilmeceler sorarlardı ( 
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Bather, 1894: 261 ). Buna benzer bir başka olay ise Hitit mitolojisinde kayıp tanrı 

mitoslarından Telipinu’nun Kayboluşu ile ilgili versiyonda şu şekilde 

anlatılmaktadır: “Sis pencereleri kapladı, evi duman kapladı. Ocaktaki kütükler 

sıkışıp boğuldu, sunaklardaki tanrılar bunalarak sıkışıp boğuldu, ağıldaki koyunlar 

bunalarak sıkışıp boğuldu. Koyun kuzusunu reddetti. İnek buzağısını reddetti. 

Telipinu’de çekip gitti. Hububat ve hayvanların, bolluk ve gelişme zenginliğini, 

bozkır ve verimsiz çayıra döndürdü. Telipinu’da şikayet edip mırıldanarak ormanın 

içlerine doğru çekip gitti ve ormanlık alanda kayboldu. Ülkede kıtlık baş göstersin 

diye otlaklar pınarlar kurudu. İnsanlar ve tanrılar açlıktan ölüyor. Bu kuraklığa çare 

olur diye, Büyük Güneş Tanrısı bir ziyafet vermek için festival düzenledi. Fırtına 

Tanrısı, ülkede olan bu kuraklığın sebebinin oğlu Telipinu olduğunu hatırlayarak: “ 

Oğlum Telipinu burada değil, o öfkelendi ve iyi olan her şeyi götürdü” der. Bunun 

üzerine Büyük ve Küçük Tanrılar Telipinu’yu aramaya koyuldular. Telipinu evine 

döndü ve ülkesinin önemini kavradı.” ( Karauğuz: 2015: 65-71 ). 

Her yıl Agrionia Bayramı’nda “Oleiae” diye anılan bir ailenin soyundan 

gelen kadınlar Dionysos rahipleri tarafından kırbaçla kovalanarak bir tören yapılırdı. 

Bu tören sırasında rahip en arkada kalanı yakalarsa onu öldürebilirdi. Plutarkhos bu 

konunun anlatıldığı pasajda Orkhomenos kralı Minyas’ın kızlarının başından 

geçenlerin anlatıldığı mitosa atıf yapmaktadır. Bu pasajda anlatılana göre Dionysos 

tarafından delirtilen kızlar dağlarda dolaşmaya başlarlar. Bu sırada asma yaprağı, 

defneyaprağı ve porsuk ağacı yaprağı yiyerek hayatta kalırlar. Buradaki pasaj 

Plutarkhos’un anlattığı bayrama paralellik göstermektedir. Ayrıca yazar kadınların 

bayram sırasında kendilerinden geçerek asmaların üzerlerine atlayıp, parçaladıkları 

asmaları yediklerini anlatır  ( Frazer, 2004: 323 ). Bu festival sırasında Dionysos’a 

bir çocuk kurban edilmekteydi.  

1.3.2. Kır Dionysiası 

Tanrı Dionysos adına düzenlenen bir diğer festival olan Kır Dionysia ile ilgili 

bilgileri Aristophanes’in “Kömürcüler” eserinden öğrenmekteyiz ( Aristophanes, 

2006: 173 ). Bu festivalin en önemli özelliğinin phallik bir ritüel içermesi olduğu 

bilinmektedir. Şarkılar söylenirken phallos taşıyıcı yani phallophoros olarak 
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adlandırılan bir kişi ahşaptan yontulmuş, çeşitli kurdelelerle süslenmiş ve farklı 

renklere boyanmış bir phallos taşımaktaydı. Bu phallos herhangi bir vücuda bağlı 

olmamasının yanı sıra boyut olarak oldukça büyüktü. Phallosun büyük olması 

ereksiyon halinde olduğunu göstermektedir. Bu ritüelin yapılmasında bir etkenin de 

genital organından hasta kişilerin bu bayramda phallophoros olarak görev alarak 

hastalıklarından kurtulmayı amaçladıkları sayılabilir ( Dökü, 2002: 27 ). Bu durum 

bütün Dionysos festivallerinin en karakteristik özelliği olarak göze çarpmaktadır ( 

Nilsson, 1953: 177 - 178 ). Ayrıca festival sırasında phallosların toprağa saplandığı 

da bilinmektedir ( Çorbacı, 2007: 14 ). Bu şekilde toprağın döllenip bereketleneceği 

düşünülmüş olmalıdır.     

Bu festivallere evli kadınların katılmaları yasaktı. Ancak bekar bayanlar 

festivale katılır ve tören sırasında görev alırlardı. Bu kadınlar, “liknon” adı verilen, 

ortasında dik vaziyette bir phallos bulunan meyvelerle dolu bir sepet taşırdı. Bu 

sepetin üzeri tören alayı sırasında kapalı tutulurdu ( Nilsson, 1957: 35 - 36 ). Bereket 

getireceğine inanılan bu sunu sepetini taşıyan kişilere liknophoros denilirdi ( Nilsson, 

1953: 177 – 178 ). 

Liknon denilen sunu sepeti hasat zamanı sazlar kullanılarak örülen ürün 

toplama sepetidir. Bu sepetlerin dinsel amaçla kullanımı Hellenistik Dönem’le 

beraber başlar. Liknonun içinde bulunanlar bir tür bereket sihridir. Bu Hellenistik ve 

Roma Dönemi’nde Dionysos ile ilgili sahnelerde karşımıza çıkmaktadır ( Nilsson,  

1957: 31 ). Bu liknonlar bütün ritüellerde bekar kadınlar tarafından taşınmaktaydı.  

Yapılan bu festivalin asıl amacı sonbaharda dikilen tahılların sağlıklı ve 

bereketli bir şekilde baharda çimlenmesini sağlamaktır. 

Festival ile alakalı en kapsamlı bilgileri Aristophanes, Akharnaialılar adlı 

tiyatro oyununda vermiştir. Bu oyunda töreni yönetmekte olan Dikaiopolis’in karısı 

törene katılamadığı için ritüelleri çatıdan izlerken, kız kardeşi liknonu taşımakla 

görevliydi. Dikaiopolis tören sırasında Tanrı Dionysos’a yakardıktan sonra 

kalabalığa ve kölesine şu şekilde seslenmiştir ( Aristophanes: 242 ):  

“Sessizlik kutsal insanlar, sepet taşıyıcılar gelsin ve sen Xsantias 

phallosu yukarı kaldır” 
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Antik yazarın bu anlatımı birçok vazoda işlenmiş olmalıdır. Bunlardan bir 

tanesi de Floransa vazosudur. Altı erkeğin taşıdığı bir platform üzerinde çeşitli 

şeritler ve asmalar ile süslenmiş, ereksiyon halinde olan büyük bir phallos 

bulunmaktadır. Burada dikkati çeken phallosun baş kısmında bulunan göz 

işlemesidir. Bu durum M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren phallosun kötü güçlere karşı 

amulet olarak kullanıldığını göstermektedir. Vazo üzerinde platformu taşıyan altı 

erkekten daha iri bir erkek, phallosu havaya kaldırmaktadır. Diğer eliyle arkasından 

uzanan asma bitkisinin kökünü tutmaktadır. Buradaki tutuşu bereketi alıp 

getiriyormuşçasına olduğundan ikonografik açıdan oldukça önemlidir. Vazonun 

diğer yüzünde de aynı sahne bulunmaktadır. Ancak burada phallosun yanında onu 

havaya kaldıran bir Satyr’dir. Onun üzerinde ise ata biner gibi bindiği Satyri elindeki 

sopayla kırbaçlayan çıplak bir erkek görülmektedir. Bu sahnede bulunan asma dalı 

Satyr tarafından taşınan phallostan kökleniyormuşçasına verilmiştir. Festival 

sırasında taşınan phallosun bitki bereketini artıracağına inanılırdı ( Nilsson, 1992: 

591 ). 

Plutarchos’un anlattığına göre phallos ile birlikte festivalde şarapla dolu bir 

amphora, incir dolu bir sepet ve kurban edilecek bir hayvan ki, bu genelde bir keçi 

olmuştur, taşınırdı ( Nillson, 1992: 591 ). 

Bu festivalin kökeninin bir bereket festivaline dayandığı ve tören sırasında 

kullanılan phallos betimlemelerinin de Dionysos’u simgelemesinin yanı sıra arka 

planda bunu yansıttığı düşünülmektedir. Herodot, şahit olduğu bir ritüeli anlatırken 

kökeninin Mısır olduğunu Yunan topraklarına da buradan geldiğini anlatmaya 

çalışmaktadır. Ancak Hellen dünyasının bu ritüeli, Lydia ve Phrigia gibi bölgelerden 

çok daha erken dönemde almış olduğu sanılmaktadır ( Nillson, 1992: 594 ). Yani 

festivalin kökeni diğer birçok festivalde olduğu gibi Anadolu’dur. 

Ünlü filozoflardan Aristotelesin anlattıklarına göre festival sırasında 

gerçekleştirilen eğlencelere yerel yöneticiler liderlik ederdi. Bu yöneticilerden dolayı 

ve onlar sayesinde komedya evrim geçirmiş ve gelişmiştir ( Parke, 1986: 100 - 103 ). 

Öte yandan festival tragedyanın desteklendiği ve beslendiği bir olay olarak 

yorumlanmaktadır. Festival ile alakalı ele geçen yazıtların çoğunun M.Ö. 4. y.y.’a ait 

olması, dönem içerisinde dramın popülerlik kazandığının delili olabilir. Bu tarihler 
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aynı zamanda tiyatronun birçok bölgesine yayılmaya ve Neoptolemus gibi ünlü 

tiyatro aktörlerinin diplomatik ilişkilerde rol alan önemli kişiler haline dönüşmeye 

başladığı bir dönemdir. Bu bilgilerin yanı sıra M.Ö. 5. y.y.’ın ortalarından itibaren 

komedya ve tragedya oyunlarının birçok yerde sergilendiğine dair kanıtlar 

bulunmaktadır. Hatta festivalin içeriğine uygun olduğu için komedyanın çok daha 

erken bir geçmişi olması olasıdır. Festivaldeki tören sırasında homoseksüel üyelerin 

hayvan kılığına girdiği ve bunların söylediği şarkılardan da komedyanın türediği 

düşünülmektedir. Bu düşünceleri yukarıda bahsettiğimiz Aristoteles gibi antik 

yazarlar da desteklemektedir. Modern yorumlara bakıldığında ise bu festivalde 

sergilenen oyunlar Kent Dionysiası’nda başarı kazanan oyunların tekrarıdır ( 

Teraman, 2007: 45 ).  

1.3.3. Lenaea Festivali 

Lenaea Festivali, İon takviminde Lenaion, Attika takviminde ise Gamelion 

olarak adlandırılan ocak ya da şubat aylarında bitkisel yaşamın uyanması için 

kutlanmaktaydı ( Thomson, 1943: 55 - 58 ). Bu aylar aynı zamanda evlilik ayı olarak 

bilinmektedir. Festival Lenaion adı verilen kutsal bir alanda gerçekleştirilmekteydi. 

Bayram sırasında bazı dramatik yarışmalar ve gösteriler yapılırdı. Aynı zamanda bir 

de tören alayı bulunuyordu. Şehirden çıkan tören alayı kutsal alan Lenaion’a gelirdi. 

Khorus burada sunağın çevresinde durarak Dionysos adına övgü dolu sözler söyler 

ve ona bir kurban sunardı. Bu kurban genellikle bir keçi olurdu ( Taşlıklıoğlu, 1954: 

73 - 74 ). 

Lenaion olarak adlandırılan mekânın tarifini Kıbrıs’tan elimize geçen 19. 

yüzyıla ait bir rapordan öğrenmekteyiz. Linos olarak adlandırılan şarap mahzeninin 

tasviri ve işleyişi şu şekilde anlatılmaktadır: “Bir yığın haline getirilen üzümler 

Linos’a getirilir ve burada ezilip üzüm presinin altına konur. Üzüm suyu yarısına 

kadar toprağa gömülmüş büyük toprak kapların içine doldurulur. Burada şarap 

fermantasyona uğrar, önce tulumlara dökülür daha sonra da dükkanlara götürülür.” 

Kutsal sayılan bu alanlar şarap yapımı ile alakalı dini ayinlerin gerçekleştirildiği 

yerlerdi. Kent Lenaionu agora yakınlarına inşa edilmekteydi. Merkezi bir yerde 

bulunması festival sırasında kullanımını kolaylaştırıyor olmalıydı. Bu merkez 
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Lenaionunda şarabın ve tanrı çocuğun doğumları, yer altı Dionysos’u idolünün 

önünde temsil edilirdi. Bu sırada törene katılan kişiler dışarıda durmaktaydı. Kent 

dışına başka bir lenaion inşa edilmesi festivale katılanların sayısının fazla olduğu 

yerlerde olağan görülmektedir ( Teraman, 2007: 46 ).  

Festival mistik bir havada geçerdi. Elinde meşale bulunan bir meşaleci elindeki 

meşaleyi savurarak törene katılanları tanrıyı çağırmaya davet ederdi. Katılımcılar 

Dionysos’u çağırırken “Iakhos, Semele’nin oğlu, bereket taşıyıcı” şeklinde hitap 

ederlerdi ( Pişkin, 2007: 13 ). Katılımcıların çağrısına kulak veren Dionysos Lenae 

olarak adlandırılan nymphelerle birlikte ortaya çıkardı. Buradaki Lenae üzüm presi 

anlamına gelmektedir. Yani Lenaeler üzüm presi nympheleridir de denilebilir.  

Kelime “üzüm teknesi” anlamına gelen lenos ve “şarabın ezildiği ve fermantasyon 

için konulduğu yer” anlamına gelen lenaion kelimelerinden türemiş olmalıdır. Yani 

bu festivalde Dionysos’un ortaya çıkışı yine şarapla ilişkilendirilmiştir ( Pişkin, 

2007: 28 ). Festivalde bir meşale taşıyıcısının bulunması törenlerin geceleri 

gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.  

Antik yazarlardan Pausanias, Elis kentinde kutlanan ve Attik Lenaea 

festivalinin karşılığı olan Thyia adında bir bayram hakkında bilgi vermektedir ( 

Vurtheim, 1920: 94 ). Bu aktarımda rahiplerin odaya üç boş kazan getirdiklerini 

söyler. Daha sonra odanın insanların şahitliğinde kapatılıp mühürlendiğini, ertesi gün 

ise mühürlerin açıldığında kazanların şarapla dolu olduğunun görüldüğü anlatılır ( 

Pausanias, t.y. : VI. 26. 1. ). Antik yazarlardan Plinius’un anlattığına göre Andros 

Adası’ndaki Bakkhus tapınağında, Dionysos’a adanmış olan yedi günde şarap 

akmaktadır. Ancak şarap sihirlidir. Kendiliğinden akan bu şarap tapınak dışına 

çıkarıldığında suya dönüşmektedir ( Plinius, t.y.: II. : 231.). Buna benzer olarak 

Teoslular’da da özel günlerde Dionnysos’a adanmış kutsal alana ve bayram 

noktasına şarap aktığı söylenmektedir ( Vurtheim, 1920: 94 ). 

Bu festival tiyatro türlerinden komedyanın Atina’da doğaçlama olarak ilk defa 

ortaya çıktığı yer olarak görülmektedir. Komedya edebi ve oynanış formunu 

edindikten sonra 5. yüzyılın ilk yarısından itibaren Lenaea Festivali’nde üretilmeye 

başlanmıştır. Yine bu festivalde tragedyanın temelleri atılmıştır. M.Ö. 418 yılına 

tarihlenen bir yazıtta iki tragedya yazarının ikişer tane tragedya yazdığı 
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aktarılmaktadır. M.Ö. 363 yılına ait başka bir yazıtta ise tragedya yazarlarının sayısı 

üç olarak verilmektedir. ( Çevik, 2009: 21 ). Sergilenen bu oyunların denizin yabancı 

gemilere kapatıldığı kış aylarına gelmesinden ötürü sergilenen oyunlar dış ülkelere 

ulaşamamıştır ( Teraman, 2007: 47 ). 

Komedilerden “Acharnaeliler” ( M.Ö. 425 ), “Savaşçılar” ( M.Ö. 424 ), “Eşek 

Arıları” ( M.Ö. 42 ) ve “Kurbağalar” ın ( M.Ö. 405 ) girişinde sadece üç oyun 

kayıtlıdır. Ele geçen iki Roma yazıtından elde edilen bilgiler bu festivallerde 

Peloponnesos Savaşı’ndan önce ve sonra beş komedinin sahnelendiği yönündedir ( 

Yücel, 2015: 6 ). 

Anadolu’da bulunan, Magnesia Maeander’de ele geçen M.S. 2. yüzyıl.’a 

tarihlendirilen bir yazıtta özel bir din cemaatinin olduğu vurgulanmaktadır. Burada 

resmi görevlilere talimatlar verildiği söylenmektedir. Şehirdeki Akropolis, Pnyx ve 

Areopagus arasında bulunan bataklık alandan ismini alan Dionysos Lenaeus Kutsal 

Alanı, festival sırasında gösterilerin yapıldığı kutsal alanlar arasında en önemlisi 

olarak bilinmektedir. Akropolis’in güneye bakan yamacındaki Dionysos Eleuthereus 

Kutsal Alanındaki kalıcı tiyatro tamamlandıktan sonra Lenaion oyunları burada 

yapılmaya başlanmıştır. Şehirde kutlamalara ev sahipliği yapan bir diğer alan da 

Akropolis’in kuzey batısında bulunan agoradır. Burada tiyatro inşasından önce ahşap 

oturma sıralarının bulunduğu ve seyircilerin bu sıralarda oturdukları anlatılmaktadır ( 

Yücel, 2015: 133 ). 

1.3.4. Anthesteria Festivali  

Anthesteria Festivali, Anthesterion2 ayında Atina’da ve Ionia kentlerinde 

Dionysos adına düzenlenen en büyük ve en eski şenlik olarak bilinmektedir (Sina, 

2015: 49). Bayramın ismi Anthesteria ve ayın ismi Anthesterion kelimeleri çiçek 

açmak anlamına gelen bir fiil olan anthein fiilinden türemiştir ( Sina, 2015: 49 ). 

Romalılar bu olaydan yeraltı dünyasının açık olduğu günler anlamına gelen mundus 

patet ifadesini türetmişlerdir ( Yücel, 2015: 133 ). Bu ayda diğer Dionysos şenlikleri 

ile yeryüzüne çağrılan tanrının yeraltından çıkarak Atinalı kadınlar arasında 

yeryüzüne geldiğine inanılırdı. Bazı yazılı kaynaklarda bu şenlikle alakalı ifadeler 

                                                 
2 Anthesterion ayı günümüzde 15 Şubat-15 Mart tarihlerine karşılık gelen Attik takvimin 8. ayıdır 
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geçmektedir. Bir dithyhrambosta; “Şimdi zamanı geldi, şimdi çiçekler burada.” 

Diyerek tanrı yeryüzüne çağrılmaktadır. Bir diğerinde ise; “Her çeşit çiçeğin olduğu 

tanrısal tarlalar. Gölgelik korulukta kollarını açıp konukları kabul ettiğinde Baccha 

dansları genç bakireler tarafından sunulur.” diyerek çiçeklerin açtığı zamanda, 

Dionysos onuruna yapılacak olan festivalden haber verilmektedir ( Teraman, 2007: 

48 ). Euanthes ve Dithyrambos epithetleriyle bataklık içindeki tapınakta tapınılan 

tanrı Dionysos’un bu isimlerinin de Anthesteria ile ilişkili olduğu yorumları vardır ( 

Sina 2015: 49 ). Anthesteria bayramları aynı zamanda “ölülerin bayramı” olarak da 

adlandırılmıştır ( Estin ve Laporte, 2005: 105 ). Buna dayanak olarak da tanrının 

zaman zaman yılan biçimine girdiği gösterilmektedir.  

Festival hazırlıklarının başlaması için ilk üzüm hasadının ham üzümleri ile 40 

günlük beklemeye alınan üzümlerin karıştırılarak fermante olması bekleniyordu. Bu 

süre tamamlandığında yenilebilecek olan üzümlerin ilk hasat zamanı gelmiş oluyordu 

( Çorbacı, 2007: 8 ).  

Anthesterion ayında asmalar budanmış, şarabın ikinci kaynaması bitmiş ve 

içilmeye hazır hale gelmiştir. Şarapların fermante olması için konulduğu kaplar 

açılırdı ve halk yeni hasadın ilk şaraplarını tatmaya başlarlardı. Bu sırada gençler 

şarap tulumlarının üzerinde tepinir ve kızlar kurulan salıncaklarda sallanırdı. 

Limnaion’da ( Harita 1 ) bulunan kutsal alana getirilen şaraplar halka dağıtılırdı.  

Burada her Dionysos festivalinde olduğu gibi şarapla alakalı bir yarışma 

yapılırdı. Bu yarışmaya Arkhon Basileus yani devlet yöneticisi başkanlık ederdi. 

Ayrıca kutsal evliliği temsilen Basileus’un karısı gemi biçimindeki bir arabaya 

bindirilerek Boukolion ya da sığır ahırı denilen bir binaya sokulurdu. Burada 

Dionysos’u temsilen bir boğa heykeli ya da boğa kılığına girmiş bir oyuncu ile 

Basileus’un karısı evlendirilirdi. Düğün sırasında ruhların sokaklarda uçuşarak 

dolaştığına inanılır bu yüzden halk onlardan korunmak için çeşitli önlemler alırdı. Bu 

önlemlerden en bilinenleri akdiken çiğnenip evlerin kapılarına zift sürülmesidir ( 

Sina, 2015: 49 ). Bu günün gecesinde ve ertesi gün tahıl lapası yapılır, doğayı 

öldürüp kışı getiren ruhların yeraltına gidişi sırasında onlara yol gösterecek olan 

rehber tanrı Hermes’e bu lapalar sunulurdu. Festivalin son gününde Hermes’e 

yaptıkları sunudan güç alan katılımcılar “Anthesteria bitti, artık gidin ruhlar!” diye 



38 

 

bağırarak dolaşırlardı ( Yücel, 2015: 134 ). Bu durum da Dionysos’un hem ölümü 

hem de yaşamı simgeleyen bir tanrı olduğunu kanıtlamaktadır.  

