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Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi’nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, 
serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan 
izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak 
okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir. 

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten 
kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl 
boyunca ilgili sayının içinde (Sayı VII: Ocak-Aralık 2021) yayımlanır. Aralık ayı sonunda 
ilgili yıla ait sayı tamamlanır. 

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi 
olarak görev yapmakta olan Dr. Tuna Akçay’ın kaleme aldığı Roma Dünyasında Ölüm Mezarlar, 
Ritüeller ve Öteki Dünya isimli kitabı Roma dünyasında ölüme nasıl bakıldığını Roma festivalleri, 
yas tutma şekilleri, kurban ritüeli, tanrılar ve mezar tipolojisi gibi kavramları inceleyerek okuyu-
cuyla buluşturmayı gaye edinmektedir. Kitap kapağının hemen iç kısmında Roma Dünyasının sı-
nırlarını gösteren bir dünya atlası bulunmaktadır. Bir sonraki sayfada ise kitabın künye bilgileri yer 
almaktadır. Başlangıçta İçindekiler (5-6), Önsöz (7-10) ve Giriş (11) kısmı mevcuttur. Yayının deva-
mında Kült, Ölü Kültü, Ritüeller, Kurban, Yas ve Festivaller (12-85); Roma İnancında Ölüm ile İlgili 
Tanrılar, Tanrıçalar ve Ruhlar (85-98) ve Roma Mezarları ve Mezar Tipolojisi (98-120) bulunmak-
tadır. En nihayetinde Kaynakça (121-125) ve Dizin (126-128) bölümleri ile eser sonlanmaktadır. 
Yayında Roma dünyasında ölüm, mezarlar, ritüeller ve öteki dünya ile ilgili yer alan bölümler aşa-
ğıda özet şeklinde sırası ile anlatılmıştır. 

Ölümün arkeolojinin en verimli konularından biri olduğundan bahseden yazar eserin Önsöz 
(7-10) kısmında ölüm ile ilgili pratiklerden elde edilen bilgiler ışığında Eski Çağ’a ışık tutulacağından 
bahseder. Ardından, eserde Roma’da dini inancın çıkarcılık üzerine kurulu olduğundan ve bu an-
layış bağlamında, tanrı ve tanrıçalara ya da ölenlerin ruhlarına, yaşayanların refahı için çeşitli ritü-
eller gerçekleştirildiği ve bu sayede ölenlerin ruhlarının sakinleştirildiğinden bahsedilir. Yayının 
Roma dünyasında ölüme nasıl bakıldığını; edebi, arkeolojik ve ikonografik kaynaklar incelenerek 
detaylarıyla açıklama gayesi barındırdığı görülmektedir. Son olarak yazar, öğrencileri ve eşi Hülya 
Yavuz Akçay’a yaptığı ithaf ile önsöz kısmını tamamlamaktadır. 

Eserin Giriş (11) kısmında ölüme dair uygulanan bütün ritüellerin yaşayanların iç huzurunu 
sağlamak ve bazı bilinmezlikleri ortadan kaldırmak için üretildiği ve uygulandığından bahsedilmek-
tedir. Bu bağlamda öncelikle konuyla alakalı kavramları anlamanın önemli olduğundan bahseden 
yazar kült kavramını detaylı bir şekilde tanımlamanın gerekliliğini belirterek giriş bölümünü ta-
mamlamaktadır. 

