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1. EKOLOJİ VE ÇEVRE

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yunanistan’ın Coğrafyası, İklimi ve Doğal Kaynakları
1.2. Tarım ve Hayvancılık
1.3. Doğal Kaynaklar
1.4. Antik Çağ’da Yunanistan ve Ekoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunanistan coğrafyası ve ikliminin toplum üzerindeki etkisi nedir?
2) Yunanistan’ın doğal kaynakları nelerdir?
3) Yunan literatüründe çevre ve çevrenin korunması hakkındaki düşünceler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yunanistan’ın Coğrafyası,
İklimi ve Doğal Kaynakları

Yunanistan’ın coğrafi
özelliklerinin nüfusa etkisi

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Tarım ve Hayvancılık

Antik Yunanların geçim
kaynakları ve ticaret
kalemleri

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Doğal Kaynaklar

Yunanistan’ın yer üstü ve
yeraltı kaynakları; bunların
işlenmesi

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Antik Çağ’da Yunanistan ve
Ekoloji

Antik Yunan’da çevre bilinci Konu üzerinde daha ayrıntılı
ve ekolojik görüşler
okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Antik Yunanistan



Tarım



Hayvancılık



Doğal kaynaklar



Sulama



Platon



Aristoteles
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Giriş
Bu bölümde Yunanistan’ın coğrafi yapısı ve iklimi ile doğal kaynakları ele alındıktan
sonra Yunanların çevreye bakışı, ekolojik dengeyle ilgili görüşleri ve çevreyle doğal kaynakları
korumaya yönelik aldıkları tedbirlerden bahsedilecektir.
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1.1. Yunanistan’ın Coğrafyası, İklimi ve Doğal Kaynakları
Yunan kültürü Roma’nın aksine “Akdeniz” olarak tanımladığımız çevrenin dışında çok
nadir çıkmıştır. Kuzey ve güney yarımkürelerde tipik Akdeniz iklimi 35° enlemde ya da ona
yakındır ve bu iklim tipinin görüldüğü yerlerin denize kıyısı bulunmaktadır. Aslında Antik
Yunan yerleşmeleri Akdeniz’i çevreleyen sınır toprakların ötesinde de görülür. Zeytin ağacının
soğuğa dayanıklılık derecesi genellikle Akdeniz kuşağının, dolayısıyla Yunan kültürünün sınırı
olarak görülmüştür. Ancak zeytin yetiştiriciliğinin yapılmadığı iç dağlık kesimler de Yunanlar
tarafından kullanılmıştır. Her ne kadar Akdeniz iklimi ılık ve yağışlı kışlar ve kuru, sıcak
yazlarla tanımlansa da çeşitlilik en belirgin özelliğidir. Avrupa’nın en yağışlı ve kuru bölgeleri
Akdeniz kuşağında yer alır. Yer şekilleri de benzer bir çeşitlilik göstermekle birlikte engebeli
ve sıklıkla dağlık araziler tipiktir; ovaların olduğu yerler sınırlıdır. Yunanistan’ın dörtte üçü
dağlıktır ve topraklarının da sadece beşte biri tarıma uygundur, fakat kıyı ovaları ve belirli iç
bölgeler verimlidir. Akdeniz ikliminde yağışlar istikrarsızdır ve bu da tarımı etkilemiştir. Belirli
bir yerde bile yağışlar yıldan yıla değişebilmektedir. Genellikle yağışın büyük kısmı Eylül
ortası ve Nisan arasında gerçekleşir. Nispeten düşük yağış ve uzun kurak yazlar yüzünden
Akdeniz’de ve özel olarak Yunanistan’da sürekli akan önemli nehir sayısı –Eurotas ve Strymon
dışında- azdır. Dolayısıyla Yunanlar yer altı su kaynaklarına yönelmişlerdir. Atina agorasında
Miken döneminden beri kuyular açılmıştır. Solon şehirde kuyu açılmasını teşvik etmiş ve
kazılar hem agorada hem de civarında düzinelerce kuyu ortaya çıkarmıştır. Arkaik ve Klasik
dönemlerden bilinen şişe şeklindeki sarnıçlar MÖ 4. yüzyıldan itibaren Atina evlerinde standart
hâle gelmiştir.