Festival üç günde üç ayrı tören ile gerçekleşmekteydi. Bu günlere yapılan 

ritüeller ile alakalı isim verilmekteydi. İlk güne fıçı açma anlamına gelen “Pithoigia” 

denilmekteydi ( Sina, 2015: 50 ). İkinci güne testi günü yani “Choes” adı 

verilmekteydi ( Yücel, 2015: 135 ). Üçüncü güne ise çömlek günü anlamına gelen 

“Khytrai” ismi verilmiştir ( Çorbacı, 2007: 11 ). 

Birinci gün Dionysos’un, tören alayı için hazırlanan, bir arabaya monte edilmiş 

tekne ya da gemi modeli bir arabayla, Atina içine getirilmesiyle başlardı. Dionysos 

burada maske takmış bir rahip tarafından temsil edilirdi. Bu sırada vagonlarda 

bulunan rahipler kötü sözler söyler, küfürler eder ve terbiye dışı kelimeler kullanarak 

coşkuyla bağırırlardı ( Yücel, 2015: 134 ). 

Bu gün Pithoigia3 olarak adlandırılmaktaydı. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu 

günde küpler açılırdı. Bu küplerin içinde fermantasyona uğrayıp şaraba dönüşmesi 

için bırakılmış üzümler bulunmaktaydı. Küplerin kapaklarının açılmasıyla dünyadan 

yer altına giden yolun da kapıları yer altı tanrılarına açılmış oluyordu. Bu sırada kana 

kana içki içen kişiler, Dionysos’un kutsamasını kazanırdı ( Çorbacı, 2007: 9 ). 

Burada gerçekleştirilen olayın açıklaması, Pylos kil tabletlerindeki Miken 

metinlerinde yer almaktadır. Burada, ölülerin ruhları “dipsioi” yani susamış olanlar 

olarak adlandırılmaktaydı. Fakat burada ruhların suya değil şaraba susadıkları 

belirtilmekteydi. M.Ö. 5. yüzyıla ait bir Attika lekythosunda, ruhların rehberi Hermes 

öncülüğünde tanrı Dionysos’un yeryüzüne çıkışı için yeryüzü kapılarının, yukarıda 

belirttiğimiz küplerin kapağının açılmasıyla beraber açıldığı gösterilmiştir. Aynı 

resimde yarısına kadar toprağa gömülmüş ve içerisinde muhtemelen şarap bulunan 

bir pithosun etrafında kümelenmiş kanatlı ruhlar betimlenmiştir ( Yücel, 2015: 134 ). 

Gün boyunca pithosların içinden yükselip tüm kente yayılan şarap kokularından 

etkilenen ruhlar yer altı dünyasından çıkmaktaydılar. Festivale katılan bütün kişiler 

hatta köleler bile gün boyunca şarap içmekte; kimse şaraptan mahrum 

                                                 

3 Pithoigia, pithoi ya da güncel kullanımı ile pithos olan pişmiş topraktan yapılan büyük kaplardan 

gelen bir isimdir  
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kalmamaktaydı ( Yücel, 2015: 134 ). Ayrıca Dionysos kutsal alanının bulunduğu 

sulak arazide bu şaraplar kutsal kaynak suyuyla karıştırılırdı ( Çorbacı, 2007: 9 ). 

Bu günün gecesinde şarap libasyonu yapılırdı. Libasyonunun yapılmasından 

sonra tanrı Dionysos’a dualar edilirdi. Bu duaların şu şekilde olduğu bilinmektedir ( 

Çorbacı, 2007: 10 ). 

“Senin bizlere armağan ettiğin şarap için, ve bize onu nasıl suyla 

karıştırmamız gerektiğini gösterdiğin için, bize güç ve cesaret 

verdiğin için sana minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz.” 

Bugün gerçekleştirilen ritüeller çeşitli vazo resimlerinde Dionysos’un 

yolculuklarını gerçekleştirdiği, tekerlekli ve arabaya benzeyen gemisiyle birlikte 

gösterilmiştir ( Resim 1 ).  Gemisine bindirilen Dionysos, bütün betimlemelerde 

yanında gösterilen satyrler eşliğinde kutsal alanına götürülmektedir. Etrafında aulos 

çalan satyrler ve dithyrambos şarkıları söyleyerek tekerlekli gemiyi çeken diğer kült 

personelleri tanrıya eşlik etmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen bu şenliklerin ruhuna 

uygun olarak baharın gelişini kutlayan genç kızların, mevsimin şerefine kurulan 

salıncaklarda sallandıkları da birçok vazoda resmedilmiştir ( Resim 2 ) ( Çorbacı, 

2007: 9 ).   

İkinci gün yine bir kap formundan yola çıkılarak “Choes” olarak 

adlandırılıyordu. Bu kap formu sürahi olarak kullanılıyordu. Belki de ikinci günde 

şarapların küplerden alınıp sürahilere dağıtılmasından dolayı bu güne bu isim 

verilmiştir ( Çorbacı, 2007: 9; Yücel, 2015: 134 ). Güneşin doğmasıyla birlikte artık 

insanlar şarap içmeye hazır vaziyete gelirlerdi. İkinci gün, şenliğin yapıldığı yer olan, 

Dionysos’un en eski tapınım merkezi olduğu bilinen, Limnaion’un yıl boyunca açık 

olduğu tek gündür ( Çorbacı, 2007: 9 ) ( Harita 2 ). Bu kutlamalar aynı zamanda 

yeraltı dünyasına heyecanlı ve erotik bir yolculuktur ( Boardman, 2002: 219 ). 

Dionysos’a minnetlerini yaklaşık üç litreye tekabül eden bir khous şarap içerek 

gösterirlerdi. Bu kadar şarabı içen bir kişinin kendinden geçerek sarhoş olması 

muhtemeldir ( Çorbacı, 2007: 10 ).   

Bu günde aynı zamanda bir yemek ziyafeti verilirdi. İçkilerin içildiği bu 

kutlamaya erkek, kadın, yetişkin ve genç çocuklardan herkesin katılmasına izin 
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verilirdi ( Sina, 2015: 50 ). Çocuklara taç giydirilir ve üzerinde çeşitli oyun 

sahnelerinin ya da günlük yaşantıdan sahnelerin olduğu küçük khoesler dağıtılırdı ( 

Resim 3 ) ( Deighton, 2012: 55 ). Günümüze değin gelmiş bir örneğinde Arkhon 

Basileus’un düğün töreni alayı betimlenmiştir ( Sina, 2015: 50 ).  

İkinci günün akşamına doğru yukarıda da değindiğimiz kutsal evliliğin temsili 

gerçekleştirilmektedir. Burada gerçekleştirilen gizli düğün töreni anlamına gelen 

Basilinna arheta hiera denilirdi ( Çorbacı, 2007: 11 ). Dionysos kültüne uygun 

olarak sulak bir yerde muhtemelen sazlıklarda 14 sunak kurulurdu. Bu sunaklar yedi 

çiftten oluşurdu. Tanrının eşini temsil eden kült heykeli kutsal yağlarla ovularak 

sunağa yerleştirilirdi. Gelin, Dionysos’un tekerlekli gemi şeklindeki arabası ile daha 

önceden hazırlanan ve agoranın ortasında yer alan Dionysos direğine ( Resim 4 ) 

götürülür ve hieros gamos gerçekleştirilirdi ( Çorbacı, 2007: 11 ). Bu sırada erkekler 

başlarına bir tür bant takarak ( Resim 5 ) satyrler ile bir alay oluştururlardı. Bu alayda 

bulunan satyrler, maske takmış rahiplerdi.  

İkinci günde gerçekleştirilen en temel ritüel agorada bir binada ev sahibi olarak 

Dionysos rahibi başkanlığında gerçekleştirilen resmi içme yarışmasıdır. Yarışmaya, 

trompet çalınmasıyla başlanırdı. Yarışmaya katılan tüm davetliler içme süresince 

sessiz kalırlardı ( Green, 1995 ).  

Bu günde gerçekleştirilen bir başka etkinlik de yeryüzüne çıkıp şehri dolduran 

ruhları kovmak için Hermes’e yapılan sunudur. Bu sunu aynı zamanda festivali 

bitirmek amacıyla gerçekleştirilirdi. İlk gün yeraltı dünyasının kapıları açıldığında 

ruhlara yeryüzüne çıkmaları sırasında rehberlik eden Hermes’e ruhları tekrar aşağıya 

indirmesi için çağrıda bulunulurdu ( Yücel, 2015: 135 ). Günün batışıyla diğer günün 

başladığına inanıldığı için, üçüncü güne lapaların konulduğu kap olan khytradan yola 

çıkılarak “Khytrai” denilmiştir ( Sina, 2015: 50 ). Çeşitli sebzelerden ve tohumlardan 

karıştırılarak hazırlanan lapalardan ev halkından kimse yemezdi. Ruhların yediğine 

inanılan bu lapaların, ölünün ruhunu serbest bırakarak yeryüzündeyken yaşadığı yere 

geri dönmesini sağladığına inanılırdı ( Sina, 2015: 50 ). Bu işlemin ardından Bir 

yoruma göre “Anthesteria bitti, artık gidin ruhlar” diye bağırılırdı ( Frazer, 2004: 137 

). 
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Üçüncü gün, ikinci günün bitiminde güneşin batmasından itibaren 

başladığından dolayı “Khytrai” ismini almıştır. Akşam yapılan ruh kovma ritüelinden 

sonra şafak söktüğünde festivalin bittiğini gösteren bazı ritüeller yapılarak festival 

tamamlanırdı.  

Festival, üçüncü günün gün doğumunda yapılan dualar ile son bulurdu. Bu 

sırada hydrialar ile sular taşınır, yemekler yenir ve sular ile yıkanılırdı ( Çorbacı, 

2007: 12 ). İnsanlar, Anthesteria’yı tamamladıklarında, ruhların artık kendilerinden 

uzaklaşmasına dair dualar okuyarak ruhları kovarlardı ( Walter, 1965: 80 ).  

Bu festivalde de görüldüğü üzere Dionysos ile alakalı tüm festivallerde büyük 

coşku ve sarhoşluğun yanı sıra, tanrının karanlık yüzü de kendini göstermiştir. 

Komedya’nın yanı sıra tragedyanın da bu festivallerden doğduğu bu izlere bakılarak 

söylenmektedir.  

1.3.5. Kent Dionysiası ( Büyük Dionysia ) 

M.Ö. 6. Yüzyılın ortalarına dek Elaphebolion ayı içerisinde kutlanan festival, 

zaman içerisinde içeriği değişen yerel bir şenlik olmasının yanı sıra antik tiyatronun 

doğuşunu hazırlayan en önemli şenliktir ( Sina, 2015: 51 ). Şenliğin köken olarak 

Atina ile Boiotia arasındaki küçük bir yerleşim yeri olan Eleutherai’den gelmiş 

olduğu ve bu adın sonradan Dionysos’a ephitet olarak verildiği ve bu şekilde 

Dionysos Eleutheros kültünün oluştuğu bilinmektedir ( Pausanias, t.y. : I. 38.8, 20.3 

). 

Bu şenliği diğerlerinden ayıran bazı özellikleri vardı. “metoikos” adı verilen 

yurttaş olmayan kişiler mor renkli giysilerle adak sunularını koymak için “skaphia” 

denilen bir sunu tepsisi taşırlardı. Bu kişiler sunu tepsilerinin taşındığı geçit törenine 

ismini vermiş ve bu alaya skaphephoroi denilmiştir ( Aelianus, t.y. : 6,1 ).  

Yurttaşlar günlük kıyafetleri ile şenliğe katılırlardı. Omuzlarında “askos” 

denilen ve deriden yapılmış olan tulumlarda şarap taşıyarak bir geçit töreni 

yaparlardı. Bu geçit törenine de “askophoroi” denilirdi ( Sina, 2015: 51 ).  
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Festivalde dansçılar ve koro üyeleri başlarına taç giyip sarmaşıklara 

bürünürlerdi. Bu kişiler kendilerinden geçene kadar dans eder, şarap içer ve törenin 

doruğa ulaştığı noktada dağlara doğru kaçarmışçasına giderlerdi. Törenler sırasında 

oldukça fazla hayvan kurban edilirdi. M.Ö. 333 yılında mali hesaplara bakıldığında, 

tam tamına 240 adet boğa kurban edildiği görülmektedir ( Parke, 1986: 127 ). 

Festivallerin erken dönem örneklerinde dağlarda yakalanan keçi ve boğa gibi 

hayvanlar Dionysos’un titanlar tarafından parçalanıp yenmesine öykünmek açısından 

parçalanarak çiğ çiğ yenilirdi. Bu şekilde hayvan şeklinde olduğu düşünülen 

Dionysos, tapınım gerçekleştiren kişilerin içine girmiş olurdu ( Yücel, 2015: 136 ). 

Festival Atina dahil olmak üzere Attika’da 11 idari bölümde kutlanırdı. 

Buralardaki yurttaşlar, yurttaş olmayan yerliler ve limanların tüm gemilere açık 

olmasından dolayı birçok yabancı festivalleri seyrederdi. Bu kadar fazla izleyiciye 

sahip olan festival Atina’nın gücünün, servetinin ve halk birliği ruhunun reklamını 

yapar nitelikteydi ( Yücel, 2015 ).  

M.Ö. 540 ile 510 arasında yönetimdeki Tiran Peisistratos ve diğer tiranlar 

tarafından geliştirilen, bütün kır festivallerini Atina’da bir araya getiren bu kent 

festivali, Dionysos onuruna yapılan büyük ve şatafatlı bir festivaldi. Tiranlar bu 

şekilde ulusal birlik ruhu ve merkezi yönetime bağlılık duygusu oluşturmaya 

çalışmaktaydı. Bu amaçlara paralel olarak Atina’nın önemini simgelemek açısından 

Tanrı Dionysos’un Attika’nın kuzey sınırındaki bir topluluk olan Eleutherai’den 

Atina’ya gelişini simgelemek için bir mit geliştirilmiştir. Burada aynı zamanda 

Attika birliğine kısa süre önce katılmış olan Eleutherai hakkında propaganda 

yapılmaktaydı ( Yücel, 2015: 136 ). 

Festival süresince meclis toplanmaz, yargı faaliyetleri en azından festivalin 

ilk günü durdurulur, bazı tutsaklar serbest bırakılır; yani bir nevi kamusal tatil ilan 

edilirdi. M.Ö. 4. yüzyıl’da giriş ücreti olan iki obolusu ödeyemeyenler için bir fon 

dahi oluşturulduğu bilinmektedir ( Yücel, 2015: 137 ). 

Şenliğin yönetimi devletin en yüksek görevlisinin elinde bulunmaktaydı. 

Bunu, yöneticinin her bir tiyatro kaydının başında yazılı olmasından anlamaktayız. 

Oynanmak üzere yazılan bu oyunlar öncelikle yöneticiye gönderiliyordu. Yöneticiler 
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oyunlar arasından seçimlerini yaptıktan sonra her oyunu yazana bir koro ve korobaşı 

verilmekteydi. Yöneticinin atadığı korobaşı zengin yurttaşlar arasından seçiliyordu. 

Bu kişiler koronun sponsorluğunu yapıyor yani koronun kostüm ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılıyordu ( Teraman, 2007 ). Bu festivaller zenginliğin yönetimde 

etkili olmasından dolayı, korobaşı olmak isteyen zenginler arasında çekişmelere 

neden olmuştur. Oyunların gelişmesi ve görkemli bir hale gelmesi yöneticilere ve 

vatandaşlara bazı maddi yükümlülükler getirmiştir. Ancak buna rağmen festivaller 

popülerlik kazanmak ve ailelerin ya da bireylerin reklam yapmalarını sağlamak 

açısından önemli bir fırsat olarak da görülmüştür ( Yücel, 2015: 127 ).  

Festivalin ilk gününde festivalle çok ta alakası olmadığı halde Dionysos’un, 

Eleutherai’de başından geçenlerin canlandırılması bir gelenek haline gelmiştir. Bu 

törenler festivalin ilk zamanlarında gerçekleştirilen ve daha sonra festivalin bir 

geleneği halini alan ritüellerdir. Dionysos heykeli Eleutherai yolu üzerindeki 

Akademi yakınlarında bulunan tapınağa götürülmekte ve buraya, alçak, üstü çukur 

bir altara konulmaktadır. Heykelin önünde adaklar adanmakta, ilahiler 

söylenmekteydi. Tören bittikten sonra heykel, meşale ışıklarının kullanıldığı ve 

başını askerlik çağına gelmiş genç erkeklerin çektiği tören alayıyla tiyatroya 

götürülürdü ( Yücel, 2015: 137 ). Heykel festival bitene kadar burada kalırdı. Tanrı 

heykelleri büyük ihtimalle sadece festivalin kurban törenlerine ayrılmış özel günlerde 

burada sergilenmekteydi. Bu yoruma göre heykellerin, bir sonraki gün yapılacak olan 

adaklara hazırlanmak üzere tapınağına geri götürüldüğünü ve her gün yeniden 

tiyatrodaki gösterilerde sergilenmek için tiyatroya getirildiğini düşünmek olasıdır ( 

Yücel, 2015: 138 ). 

Festival erken dönemlerde beş ya da altı gün sürmekteydi. İlerleyen 

zamanlarda bu süre yedi güne çıkmıştır. Bu günlerde yapılan aktiviteler şu şekilde 

sıralanabilmektedir: İlk gün genelde Elaphebolion ayının sekizinci gününe gelen 

gündür. Bu gün festivale hazırlık olarak gerçekleştirilmiştir ve proagon olarak 

adlandırılır. İkinci günde geçit töreni gerçekleştirilir ve kurbanlar kesilirdi. Aynı 

zamanda on dithyrambos sergileniyordu.  Üçüncü gün beş komedya sergilenirdi. 

Dördüncü, beşinci ve altıncı günlerin her birinde, üç tragedya ve bir satyr oyunu 



44 

 

sergilenirdi. Sonradan eklendiği düşünülen son günde ise bir toplantı 

gerçekleştirilirdi ( Yücel, 2015: 138 ).  

Festivalin ikinci gününde yukarıda bahsettiğimiz tören alayında, kurban 

edilecek hayvanlar, phallophoroslar, liknophoroslar ve kutlamalar için Yunanistan’ın 

çeşitli bölgelerinden gelmiş insanlar yer alıyordu ( Pişkin, 2007: 30 - 31 ). Hatta 

farklı demoslardan gelen misafirler demoslarını temsil eden phalloslar getirirlerdi ( 

Nilsson, 1992: 591  ). Burada kurban edilen hayvanların bir kısmı devlet tarafından 

sağlanırdı, kalan kısmı ise vatandaşların kendi kişisel kurbanlarından oluşuyordu. 

Atina’da kaleme alınmış bir yasada bu günle alakalı olarak kentten çıkan alayın, 

törenin gerçekleştirileceği yere gitmesi “pompe”, dönüşlerininse “kamos” olarak 

adlandırıldığı görülmektedir ( Erbaşı, 2012: 265 ). Bunların dışında “agon” olarak 

adlandırılan bölümde dramatik ve dithyrambik olarak ikiye ayrılan tiyatro 

yarışmaları gerçekleştiriliyordu. Bunlardan dithyrambik yarışmasında kazanan şaire 

ödül olarak boğa verilir ve arabaya bindirilerek bir zafer alayı oluşturularak 

gezdirilirdi ( Thomson, 1946: 157 - 159 ).  

Üçüncü gün de sergilenen beş komedyanın sayısı, Peloponnesos Savaşı 

sırasında üç ile sınırlanmıştır. Hatta bu dönemde komedya için ayrılmış gün iptal 

edilerek bu komedyalar; tragedyaların oynandığı günlerde, üç tragedya ve bir satyr 

olmak üzere, toplam dört oyununun bir araya gelmesiyle meydana gelen 

tetralogia’lardan sonra oynanmıştır ( Yücel, 2015: 138 ). Dördüncü günden itibaren 

başlayarak üç gün boyunca, günlük üç tragedya ve bir satyr olarak oynanan bu 

gösteriler gün doğumuyla başlamaktaydı. Gün doğumuyla başlamasına dayanak 

olarak, Aiskhylos’un “Agamemnon”u gibi oyunların, şafak zamanında geçen bir 

sahne ile başlaması gösterilebilir (Yücel, 2015: 138). Bunun tam aksine olarak 

üçüncü günde sergilenen komedyalar akşamları sergilenirdi. Bu durum ise 

Aristophanes’in “Kuşlar” adlı eserinde geçen bir bölümden anlaşılabilmektedir. Bu 

durum sabahları uzun süren tragedya ve satyr oyunlarını izleyen seyircilerin sabahki 

gösterimden sonra akşam yemeğini yemek için eve giden insanların komedyalar için 

geri dönmelerini sağlamıştır ( Yücel, 2015: 138 ). Burada insanların komedyaya olan 

ilgisinin kullanıldığı da düşünülebilir.  
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Festivalin son gününde gerçekleştirilen toplantıda, oyunlarda ödül kazanan 

kişilerin ödül ve ikramiyeleri dağıtılırdı. Ayrıca festival boyunca meydana gelen 

uygunsuz olayların bir muhasebesi yapılırdı. Buna göre bu olayları gerçekleştiren 

kişiler azarlanır ve cezalandırılırdı ( Teraman, 2007 ). 