Kült (12-13) kavramının din bilimi açısından yerel özellikler taşıyan dini törenler olarak açık-
landığından bahseden yazar, aynı zamanda bir kültün nasıl oluşacağını da bu başlık altında okuyu-
cuya aktarmaktadır. Ardından Ölü Kültü (13-15) başlığı altında ölüm; hayatın sona ermesi, kimi 
inançlara göre de ruhun öteki dünyaya geçmesi ve sonsuzluğa kavuşması olarak tanımlanmakta-
dır. Yazar, ölü kültünü ise ölümün; korkulan, acı veren, geride kalanların hayatını doğrudan etkile-
yen özelliğinden dolayı yaşamaya devam edenlerin sahip oldukları inanç sistemi içerisinde bu 
olumsuz olaya karışı geliştirdikleri ve sürdürdükleri bir tavır olarak tanımlamaktadır. Kısaca eserde 
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ölü kültü, tanrılara olan bağlılığın ölüm olgusuyla ilgili ritüellerle ifade ediliş şekli olarak tanımlan-
mıştır. Eserin Roma Dünyasında Ölü Kültü (15-18) başlığı altında Roma dinini temel anlamda etki-
leyen en önemli kültürün Hellen kültürü olduğundan bahseden yazar devamında Roma dininin ve 
Roma ölü kültünün açıklanmasının Hellen inanç sisteminden kopuk olamayacağını okuyucuya ak-
tarır. Yazar; Roma dininin temelinin tanrıların huzurunu sağlamak üzerine kurulduğu ve bu temel 
anlayış içerisinde bayramlar, kurbanlar, çeşitli ritüellerin tanrıların yatıştırılması için gerçekleştiril-
diğini belirtmektedir. Devamında Roma ölü kültü için de bu inancın geçerli olduğundan bahseden 
yazar; ölen kişiler için yapılan her türlü tören ve uygulamanın ölen kişi için olduğu kadar geride 
kalanların huzur ve esenliğini sağlamayı amaçladığını da eser kapsamında okuyucuya iletmektedir.  

Yayının Roma Dünyasında Ölümün Kirliliği (18-20) başlığı altında ölümün yaşamı kirleten bir 
durum olarak görüldüğünden ve bulaşabilir olduğundan bahsedilmiş akabinde bu pragmatik dü-
şünce ve inanç sisteminin detayları anlatılarak zamanla bu inancın hangi şartlarla etkisini yitirdiği 
okuyucuya sunulmuştur. Eserin devamında Gömme İşlemi Öncesi Ritüeller başlığı altında (20-22) 
Roma ölü ritüellerinin kişinin öleceğinin anlaşıldığı andan itibaren başladığı ve o andan itibaren 
gerçekleştirilen ritüellerin detayları ile buradaki ritüellerin sosyal statüyle doğrudan ilişkili olduğu 
anlatılmaktadır. Yazar, Cenaze Alayı (22-24) başlığı altında korteje katılacak kişilerin kanun ile be-
lirlendiği cenaze yapma yetkisinin de yine kanunlarla kimlerden oluşabileceğini açıklamaktadır. 
Yayının Ölünün Gömülmesi (25-34) başlıklı bölümünde ölünün inhumasyon veya kremasyon yön-
temi ile defnedildiğinden bahsedilmektedir. Başlığın devamında yazar, yöntemleri detayları ile 
açıklamakta ve sosyal statüye göre uygulanan ritüelleri arkeolojik verileri de kullanarak okuyucuya 
aktarmaktadır. Gömme İşleminden Sonraki Ritüellerin anlatıldığı (34-36) bölümde yapılması gere-
ken ritüellerin yine kanunlarla standart hale geldiği ve cenaze dönüşünde akrabaların öncelikle 
yapması gereken işlemin ateş ve su ile arınma olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yazar, ölünün özel 
günlerinde ve belli zamanlarda yakılan kandillerle mezarlığının aydınlık kalması sağlanarak dönem 
dönem de ölü yemeği yenilerek anıldığını anlatır. Eserin Mezarlık Alanları, Inhumasyon ve Kremas-
yon (37-38) başlıklı bölümünde mezarlık alanların yerinin On İki Levha Kanun’larına göre belirlen-
diği bu kapsamda şehir içerisinde ölü gömülmesinin ve yakılmasının yasak olduğu anlatılmaktadır. 
Devamında ise Roma halkının süreç içerisinde inhumasyon ve kremasyona olan tutumlarının ra-
dikal değişiminden bahsedildiği görülmektedir. Roma Dininde Ev Kültleri ve Evlerde Gerçekleştiri-
len Ritüeller (41- 47) başlıklı kısmında ise ev kültlerinin gündelik yaşamı biçimlendirmek gibi bir 
özelliği olduğundan, evin huzurunu ve bereketini arttırmak için yapıldığından bahsedilmektedir.  