Harita1: Yunanistan’ın Yapış ve Yükselti Haritası (Isager- Skydsgaard, Ancient Greek
Agriculture)
Dolayısıyla su Yunan şehirleri için çok önemliydi. Platon ağaçlar dikerek suyun
kirlenmemesine özen gösterilmesini istemiştir. Aristoteles içme suyunun sulama suyundan ayrı

7

muhafaza edilmesini salık vermiştir. Şehir büyüdükçe su ihtiyacını karşılamak üzere su
kemerleri inşa edilmiştir. Atinalı mühendisler su nakli için Pentelikon Dağı’ndan şehre her 15
metrede dikey bir havalandırma kuyusu olan bir yer altı tüneli inşa etmişledir. Meton ise
Pireaeus’a başka bir su kemeri yapmıştır. Şehirde Themistokles’in de zamanında ifa ettiği su
tedarikiyle ilgilenen bir memur vardı. Su kaynaklarının saflığı değişiyordu ve Attaleialı
Athenaios’un MS 50’de suyun temizliği hakkında bir eser yazdığını biliyoruz. Yakın Doğu ve
Mısır’daki Fırat, Dicle ve Nil gibi sürekli akan benzer büyük nehirler Yunanistan’da
bulunmadığından tarım yağışa bağlı gelişmiştir. Ancak MÖ 4. yüzyılda Mısır’da kalıcı olarak
yerleştikleri zaman Yunanlar sulama tarımına ciddi ilgi duymaya başlamışlardır. Bunun dışında
Yunanistan’da bilinen en büyük sulama projesine Euboia’daki Eretria’da MÖ 4. yüzyılda
girişilmiştir (IG 12.9.191). Dolayısıyla her türlü tarım ürünü için kışın yağmurun toprağın
derinlerine nüfuz etmesini sağlayacak ve yazın da nem kaybını azaltacak dikkatli toprak işleme
teknikleri uygulanmıştır. Romalıların aksine Yunanlar sulama için toprağın derin
tabakalarından su çıkarmak için gelişmiş bir teknolojiye sahip değildi. Bu yüzden sulama temel
olarak suyun kaynaklardan yönlendirilmesine dayanmaktaydı. Teraslama günümüzde
Yunanistan’da tepe yamaçlarında yapılmasına karşın, Antik Çağ’da ne kadar yaygın olduğu
kesin değildir; terasların kullanımına dair kanıtlar muğlaktır ve böyle arazilerin günümüze
kadar gelme olasılığı çok zayıftır. En ikna edici kanıt Delos’tan gelmektedir. Teraslamanın
yaygınlık derecesini tespit etmek zordur; ana amacı sadece kayalardan kurtulmak değil, aynı
zamanda toprağı yerinde tutarak tarım için yer açmak ve kış yağmurlarında su akışını
yavaşlatmaktır. Alternatif olarak Yunanların yamaçlara asmalar ve her türlü meyve ağacı diktiği
bilinmektedir (Theoph. De Caus. Pl. 3.6.3-4). Ağaçların da çevresi düzenli şekilde kazılarak
yabani otlar temizlenir ve bu hendekler suyu tutarak toprağın nemli kalmasını sağlar.
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Harita 2: Antik Yunanistan’ın bölgeleri (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD arşivi)
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Harita 3: Yunanistan Bitki Örtüsü Haritası
(Isager- Skydsgaard, Ancient Greek Agriculture)