Antik dönemin görevli sayısı bakımından en dikkat çekici festivali, Kent 

Dionysia’sıdır. Dithyramboslarda, 500 koro üyesi ve en az on flütçü görevliydi. 

Komedyalarda ise oyun başına beş aktör, ayrıca flütçüler ve kitharacılarla birlikte 24 

koro üyesi bulunurdu. Sahnelenen dokuz tragedyanın her birinde üç aktör, 15 koro 

üyesi ve en az iki müzisyen görev alırdı. Üç satyr oyununda her oyun için üç aktör ve 

12 koro üyesi olduğu bilinmektedir. Genel olarak bakıldığında toplamda 700 ila 800 

arasında koro üyesi, 30 ila 50 arasında aktör ve 20 ila 40 kişi arasında da müzisyen 

bulunmaktadır. Diğer görevliler olan korobaşları, koro öğretmenleri, magistralar, 

yargıçlar ve sahnedeki oyunlara bazı konularda yardım edenlerle beraber, bu sayı 

bine yaklaşmaktaydı ( Yücel, 2015: 139 ). Çok fazla gösterinin ve yarışmanın 

bulunması izleyicilerin sabahtan akşama kadar tiyatroda kaldığını göstermektedir ( 

Pişkin, 2007 ). 

İlerleyen zamanlarda satyr oyunlarının üç günlük tragedya gösterimlerinden 

çıkarıldığını görmekteyiz. Bu oyunlar sadece festivalin açılışında oynanmaya 

başlanmıştır. Oyunlar zaman içerisinde belirli değişimlere uğramakla beraber genel 

olarak üç klasmanda ele alınmış ve ödüllendirilmiştir: dithyrambos, komedya ve 

tragedya ( Jones, 1994 ).  

1.4. Apollon Onuruna Düzenlenen Bayram ve Festivaller 

Yunanlıların hayatında güneşin oldukça büyük bir etkisi vardır. Bu amaçla 

Yunan Pantheonu’nda güneşi simgeleyen bir tanrı olması gerekmekteydi. Bu amaçla 

ısı ve ışık kaynağımız olan bu gezegeni Zeus’un oğlu Apollon simgelemiştir. 

Apollon aynı zamanda kehanet, müzik ve güzel sanatların da tanrısı ve sürü 

çobanlarının koruyucusu olarak görülmüştür ( Tekin, 2007: 121 ). 

Aslına bakılırsa Yunanlılar güneş tanrısına Helios adını vermişlerdir. Ancak 

Yunanlılar bu tanrıyı gerektirdiği gibi benimseyememişlerdir. Bu sebeple Yunan dini 

içerisinde gelişememiş ve yerini aydınlıkların tanrısı Apollon’a bırakmıştır ( Mansel, 
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1972: 137 ). Bu yoruma bakıldığında Apollon’un Yunan coğrafyasında sonradan 

belirdiğini, farklı bir kültürden geldiğini söyleyebiliriz. Olasılıkla Mezopotamya 

kökenli olan UTU’nun Anadolu’dan Yunanistan’a gelişiyle ortaya çıkmış bir 

tanrıdır. Bunun delili olarak Apollon’un Patara, Didyma ve Klaros’da tapınım 

görmesi gösterilebilir ( Eliade, 2007: 332 ). Yunan inancına göre Apollon öyle bir 

güneş tanrısıdır ki bataklıkları kurutur, meyveleri ve hububatları olgunlaştırır, insan 

ve hayvanları korur ve şifa dağıtır ( Taşlıklıoğlu, 1954: 14 ).  

Yunan Pantheonu’nda Apollon karma bir karaktere sahiptir. Tıp tanrısı olan 

Asklepios’u dünyaya getirerek insanoğluna büyük fayda sağladığı düşünülen tanrı, 

aynı zamanda güzel konuşmasından dolayı Baş Tanrı Zeus’un bir numaralı sözcüsü 

olmuştur. Bu durumdan dolayı en bilge tanrı olarak görülen Apollon aynı zamanda 

insanlar arasında yasa koyucu görevini de üstlenmiştir ( Agizza, 2001: 45 ). 

Apollon’un bu şekilde farklı özelliklere sahip olarak görülmesinin en büyük nedeni 

güneş ile bağdaştırılmasıdır. Zira inanca göre güneş her şeyi görür ve tabi ki bu 

sebeple Apollon da her şeyden haberdar olur ( Can, 1994: 64 ). 

Yunan dininde oldukça büyük yeri olan Apollon’a Anadolu’nun ve Kıta 

Yunanistan’ın birçok kentinde saygı duyulmuş ve kendisi için farklı festivaller 

düzenlenmiştir. Bu festivallerde çeşitli kurban ve sunu ritüelleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu festivaller arasında en bilindik olanı bereketi artırmak amacıyla kutlanan tarım 

festivali Thargelia’dır. Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki başlık altında 

incelenmiştir.  

1.4.1. Pythia Bayramı 

Pythia Bayramı Attika takviminin birinci ayı olan Hekatombaion ( 15 Temmuz 

- 15 Ağustos ) ya da ikinci ayı olan Metageitnion ( 15 Ağustos - 15 Eylül ) ayında 

kutlanırdı ( Sina, 2015: 86 ).  

Festival dört yılda bir kutlanırdı. İlkinin M.Ö. 582 yılında Delphi’de 

düzenlendiği bilinmektedir ( Celasin, 2007: 86 ).  

Apollon doğduktan sonra ilk işi, Gaia’nın oğlu olan yılan formundaki 

kehanetin koruyucusu Python’u oklarıyla öldürmek olmuştur. Yaratığı öldürdükten 

sonra kehanet merkezine hakim olmuştur. Bu sebeple Delphoi ile özdeşleşmiş ve 
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Pythios sıfatını almıştır. Bu bayram da Apollon’un ilk işinin onuruna kutlanmıştır ( 

Öztürk, 2011: 160 ). Bu bayramda oynanan oyunlar Yunan dünyasında Olympia 

oyunlarından sonra ikinci büyük dini spor festivali sayılmaktaydı ( Kınacı, 2012: 29 

). 

Diğer Apollon bayram ve festivallerinde olduğu gibi bu bayramda da müzikal 

önemli bir yer kaplamaktadır ( Tanrıver, 2009: 239 ). Pythia Oyunlarında aulos 

çalma ve aulos eşliğinde şarkı söyleme yarışmaları yapılırdı ( Resim 6 ). Ayrıca bu 

oyunlarda kitharanın da önemli bir yeri bulunmaktaydı. Yapılan yarışmalar arasında 

en eski olanı, Apollon’a kithara eşliğinde hymnos okuma şeklinde gerçekleşirdi.  ( 

Tanrıver, 2009: 306 ). Bu yarışmalarda zafer kazananlara defne ağacının yaprağından 

yapılan bir taç verilirdi ( Kınacı, 2012: 30 ). 

Festival sırasında çok fazla spor müsabakasına yer verilmeyip genellikle 

Apollon kültüne uygun olarak müzik yarışmaları yapılmasına karşın çocuklar için 

koşu yarışmaları yapılmıştır ( Tanrıver, 2009: 306 ). 

Ayrıca Yunan sporları içerisinde en prestijli ve en görkemli olanlarından hippik 

yarışmalar da bu bayram sırasında oynanmıştır. Bu oyunlar Pythia’ya M.Ö. 408 

yılında eklenmiştir ( Tanrıver, 2009: 328). Ancak bu oyunlarda dört atlı araba 

yarışlarının gerçekleşmediğini görmekteyiz ( Tanrıver, 2009: 306 ). 

1.4.2. Boedromia Festivali 

Attika takviminde üçüncü sırada yer alan Boedromin ayında kutlanılan bu 

festival Atina’da Apollon Boedromios yani “Yardım Eden Apollon” onuruna 

düzenleniyordu ( Sina, 2015: 45 ). Festivalin oluşmasına neden olduğu düşünülen iki 

mitten ilkinde Atinalılar ile Eleusisliler savaş halindedirler. Bu sırada Atinalılar zafer 

kazandıran kahraman Ion’u çağırırlar Savaş naralarını duyan Ion hemen Atinalıların 

yardımına koşar ve zafer kazanmalarını sağlar. Bunun üzerine Atinalılar Ion’u 

kendilerine kral yaparlar ( Pausanias,: 9.17.2 ). Festivalle alakalı olduğu düşünülen 

diğer mit ise Theseus’un Amazonlar’a karşı verdiği mücadeledir ( Plutarkhos, : 27 ).  
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1.4.3. Pyanopsia Festivali 

Apollon onuruna düzenlenen bir diğer şenlik, tohum ekme zamanında yani 

Pyanopsion ayında gerçekleştirilen Pyanopsia festivalidir. Festival ayın 7’ sinde 

kutlanırdı. Atina’da kutlandığı gibi Miletos ve Priene gibi kentlerde de kutlanırdı ( 

Tanrıver, 2009: 265 ). 

Bu festivalde Apollon’a “pyanaepsein” yani pişmiş fasulye sunusu yapılırdı ( 

Sina, 2015: 45 ). Pişirilen bu fasulyeden bütün ev halkı da yerdi.  

Şenlik sırasında “eirosione” adı verilen zeytin ağacı dalları yünden yapılmış 

kurdeleler ile süslenir ve diğer şenliklerde olduğu gibi çeşitli meyveler asılırdı. 

Burada farklı olarak normal formlarının minyatürleri olan şarap ve zeytinyağı kapları 

da bu dallara asılırdı. Süslenen bu dallar, bütün kentte dolaştırılır ve törenden sonra 

kentte bulunan her tapınağın ve evin önüne birer tane konulurdu ( Sina, 2015: 45 ). 

Süslenen bu dallardan Apollon tapınağına bırakılacak olanını, anne ve babası hayatta 

olan bir erkek çocuk taşırdı ( Tanrıver, 2009: 265 ). 

1.4.4. Thargelia Festivali 

Bu festival hem Apollon adına hem de tanrıça Demeter adına kutlanmıştır. 

Demeter’in tarım ile alakası onu festivalle bağdaştırırken festivalin kutlandığı günün 

Apollon’un doğum gününe denk gelmesi onun için de kutlandığını göstermektedir. 

Farklı şehirlerde farklı tapınmalar görünmektedir.  

Diğer festivallerde olduğu gibi Attika-İon takviminde yer alan Thargelia 

Festivali de kutlandığı dönem açısından tarla ürünlerinin büyümesiyle alakalı bir 

tarım festivaliydi ( Wachsmuth, 1975: 650 ). Adını aldığı takvimin son ayı olan 

Thargelion’un 6. ve 7. günleri, başlıca Yunan tanrılarından olan Artemis ve Apollon 

onuruna kutlanıyordu ( Gebhard, 1983: 1287 ). Festivalin bu tarihler arasında 

yapılmasının bir diğer sebebi de söz konusu tanrılar olan Artemis ve Apollon’un 

doğum gününün bu günlere denk gelmesiydi. Bu yüzden özellikle Delos geleneği 

tarafından kabul görmüştür ( Smith, 1890: 1120 ).  

Festival incelendiğinde bütün bilim insanları tarafından genel olarak iki 

özelliği ile dikkat çekmekte idi: İlk olarak birinci gün düzenlenen ve pharmakos 
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etrafında şekillenen arınma ritüeli ve ikinci gün düzenlenen ilk ürün sunumlarıyla 

Eiresione töreni ( Nilsson, 1906: 105 ). Bu iki ana konu çerçevesinde şekillenen 

araştırmalar dışında birçok özellik belirsizliğini muhafaza etmektedir. Öyle ki, 

verilerin yetersizliği ve kültürel bilginin doğal olarak yok olup gitmesi nedeniyle 

yapılan çalışmalar beraberinde tartışmaları getirmiştir. ( Erdiken, 2012: 13 ). 

Thargelia Festivali, halkın ortak katılımına açık bir genel karakter taşımakta 

idi. Hem erkekler hem de kadınlar festival sırasındaki ziyafetlere katılabilir ve 

birlikte eğlenebilirlerdi ( Erdiken, 2012: 14 ). Ayrıca bu festivale normal insanların 

yanı sıra rahiplerin de katıldığı görülmektedir ( Gawlinski, 2007: 46 ). Festivalde tüm 

hastalıkların, açlık, kıtlık ve veba gibi olumsuz durumların şehir dışına 

uzaklaştırılacağına dair kozmik bir inanç oluşurdu ( Bremmer, 1983: 320 ). Bu 

inanış, normal bir dini uygulama olmaktan çok, içsel bir arınma ile alakalıydı ve yarı 

dini, yarı ilkel bir ritüelin uygulaması şeklinde idi ( Roberts, 1916: 222 ). 

Festivalin bu şekilde bir karaktere sahip olması, Apollon’un tanrı kimliği ile 

ilişkilendirilebilir. Her şeyden önce, tertiplendiği tarih itibariyle Tanrı’nın da bir 

mevsimsel yenilenme döngüsü içinde olduğu düşünülmektedir ( Bremmer, 1983: 319 

). 

Tarım toplumlarında Apollon’un özel bir yeri bulunmaktadır. Arındırmanın 

ve gizemli kehanetlerin tanrısı olan Apollon, insanların hastalık ve yıkım getiren 

hareketlerini sorgulayarak bu tür festivaller ile bir yenilenme yaşamalarına ve bu 

hareketleri yok etmelerine öncülük eden bir tanrı olmuştur ( Erdiken, 2012: 14 ). Bu 

tarım toplumları, ilk tohum ve hasat dönemlerinin böylesi hastalıklar tarafından zarar 

görmemesi için bir arınma, temizlenme gerektiğini biliyorlardı. Ancak bu arınmanın 

kişisel olarak gerçekleşemeyeceğini, tüm kente hatta ürünlerin konulduğu kaplara 

bile yayılması gerektiğine inanıyorlardı ( Bremmer, 1983: 320 ).   

Kutlanan diğer tarım festivallerine kıyasla Thargelia’nın, yapıldığı tarihten 

dolayı önemli bir farkı vardır. 6. ve 7. Thargelion, şu anda kullandığımız takvimde 

mayıs ayının son günlerine denk gelmektedir. Festivalin kutlandığı bu tarihler, 

Ege’de hasadın yapılması için erken tarihlerdir ( Nilsson, 1940: 27 ). Bu durum 

göstermektedir ki, Thargelia toplumsal çaba sonucunda yapılan hasadın 
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kutlanmasından çok bereket, arınma ve bir doğa inancı açısından incelenmelidir. 

Çünkü ilk ürünlerin hasadı doğanın sağladığı uygun ortamdan sonra 

gerçekleşmektedir. Doğanın uygun ortamı sağlamaması, bitkilerde hastalık görülmesi 

kıtlık ve hastalıklara sebep vereceğinden hasattan önce böyle bir festivalin kutlandığı 

düşünülebilir. Ayrıca kapların bile arındırılması hastalıklardan korunmanın bir yolu 

olarak görülebilir.  

 Antik çağda hastalıkların ve kıtlıkların meydana gelmesinden sonra, bu 

sorunlar ile baş edebilmenin neredeyse imkansız olması, sorunların meydana 

gelmeden önce bertaraf edilmesi mantığının gelişmesine sebep olmuştur. Bu durum 

bu tür festivallerin doğuşunda etkili olmuştur.  

Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı Thargelia Festivali’ni sadece 

tarımsal bir karakterin içine sokmak doğru olmayacaktır. Vernant, bu durumda 

pharmakos öğesi üzerinde durarak farklı bir açıklama yapmaya çalışmıştır ( Vernant 

ve Vidal, 1981: 123 ). Pharmakos, korkutucu bir role bürünmüş olan, beslenmek için 

kentten meyve, peynir ve ekmek alan biriydi. Bereket tanrısı bu kişiyi kültür ürünü 

olmayan yabani otları kullanarak cezalandırır ve kentte yaşayan insanlar bu 

cezalandırmayı verimlilik artırıcı bir ritüel olarak tanımlardı. 

Thargelia Festivali’nin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Bir 

görüşe göre saraylar dönemi hatta insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği neolitik 

döneme kadar eskiye dayanmaktadır ( Simon, 1983: 107 ). Ancak bu görüşün 

dayandığı kesin kayıtlar yoktur. İleri sürülen savlar da bilimsel kriterlere 

uymamaktadır. Bir diğer görüş festivalin Attika’nın yerel ananelerine uymadığını ve 

erken geometrik dönem içerisinde bölgeye göçler ile gelmiş olabileceğini iddia 

etmektedir ( Parke, 1986: 185 ). Buna zıt bir görüş ortaya koyan Hedrick, festivalin 

İonia kökenli olduğunu ve karanlık çağda ortaya çıktığını savunmaktadır ( Hedrick, 

1988: 204 ).  

Festivalin ortaya çıkışı ile alakalı belirsizlikler etimolojik belirsizlikleri de 

beraberinde getirmektedir. Attika’da yeni buğdaydan pişirilen ekmeğe “thargelos” 

adı verilmekte idi ( Erdiken, 2012: 16 ). Thargelia isminin pişirilen bu ekmekten 

türediğini ileri süren bazı araştırmacılar olmuştur ( Harrison, 1903: 81 ).  
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Festivallerinin çoğunda olduğu gibi Thargelia Festivali’nin de çıkış noktasında 

bir mitos olduğu düşünülmektedir. Bu konu ile alakalı akla iki mit gelmektedir. 

Bunlardan ilki Theseus ve Minatauros arasında cereyan eden olayların anlatıldığı 

mitostur. Hikayeye göre Knossos kralı olan Minos her sekiz ayda bir tanrı ile 

görüşmek üzere Zeus mağarasına çekilirdi. Atinalılar, her sekiz yılda, bir oğlan ve 

yedi kızdan oluşan bir kurban haracı adada bulunan ve insan eti ile beslenen 

Minatauros isimli yaratığa gönderirlerdi. Girit’e giden Theseus Minatauros isimli 

yaratığı öldürerek Atinalılar’ı bu yükümlülükten kurtarmıştır. Bu mit Delos 

şehrindeki Apollon’un boynuzlu atlarının karşısında, Minatauros’un hapsedilmiş 

olduğu labirentin karmaşık kıvrımlarını taklit ederek temsil edilirdi. Yapılan bu 

Drane dansının günü belli olmamakla beraber olasılıkla, Apollon’un ve Artemis’in 

doğumlarının kutlandığı festival esnasında, Thargelion’un 7’sinde olurdu. Bu haraç 

olarak verilen kurbanların sayısını açıklar niteliktedir. Apollon için yedi, Artemis 

için yedi; Thargelion’un altıncı günü ise Atinalıların kurtuldukları haracın anısına 

Delos’a her yıl gönderdikleri haç kafilesinin yola çıkış günüdür. Atina’da bu sırada 

bir festival başlardı ki bu festival Thargelia festivali idi. Bu festival sırasında biri 

erkekler ötekisi ise kadınlar adına iki insan kurban edilirdi. Geleneğe göre bu kurban 

töreni Minos’un oğlunun ölümünün kefareti olarak yapılırdı ( Thomson, 1942: 63 ). 

Bu mit festivalin tarihleri ve yapılan kurban töreni ile örtüşmesi bakımından öne 

çıkmaktadır.  

Konu ile alakalı bir diğer mit ise festivalin ilk günü düzenlenen arınma 

ritüelinin etrafında şekillendiği pharmakos ile alakalıdır. Mite göre Apollon’un kutsal 

phislis’i çalınmıştır. Akhilleus’un adamları phislis’i çalan adamı zahmetli 

aramalardan sonra bulur ve taşlayarak öldürürler. Buradaki hırsızın adı olan 

pharmakos da Thargelia’nın kurban verme ritüeline isim yapılmıştır. Anlatılan bu 

hikaye abartılı olmasına rağmen, insanların Thargelia esnasında kurbanın taşlanarak 

öldürülmesi cezasına inandıklarını göstermektedir ( Erdiken, 2012: 18 ). 

İlgili mitlerini de aktardığımız Thargelia Festivali daha önce de bahsettiğimiz 

üzere iki gün sürmekte idi. İlk günü “pharmakos”, ikinci günü ise “thargelos” olarak 

adlandırılmaktaydı ( Hughes, 1991: 140 ).  
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Festivalin ilk günü olan pharmakos, adını yapılan arınma ritüelinden 

almaktadır. Bu tören oldukça ilkel bir gelenekten geliyor olmalıdır. 

Klasik Yunanca’da pharmakos sözcüğü zehir, hastalık, ilaç ve kullanılan 

miktara göre çok yararlı ya da zararlı etki yapan her türlü madde anlamına 

gelmektedir.   