Roma Festivalleri (47-72) ve bu kapsamda uygulanan çeşitli ritüellerden bahsedilen bir diğer 
bölümde özet olarak Romalıların tanrılar ile iletişim halinde olmak, tanrıların huzurunu sağlamak 
için dua etmek ve kurban kesmek gerektiğini düşündüklerinden ötürü belirli zamanların ritüel gün-
leri olarak belirlendiği anlatılır. Festival günlerinin nasıl belirlendiği, hangi mekanlarda hangi pra-
tiklerin gerçekleştirileceği bölümün devamında detaylıca okuyucuya sunulmaktadır. Ardından, 
ölen kişilerin anısını onurlandırmak için mezarlara taşınan sunu ve kurban festivali olan Parentalia- 
Feralia Festivali ve ölülerin kötü korkunç ruhlarını kendi evlerinden kovmak için yaptıkları Lemuria 
Festivali ve ritüelleri eserde yer bulmaktadır. Yazar kitabında; öldükten sonra cesedi topraklarına 
dönmeyen kişiler için yakınlarının Roma Ölü Kültü gereği kişinin ruhunun öteki dünyaya geçişini 
kolaylaştırmak için sembolik bir mezar yaptırmasının (Kenotaph) zorunlu olduğundan da bahset-
mektedir.  

Roma Mezar Yazıtlarında Ölüm (72-85) başlığı altında Roma’da ölümün her alanda her sosyal 
sınıfta her yaşta hissedilen bir gerçek olduğunu mezar yazıtlarından elde edilen veriler ışığında 
kolayca anlaşıldığından bahsetmiş ve konu hakkında çarpıcı örnekler vererek başlığı detaylandır-
mıştır. Aynı zamanda verilen örneklerle dönem itibari ile meydana gelen ölümlerin kamu güvenliği 
eksikliğinden kaynaklandığını da okuyucuyla paylaşmaktadır. Devamında Roma nüfusu hakkında 
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çeşitli dönemlere göre veriler paylaşan Yazar yaşamı etkileyen faktörler olan salgın ve savaş gibi 
sebeplere de değinerek Roma vatandaşının ortalama yaşam süresinin 30-40 yaş aralığının genel 
kabul gören ortalama olduğunu okuyucularına aktarmaktadır.  

Kitabın Roma İnancında Ölüm ile İlgili Tanrılar, Tanrıçalar ve Ruhlar (85-98) bölümü Dii inferi, 
ölüm ve yer altı dünyasıyla ilşkili Roma tanrılarının genel ismi ile başlamakta ve döneme ait birçok 
tanrı, tanrıça ve ruh figürlerle detaylı bir şekilde okuyucuya aktarılmaktadır. 

Roma Mezarları ve Mezar Tipolojisi (99-120) başlıklı kitabın son bölümünde ise yazar mezar-
ların mimarisinin iklim, coğrafi yapı, kültürel farklılık ve inanç çeşitliliği gibi faktörlerle belirlendiğini 
anlatmaktadır. Ayrıca, ölümden sonraki yaşamın olduğuna duyulan inancın da mezar mimarisinde 
göz önünde bulundurulması gereken bir unsur olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda mezar tipoloji-
lerini inceleyen yazar sosyal statüsü yüksek kişilerin tapınak planlı anıtsal mezarlar yaptırdığından 
bahsetmektedir. Ardından eser dahilinde lahitlerin özelliklerinden, çeşitlerinden ve Hristiyanlığın 
kabulü ile pagan inançlarına sahip kimselere ait lahitlerde azalma meydana geldiğinden bahsedilir. 
Son olarak ise Roma dünyasına ait diğer mezar tipolojileri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Yazar, Bibliografya (121-125) ile devam ettiği eserinde Roma Dünyasında Ölüm Mezarlar, Ri-
tüeller ve Öteki Dünya ile ilgili bilgileri birçok seçkin antik kaynak ve epigrafik veri ve ikonografik 
tasviri kullanarak okuyucuya sunmuştur.  

Kitabın son bölümü olan Dizin (126-128) kısmında ise terimsel kelime ve bilgi parçacıklarına 
ulaşmak için oluşturulmuş ayrıntılı alfabetik liste okuyucuya sunulmuş ve eser noktalanmıştır. 
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