1.2. Tarım ve Hayvancılık
Yunanların kullandığı tarım aletleri basitti. Basit sabanlar Akdeniz bölgesinin sığ
toprakları için uygundu; derin pulluk, toprağın yapısına ve köklere zarar verebilirdi. Yunanlar
kürek ya da beli bilmiyorlardı ve tarım aletlerinde neredeyse hiç metal kullanmıyorlardı. Bunun
yerine obsidyen tercih ediliyordu. Mahsuller genellikle iki yıllık bir döngü içinde ekiliyordu;
hasadı takip eden yıl toprak zenginliğini kaybetmesin ve zararlı böcek ve hastalıklar
önlenebilsin diye nadasa bırakılıyor, ertesi yıl devam ediliyordu. Bazen nadasa bırakmak yerine
baklagillerin ekildiği anlaşılmaktadır. Atina ve Attika’da zeytin ana mahsul olarak el üzerinde
tutulmaktaydı. Yiyecek, yakacak ve sabun olarak kullanılmasının dışında, Atina zeytinyağı
kaliteli addedildiğinde yarı lüks bir mal olarak ihraç edilmekteydi. Ekildikten on sene sonra,
kökler tam anlamıyla tutunduğunda, zeyin ağaçları sulamaya ihtiyaç duymaktaydı. Ardından
yağın çıkarılması hayli emek isteyen bir işti. Attika çevresinde birçok kutsal zeytin ağacının
bulunması bununla ilgili olabilir.
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Tahıllar antik Yunanistan’ın en önemli tarımsal ürünü olarak normal bir diyetteki
kalorinin %70-75’ini sağlıyordu. Arpa ve buğday arasındaki seçim kısmen toprak tipi kısmen
de yağışa göre yapılıyordu. Bu açıdan kuraklığa, alkali topraklara ve tuzlu ortamlara buğdaydan
daha dayanıklı olan arpa buğdaya göre öne çıkmaktadır. Ekmek için daha uygun olduğundan
buğday Yunanlar tarafından daha fazla tercih edilmekteydi; ideal şartları sağlamayan ortamlara
dayanamadığından bir tür lüks ürün olarak görülüyordu ve belki de sıradan insanlar tarafından
pek tüketilmiyordu. Bunların dışında mercimek, burçak, darı, nohut, bezelye, akdarı da
yetiştirilyordu. Bunlar üç nedenden dolayı buğday ve arpanın yanında önemliydiler: 1) Fakirler
için buğday arpa ya da mısır bulunmadığında veya hasat kötü geçtiğinde alternatif sağlıyorlardı;
2) Fakirler diğer ürünlerden alamadıkları proteini bunlardan tamamlayabiliyordu; 3) baklagiller
ekimiyle toprağın nitrojenini telafi etmenin bilinmemesine ve tahıl-baklagil döngüsü yerine
tahıl-çıplak nadas döngüsünden daha az kalori vermesine karşın, baklagillerin bir tür “yeşil
gübre” olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
MÖ 5 ve 4. yüzyıllarda Attika 2500 m2’lik bir alanı kaplıyordu ve yaklaşık 250.000
kişilik nüfusun 50.000 kadarı Atina’da yaşamaktaydı. Ekilebilir arazinin yaklaşık %5,5’i tahıl
için ayrılmıştı ve MÖ 329/328’de 27.000 medimnos (yaklaşık 1000 ton) buğday ve 340.000
medimnos (11.400 ton) arpa üretmişti ve bu da 50-60.000 insanı besleyebilecek bir rakamdı.
Buna ilaveten MÖ 4. yüzyılda her yıl 13.000 kişiyi besleyebilecek 800.000 medimnos (27.000
ton) tahıl -yarısı Karadeniz’den gelmekteydi (Dem. 20.31 vd.)- ithal ediliyordu. Bu yüzden
Atina için Boğazlar ile Doğu Akdeniz’in kontrolü hayati önem taşıyordu.
Şarap üzümü (vitis vinifera sativa) Kafkaslar’da en azından Neolitik dönemden beri
mevcuttu ve Yunan dünyasına da Mikenlerle birlikte tam anlamıyla yerleşmiştir. Antik Çağ
yazarları bağcılığın Karadeniz’den Fransa ve İspanya’ya kadar yayılmasının Klasik kültürle