Festivalin ilk günü ile alakalı en erken bilgileri M.Ö. 6. y.y.’da yaşamış olan 

Hipponaks’tan kalan fragmanlar görmekteyiz ( Simon, 1986: 54 ) . Bu yazılı 

kaynaklara bakarak ritüelin genel karakterine ilişkin kesin bir bilgi edinmek 

imkansızdır, çünkü parçaların eksik olmasının yanı sıra yazarın şiir tarzı da yanıltıcı 

sonuçlar doğurabilmektedir. Hipponaks, günlük konuşma diliyle yazdığı sövgülü 

yergileri ve iğneleyici mizahları ile ünlü bir yazardır. Bu sebeple tarafsız ve net 

bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Hipponaks’ın yazmış olduğu fragmanlardan konu 

ile alakalı olanın bir kısmı şöyledir ( West, 1974 ):   

 5 arıtmak kenti ve incir dallarıyla dövmek 

 6 vurun ona uğursuz zamanlarda ve kırbaçlayın onu 

  incir dallarıyla, ada soğanlarıyla bir günah keçisi gibi 

 7 bunlar şarttır pharmakos olmaya 

 8 incirler, ekmekler ve peynirlerle donatın ellerini 

  böyle olur pharmakos’un yemeği 

 9 hazırlayın şimdi incir dallarını 

  bitmek üzere büyük bekleyiş 

 10 açlığını giderdi işte, geliyor 

  vurun ona, vurun yedi kez 

  dönüştürün gerçek bir pharmakos’a 

Buradan ritüelin temel unsurları anlaşılmaktadır. Burada kış mevsiminin 

uğursuz bir zaman olduğu ve bu uğursuz mevsimde bir arınmanın gerçekleştiği 

anlatılmaktadır. Pharmakos ismi verilen birinin ada soğanı ve incir gibi bitkilerin 

dallarıyla dövülmesinin arınma ritüelinin başlangıcı olduğu söylenmektedir. Bu 
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sırada pharmakos adı verilen kişiye bazı yiyecekler verildiği de aktarılmaktadır. 

Anlatıldığı üzere verilenlerin kurban tarafından yenmesinden sonra yedi kez 

kırbaçlanır. Aktarılan bu dizelerden, Ephesos ve İonia’da gerçekleştirilen ritüelin, az 

çok ne şekilde gerçekleştiği tahmin edilebilir ( Simon, 1986: 54 ). 

Antik yazar Plutarkhos, kendi memleketi olan Chaeronea’da düzenlendiğini 

söylediği törenlerde, üst düzey yöneticilerin Belediye binasında, her ailenin 

reisininse kendi oturdukları evde bir tören yaptığını ve buna kış döneminde yaşanmış 

olan açlığın kovulması denildiğini anlatır. İnsanların toplu şekilde yaptığı tören ise 

bir kafilenin oluşturulup Prytaneion binasına yürümesi ve pharmakos olarak bir 

kölenin bu binada çıkarılıp, “agnus castus” çubuklarıyla dövülerek ve “Açlıkla çık 

git, varlık ve sağlıkla dön” sözleriyle şehrin kapılarından kovulması şeklinde 

gerçekleşmekteydi ( Frazer, 2004: 196-197 ).  

Atina’da yapılan Thargelia Festivali’nin arınma ritüelinde pharmakos, 

Apollon’un Patroos, Pythios ve Delphinios tapınaklarına götürülürdü ( Mommsen, 

1989: 421 ). Tapınakta gerçekleştirilen törenin ardından şehrin merkezinden geçilir 

ve diğer şehirlerde olduğu gibi şehirden kovulmak üzere şehir kapılarından çıkarılır 

ve sahile kadar yürünürdü. Yapılan bu yürüyütşe arınma ritüelinin bir parçası olarak 

pharmakosa, Hipponaks’ın belirttiği gibi, yabaninciri dallarıyla, ada soğanlarıyla ya 

da agnus castuslarla vurmaktadır ( Nilsson, 1992: 107 ). Bu sırada töreni uzaktan 

izleyenlerin ellerindeki yaban incirlerini ve ada soğanlarını pharmakosa 

fırlattıklarından bahsedilmektedir.  

Latince ismi agnus castus olan bitkinin Türkçesi hayıttır. Çok yıllık bir bitki 

olan hayıt tıbbi olarak günümüzde kullanılmaktadır. Halk arasında idrar ve gaz 

söktürücü olarak kullanılan bitkinin yatıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Ancak antik 

kaynaklarda bu bitkinin seçilme amacında bu özelliklerinin herhangi bir etkisinin 

olup olmaması belirtilmemiştir.  

Bu törenin yapıldığı sırada Apollon’un da atribütü olan flüt eşliğinde kradies 

nomos adı verilen bir ezgi çalınmaktadır ( Frazer, 2004: 602 ). Kradies nomos, 

Türkçeye incirin melodisi olarak çevrilebilir. Çalınan bu ezginin pharmakosa 
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sopalarla vurma sırasında halkın nabzını yükselttiği ve kötü ruhun kaçırılması işine 

yaradığı düşünülmektedir ( Erdiken, 2012: 27 ). 

Yapılacak arınma töreni için seçilecek olan pharmakosun ne gibi özellikler 

taşıması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre seçilen 

insanların savaş tutsakları, köleler, sakatlar ve toplum dışına itilmiş kişilerden oluşan 

bir gruptan seçilmektedir ( Girard, 2003: 16 ). Diğer bir görüşe göre seçilen kişiler 

genellikle katillerden oluşmaktadır ( Nilsson 1940: 27 ). Diğer bir görüşe göre 

çirkinler, fakirler, genç erkek ve hatta genç kadınlar bile olabileceğini ifade 

etmektedir ( Bremmer, 1983: 303 ). 

Sonuç olarak pharmakos seçiminde belirli bir sistemin olmadığı, bu seçimde 

kişinin her yıl farklı kesimlerden olabileceği görülmektedir. Eğer söylenildiği gibi bir 

insan kurban söz konusu ise bunun için seçilebilecek insanların yanı sıra gönüllülerin 

de olduğu söylenebilir.  

Thargelia festivalinin ilk gününün sonunda pharmakos ritüelinin bitirilmesine 

ilişkin aktarılan ilk yoruma göre törene katılanların kurduğu kafile deniz kenarına 

getirdikleri pharmakosu, yabaninciri dallarından yapılan bir yığın üzerinde yakar ve 

küllerini denize savurur ( Thomson, 1990: 167 ). Ancak diğer bazı şehirlerde ( 

Abdera, Atina, Leukas ve Marsilya ) ritüelin sonu öldürmeye dayalı bitmemekte ve 

kurban şehirden kovulmaktadır ( Bremmer, 1983: 317 ).  

Pharmakos festivalinin iki ayrı şekilde sonuçlanması iki ayrı yorumu ortaya 

çıkarmaktadır. Burada ilk olarak şehirden kovulma ve taşlamada bir ruhu 

uzaklaştırmak ya da kovmak amaçlanırken; yakılarak küllerin denize savrulmasında 

özellikle veba gibi bulaşıcı bir hastalığa karşı kesin bir çözüm hedeflendiği de 

söylenebilir ( Girard, 2003a: 83 ). 

Ritüelin sonu ne şekilde olursa olsun, arınmayı simgeleyen bir kurban eylemi 

gerçekleştirilmekteydi. Ancak burada belirlenemeyen ritüelin her yıl düzenli olarak 

yapılıp yapılmadığıdır. Bu durumda Appollon’a tapınımın yoğun olduğu İonia 

kentlerinde kutlamaların yıllık olarak yapıldığı düşünülürken ( Parke, 1986: 146 ), 

diğer bazı şehirlerde kıtlık, kuraklık ya da hastalık salgını gibi olağandışı olaylar 

gerçekleştiğinde yapıldığı söylenebilir ( Bremmer, 1983: 302 ).  
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Dikkat edilmesi gereken başka bir durum, kutlama boyunca halkın; kutlamanın 

sembolik ya da arınma gerektiren bir durumda yapılması fark etmeksizin asla 

kontrolsüz ya da kendinden geçercesine davranmayıp, bilinçli ve disiplinli olarak 

ritüeli gerçekleştirmesiydi ( McLean, 1990: 169 ). 

Ritüel ile alakalı bir diğer husus ise pharmakosun kırbaçlanmasında kullanılan 

bitkilerdir. Ritüelde kullanılan bitkilerden hayıt ile alakalı herhangi bir açıklama 

bulunmamaktadır. Ancak yabaninciri ve adasoğanlarının kötü ruhları 

uzaklaştırdığına inanılırdı ( Frazer, 2004a: 199 ).  

Pharmakosun şehirde kırbaçlanarak dolaştırılmasının tarımsal bir ayin olduğu 

ve bu şekilde bereket sihrini şehre yayacağı ya da bulunan hastalıklara karşı 

iyileştirici bir etki yapacağı düşünülmektedir ( Nilsson, 1940: 28 ). Burada 

kırbaçlanmanın kurbanın ölüm süresini ya da azabını artırmak için yapılmadığını, 

tam tersine böylesine kutsal bir görev esnasında kendisine musallat olacak 

kötülükleri kovmak için yapıldığını ileri süren görüşler de bulunmaktadır ( Frazer, 

2004a: 200 ). 

Dini boyuttan bakıldığında, Apollon’un karakteristik özellikleri olan kötülüğü 

uzaklaştırma ve arındırma, bitki ruhunun öldürülmesi ve kovulması geleneğinin 

kendisine bağlanmasına yol açmış olmalıdır ( Eliade, 2007: 333 ).  

Son olarak pharmakos kökenine bakıldığında tarımsal bir ritüel olarak kabul 

edilebilir ancak görünmeyen yüzünde başka unsurlar da bulunmaktadır. Kurban 

ritüelinin tarihsel dönemde anlaşmazlıkları, rekabetleri, kıskançlıkları ya da yakınlar 

arası kavgaları bertaraf etmek, toplulukların düzenlerini tekrar kurmak ve birliği 

sağlamak amacıyla kullanılmıştır ( Girard, 2003: 11 ). Bu açıdan bakıldığında tarım 

ile alakalı olarak görülen kurban ritüeline, çok farklı bir boyut kazandırılmıştır. 

İnsanlar kendi aralarında anlaşmazlıklara düşerse, mevsim olağan olarak ilerlese bile 

ekinlerin normal şekilde yetişmeyeceğine ve hasadın kötü olacağına inanılırdı. Yani 

hasadın kötü olmasını, kıtlıkları ve veba gibi hastalıkları aslında yine insanların 

kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ile kendilerinin başlarına musallat ettiklerine 

inanılırdı. Bu tür sıkıntıların çözümü için ise sorunu ortaya çıkaran insanların bir 

kurban vermesi gerektiği düşünülmüştür. Burada günah keçisi kavramının 
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çıkmasının asıl sebebi de açığa çıkmaktadır. Bir güruhun günahının seçilen bir kişiye 

yüklenerek onu kurban etmeleri pharmakosu hem bir kurban hem de bir kurtarıcı 

haline getirmiştir ( Girard, 2003a: 20 ). 

Pharmakos açısından bakıldığında da, seçildiği grup düşünüldüğünde, işlediği 

günahlardan dolayı azap çeken bir kişinin kendini toplumun refahı için kurban 

ederek azabına son verdiği de söylenebilir.  

Pharmakos ritüeli olasılıkla günün son ışıklarına kadar sürmekte idi. Ertesi 

günün sabahında ise ikinci gün olan Thargelos başlamaktaydı. Tarım festivali olarak 

kutlanan Thargelia Festivalinin hasat ile alakalı kutlamaları, festivale ismini veren 

meyve sunusu ritüeli bu ikinci günde yapılmaktaydı ( Gebhard, 1983: 1288 ). İkinci 

gün yapılan bu meyve sunu ayini bazı görüşlere göre festivalin ana ayini olarak 

görülmektedir ( Nilsson, 1940: 28 ). Meyve sunusu ile birlikte, ikinci gün 

gerçekleştirilen tarımsal iki ritüel bulunmaktadır. Bunlar ilk ürün sunuları ve 

Eiresione’dir. Bu kutlamalarla bağlantılı olarak üçüncü bir etkinlik 

gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlik bir müzikal olan agondur ( Bremmer, 1983: 318 ). 

Tarım ile alakalı yapılan kutlamalar yılın iki farklı zamanında yani tohum atma 

ve hasat zamanında gerçekleşmektedir. Yılın bu iki döneminin tarım toplumlarında 

büyük yeri ve önemi vardır. Ekilen tohumların bereketi hasadı etkilemektedir. Bu 

yüzden tohum atma zamanı da başından beri hasat zamanı gibi önem arz etmiş ve 

kutlamalar ile bereket artırılmaya çalışılmıştır.  

Ekimi yapılan tarım ürünlerinin yanı sıra doğanın kendiliğinden insanlara 

sunduğu bazı ürünler de bulunmaktadır. İncir, Çam fıstığı, nar, üzüm ve zeytin bu 

bitkilerin başında gelir. Bu bitkiler insanların toplayıcılık yaptığı dönemden itibaren 

hayatlarında yer edinmiştir ( Murray, 2004: 165 ). Doğa içinde kendiliğinden yetişen 

bu geniş yelpazeli ürünler beraberinde bir doğa inancını getirmiştir. Oldukça büyüsel 

bir olgu olarak algılanan bu durum doğaüstü bir ruha bağlanmıştır. Bu dönemde 

yaşayan insanlar hem yaz aylarında hem de kış aylarında kendilerine çeşitli ürünler 

sunan bu doğaüstü ruha ilk hasatlarından sunmaktadırlar. Bu adama herhangi bir din 

kalıbının içinde değil tanrı tapınımından çok önce ortaya çıkmıştır ( Nilsson, 1940: 

28 ). 
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İlerleyen zamanlarda dinlerin formal bir yapıya kavuşmasıyla bu sunumlar 

tohum atma ve tarla hasadı kutlamaları kadar değer kazanamamıştır ( Nilsson, 1906: 

113 ).  Ancak buna karşın sunu tanrılara bir şükran belirtisi olarak yapılan bir törene 

dönüştürülmüştür ( Nilsson, 1940: 28 ).  

Yapılan bu sunular ilk zamanda çiftçilerin yaşamlarında basit bir kutlama 

şeklinde gerçekleştirilirdi. Çiftçiler şehirlerinde tapınımı olan tanrının kutsal alanına 

o mevsimin verdiği ilk hasattan buğday başaklarını, üzümleri, zeytin ve incirleri 

hediye olarak bırakırlardı. İlkel toplumlarda yılın ilk meyvesini tanrılara sunu 

yapılmadan tatmak istemezlerdi. Bunun nedeni, ilk meyvelerin içinde bir tanrının 

bulunduğunu ya da bu meyvelerin tanrılara ait olduğuna inanılmasıydı ( Frazer, 

2004a: 49 ). Bu sebeple halk hasat döneminde tanrıların kutsal alanında bir kutlama 

gerçekleştirir ve tanrılara olan minnettarlıklarını gösterirlerdi. Bayram havasında 

gerçekleştirilen bu kutlamanın ardından yetiştirdikleri ürünleri yerlerdi ( Erdiken, 

2012: 43 ). Thargelia festivalinin ikinci gününde de buna benzer bir ritüel 

düzenlenmektedir. Ana hasattan önce yapılan ön hasattan elde edilen un ve toplanan 

meyvelerin birleştirilmesi ile yapılan ekmek, geleneklere uygun olarak yapılan tören 

esnasında yenilirdi. Yapılan bu ekmeğin tüketilmesiyle beraber iyi bir yıl geleceğine 

inanılırdı ( Nilsson, 1992: 127 ). 

Thargelia Festivalinde de yapılan bu sunuları sadece Atina’da gerçekleştirilen 

kutlamalardan bilmekteyiz ( Nilsson, 1906: 110 ). Bu kutlamalar dahilinde 

düzenlenen Eiresione töreni, yapılan sunular hakkında derin olmasa bile genel bir 

bilgi vermektedir ( Erdiken, 2012: 44 ).  

Eiresione adı verilen tören ilk ürün sunma ritüelinin bütünleyici etkinliğidir. 

Yapılan bu törende, kentteki çocuklar ellerinde kurdele sarılı bir zeytin dalı taşıyarak 

dolaşırlardı ( Thomson, 1990: 163 ). Bu zeytin dalının üzeri bütün ütün çeşitlerinden 

meyvelerle donatılırdı ve bu dalı taşıyan çocuklar bir şarkı söylerdi. Mayıs dalı 

olarak da bilinen bu dal, törenden sonra evlerin kapılarına asılırdı. Dallar gelecek 

sene yapılacak olan törene kadar orada asılı kalırdı. Dalın bir yıl burada kalmasının 

sebebi, dalın verdiği yaşam gücünün bütün yıl boyunca ekilen ürünlerin büyümesini 

sağladığına inanılmasıdır. Yıl sonunda dalın gücünün bittiğine inanılır ve dal yenisi 

ile değiştirilerek güç yenilenirdi ( Frazer, 2004: 73 ). 
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Diğer bir kutlama olan Pyanepsia kutlamasında ise anne ve babası olan bir grup 

çocuk, bu dalı kapı kapı dolaştırırdı ( Isager, 1995: 170 ). Ardından dal bu zeytin dalı 

Apollon tapınağının ön kapısına asılırdı ( McKay, 1967: 187 ). Yukarıda vurgulanan 

çocukların anne babasının hayatta olmasının nedeni ise, ölüler ile zayıf da olsa 

kurulacak bir ilişkinin kötü ruhları ve fenalıkları çekeceğine inanılmasıdır (Erdiken, 

2012: 44). Eğer çocukların anne ve babaları ölü olsaydı bu durum öteki dünyadan 

kötü ruhları çağırabilirdi. O yüzden öksüz ve yetim çocuklar kullanılmazdı.  

Buradaki zeytin dallarının üzerine ne kadar çeşitli meyve asılırsa, kentin 

bereketinin ve zenginliğinin o kadar artacağına inanılırdı ( Kern, 1983: 2136 ). 

Buradaki dalın Apollon tapınağına bırakılmasından başka Apollon ile herhangi bir 

bağlantısı bulunamamıştır. Panspermi ve Eiresione bereket kutlamaları olmasına 

karşın, Apollon ile ne derece bir bağlantısı olduğu net değildir ( Nilsson, 1992: 530 ). 

Yapılan bu törende Eiresione kişiselleştirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır ( 

Harrison, 1903: 81 ). Burada Eiresione, Pharmakos ritüelinde olduğu gibi bir 

canlandırma şeklinde gerçekleştirilmekteydi ( Nilsson, 1992: 530 ). Tören sırasında 

çocuklar şehirde “Mayıs Dalı” adı verilen zeytin dalını gezdirirken Eiresione’nin 

hikayesini anlatan bir şarkı söyleyerek bitki ruhuna tapınım gerçekleştirmekteydiler ( 

Erdiken, 2012: 47 ). 

Şarkıda Eiresione, Pharmakosun kovulmasının ardından gelmesi beklenen ve 

yanında yeni bir hasat yılının başlangıcını kutlamak için armağanlar getirmesi 

beklenen bir dişi olarak kişiselleştirilmiştir. Eiresione’nin getirmesi beklenen 

hediyeler arasında yer alan incirin tatlılığı ve bereket içinde yaşamayı simgelediği 

düşünülebilir. İncir yemişinin içindeki çekirdeklerin çokluğu bereketi simgeliyor 

olmalıdır. Fakat incir aynı zamanda bereket ile gelen kötülük ve ahlaksızlıkları da 

sembolize etmektedir ( Erdiken, 2012: 47 ).  

Şarkı içinde geçen bir bölümde şarabın içilmesi ve insanların şarap uykusuna 

yatması anlatılmaktadır. Bu durumun Apollon tapınımı ile çok da alakası olmadığı 

düşünülmektedir ( Nilsson, 1992: 530 ). Birinci günde gerçekleştirilen Pharmakos 

ritüelinde olduğu gibi ikinci günde de Dionysos ile alakalı izler görülmektedir. 

Hakeza Yunanistan’da çiftçiler tarlalarına bir ağaç dalı dikerek Dionysos’a saygı 
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gösterisinde bulunurlardı ( Thomson, 1990: 165 ). Bu durum tarım ile alakalı bütün 

festival ve şenliklerde, şarap tanrısının etkilerinin olduğunu kanıtlar niteliktedir.      

İkinci günün ilk töreni olan Eiresione töreninin ardından, birçok festivalde 

görülen müzik töreni yapılmaktaydı. Bu tören koroların birbiriyle yarıştığı bir 

müsabaka şeklinde gerçekleşirdi. Korolar erkek çocuklardan oluşmaktaydı ( 

Bremmer, 1983: 319 ). Koroların kişi sayı konusunda bir sınırlama olmadığı, yediden 

başlayıp elliye kadar çıktığı hatta bazen yüzü bulduğu bilinmektedir. Ancak her 

koroda kesin olarak zengin Atinalı yurttaşlar arasından seçilen ve 40 yaşının üstünde 

olan bir lider atanırdı ( Bremmer, 1983: 319 ). Atanan bu liderin koroyu kurmak ve 

hazırlamak, koroyu finansal olarak desteklemek ve kurup hazırladığı bu koroyu 

yarışma sırasında yönetmek gibi görevleri vardı ( Ingalls, 1999: 373 ). Yarışmalar 

ödüllü olup kazananlara önemli miktarda para ödülleri verilmekteydi. Paranın olduğu 

her yerde olduğu gibi bu yarışmalarda da sonuçlar her zaman adil olmayabiliyordu. 

Örnek olarak M.Ö. 412 tarihinde gerçekleşen bir festivalde düzenlenmiş olan 

yarışmada güzel sesli bir çocuğa sesini geliştirmesi için bir şeyler içirilir ve çocuk 

bunları içtikten sonra zehirlenerek ölür. Bu durumdan yararlanmak isteyen rakip 

korolar ölen çocuğun ailesini kışkırtarak çocuğa içecekleri içiren adama dava 

açılmasını sağlar ve bu sayede koro lideri yarışmadan uzaklaşmış olur ( Lang 1994: 4 

- 6 ). 

Thargelia festivalinde kutlanan Chorus törenine katılan kişi sayısı 250’ye 

ulaşmıştır. Ancak burada dikkat gerektiren husus, festival sırasında diğer kutlamalar 

kadınlara açık olmasına rağmen spor ve edebiyat müsabakalarında olduğu gibi koro 

yarışmalarına da genç kızlar ve kadınlar katılamıyordu ( Parker, 2006: 166 ).  

Festivalin ikinci ve son gününde gerçekleştirilen Eiresione ve Chorus 

törenlerinin yanında gelenekten genel bir başka ritüel daha gerçekleşmekteydi. 

Törene katılan aile ve kabileler, kendi çocuklarını veya başka insanları ailelerine 

kabul ederlerdi ( Gebhard, 1983: 1289 ). Bu uygulama da festivalin içinde uygulanan 

diğer bazı ritüeller gibi Thargelia Festivaline özgü olmayıp başka bayram ve 

festivallerde de görülmektedir ( Mommsen, 1989: 323 - 349 ). Akrabalık ilişkileri 

geliştirmek için yapılan bu etkinlikte kabile, soy ya da aşiret olarak tanımlanabilecek 

farklı gruplar yer alırdı. Yunan toplumunun göçebe bir yaşam sürmesinden dolayı bu 
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topluluklar genellikle başlarda bölgesel ya da kentsel bir kökene dayanmayıp 

akrabalık ile birbirine bağlı gruplardan oluşuyordu ( Hedrick, 1991: 241 ). 

Diğer festivallerde olduğu gibi Thargelia Festivalinde de sosyallik hat safhada 

yaşanmaktaydı. İnsanlar burada birlikte törenlere katılır, birbiriyle görüşür, 

yarışmalara katılır, beraber yer içer ve deyim yerindeyse boy gösterirlerdi. Bu 

hareketler birbirlerini tamamlayan ritüellerdi ( Parker, 2006: 74 ). Kutsal sayılan bu 

günlerde gündelik hayatta meydana gelmiş borçların haciz edilmesinin yasak olduğu 

bilinmektedir ( Gebhard, 1983: 1290 ). Bu durum festival ve bayramların ne kadar 

kutsal ve olağan dışı olduğunu gözler önüne sermektedir.  

Sonuç olarak bakıldığında Thargelia Festivalinin tarla ürünlerinin yetişmesiyle 

bağlantılı bir ön hasat festivali olarak iki gün, farklı ritüeller gerçekleştirilerek 

kutlandığını görmekteyiz. Festivalin Apollon adına düzenlendiği düşünülmesine 

rağmen dini çerçevede Artemis, Demeter, Helios ve Horae’nin de etkin olduğunu 

görmekteyiz. Burada festivalin birinci günü Artemisin doğum günüdür. Demeter ekin 

filizlerinin tanrıçası olduğu için bağlantılı görülebilir. Diğer bir taraftan Helios 

güneşi, Horae ise mevsimleri simgelediği için tarım ile bağlantılıdır ve Thargelia ile 

alakalı olarak incelenmektedir.    
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2. İKİNCİ BÖLÜM – Roma’da Bayram Ve Festivaller 

Roma kenti kurulurken yalnızca Latinler’den oluşmamıştır. İlk çağlarda 

“Latium” adıyla anılan bölgeye yerleşen, kuzeyden Tuna yöresinden gelen Latinler, 

“Latiumlular” dediğimiz kimselerdi. ( Erim, 1987: 16 ). Değişik tarihlerde İtalya’ya 

gelen birçok kavim vardı. Bunlar; İlliryalılar, Umbrialılar, Osklar, Laurentler, 

Rutullar ve Etrüskler’ dir. Bu kavimler, Latinler’in egemenliği altına girmişlerdir. 

Latinler, Osklar’dan ilkel oyunları, Etrüskler’den yazıyı ve tiyatroyu almışlardır. 

Böylece Latin Birliği’ni kuran Latinler, Roma kentini İ.Ö. 753 tarihinde 

kurmuşlardır. Bu kadar farklı kabilelerden gelen Latinler, bu kabilelerin dinsel 

törenlerini, oyunlarını örf ve adetlerini benimsemişlerdir. Bu farklı topluluklar daha 

sonra şekillenecek olan Roma kültürünün nüvesini oluşuracaklardır. 

 Asıl beslenme noktası Antik Yunan ve Etrüsk dinleri olan Roma dini, gerçek 

bir mitoloji yaratamamıştır ( Sevgi, 2006: 7 ). Erken dönemden itibaren Romalılar’ın 

hayatında dinin önemli bir yeri vardı. İlk dönemde Roma dininde neredeyse her olay 

için bir tanrı veya tanrıça bulunmaktaydı ( Estin ve Laporte, 2005: 206 ). 

Her ne kadar ev hayatına ait özel bir dinsel inanış ve o inanışa ait tanrı ve 

tanrıçalar olsa da Roma’da din devletin yönlendirmesi ile şekillenmiştir ( Gürsoy, 

2010: 13 ). Devletin denetimi altında tuttuğu din için özel müesseseler geliştirmiştir ( 

Gürsoy, 2010: 16 ). Bunlara örnek olarak Flamen ismi verilen rahipler, kahin grupları 

olan augures ve haruspices verilebilir. Ayrıca din işlerinin asıl sorumlusu olan 

Pontifex Maximus da devletin dini şekillendirmesinde en önemli rolü oynamaktaydı 

( Atlan, ty.: 18 ). 

İlerleyen zamanla Romalılar’ın dini anlayışlarının gelişmesine karşın 

cumhuriyetin sonuna kadar dini tanımlayabilecek veya din içerisinde gerçekleşen 

olayların sebeplerini anlatacak fikirler yazıya dökülmemiş ya da dökülememiştir. 

Bunun ortaya çıkması için Yunan dininin Roma kültürüne yoğun bir şekilde oturması 

gerekmekteydi. Bunun gerçekleşmesinden sonra Cicero gibi yazarlar şahsi fikirlerini 

yazıya dökmeye başlamışlardır. Ancak burada dini yazıların Cicero dönemine kadar 

görülmemesine, başka bir neden daha gösterilmektedir. Olasılıkla sürekli farklı 
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kültürler ile ilişki içinde olan Romalılar’ın sistematik bir din oluşturamamış olması 

yazılı kaynakların bulunmamasının bir diğer nedenidir ( Gürsoy, 2010: 13 - 14 ).  

Bu tür muallaklıkların Cicero dönemi sonrasında da devam etmesi Roma 

dininin senkretik bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Yani genel olarak 

bakıldığında dinin sınırları belli değil ve kuralları da esnekti ( Gürsoy, 2010: 14 ). 

Bu karmaşıklık her alanda kendini belli etmekteydi. Günlük yaşamın bir 

parçası olan tapınım tanrı ve tanrıçalara sunular yapılması ve kurbanlar kesilmesi 

halinde gerçekleşirdi. Ayrıca Antik Romalılar için yıl içerisinde belirli günlerde 

kutlanılan festival ve bayramlar oldukça önemliydi. Bu takvimde devlet dini olan 

Sacra Puplici dışında özel din anlamına gelen Sacra Privati kapsamında kutlanan 

festivaller de yer alıyordu. Ancak iki kültün arasındaki farkın çok net olmaması, 

festivallerin de kaynaşmasına neden oluyordu ( Gürsoy, 2010: 14 ). 

Roma’da bayramlar sabit ya da değişken tarihlerde düzenlenenler başlığı 

altında ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan sabit olarak takvim üzerinde gösterilenler, 

Romalıların dinsel mantıklarının yansıtıldığı sadık birer ayna olarak görülmektedir. 

Bu takvim üzerinde bayramlar genel olarak askeri ve bereket bayramları olarak ikiye 

ayrılabilir. Bunlar dışında bir de halk ile hükümdar tanrı olan Iupiter’i kaynaştırmak 

amacıyla yapılan bir Vinalia bayramı göze çapmaktadır ( Schilling, 2000: 115 – 117 

).  
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Aşağıdaki tabloda belirtilen bayramlardan bazıları konu dahiline alınarak 

çalışmamızın içinde incelenecektir.  

Askeri 

Bayramlar 

14 Mart Equirria 

17 Mart Agonium Martiale 

19 Mart Quinquatrus 

23 Mart Tubilustrium 

1 Ekim Tigillum Sororium 

15 Ekim Equus October 

19 Ekim Armilustrium 

Tarım 

Bayramları 

15 Nisan Fordicidia 

19 Nisan Cerialia 

21 Nisan Parilia 

25 Nisan Robigalia 

19 ve 21 Temmuz Lucaria 

23 Temmuz Neptunalia 

25 Temmuz Furrinalia 

17 Ağustos Portunalia 

21 Ağustos Consualia 

23 Ağustos Volcanalia 

25 Ağustos Opiconsiuia 

27 Ağustos Volturnalia 

Tablo 3: Roma Takviminde belirlenmiş sabit tarihli bazı bayramlar ( Schilling, 

2000: 116 ). 

Roma’da “ritus” kelimesi dini festivalleri ya da törenleri kutlama tarzı 

anlamına gelmekteydi ( Sevgi, 2006: 18 ). Her Romalı, dini törenleri anlama 

kapasitesine sahipti. Çünkü evlerinde çocukluklarından itibaren çeşitli dini törenler 

kutlanmaktaydı. Bunların daha karmaşık sistemli olanları da belirli zamanlarda halk 

tarafından kutlanan festivaller yardımıyla öğreniyorlardı.  

Festivaller tanrı ve tanrıçaların önem sırasına göre daha büyük ve şaşalı 

kutlanırdı. Mesela Mars, Iuno ve Minevra gibi tanrılar için yapılan törenler daha 

gösterişliydi. Festival sırsında yapılan kurban ve diğer ritüeller Roma adetlerine göre 
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ya da Yunan adetlerine göre gerçekleştirilirdi. Burada Roma dini ile Yunan dini 

arasındaki bazı farklılıklar görülmekteydi. Roma dininde yasakların yanı sıra bazı 

özel izinlerin ve dayatmaların görüldüğü biliniyor. Bunun yanı sıra daha net çizgileri 

olan Yunan dininde yasakların dışında hiçbir özel izin ya da dayatma yer 

almamaktaydı ( Konuk, 2008: 29 - 36 ).  

Festivaller sırasında çeşitli tiyatro oyunlarının sergilendiği bilinmektedir. 

Roma’da komedya oyunları tragedyalardan çok daha popüler olduğu için, birçok 

komedya yazarının ismi ve eserleri günümüze değin ulaşabilmiştir. Bunlardan en 

ünlüleri Plautus ve Terentius’tur ( Konur, ty.: 11 ). Bu iki yazar Yunan komedilerini 

Roma toplumuna uyarlamışlardır. Amaçları, tiyatro izleyicilerini, günlük ilişkilerinde 

insanları yöneten kurallar konusunda eğitmekti ( Konur, ty.: 11 ).  

Plautus M.Ö. 254 - 184 yılları arasında yaşamıştır. Eşekler, Çifte Bakhisler, 

Mücevher Kutusu, Curculio, Kartacalı, Psedulos, Urgan, Hoyrat, Epidicus, Hortlak, 

İkizler, Çömlek, Tüccar, Casina, Üç Akçelik Kişi, Palavracı Asker gibi birçok oyunu 

bulunan yazar, eserlerini Yunan komedyalarına dayandırır. Oyunları daha çok 

oynanmak için yazılmıştır, okunduğunda pek tat vermez. M.Ö. 195 - 159 yılları 

arasında yaşayan Terentius duygusal komedya yazarı olarak görülmektedir. Belki de 

bu sebeple Plautus kadar ilgi görmemiştir. Andros Güzeli, Kaynana, Formio, Özünün 

Celladı, Hadım, Kardeşler Terentius’un günümüze ulaşan eserleridir.  

Bu iki yazarın eserlerine bakıldığında Roma’da kutlanılan festivaller ile ilgili 

bilgiler edinilebilmektedir. Özellikle de etimolojik açıdan birçok ismin kaynağına 

ulaşılmasını ya da süregelen yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamaktadırlar. Buna 

örnek olarak Lupercalia bayramının başlangıçta hangi tanrı onuruna düzenlendiği 

konusundaki belirsizlikleride M.Ö. III. yüzyılda Pan’ın Latin karşılığının Faunus 

değil Siluanus olduğunu Plautus’dan öğrenmekteyiz ( Schilling, 2000: 271 ). 

Bu iki tiyatro yazarı da Roma’da kutlanan bu festivaller ile ilgili bilgileri 

oyunlarının içinde yoğurarak ve yorum katarak bizlere iletirken “Ovidius” adı verilen 

gözlemci bayramları ve bu bayramlarda gerçekleştirilen ritüelleri olduğu gibi 

aktarmıştır. Törenlerin ya da ritüellerin anlamlarını yorumlamadan aktarması tarafsız 

ve net bir bilgi aktarmasını sağlamıştır ( Schilling, 2000: 116 ). Yazar Nero ( 54-68 ) 
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zamanında ise, Neronia adı altında yeni bir bayram düzenlendi. Bu festivalde 

konuşma yarışmaları yapılıp, kazananlara ödül veriliyordu. ( Erim, 1987: 183 ). 

Bu genel bakışın ardından, Roma dininde baştan itibaren yer almış ya da 

sonradan dahil olmuş tanrı ve tanrıçalar onuruna düzenlenen bazı festivaller 

hakkında bilgi vermeye geçebiliriz. Ancak bundan önce onuruna festival düzenlenen 

tanrıları gösteren bir tablonun oluşturulmasının faydalı olacağına inanıyorum.  
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Latince İsmi Yunanca İsmi Festivalleri 

Iupiter Zeus Ludi Romani, Ludi Plebei, Vinalia 

Juno Hera - 

Mars Ares - 

Venüs Aphrodite - 

Minerva Athena - 

Neptune Poseidon Neptünalia 

Ceres Demeter Cerialia 

Vulcanus(Volcanus) Hepaistos Volcanalia 

Diana Artemis - 

Bacchus(Liber) Dionysos Libernalia 

Mercury Hermes - 

Vesta Hestia Vestalia 

Apollo Apollon Ludi Apollionares 

Pluton Hades - 

Magna Mater Kybele Megalensia 

Saturnus Kronos Saturnalia 

Fortuna Tykhe - 

Faunus - Lupercalia 

Tablo 4: Roma tanrılarının Yunan mitolojisindeki karşılıkları ve onuruna düzenlenen 

festivaller ( Sevgi, 2006: 210-212 ). 
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2.1. Ludi Festivalleri 

Yunanlılarda olduğu gibi Romalılar’da da yarışma nitelikli oyunlar oldukça ilgi 

görmekteydi. Romalılar’da araba yarışı, tiyatro gösterileri, gladyatör dövüşleri ve 

hayvan avını kapsayan oyunlara genel olarak ludi ismi verilmekteydi ( Öğüt, 2006 ) 

Ludi kelime olarak oyun anlamına gelmektedir ( Konur, ty.: 10 ). 

Roma’da bu oyunlar da dini festivaller gibi ikiye ayrılmaktaydı. Bunlardan ilki 

özel oyunlar olan Ludi Privatiler’di. Bu oyunlar kişisel nedenlerle düzenlenirdi ve 

masrafları düzenleyen kişi tarafından ödenirdi. Bu oyunlardan en yaygın olanları 

Ludi Funebres olarak adlandırılan oyunlardı. Bu oyunların diğer bir ismi ölümünden 

sonraki dokuzuncu günde kutlandığı için Ludi Novendiales’di. Ludi Publici adı 

verilen kamusal oyunlar ise halka açık bir şekilde yapılan ücretsiz oyunlardı. Dini 

bayramlar ile önemli ilişkisi bulunmaktaydı (Öğüt, 2006 ). Ancak yabancı asıllı 

tanrıların tapımlarında parlak bir şekil kazanıyorlardı. ( Hense- Leonard, t.y.: 433 ). 

Ancak mitoloji ile alakalı hiçbir şeye rastlanmamıştır ( Sevgi, 2006: 120 ). Oyunlar 

şöyle ayrılıyor: Eski zamanın sakral-sakerdotal oyunları rahiplerin yönetimi altında 

“feriae” günlerinde yapılıyordu. Eski Ludi Capitolini ve daha genç olan Ludi 

Tarentini gibi ( Hense- Leonard, t.y.: 433 ). 

Oyunlar yapıldıkları yere göre de ikiye ayrılmaktaydı. Ludi Circenses adı 

verilen grup “circus” denilen alanlarda yapılırdı. Büyük Magistral adlı oyunlar 

cumhuriyet döneminde belirli tapımlara bağlanmak suretiyle üst memurların 

yönetimi altında circus’ta kutlanıyordu. ( Hense-Leonard, t.y.: 433 ). 

Bu alanda araba yarışları ve gladyatör dövüşleri gerçekleştirilirdi. Diğer bir 

grup olan Ludi Scaenici her türlü tiyatro oyunlarını kapsamaktaydı. Ludi Circenses, 

erken dönemde Circus Maximus ya da Circus Flaminus’ta yapılmaktaydı. Flavius 

Amfitiyatrosu’nun ( Colosseum ) imarından sonra Ludi Circenses oyunlarının 

yapıldığı yerler birbirinden ayrılmıştır. Gladyatör dövüşleri ve hayvan avını içeren 

gösteriler colosseumda, araba yarışlarıysa circusta yapılmıştır ( Öğüt, 2006 ). 
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Roma’da düzenlenen birçok oyun yani ludi bulunmaktaydı. Bunların 

birçoğuyla alakalı geniş bilgi bulunmamasından dolayı önemli olanlarını bir tabloda 

gösterip içlerinden bazılarını ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Ludiler genel olarak 

bakıldığında çeşitli festivallere ilerleyen zamanlarda sokulan ve festivalleri gösterişli 

hale getiren oyunlardır.  
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Ludi Novendialesdi 

(Ludi Funebres) 

Ölen birisinin ardından, ölümden sonraki 9. Günde yapılan 

oyunlardı. 

Ludi Romani 

(Ludi Magni) 

M.Ö. 366 yılından itibaren Iuppiter Optimus Maximus onuruna 

düzenlenirdi. Eylül ayında iki hafta boyunca sürerdi. Önceleri 

Romanın en büyük bayramı olduğu bilinmektedir. 

Ludi Natali İmparatorun doğumu ya da tahta çıkışının kutlandığı dini nitelikli 

oyunlar. 

Ludi Votivi Bir adağın yerine getirilmesi için düzenlenirdi. 

Ludi Parthici 

Ludi Alemannici 

Büyük savaşlar sona erdiğinde düzenlenirdi. 

Ludi Plebei Iupiter onuruna düzenlenen oyunlardır. M.Ö. 220 yılından itibaren 

kasım ayında düzenlenmekteydi. 

Ludi Ceriales Tanrıça Ceres onuruna düzenlenen oyunlardır. 

Ludi Apollinares 

Ludi Saeculares 

Tanrı Apollo onuruna düzenlenen oyunlardı. 

Ludi Saeculares (Yüzyıl Oyunları) ilk kez M.Ö. 249 yılında 

düzenlenmeye başlanmıştır. Oyunlar 18 gün sürmekteydi. Dinsel 

törenlerin yanı sıra tiyatro oyunları, eğlenceler ve çeşitli 

yarışmalar yapılmaktaydı. 

Ludi Megalenses Magna Mater(Kybele) adına düzenlenen oyunlardı. Oyunlar ilk 

kez M.Ö. 194’te düzenlenmeye başlamıştır. 

Ludi Floriales Tanrıça Flora onuruna düzenlenen festival. 

Tablo 5: Ludi Festivalleri ve Düzenlenme Sebepleri ( Öğüt, 2006 ). 
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2.2. Iupiter(Iuppiter) Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Roma Pantheonu’nun en eski ve en büyük tanrısı olan Iupiter Yunan dininin 

Roma’ya olan etkisiyle Zeus ile bir tutulmuştur. İsminin nereden geldiği hakkında 

çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunlardan birinde Zeus baba, baba tanrı ya da gök 

tanrı anlamına gelen Dles-piter ( Zeus pater )’den türediği düşünülmektedir ( Erhat, 

1993: 163 ). Diğer bir düşünce ise ismin kökeninin Hint - Avrupa olduğunu ve gökler 

tanrısı veya ışık tanrısı olduğunu söyler ( Schilling, 2000: 462 ). 

Roma’da Capitolinus’a dikilen tapınakta Iupiter, Iuno ve Minevra üçlüsüne 

tapınım yapılırdı ( Erhat, 1993: 177 ). Iuno kendisine eş olarak verilmiştir ( Schilling, 

2000: 462 ). 

Roma’da konsüller göreve başlamadan önce ona yalvarmak zorundaydılar ( 

Erhat, 1993: 164 ). Ocak ayının ilk günü yeni konsüller, senatörler, yargıçlar, rahipler 

tanrının huzuruna gelerek tanrıya başarılı olmak için dua ederler ve yakarırlardı 

(Schilling, 2000: 463). Ayrıca zafer kazanan başkomutanlar da zafer çelenklerini ve 

ilk kurbanları olan beyaz boğalarını Iupiter’e adarlardı ( Erhat, 1993: 164 ).  

2.2.1. Ludi Plebei 

Roma’da Iupiter onuruna ismine ulaşabildiğimiz iki festival düzenlenmekteydi. 

Bunlardan ilki hakkında fazla bilgimizin bulunmadığı Ludi Plebei’dir. Bu festival M. 

Ö. 220 yılından itibaren Kasım ayında düzenlenmekteydi ve tam bir tiyatro şenliği 

niteliğindeydi.  Başlarda yılda bir defa düzenlenen bu şenlikler daha sonraları düğün, 

zafer ve cenaze gibi her fırsatta düzenlenmeye başlamıştır ( Konur, ty.: 11 ).  

2.2.2. Ludi Romani 

Iupiter onuruna düzenlenen bir diğer festival ya da oyun ise Ludi Romani’dir. 

Yunan kökenli olan Iupiter Optimus Maximus onuruna düzenlenen ikinci festival 

Eylül ayında iki hafta boyunca sürerdi ( Schilling, 2000: 462 ). Festivalin Roma’ya 

Baba “Tarkinius” olarak tanınan Etrüsk kökenli yönetici tarafından getirildiği 

düşünülmektedir ( Konur, ty.: 9 ). Önceleri Roma’nın en büyük bayramı olduğu 

bilinmektedir.  
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Bu oyunlarda dini içeriğin bulunmamasına karşın şehrin dini yaşamında önemli 

bir yeri olan ve tanrıya M.Ö. 517’de adanan tapınakta, yargıçlar tarafından bir buzağı 

kurban edilirdi ( Sevgi, 2006: 47 ). 

Kurban edilen hayvanın etinden pişirilen yemekler ile bir ziyafet verilirdi. 

Ziyafet sırasında insan gibi giydirilmiş tanrı heykelleri, kendileri için hazırlanan 

sedirlere oturtularak törene katılmaları sağlanırdı. Burada amaç insanlar ile tanrıların 

aynı sofrada buluşmalarını sağlamaktı. Festivalde asil olmayan sınıf yani Plebler için 

Circus Maximus’da önemli oyunlar düzenlenirdi ( Sevgi, 2006: 48 ).    

M. Ö. 364 yılına gelindiğinde festival içinde tiyatro temsilleri de 

görülmektedir. Yunan tragedyasının ve komedyasının Romalılar tarafından bir 

süreliğine de olsa benimsenmesi, bu türlerin bu gibi festivallere girmesine neden 

olmuştur ( Konur, ty.: 10 ).  

2.2.3. Vinalia Festivali 

Tanrı onuruna tertiplenen bir diğer bayram ise Vinalia ismi verilen ve yılda iki 

kez kutlanan bayramdır. Şölenler Ağustos ayının 19’unda tanrıya üzüm adamak, 

23’ünde ise tanrılara şarap sunmak için yapılırdı. Bayram Roma’nın en büyük tanrısı 

adına düzenlendiği için en büyük rahip olan kentin baş rahibi “flamen dialis” 

tarafından düzenlenir. Burada amacın hükümdar tanrı ile Roma halkı arasında 

ittifakın her sene yenilenmesi olduğu bilinmektedir ( Schilling, 2000, 116 - 117, 462 

).  

2.3. Mars Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Mars Romalıların savaş tanrısıdır ( Necatigil, 2006: 94 ). Bu tanrının Hint-

Avrupa kökenli olmadığı bilinmektedir. Şairlerin bazen kullandıkları eski söyleniş 

olan “Mavors”tan gelmiş Latince bir kelime olduğu bilinmektedir.( Schilling, 2000: 

731 ). Eski zamanlardan itibaren Roma’da Iupiter ile birlikte tapınım görmüştür. 

Tanrının önceleri Roma’da bitki kökleri tanrısı olarak algılandığı, ancak Yunan etkisi 

ile savaş tanrısı olarak algılanmaya başlandığı da yorumlar arasındadır ( Gürsoy, 

2010: 19 ). Mars’ın modern yazarlar tarafından çiftçi kişiliğinin ortaya atılmasına 

karşın bu bir karmaşadan öteye gidememiştir. Buna delil olarak bir köylünün 
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tarlasını temizlemeye girdiği sırada Mars’a ait kurbanlar olan domuz, koç ve boğayı 

tarlasında gezdirerek tanrıdan görünen ve görünmeyen hastalıkları çekmesini ister ( 

Schilling, 2000: 732 ). 

Mars, Roma inanışında önemli bir yere sahipti. Bunun en büyük sebebi 

Romalıların karakteristik özelliğiydi. Romalılar için savaş çok önemli bir olguydu. 

Özellikle havanın elverişli olduğu dönemlerde, yani bahar ve yaz aylarında sürekli 

savaş halinde olan Romalılar’ın Mars’a önem vermeleri oldukça olağandır. Savaşta 

onları yalnız bırakmadığına ve galibiyetler sağlamalarına yardım ettiğine inandıkları 

Mars, aynı zamanda Romalılar’ın atası olarak görülen Romulus’un babası ve 

Roma’nın kurucusu olması yönüyle de önemli bir yer edinmiştir ( Sevgi, 2006: 14 ).  

Mars’ın kutsal alanı Tiber ile Pincius araları, Quirinal ile Capitolium arasındaki 

düzlükte Campus Martinus olarak adlandırılan yerdi ( Necatigil, 2006: 94 ). Burada 

Mars adına Martis denilen bir sunak yükseliyordu. M.Ö. 138 yılında bunun hemen 

yanına D. Iunnius Brutus Callaicus tarafından bir tapınak inşa ettirildi. Atlılar alayı 

geçit törenine buradan hareket ederek başlarlardı ( Schilling, 2000: 732 ).   

Bu kutsal alanın yanı sıra Regia’nın içinde bir mihrap bulunuyordu. Bu 

mihrapta Mars’ın tılsımlı eşyaları bulunuyordu. Bunlar ancilia ismi verilen on iki 

kalkan4 ve hastae Martis adı verilen mızraklardı. Bu kutsal eşyalar savaş toplumu 

olan Roma için büyük önem taşıyordu. Savaşa çıkmadan önce başkomutan sunağa 

gelir ve kutsal eşyalara dokunurdu. Bu sırada Mars’ın savaş esnasında kendilerine 

yardım etmesini sağlamak için de “Mars vigila” yani “Mars uyanık ol!” diye 

bağırırdı ( Schilling, 2000: 732 ). 

Augustus, Mars’a Ultor yani “Galip” sıfatını eklemiştir. Bunu yapmasında iki 

önemli galibiyetin etkisi vardır. Bunlardan ilki M.Ö. 42 yılında Caesar suikastının 

öcü olarak görülen Philippes zaferidir. Bir diğeri ise Carrhae’de M.Ö. 53 yılında 

uğranılan yıkımın öcünü Partlarla yapılan bir görüşme sonunda Romalıların zafere 

ulaşmalarıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı Augustus Mars Ultor’un onuruna 

Capitolium üstünde yuvarlak planlı bir tapınak yaptırmıştır. Ardından kendi adıyla 

                                                 
4 Bu kalkanların birinin gökten düştüğüne, diğerlerinin de bunun birebir taklidi olarak yapıldığına 

inanılıyordu. İnanışa göre 1 Mart’ta kalkanlardan biri tanrı tarafından gökten atılmıştı. Diğer 11 

tanesini de buna bakarak Mamurius adı verilen bir demirci ustası tarafından yapılmıştı. 
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anılan Augustus Forum’unun ortasına M.Ö. 2 yılının 1 Ağustos’unda büyük bir 

tapınak inşa ettirmiştir ( Schilling, 2000: 732 ). Mars’a bu kadar önem verilmesinin, 

Capitolium’un zirvesine, yeni yapılmış bir foruma yerleştirilmesinin en büyük sebebi 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi tanrının Roma’nın kuruluşunda önemli bir yerinin 

olduğuna inanılmasıdır.  

Antik Roma’da Mars onuruna birçok festival ya da tören düzenlenmekteydi. 27 

Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Equirria adı verilen at yarışları yapılırdı. Bu yarışlar 

Mars meydanında gerçekleştirilirdi. 17 Mart’ta Agonium Martiale ve 19 Mart’ta 

Quinquatrus diye adlandırılan bayramlarda silahların temizlenmesi ritüelleri 

gerçekleşirdi. 23 Mart’ta ise savaş borularının temizlenmesi manasına gelen 

Tubilustrium bayramı ile savaş mevsimi açılırdı ( Schilling, 2000: 731 ) Mart’ın 

23’ünde yapılan bu festival sırasında soylu ailelerden oluşan iki grup dansçı 

bulunurdu. Bu dansçılar festivalin sonuna kadar farklı dans şekilleri sergiler ve eski 

dilde şarkılar söylerlerdi ( Sevgi, 2006: 41 ). Dans eden kişiler savaş tanrısına tapan 

rahiplerden kurulu birlikler olan Salilerdi ( Schilling, 2000: 731 ). Saliler erken 

dönemde seçkin insanlar arasından seçilirken cumhuriyetin geç döneminden itibaren 

bu seçkinlikte azalma olduğu görülmektedir ( Sevgi, 2006: 41 ). 

Kış aylarına gelindiğinde ise 1 Ekim’de Tigillum Sororium’da bir arınma 

ritüeli gerçekleştirilirdi. 15 Ekim’de Equus October adı verilen bayramda yarış atı 

Mars onuruna kurban edilirdi. 19 Ekim’de ise tanrı için yıl içinde yapılan son bayram 

Armilustrium gerçekleştirilirdi. Bu kapanış bayramında yine silahların temizlenmesi 

ve savaş mevsiminin kapanması ana temayı oluştururdu ( Schilling, 2000: 731 ).  

Mars onuruna düzenlenen bütün bayram ve festivaller Mars’ın rahipleri olan 

“flamen Martialis” tarafından gerçekleştirilirdi ( Sevgi, 2006: 41 ). Saliler toplu 

danslar ile savaş mevsiminin açılışında olduğu gibi kapanışında da etkin rol oynarlar 

( Schilling, 2000: 731 ).  

Yukarıda bahsettiğimiz Mars kutsal alanında 5 yılda bir Suovetaurilia adı 

verilen kurban törenleri gerçekleştirilirdi. Bayramın amacı arınma idi. Tören 

sırasında bir domuz, bir koyun ve bir de boğa kurban edilerek halkın günahlarıdan 

temizlendiğine inanılırdı ( Necatigil, 2006: 94 ).  
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Kurban ritüelleri oldukça önem arz etmekteydi. Rahipler tahta bir tabakta 

bulunan kutsal un ve tuzu karıştırarak kurbanın boynuzlarının arasına ve kesim 

sırasında kullanılacak olan kutsal bıçağa dökerlerdi. Kurban ritüeli sırasında 

kullanılan bıçak kutsal sayılmaktaydı. Bu kutsal bıçak sayesinde kurbanın insanlar 

aleminden tanrılar alemine geçiş olan immolareyi gerçekleştireceğine inanılırdı. 

Kurban ritüeli sırasında herhangi bir hata olmaması için rahip önceden gerçekleşecek 

bütün olayları yazar ve prova ederdi. Bu kadar hassas olunmasının nedeni kurban 

edilen hayvanın ölmemesinin doğuracağı sonuçlardan korkulmasıdır. Ölmeyen 

hayvan törenin bozulduğuna işaret olarak görülürdü. Iulius Caesar’ın, Afrika kralı 

Juba’ya karşı açtığı savaş öncesinde kestiği kurban ölmemişti. Ancak bunu 

önemsemeyen Caesar lanetin farkına varmamış ve savaşı kaybetmiştir ( Sevgi, 2006: 

29 ). 

Yukarıda adı geçen festivallerin haricinde 1 Mart’ta Mars tapınağına gidilerek 

tapınağa 12 bronz kalkan bırakılırdı. Tapınakta gerçekleştirilen ritüelin ardından 

katılımcılar tapınaktan çıkıp daha önceden belirlenen alanlarda durarak ilahiler 

söylerlerdi. Alay, belirlenmiş evlerde durur ve burada verilen büyük ziyafetlere 

katılırdı. Ancak bu günde yapılan en heyecan verici kısım maraton dansı idi. Şehir 

merkezinde pontificesin karşısında gerçekleştirilen dansta yine Sali’ler görülmektedir 

( Sevgi, 2006: 41 ). 

Mars onuruna yapılan törenlere kadınlar, köleler ve yabancılar katılamazlardı. 

Yabancıların törenlere kötü ruhları davet edeceğine inanıldığı için sadece yurttaşlar 

katılabiliyordu ( Sevgi, 2006: 28 ). Kölelerin ise kutsal havayı kirleteceğine 

inanıldığı için törenlere katılımları yasaktı.  

2.4. Neptune Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Roma’nın eski tanrılarından biridir. İsminin kökeni konusunda çeşitli 

tartışmalar bulunmaktadır ancak tam olarak saptanamamıştır. (  Schilling, 2000: 

815). Yunan tanrısı olan Poseidon ile özleştirilmiş, deniz ve deprem tanrısı olarak 

tapınım görmüştür ( Gürsoy, 2010: 17 ). 

Neptunus’un karısı Cleito ile birlikte Atlantis’de yaşadığına inanılmaktaydı. 

Çiftin beş ikiz olmak üzere toplam on tane oğlunun olduğu anlatılmaktadır. Bu on 
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erkek çocuktan Atlas adını taşıyan biri Atlantis’i oluşturan adalar arasında en ortada 

bulunan adanın kralıdır. Mitolojik bir yerleşim olan Atlantis ile alakalı hikaye tanrı 

üzerine kurulmuştur. ( M.E.B., 2013: 33 ).   

Yunan etkisinde kalmadan önce tanrının tatlı suların tanrısı olduğu düşüncesini 

ortaya çıkaran bazı deliller bulunmaktadır. Bunlardan biri görevini yerine getirirken 

Neptunus’a iki soyut varlığın yardım ettiğinin bilinmesidir. Bunlar çağlayan suları 

temsil eden Salacia ve sakin sular ile akarsuları temsil eden Venilia’dır. Ancak 

Yunan etkisinden sonra Neptunus tamamen Poseidon ile özdeşleşmiştir. Tanrının adı 

Roma mitolojisinde birçok anlatıda geçmektedir. Nil canavarının öldürülmesi, Truva 

şehrinin yıkılması bunlardan bazılarıdır ( Schilling, 2000 ). 

Tanrıça onuruna düzenlenen ve hakkında sınırlı da olsa bilgi edinebildiğimiz 

festival Neptunalia’dır. 

Neptunalia, eski dinsel takvimde bayram döngüleri içerisinde 23 Temmuz 

tarihine denk gelmekteydi. Yaz sıcaklarına gelen tarihte insanlar su ile alakalı bir 

tanrıya tapınım gerçekleştirerek serinlemeyi ve suya ihtiyacı olan bitkilerine su 

edinebilmeyi hedeflemiş olmalıdırlar. Bu düşüncemizi destekleyen bazı bilgiler 

bulunmaktadır. 

İnsanlar festival gününde yapraklardan bir nevi şemsiye dikmekteydiler. 

Umbrae adı verilen bu çitlerin güneşin yakıcı sıcağından korunmaya çalışan halk 

tarafından kullanılırdı. İnsanlar yapılan ritüeller ile tanrıya yakararak kendileri ve 

ekinleri için su istemekteydi ( Schilling, 2000: 815 ). 

Roma imparatorlarından Augustus, Actium deniz zaferinin ardından savaş 

anında kendini denizde yalnız bırakmadığını düşündüğü Neptunus onuruna 

Neptunalia festivallerini kutlamıştır. Ayrıca Romalılar’ın tanrısal her şeyi günlük 

yaşamın bir parçası olarak görmelerinden dolayı, bastırdığı paraların üzerine de 

tanrının resmini bastırmıştır. Bununla da yetinmeyen Augustus, tanrıya olan 

bağlılığını göstermek adına kendi resminin basıldığı sikkelerin bazılarında 

Neptunus’a öykünmüş yani kendini tanrı gibi betimletmiştir. Burada İmparator 

Kültünün izleri de görülmektedir ( Sevgi, 2006: 142 ).   
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2.5. Ceres Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Demeter’in Latince karşılığı olan Ceres ismi “ker-” yani büyüme-çoğalma 

kökünde türemiştir ( Schilling, 2000: 132 ).  Ceres isminin oldukça eski olması bu 

çeşit bir tanrısal varlığa çok eskiden beri tapınıldığını gösterse de Yunan kökenli 

tanrıların Roma’da etkin olmasının ardından bu eski tanrıçanın etkileri silinmiştir ( 

Erhat, 1993: 78 ). 

Bu etkileşimin gerçekleşmesi hakkında anlatılan efsaneye göre Etrüskler yeni 

kurulan Roma cumhuriyetine saldırırlar. Durumun çıkmazını gören Romalılar Sibylla 

kitaplarına danışırlar. Saldırı anında yapılması gerekeni yorumlayan rahipler 

Demeter ve Dionysos kültünün Roma’ya alınması gerektiğini söylerler. M.Ö. 496 

yılında gerçekleştiği düşünülen bu olayın ardından Ceres, Roma Pantheonu’na alınır 

ve Aventius tepesine bir tapınak inşa edilerek tanrıçaya adanır ( Erhat, 1993: 78 ).   

Tanrıça başta tahıl ürünleri olmak üzere bütün bitkilerin büyümesini ve 

çoğalmasını sağlamaktaydı. Tanrıçanın Roma mitolojisinde bir de erilinin olduğu 

görülmektedir: Cerus. Ancak gerek güç bakımından gerekse tapınım bakımından bu 

tanrı Ceres ile boy ölçüşememektedir ( Schilling, 2000: 133 ).  

Tanrıça onuruna 19 Nisan’da Cerialia adı verilen bir bayram kutlanmaktadır. 

Hasatların yapılmasından önce arınma amacıyla tanrıçaya bir kurban kesilirdi ( 

Schilling, 2000: 659 ). Bu ritüelde tanrıça için özel olarak seçilen hamile bir ineğin 

kurban edildiği bilinmektedir. Bu tanrıçanın özel hayvanıydı ( Sevgi, 2006: 27 ). 

Fakat kurban konusunda farklı bilgiler de bulunmaktadır. Burada tanrıça onuruna dişi 

bir domuzun kurban edildiği ve hayvanın exra adı verilen bölümleriyle şarabın 

tanrıçaya sunulduğu anlatılmaktadır. Exra yürek, akciğer, karaciğer ve safra kesesini 

ifade etmektedir. ( Schilling, 2000: 660 ) Ayrıca festival sırasında hasat edilen ilk 

başaklar tanrıçaya sunulurdu ( Schilling, 2000: 133 ). 

Ancak burada Ceres’in Yunan etkisinden önce kalma bir özelliği göze 

çarpmaktaydı. Ceres ile birlikte Tellus, yani toprak tanrısının da adı ayinde 

geçmekteydi. Rahipler bunun dışında bazı ikincil kutsal varlıkları da anmaktaydı: 

Veruactor ( nadasa bırakmak ), Reparator ( ekinin yenilmesi için ), Imporcitor 

(sabanın sürümü için ), Insitor ( tohum atma ), Occator ( tapanlama için ), Sarritor ( 
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çapalama için ), Subruncinator ( ikinci çapalama için ), Messor ( hasat için ), 

Conuector ( ürünün arabalarla taşınması için ), Conditor ( ambarlama için ), Promitor 

( ambardan çıkarma için ) ( Schilling, 2000: 133 ). Burada daha önce de 

bahsettiğimiz Roma dinin özelliği görülmektedir. Her bir olay için başka bir kutsal 

varlığın ismi olduğu görülmektedir.  

Festival içinde büyü ile karışık ilginç ritüeller gerçekleştirilmekteydi. 

Bunlardan en belirgini tilkilerin sırtlarına yanan meşaleler bağlanarak ortalığa 

salınmasıdır. Ritüelin amacı tam olarak anlaşılamamasına karşın konuyla alakalı 

farklı yorumlar bulunmaktadır ( Schilling, 2000: 133 ). Ancak bu yorumların 

dayanaklarının net bilgiler içermemesi akademik zeminde kabul görmemelerine 

neden olmaktadır.  

Festival dahilinde M.Ö. 202’den itibaren Ludi Ceriales denilen oyunlar 

düzenlenmeye başlanmıştır. Bu oyunlara daha sonraları tiyatro gösterileri de 

eklenmiştir ( Konur, ty.: 10 ).   

2.6. Vulcanus (Volcanus) Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Volcanus Yunan Pantheonu’nda Hephaistos ile özdeşleşen; nalbantların, demir 

işçilerinin ve ateşin tanrısıdır ( Gürsoy, 2010: 17 ). Etimolojik açıdan ismin kökenini 

belirlemek oldukça zordur. Bu konuda oldukça farklı yorumlar bulunmaktadır. Bu 

yorumlardan birinde kelimenin Sanskritçedeki ateş tanrısı Agni’nin sıfatlarından biri 

olan ve parlaklık ya da ışıltı anlamına gelen “varcas”tan türemiş olduğu 

söylenmektedir. Bir diğerinde Etrüsk kökenli olabileceği varsayılmıştır. Ancak 

Hephaistos’un Etrüsk dilinde Sethlan adında bir türdeşi olması, bu varsayımı da 

çürütmektedir. Köken konusunda bir diğer ilginç husus da Latincede tanrının ismini 

oluşturan kökün bu yorumundan türemiş ne bir fiil ne de bir ismin olmamasıdır ( 

Schilling, 2000: 1135 ).  İsminin kökeni her ne kadar belirlenemese de Roma’ya 

Etrüskler tarafından getirildiği düşünülmektedir ( Erhat, 1993: 286 ). Tanrının karısı 

olarak Yunan dinindeki Aphrodite’nin Latin karşılığı olan Venus gösterilmiştir. 

Tanrının adının geçtiği herhangi bir mitolojik efsane yoktur ( Erhat, 1993: 286 ).  

23 Ağustos tarihinde kutlanan Volcanalia adlı bayram tanrının onuruna eski 

dönemlerden itibaren kutlanmaktaydı. Antik yazarlardan Titus Livius M.Ö. 214 
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yılında tanrıya adanan bir tapınaktan bahsedene kadar törenlerin Capitolium’un 

güneydoğusunda bulunan ve bir sunaktan oluşan Volcanal ya da Area Volcani ismi 

verilen kült merkezinde kutlanıyordu. Antik yazarın bahsettiği tapınağın yapılış tarihi 

Volcanalia bayramının kutlandığı gün olan 23 Ağustosa denk gelmekteydi ( 

Schilling, 2000: 1137 ). Tanrının yıkıcı gücünden dolayı bu tapınak da kentin dışına 

yapılmıştı. Ateşin yok eden özelliğinden festival sırasında da söz edilmiştir. Bayram 

sırasında insanların ruhları yerine kefaretleri olarak tanrı onuruna ateşin içerisine 

küçük canlı balıklar atılırdı ( Erhat, 1993: 286 ). 

Festivalin Yunan etkileşimi öncesinden kalma bir geleneğe de sahip olduğu 

görülmektedir. Buna göre Roma’nın Neron döneminde yanıp kül olmasından dolayı 

İmparator Domitianus gelecekteki yangınları engellemek için tanrı onuruna 

incendiurum arcenforum causa adı verilen sunaklar yapılmıştır. İşte festival sırsında 

kızıl-kahverengi bir öküz ile bir erkek domuz bu sunaklarda kurban edilirdi ( 

Schilling, 2010: 1138 ).  

2.7. Bacchus Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Bacchus üzüm ve şarabın tanrısı olarak Yunan Pantheonu’ndaki Dionysos’un 

Latin karşılığıydı. Etimolojik açıdan bakıldığında Grekçe Bakkhos sözcüğünün 

Latinceleşmiş hali olduğu görülmektedir ( Çorbacı, 2007: 16 ). Üzümün sonbaharda 

ölmesi ve baharda tekrar dirilmesi onuruna yapılan törenlerle tanrının yeniden hayat 

vermesi temsil ediliyordu ( Sevgi, 2006: 61 ).  

Üzümün sonbahar mevsiminde ölmesi ve baharda yeniden doğması insana 

ölümsüzlük duygusunu aşılamaktaydı. Bu sebeple tanrının kışın uyuduğuna ve yazın 

yeniden uyandığına inanılıyordu. İnsanlar da Bacchus’u törenlerle kutsayarak 

tanrının kutsallığının ve ölümsüzlüğünün kapılarını açabileceklerine inanıyorlardı ( 

Dürüşken, 2000: 84 ). 

Roma’da Bacchus onuruna düzenlenen festivallerde ayinler ilk dönemlerde 

sadece kadınlar için düzenlenmekteydi. Kadınlar, rahiplerin yaptığı ritüelleri 

üstlenmekteydi. Erkekler de zamanla meraklarından dolayı dini ritüellere, ayinlere ve 

dolayısıyla bu külte katılmışlardır ( Dürüşken, 2000: 97 ). 
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Tanrı onuruna düzenlenen ritüellerde, insanlar çığlıklar atarak koşar, şarap içer, 

hayvan postu giyerek başlarına sarmaşıktan yapılan taçlar takarlardı. Törenlerde her 

türlü sapkınlığın olması Roma’da yaşı küçük çocukların bile törenlere katılarak 

törelere ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergilemesi, Romalı yöneticiler 

tarafından hoş karşılanmamaktaydı ( Sevgi, 2006: 61 - 62 ). 

Bu külte tapınım gösteren erkek, kadın ya da karma özellikte çeşitli dernekler 

kurmuşlardır. M.Ö. 186 yılında Roma ve İtalya’daki bütün Bacchus dernekleri ve 

tapınma törenleri kamu ahlak ve düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştır ( 

Küçük, 2005: 155 ). Yasağın asıl sebebinin ayinler sırasında Roma devlet mensupları 

için suikast planlarının yapıldığının düşünülmesidir ( Livius, 39.8.9.14.17.18 ).  

Ancak yasaklanmasına rağmen gizlice devam eden törenlere, bir şekilde 

Romalı senatörlerden biri sızmış ve katılanların isimlerini belirlemiştir. İsimleri 

belirlenen bu insanların bazılarının hapse atılması ve bazılarının da öldürülmesi, bu 

gizem dininin daha da gizli bir şekilde yaşanmasına sebep olmuştur ( Sevgi, 2006: 62 

).  

Ancak Romalı yöneticilerin, bu ritüelleri ve suikast planlarının yapıldığı bu 

dernekleri yasaklayarak engelleyemeyeceğini anlamaları, farklı çözüm planları 

yapmalarına neden olmuştur. Bunların en önemlisi Bacchus ile ilişkilendirilen Liber 

adındaki tanrı onuruna Libernalia festivalinin düzenlenmesidir ( Dürüşken, 2000: 

106 ).  

2.8. Vesta Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Vesta evlerde ocağı korumakla görevli olduğuna inanılan çok eski bir Roma 

tanrıçasıdır ( Erhat, 1993: 290 ). Yunan pantheonunda tanrıçanın karşılığı olarak  

Hestia gösterilmektedir ( Schilling, 2000: 1132 ).  Roma’nın sönmeyen ateşinin 

koruyucusu ve Romalılar’ın ailesini ve evini koruyan bir tanrıydı ( Sevgi, 2006: 14 ). 

Yunan mitolojisinde çok fazla yer bulamayan Hestia’nın aksine Vesta 

Roma’nın kuruluşu dahil birçok mitolojide yer almıştır. M.Ö. 753 yılında Roma’yı 

kuran Aeneas’ın torunları, Romulus ile Remus Vesta’nın ilk bakiresi olan Rhea 

Silva’nın çocuklarıdır. Rhea Silva’ya tecavüz eden Mars, çocukların yarı tanrı 
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olmalarına neden olmuştur. Bu durum da Roma’nın kuruluş efsanesinin temel 

dayanak noktası olan Tanrı’nın seçtiği devlet mitini doğurmuştur ( Gürsoy, 2010: 7 ). 

Her sene 1 Mart’ta tazelenen ve yıl içinde hiç sönmeyen bir ateş yakılırdı. 

Rahiplerin evlerine ve diğer kutsal alanlara defne çelenkleri bırakılırdı ( Sevgi, 2006: 

41 ). Buradaki törende Pontifex Maximus yönetiminde gerçekleştirilen ritüellerde 

ömür boyunca bakire kalmayı kabul eden, Roma’nın en iyi ailelerinin kızlarından 

seçilen bir alay da bulunurdu ( Erhat, 1993: 290 ).  

Yıl boyunca sönmemesi gereken bu ateş eğer sönecek olursa Vestal olarak 

adlandırılan bu bakire kızlar, Pontifex Maximus tarafından kırbaçlanırdı. Ayrıca 

sönen ateşin yerine, bakire kızlardan birinin meyve veren yani yaş bir ağacın 

dallarını birbirine sürterek ateş yakması ve bu ateşi bronzdan bir elek içinde sunağa 

götürmesi gerekmekteydi ( Schilling, 2000: 1133 ). Burada yaş meyve ağaçlarının 

dalları ile ateş yakmanın zor olması bunun bakirelere kırbaçlanmadan başka ikinci 

bir ceza olarak verildiğini göstermektedir.  

Kutsal ateşin sönmemesi ve sunağın en gizli yeri olan penus Vestae’de 

saklanan “pignora” adı verilen tılsımların korunması amacıyla tanrıçanın tapınağında 

altı Vestal’in olduğu bilinmektedir. Bu bakireler kurban törenleri sırasında 

kullanılmak üzere hazırladıkları çeşitli maddeleri tapınağın arka kısmında bulunan 

penus exterior adlı alanda saklıyorlardı. Bu maddelerden biri kurban ritüelinde, 

hayvan kesilmeden önce başına serpilen ve mola olarak adlandırılan kutsal undur ( 

Schilling, 2000: 1133 ).  

Tanrıçanın tapınağı forumun içerisinde bulunuyordu. Küçük yuvarlak tapınağın 

içerisinde 1 Mart’ta yakılan ve bütün yıl boyunca yanan bu ateş bulunmaktaydı. 

Tapınakta Romalılar’ın Truva’dan kaçarken yanlarında getirdikleri Athena heykeli 

bulunmaktaydı. Tapınak büyük olasılıkla içerde kutsal emanetlerin bulunmasından 

dolayı halka kapalıydı. Vestaeler ve Pontifex Maximus dışında tapınağa kimse 

giremezdi ( Sevgi, 2006: 46 ). 

Ancak tapınağa girişlerin serbest bırakıldığı bazı günler bulunmaktaydı. 

Bunlardan biri 9 Ocak’ta gerçekleşirdi. Bu günde Roma’nın evli bayanları, ayakları 

çıplak bir şekilde içeri girip basit yiyecekleri tapınağa bırakarak çıkardı ( Sevgi, 
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2006: 46 ). Bir diğeri ise 7 Temmuz ve 15 Temmuz arasında kalan günlerdi. Bu 

günlerde de sadece kadınlar çıplak ayaklarıyla tapınağa girebilirlerdi ( Schilling, 

2000: 1133 ). Bu günler bir nevi temizlik günleri sayılabilir.  

Temizlik işlemlerinden bir diğerinde Vesta rahibeleri tapınağın içinde yer alan 

bütün gereksiz şeyleri 15 Haziran’da Tiber nehri kıyısına götürerek nehre atardı. Bu 

şekilde hayattaki şanssızlıkların bertaraf edildiğine ve uğursuzlukların şehrin dışına 

atıldığına inanılırdı ( Sevgi, 2006: 41 ).  

Tanrıça onuruna 9 Haziran’da Vestalia adı verilen bir bayram adanmıştır ( 

Schilling, 2000: 1133 ). Bayramda, tanrıçaya özgü hayvan olan eşekler 

kullanılmıştır. Eşekler başlarına çiçek çelenkleri geçirilmiş şekilde bayram alayı ile 

birlikte gezdirilirdi ( Erhat, 1993: 290 ). Eşeğin tanrıça Vesta ile ilişkilendirilmesi 

Yunan mitolojisinde gerçekleşmiş bir olay ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu 

efsanenin uydurma olduğu düşünülmektedir. Efsaneye göre Yunan mitolojisinde yer 

alan, bağları kem gözlere karşı koruyan tanrı Priapos, bir şenlik sırasında şarabın 

etkisiyle uyuyan Lotis’e sahip olmak için yanına yaklaşır. Ancak tam bu anda bir 

eşek anırır ve kız uyanarak kaçar. İşte buradaki Lotis’in yerine Roma’da Vesta 

konulmuş ve eşek onu kurtardığı için tanrıçanın kutsal hayvanı olarak görülmüştür ( 

Erhat, 1993: 254 ).  

Festival sırasında Romalı evli kadınlar tören alayı ile birlikte Vesta tapınağına 

gider ve ona hediyeler sunarlardı. Bu günde şehirdeki fırıncılar için tatil günüydü. 

Çünkü Vesta rahibeleri tapınakta bulunan yukarıda bahsettiğimiz tuzlu undan somun 

ekmek yaparlardı ( Gürsoy, 2010: 15 ). 

Vesta’nın Roma tarihindeki sonu, I. Theodosius dönemine denk gelmektedir. 

Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul edildiği zaman 

paganist dinlerin izlerini silmek için yapılan ilk iş şehrin göbeğinde tanrıça onuruna 

yanan ateşi söndürmek olmuştur. Böylece yüzyıllar boyunca yanan ateş sönmüş ve 

Vesta yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmiştir ( Özçelik, 2004: 227 - 228 ). 

2.9. Apollo Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Apollo, Yunan tanrısı Apollon’un Latince söylenişidir (Schilling, 2000: 47). 

Sanatların özellikle de şiir ve müziğin tanrısı olan Apollon Yunan mitolojisinden 
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Roma mitolojisine giren tanrılar arasında ismini koruyan tek tanrı olarak 

gösterilebilir ( Gürsoy, 2010: 17 ). Apollo’nun sembolü defne ağacıdır. İnsanlar 

tanrıya hastalıkları iyileştirmesi için dualar ederlerdi. 

Apollo Medicus M.Ö. 433 yılında tanrı için kurulan ve M.Ö. 431 yılında ciddi 

bir hastalık sonucu kendine adanan bir tapınağa sahipti. Tapınak Flamen Tarlalarında 

bulunmaktaydı. Tanrı onuruna düzenlenen Ludi Apollionares festivali sırasında genç 

kızlardan oluşan bir koro şarkılar söyleyerek tanrının tapınağından Capitol ve 

Palatinus tepesindeki yuvarlak sunağa kadar yürünürdü ( Sevgi, 2006: 24 ). 

Festivalin 3 Haziran’da düzenlendiği bilinmektedir ( Sevgi, 2006: 109 ). Festival ilk 

kez M.Ö. 212 yılında Kartaca Savaşları sırasında kutlanmıştır.  

M.Ö. 28 yılına gelindiğinde ise Augustus kendi sarayına yakın bir yerde, 

Palatinus tepesinin üzerine tanrı onuruna beyaz mermerden muhteşem bir tapınak 

inşa ettirir. Tapınağın Actium zaferinin şerefine tanrıya ithaf edildiği bilinir. Tapınak 

yapılana kadar Capitolium’da yer alan Iuppiter tapınağındaki Sibylla Kitapları’nı bu 

tapınağa getirtir. Bu kitaplar Roma’da herhangi bir olay karşısında başvuru kitapları 

niteliğindeydi. Augustus’un bu kitapları tapınağa getirerek Apollo’ya atfetmesi, 

tanrının kahinliğini tanıdığını ve bunu kabul ettiğini göstermektedir ( Schilling, 2000: 

48 ). Apollo’ya verilen bir diğer değer de Yüzyıl Oyunları sırasında görülür. M.Ö. 

17’de Apollo adına yapılan oyunların onuruna düzenlendiği iki tanrıdan biri olur ( 

Schilling, 2000: 48 ). Diğer tanrının Diana olduğu bilinmektedir. Tanrı onuruna 

düzenlenen Ludi Apollionares oyunları böylece yerini Yüzyıl Oyunları’na bırakmıştır 

( Sevgi, 2006: 24 ). Augustus, “Res Gestae Divi Augusti” adlı eserinin “Honores” 

bölümünde, Yüzyıl Oyunları’ndan sözediyor. ( Erim, 1987: 120-121 ). 

Düzenlenen bu oyunlara Ludi Saeculares (Yüzyıl Oyunları) ismi verilmişti. 

Actium deniz zaferi onuruna, ilk kez M.Ö. 249 yılında Sibylla kitabına başvurularak 

düzenlenmeye başlanmıştır. Oyunlar 18 gün sürmekteydi. Dinsel törenlerin yanı sıra 

tiyatro oyunları, eğlenceler ve çeşitli yarışmalar yapılmaktaydı. Oyunların en güzeli 

M.Ö. 17 yılında Augustus tarafından düzenlenmiştir.  

Horatius M.Ö. 65 ile M.S. 18 yılında yaşayan bir şairdir. Şairin Carmen 

Saeculae isimli kitabında bulunan şiirler, Roma’da düzenlenen törenlerde 
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seslendirilirdi. Ayrıca bu kitabında oyunları düzenleyen Augustus’un tanrısal 

yönlerinden bahsetmiştir ( Sevgi, 2006: 153 ).  

Oyunlar hakkındaki bilgiler bir taşa kaydedilmesinden dolayı oldukça nettir. 

Oyunlar sırasında birkaç ev görevlendirilerek sebze adağında bulunulurdu. Festivalin 

üçüncü gününde Apollo’ya kurban adaklarında bulunulurdu. Sibylla kitabından 

alınan sözler ve Horatius’un son derece güzel ilahileri eşliğinde kutlamalar yapılırdı ( 

Sevgi, 2006: 109 ).  

Apollo festivallerini diğer festivallerden ayıran en büyük özelliği sabah 

düzenlenmeleriydi.  

2.10. Magna Mater Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Phrygia kökenli bir tanrıça olan Kybele özellikle Kartaca ile yapılan savaşlar 

sonrasında aldıkları mağlubiyetlerden dolayı Roma’ya getirilmiştir. Yapılan bütün 

savaşlardan mağlubiyet alarak ayrılan Romalılar, savaş konusunda başarılı olan 

topraklarda ne kadar tanrı varsa kendi kültürlerine alarak tapınmaya başlamışlardır. 

Burada amaç savaşlarda gelip gelmekti ( Gürsoy, 2010: 22 ). 

M.Ö. 218 - 202 yılları arasında yapılan II. Pön Savaşı sırasında kuru ve şekilci 

Roma dinini canlandırmak amacı ile M.Ö. 204 yılında Kybele katalizör olarak Roma 

toplumu içine girmiştir. Tanrıçanın Roma’ya gelişinden 13 yıl sonra yani M.Ö. 191 

senesinde Senatus kararı ile Palatinus tepesine bir tapınak yapıldı ( Çapar, 1978: 170 

). Yapılan bu tapınak gördüğü hasaralar dolayısıyla M.Ö. 2 yılında Augustus 

tarafından onarılmıştı. Ancak bundan beş yıl sonra M.S. 3 yılında çıkan büyük 

yangın ile tekrar tahrip olmuş ve yeniden onarılmıştır ( Sevgi, 2006: 107 ). Tapınağın 

olduğu yere bir de heykel dikilmişti.  

 

Roma’da resmi olarak tanınan ilk doğulu tanrı Kybele ( Magna Mater ) 

olmuştur ( Gürsoy, 2010: 23 ). Tanrıçanın kültünün Roma’da bu kadar kolay bir 

şekilde yayılmasının en büyük nedeni Romalılar’ın Truva’dan geldiklerine ve 

tanrıçanın da Truva ile alakasının bulunduğuna inanılmasıdır ( Sevgi, 2006: 120 ) 
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Magna Mater “Kent Koruyucu Tanrıça” olarak görülmüştür. Bunu gösteren 

kanıtlar içerisinde en göze çarpanı, tanrıça ile alakalı arkeolojik yapıtların birçoğunda 

tanrıçanın başında etrafında sur olan bir taç ile tahtında otururken betimlenmesidir. 

Tahtın önünde de tanrıçanın kutsal hayvanı aslanlar görülmektedir ( Çapar, 1978: 

177 ). Burada tanrıçanın başında surlu bir taç ile betimlenmesi Roma’nın 

korunmasındaki önemini belirtmektedir. Ayrıca yırtıcı hayvanlardan olan aslan ile 

betimlenmesi de el değmemiş vahşi doğa ile olan bağlantısını göstermektedir.       

Magna Mater’den bahsederken değinilmesi gereken diğer bir kutsal varlık 

Attis’dir. Romalı şairlerden olan Catulus’un bahsettiği bu bitki tanrısı, tanrıçanın 

aşığı olarak gösterilmiştir ( Çapar, 1978: 177 ). Kökeninin Mezopotamya’ya kadar 

uzandığına inanılan Attis’in Sümer tanrıçası olan İnanna’nın kocası Dumuzi 

(Tammuz) olduğu çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir ( Kınal, 1965: 15 - 20 ). Ancak 

buna karşın yukarıda adı geçen yazar Catulus Attis’i tanrı değil rahip olarak 

adlandırmaktadır. Güncel araştırmalarda buna dayanak olarak da Pessinus’daki 

Kybele tapınağının rahiplerine Attis denilmesi gösterilmektedir ( Çapar, 1978: 178 ).   

Magna Mater’in Roma’daki tapınağında bulunan rahiplerine Gallus ismi 

verilmekteydi. Tanrıça onuruna yapılan festivallerde ritüeller bu rahipler tarafından 

yürütülmüştür.  

Magna Mater onuruna düzenlenen festivallerin başında tanrıçanın şehre geldiği 

günde kutlanan Megalensia gelmektedir. Bu günde Roma’da tatil ilan edilirdi. Bu 

şenlik tanrıçanın şehre geldiği gün olan 4 Nisan’dan onuruna yapılan tapınağın 

tanrıçaya adanma günü olan 10 Nisan’a kadar sürmekteydi ( Çapar, 1978: 179 ). 

Festival sırasında Ludi Megalenses denilen tiyatro gösterileri 

gerçekleştirilmekteydi. Oyunlar ilk kez M.Ö. 194 yılında düzenlenmeye başlamıştır. 

Tanrıça onuruna inşa edilmiş olan tapınağın ön basamakları tiyatro gösterileri 

sırasında oturma sırası olarak kullanılıyordu. Ancak Plautus ve Terentius gibi komedi 

yazarlarının oyunlarının sergilenmesi için çok uzun olan tiyatro yerine yeni bir yapı 

kurulmaya karar verildi. M.Ö. 154 yılında Palatin yokuşunda bir taş tiyatro 

yapılmaya başlandı. Ancak tamamlanması mümkün olmadı ve daha sonra yıkıldı ( 

Çorbacı, 2007: 80 ). Yapının inşa edilememesine rağmen Terentius’un Andria ( 
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Andros Güzeli ) oyununun M.Ö. 166 yılında, Hecyra ( Kaynana ) oyununun M.Ö. 

165 yılında, Heautontimorumenos (Özünün Celladı) oyununun M.Ö. 163 yılında ve 

Eunychus ( Hadım ) oyununun M.Ö. 161 yılında festival sırasında sergilendiğini 

bilmekteyiz ( Sinanoğlu, 1971 - 72: 32 ). 

Festivalde gerçekleştirilen ritüeller ile alakalı çok fazla bilginin olmamasından 

dolayı tanrıçanın en köklü tapınım merkezi olan Phrygia’ya bakmak gerekmektedir. 

Burada gerçekleştirilen ritüeller Roma’da da taklit edilmiştir ( Çapar, 1978: 179 ).  

Erken zamanlarında festival sırasında Cerelia festivalinde olduğu gibi büyük 

ziyafetler veriliyordu. Ancak bu ziyafetler ilerleyen zamanda çok fazla israfa yol 

açtığı için devlet tarafından düzenlenmeye başlandı ve bu sayede harcamalar 

kısıtlanmaya başlandı. Sadece ziyafetler değil tapınım ile alakalı her şey devlet 

tarafından denetleniyordu. Bunun temel nedeni serbest bırakılması halinde devlete 

zarar verebilecek bazı adet ve ayinlerin ortaya çıkabilecek olmasıdır ( Çapar, 1978: 

180 ).  

Megalensia festivali sırasında tanrıça onuruna oyunlar düzenlenir ve rahipler 

dans ederek şehirde dolaşırlardı. Ev ev dolaşan bu rahipler tapınımın yaşamasını 

sağlamak amacıyla para topluyorlardı. Cicero, rahiplere verilen bu ayrıcalığın zararlı 

olduğunu, halkı boş inançlarla doldurup mali açıdan zarar verdiğini söylemektedir ( 

Çapar, 1978: 179 ). Devlet de bir müddet sonra bu durumu fark ederek 

vatandaşlarının kendilerini hadım ederek tanrıçanın rahibi olmasını yasaklamıştı. Bu 

kararın alınmasında halkın kapısına gelerek para isteyen ve halk arasında dilenci 

rahip olarak anılan Gallus’lara insanların tepki göstermesi önemli rol oynamış 

olmalıdır ( Çapar, 1978: 177 ). 

Getirilen bu yasaklara aykırı bazı uygulamalar da görülmektedir. Bunlardan en 

belirgin olanı İmparator Claudius ( M.S. 41 - 45 ) tarafından düzenlenen ve her sene 

15-27 Mart tarihleri arasında kutlanan festivaldir.  Festivalin ilk gününe “Canna 

İntrat” denilmekteydi. Başrahip olan “Archigallos” tarafından altı yaşında bir boğa 

dağa çıkarılarak kurban edilirdi. Yapılan ritüele bir rahibe ve kamış taşıyıcılar ( 

cannophori ) alayı eşlik ederdi. Bu seremoni ile Sangarios ( Sakarya )’un sazlıklarla 

dolu kıyılarına bırakılan Attis’in tanrıça Kybele ( Magna Mater ) tarafından 
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bulunması canlandırılıyordu. İkinci günde ise yine Attis ile alakalı bir tören 

gerçekleştiriliyordu. Attis’in altında saklandığı çam ağacını sembolize eden bir ağaç 

taşıyıcılar ( dendrophori ) tarafından tanrıçanın tapınağına taşınırdı. Burada taşınan 

çam ağacı aynı zamanda ölü durumda olan Attis’i sembolize ettiği için yün bantlarla 

sarılır ve menekşelerle asılırdı. Gerçekleştirilen bu törenin de mitolojik bir dayanağı 

bulunmaktaydı. Attis’in aşığı olan İo, sevdiğinin ölü bedenini yünler ile örtmüş ve 

Attis’in yere düşen kanlarından menekşeler çıkmıştır. Üçüncü güne gelindiğinde 

katılımcıların, Attis öldüğü zaman tanrıçanın duyduğu acıyı taklit ederek ağladıkları 

ve oruç tuttukları bilinmektedir. Bu sırada Archigallos ve Gallos’lar çılgın danslar 

sergiler, bağırır ve trans halinde vücutlarını dövüp, etlerini kesip kendilerini hadım  

ederlerdi ( Çapar, 1978: 181 ). Rahiplerin ritüeller sırasında bağırarak transa 

geçmeleri hadım sırasındaki acıyı önlemek için yapılıyor olmalıydı. Bunun yanı sıra 

uyuşturucu özelliği olan maddeler kullanıp kullanmadıkları bilinmemektedir.  

25 Mart’a gelindiğinde bir önceki gün çekilen acıların kovulmasını 

amaçlarmışçasına sevinç içinde şenlikler düzenlenirdi. Hilaria isminin verildiği 

günde Attis’in ilkbaharın gelişiyle beraber yeniden doğuşu olağandışı ziyafetler ve 

eğlencelerle kutlanırdı. Yorulan katılımcılar “Requietio” adı verilen ertesi günde 

dinlenerek son günde yapılacak ritüele hazır hale gelirlerdi. Son güne gelindiğinde 

diğer festivallerde de görülen bir ritüel gerçekleştirilirdi. Tanrıçanın heykeli bir alay 

eşliğinde Tiber nehrine dökülen Almo deresine götürülerek yıkanırdı. “Lavatia” 

denilen bu gün ile festival sona ermiş olurdu ( Çapar, 1978: 181 ). 

Bu festivallerin dışında yıl içinde bazı ayinler de tanrıça kültü içinde 

gerçekleştirilmiştir. Bunlara örnek olarak Taurobolium adı verilen boğa kurbanı ve 

Criobolium denilen koç kurbanı törenleri verilebilir. Ayin sırasında üzeri delikli 

kalaslar ile örtülmüş bir çukura inen rahip, üzerinde kesilen boğanın kanı ile banyo 

yapar. Bazen boğanın ardından Attis adına bir de koç kurban ediliyordu. Burada 

amacın Phrygia’da olduğu gibi dine girmeye aday olan kişiye kurban hayvanının 

kuvvetini aktarmak olduğu söylenebilir. Farklı bir yoruma göre ise banyo manevi 

bakımdan arınmayı ve yeniden doğuşu simgelemektedir.( Çapar, 1978: 181 - 182 ).   
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2.11. Saturnus Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Roma’nın bilinen en eski tanrılarından biridir. Yunan etkileşimi sonrasında da 

Kronos ile bir tutulmuştur ( Erhat, 1993: 267 ). Ayrıca Kronos’un Zeus tarafından 

tahttan indirildiği gibi Saturnus’ ta Iuppiter tarafından tahtından edilir ( Fink, 1997: 

294 ). Bunun üzerine Saturnus Roma’nın kurulacağı yere gelir ve Capitolium adı 

verilen tepede Saturnia adında etrafı surlar ile çevrili bir yerleşme yeri kurar. 

Kendisini burada yörenin eski bir tanrısı olan İanus karşılar. Saturnus yerli halka 

tarım ve bağcılık işlerini öğretir. Öğrendikleri sayesinde bolluk ve mutluluk içinde 

yaşayan insanlardan dolayı bu dönem, Latium bölgesinde altın çağ diye anılmaktadır 

( Erhat, 1993: 267 ).  

En eski Saturnus sunaklarından biri Capitolium’un eteklerinde bulunmaktaydı. 

M.Ö. 97 yılına gelindiğinde sunağın bulunduğu yere tanrı onuruna bir tapınak inşa 

edildi. Tapınak Roma için oldukça önemliydi çünkü devlet hazinesi bu tapınağın 

altında bulunan mahzende saklanıyordu ( Necatigil, 2006: 137 ). 

Tapınağın kuruluşu ile alakalı anlatılan Entoria efsanesinin uydurulma olduğu 

söylenmektedir. Efsaneye göre tanrı köylülere bağışladıklarının değerinin 

bilinmemesi üzerine sinirlenir ve üzerlerine bir veba salgını gönderir. Bunun üzerine 

Romalılar, tanrı onuruna tapınağı inşa ettirirler ( Erhat, 1993: 102 ). 

Roma’da tanrı onuruna 17 Aralık’ta Saturnalia adı verilen bayramlar kutlanırdı 

( Necatigil, 2006: 137 ). Festivalin Cicero dönemi ve ondan önceki dönemlerde yedi 

gün düzenlendiği ancak Augustus döneminde üç güne indirildiği bilinmektedir ( 

Sevgi, 2006: 38 ). Festival sırasında köleler çalışmaz, köle-efendi ilişkisi kalkar hatta 

tersine dönerdi. Köleler büyük bir hürriyete sahip olurlardı. Efendileriyle aynı 

sofrada yer içer, çoğu kere efendiler kölelerine hizmet ederlerdi ( Erhat, 1993: 102 ). 

Verilen ziyafetlerde Saturnalia Kralı seçilir ve eğlencelere katılanlar bu krala tabi 

olurlardı. Festival sırasında çeşitli hediyeler dağıtılır ve zenginler tarafından 

etraftakilere yüklü bahşişler verilirdi ( Necatigil, 2006: 137-138 ).  

Düzenlenen bu festival Hristiyan inancındaki Noel kutlamalarına 

benzemektedir. İnsanlar işlerine ara verir ve birbirlerine armağanlar verirken “bona 
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Saturnalia” diyerek birbirlerini kutlarlardı. Şehrin her yerinde mumlar yakılır ve 

şölen yemekleri yenirdi ( Friedell, 1999: 155 ). 

2.12. Faunus Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Roma dininin eski tanrılarından biri olan Faunus, Ficus’un oğlu ve Saturnus’un 

torunudur. Yunan etkisi ile sürülerin ve tarlaların koruyucusu Pan ile bir tutulmuştur 

( Erhat, 1993: 113 ). Roma’nın ıssız tabiat tanrısı olan Faunus ormanlarda gaipten 

haberler verirdi. Bu açıdan bakıldığında Faunus’un büyü yetisine sahip olduğu da 

anlaşılmaktadır ( Schilling, 2000: 271 ).  

Tanrının kült işlerini yürüten rahiplerine Luperci denilmekteydi. Luperci 

kelime olarak “kurta bağlılar” anlamına gelmekteydi ( Necatigil, 2006: 53 ). 

Tanrının kültü Roma’nın kuruluşuna dayanmaktaydı. Romulus ile Remus’un 

dişi kurt tarafından emzirildiği Lupercal mağarası Roma’nın en eski yerleşim yeri 

olan Palatinus tepesinin eteklerinde yer almaktaydı. Tanrı onuruna düzenlenen 

festival sırasında bu mağaranın da yeri bulunmaktaydı. Lupercalia ismi verilen 

festivalin isminin de bu mağaradan geldiği bilinmektedir ( Schilling, 2000: 271 ). 

Tanrı onuruna düzenlenen bu festivalin doğuşunda Faunus onuruna düzenlenmediği 

düşünülmektedir. Bunun iki temel nedeni belirtilmiştir. İlki Faunus isminin 

Lupercalia festivali ile özdeşleşmemesidir. Bu duruma açıklık getirmek isteyen 

araştırmacılar Faunus kelimesinin kökeninde “boğarak ölmek” olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Ancak bu yeterli olmamıştır. Çünkü tanrı onuruna düzenlenen 

festivalin düzenlendiği tarihin, M.Ö. 194 yılında Tiber Adası’nda sürü sahiplerinden 

( pecuarius ) toplanan bağışlarla yapılan tapınağın tamamlanma tarihi ile örtüşmediği 

görülmektedir ( Schilling, 2000: 271 ). Burada Faunus’un düzenlenen festivallere ne 

zaman girdiği tam olarak bilinmemektedir. Öyle ki M.Ö. III. yüzyılda Pan’ın Latince 

karşılığının Faunus değil Siluanus olduğunu dönemin yazarlarından Plautus’un 

eserlerinde görmekteyiz ( Schilling, 2000: 271 ).     

Faunus onuruna düzenlenen bu festival 15 Şubat tarihinde kutlanmaktaydı. 

Şenlik sırasında Luperciler daha önceden kurban edilmiş koçların postlarına 

bürünürlerdi ( Necatigil, 2006: 53 ). Lupercal’ın bulunduğu Palatinus tepesinin 

etrafında sanki büyülü bir çember çizmek istermişçesine koşarlardı. Festivalin 
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Februarius ( Şubat ) ayında düzenlenmesinde günahlardan arınmak için 

gerçekleştirilen bu ritüelin etkili olduğu düşünülmektedir ( Schilling, 2000: 271 ). 

Arınmanın yanı sıra ritüel ile toprağın verimliliğinin artırılması da amaçlanmaktaydı 

( Erhat, 1993: 113 ) 

Antik yazar Ovidius “Şubat ayının 15. Gününde Tiber Adası’ndaki Faunus 

sunağından dumanlar yükselir.” diyerek bu günde tanrı onuruna sunağında da 

ritüellerin gerçekleştirildiğini söylemektedir ( Schilling, 2000: 271 ). 

Tören sırasında Luperciler teke derisinden yapılan kayışlarla, gelip geçenlere 

vurmaktaydılar. Bu sayede kadınların doğurganlığının artacağına inanılıyordu. Bu 

uygulama Palatinus tepesinin etrafında uygulanıyordu ( Schilling, 2000: 959 ). 

2.13. Consus Onuruna Düzenlenen Festivaller 

Consus eski Roma tanrılarından biridir. İsmi gizlemek, örtmek anlamında 

kullanılan “condere” kelimesinden gelmekteydi ( Necatigil, 2006: 37 ). Buradan yola 

çıkarak Ceres onuruna düzenlenen festival sırasında rahipler tarafından anılan 

Conditor, ambarlama için kullanıldığından Consus ile alakalı olduğu düşünülebilir.  

Tanrının tapınağı ve sunağı Palatinus tepesi ile Aventinus tepesi arasındaki 

vadide yeraltında yapılmıştır ve üzeri toprak ile örtülüdür ( Necatigil, 2006: 37 - 38 ). 

Bu tapınak aynı zamanda bir çeşit ürün depolama mahzeni gibi kullanılmaktaydı ( 

Sevgi, 2006: 15 ).  

Tanrının, hasat toplama sırasındaki etkisinin yanı sıra tohum atma sırasında da 

etkisinin olduğu düşünülmektedir ( Fink, 1997: 83 ).  

Bu yorumun doğru olabileceği, tanrı onuruna yapılan festivalin yılda iki kez 

yapılmasına bakılarak söylenebilir. Festivallerden ilki 21 Ağustos’ta ikincisi ise 15 

Aralık tarihinde yapılmaktaydı ( Necatigil, 2006: 38 ). İkisine de Consulia adı 

verilmekteydi. 

Festival sırasında tanrı onuruna kurbanlar kesilirdi. Ancak bu kurban 

ritüelinden önce bir koşu düzenlenirdi ( Sevgi, 2006: 47 ). Bu koşunun 21 Ağustos’ta 

yapılan festivalde gerçekleştirildiği bilinmesine rağmen 15 Aralık’ta yapılıp 

yapılmadığı bilinmemektedir.  
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Bu festival ve tanrı Roma tarihi açısından önemlidir. Çünkü anlatılan bir olaya 

göre Sabinler tanrıya adanan bu festivalleri izlerken, Romalılar onların kadınlarını 

kaçırmışlardır.  
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Sonuç 

Antik dönemin iki büyük uygarlığı olan Yunan ve Roma toplumları yaşadıkları 

dönemde en dindar topluluklar olarak gösterilemese de, dinin bu topluluklar için 

önemli olduğunu anlamış bulunmaktayız.  

Bu topluluklardan Yunanlılara bakıldığında daha eski ve köklü bir dini 

yapılanması olduklarını görmekteyiz. Ahlak kavramlarının tam olarak oturmadığını 

ve insan kurbanı gibi çeşitli ritüelleri gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. İnsan 

kurbanının dışında kamçılama, çıplak olarak bağırarak etrafta gezme gibi ritüeller de 

Yunan halkının ahlak anlayışının Roma’dan daha farklı olduğunu göstermektedir. Bu 

konuda daha derinlemesine çalışmalar yapılmasını gizli ritüellere ait bilgilerin 

herhangi bir şekilde dışarıya sızmamış olması engellemektedir.  

Bunun dışında festivallerin kimi zaman sadece kadınlara kimi zaman ise sadece 

erkeklere açık olduğu görülmektedir. Fakat ilerleyen zamanda bu ayrımdan 

vazgeçilmiş ve kadınlar ile erkekler aynı festivallerde buluşmaya başlamışlardır.  

Tarım toplumu olan Yunanlılar da neredeyse bütün festivallerde toprak, ekin, 

tohum, bolluk, bereket ve hastalıklardan korunma temalarını içermekteydi. Özellikle 

salgın hastalıklardan delicesine korkan Yunan halkı her festivalde tanrılara bu 

konuda yakarmışlardır.  

Yunan uygarlığının, Dionysos onuruna düzenlediği festivaller sırasında 

sarhoşluğun verdiği etki ile dans eden rahip ve insanların hareketlerinin bir düzene 

oturması ve şiirlerin de eklenmesi ile sanat kollarından tiyatro meydana gelmiştir. 

İlerleyen zamanda bütün tanrıların onuruna düzenlenen tiyatro gösterileri komedya 

ve tragedya olarak ikiye ayrılmış ve verilmek istenen duyguya göre seçilerek 

sergilenmiştir. Gün geçtikçe gelişen tiyatro gösterileri bütün uygarlıkların dikkatini 

çekmiştir.  

Roma’ya gelindiğinde tarımın yanı sıra savaş konusunun da öne çıktığı 

görülmektedir. Yaz döneminde sürekli sefer halinde olan Roma yıl içerisinde ana 

teması savaş olan birçok festival düzenlemiştir. Bu festivaller tabi ki Roma’nın savaş 

tanrısı olan Mars onuruna düzenlenmekteydi.  
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Roma dininde savaş festivallerinin hepsinin Mars ile alakalı olduğu 

görülmektedir. Ancak tarım festivalleri için buradaki kesinlik söylenemez. Ana 

teması toprak, hasat ve tohum atma gibi konular olan şenlikler Roma dininde yer 

alan farklı kutsal varlıklar onuruna düzenlenmekteydi.  

Bu durumu açıklayan en mantıklı düşünce Roma dininin sınırlarının 

belirlenmemiş bir yapıya sahip olmasıdır. Yunanlılar başta olmak üzere etkileşim 

içinde oldukları bütün topluluklardan tanrılar devşiren Roma bu sebeple sürekli 

değişmiş ve gelişmiştir. Bu durum kaynaklardaki tezatları da açıklamaktadır.  

Roma’da tanrılar, kuruluştan itibaren gelenler ve daha sonradan alınanlar 

olarak ikiye ayrılabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi dışardan alınanların neredeyse 

tamamı Yunan kültüründen gelmekteydi. Öyle ki Yunan Pantheonu’nun tümünün 

Latin karşılıkları Roma’da tapınım görmüştür.  

Ancak Yunan ile Roma dini arasındaki en büyük fark Roma devletinin dine 

yaptığı baskılardır. Öyle ki imparatorlar kimi zaman bazı kültleri, festivalleri ya da 

çeşitli tanrılara kendini adayarak onların rahibi olunmasını yasaklamıştır. 

Festivallerin yasaklanmalarının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan ilki toplum ahlak 

ve düzenini bozacağından korkulmasıydı. Diğer bir sebebi devlete zarar verecek 

hareketlerin planlandığı yerler olarak görülmesidir. Örneğin, senatörlere 

düzenlenecek suikastların buralarda planlandığı ortaya çıkarılmıştır. Son olarak da 

festivaller sırasında düzenlenen ziyafetlerde oldukça büyük bir israfın 

gerçekleştiriliyor olmasıydı.  

Baskılar ve yasaklara rağmen devam eden toplanmaların, gizli olduklarında 

daha tehlikeli olacağı düşüncesiyle birçok imparator halkın katıldığı büyük resmi 

törenler yaparak bu gizli ritüelleri yok etmeye çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur. 

Ritüellerde dikkat çeken son husus Yunan topraklarında ortaya çıktığı bilinen 

tiyatronun da Roma’ya devşirilmiş olmasıdır. Önemli tiyatro yazarlarının kaleme 

aldığı oyunlar bu dönemin genel karakteri hakkında bilgi vermenin yanı sıra 

festivaller hakkında da bilgiler içermektedir.  
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Son olarak genel bir değerlendirme yapıldığında Antik Dönem bayram ve 

festivallerinin etkilerinin günümüze dek geldiği, hatta günümüzde kültürel ya da dini 

olarak düzenlenen birçok etkinliğin köklerinin bu döneme rastladığı anlaşılmıştır.  

Bunlara örnek olarak ilk defa M.S. 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen 

Nevruz kutlamaları gösterilebilir. Antik dönemde olduğu gibi baharın gelişinin 

kutlandığı bu törenler halen Mart ayının 21, 22 ya da 23. gününde kutlanmaktadır. 

Yeni yıl ile baharın uyanışının ana temasını oluşturduğu Nevruz, 2009 yılında 

Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu tarafından Dünya Manevi 

Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Bunun peşinden 2010 yılında 21 Mart tarihi 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünya Nevruz Bayramı” ilan 

edilmiştir.  

Diğer bir örnek de Miladi takvime göre 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez’dir. 

Mezopotamya ve Anadolu kökenli olduğu sanılan inanışın bir bahar kutlaması 

olduğu görülmektedir. İnanışa göre 5 Mayıs gecesinde kış günleri biter ve 4 Kasım’a 

kadar yaz günleri yaşanır. 5 Mayıs gecesinde insanlar özellikle gül ağacının altına 

isteklerinin küçük modellerini çizer ya da bırakırlar. Bu sayede yıl içerisinde 

hayallerinin gerçekleşeceğine inanılır. 6 Mayıs sabahında insanlar yeşillik, ağaçlık ya 

da sulak bir alana giderek taze bitkiler ve kuzu eti yenilir. Senenin ilk kuzusunun eti 

ve özellikle de ciğeri yenildiği zaman bunun şifa vereceğine inanılır. Ayrıca 

kırlardan toplanan çiçek veya otların kaynatılması ile şifalı bir su elde edildiğine 

inanılır. Bu suyun içilmesi ile şifa bulunurken, 40 gün bu su ile yıkanılması 

durumunda insanların güzelleşeceğine inanılır ( Ülkütaşır, 1975: 157 - 170 ). Burada 

aklımıza Antik Dönemde gerçekleştirilen kurban ritüelleri ve hayvanların etlerinin 

çiğ olarak yendiğinde şifa bulunacağına inanılması gelmektedir.  

Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilen 

Hıdırellez Ortodokslar tarafından Aya Yorgi, Katolikler tarafından ise St. Georges 

günü olarak kutlanmaktadır. 
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