ilişkili olduğunun farkındaydılar. Mesela Iustinus Phokaia’lıların (modern Foça) Gallia’lılar
sadece şehir hayatını ve kurumları değil, fakat aynı zamanda bağcılığı da öğrettiğini yazmıştır
(43.4). Bununla birlikte Theophrastos gibi kaynaklar bile bağcılık hakkında detaylı bilgi
vermemektedirler. Buna karşın Romalı çiftçilik yazarları ve Plinius çok daha ayrıntılıdır.
Modern yetiştirme ve budama teknikleri antik Yunanistan’da bilinmekteydi: kafesler, destekle
ya da ağaç gövdesi üzerinde yetiştirme vb. Bununla birlikte Romalılar en kaliteli şarapların
ancak ağaçlar üzerinde yetişenler olduğuna inanıyorlardı (Plin. HN 178.199). Ünlü Yunan
şarapları konusunda ise Athenaios Kos, Khios, Thasos, Ledbos ve Rodos adalarını övmektedir
(1.27d). Bunlardan bazılarının, özellike Kos şarabının ortak özelliği, şaraba yumuşaklık
kazandırmak için deniz suyuyla mayalandırılmalarıdır (Plin. HN 14.120). Bununla birlikte
antik yazarların şarap uzmanı olmadıklarını, çoğu görüşlerinin şarapları iyileştirici
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özelliklerinden dolayı tercih eden tıp yazarlarından aldıklarını unutmamak gerekir. Dolayısıyla
bağcılık adalarda Attika’da olduğundan daha önemliydi ve ihracatın çoğu da adalardan
yapılmaktaydı.
Kira sözleşmeleri ve diğer arazi kayırlarını içeren Attika Stelleri sadece badem ve
inciri saklanan meyveler olarak kaydetmiştir, fakat elma, armut, nar ve ayva ağaçlarıın
yetiştirildiği Theophrastos tarafından nakledilir. Ceviz, fındık, kestane gibi yemişlerin
toplanmıştır, ancak bunlar hiçbir zaman geniş tarım alanlarında yetiştirilmemiştir.
Ekilebilir alanlar arasında ağaç yetiştirme yakın geçmişte düzenli şekilde
uygulanmasına rağmen, ağaçların etrafından kanal açılması gerektiğinden Antik Çağ’da daha
az başvurulan bir yöntem olmalıydı. Köklere su gitmesini sağlamak, toprağın nemliliğini
sağlamak ve yabani otların yetişmesini önlemek için ağaçların etrafından yıl boyunca sürekli
kanal açılması gerekiyordu. Yunanlar zeytin ve incir ağaçlarıyla asmaları aşı dalları, tohum
tomurcukları ve çubuk aşısıyla yetiştiriyorlardı (Theoph. Caus. pl. 1.6.1-10).
Yunan şehirlerinde tarımsal işgücü geleneksel olarak fethedilmiş toprakların
sakinleri ya da baskı altındaki gruplara empoze eidlen zorunlu çalışmayla desteklenmiştir: Bu
nüfus Sparta’da helot, Thessalia’da penestai, Girit’te klarotai ve oiketai vb. isimler altında
genel tarımsal üretime katkı sağlıyorlardı. Attika’da ise Solon’un kanunları fakir Atinalılaırn
zenginlere tabi olmasını yasaklamıştır. Bu düzenleme Attika tarımında fakir arazi sahiplerinin
bile kölelere sahip olmasını kısmen açıklayabilir.
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Harita 4: Yunanistan’da Zeytincilik Yapılan Bölgeler (Philip, Classical Landscape with
Figures)
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Harita 5: Antik Yunanistan’da Şarabıyla Ünlü Yerler
(http://winefolly.com/update/what-did-the-greek-god-of-wine-drink/)

Harita 6: MS 1 - 2. Yüzyılda Akdeniz’deki Önemli Tarım Alanları (Brill’s New Pauly)
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Yaylacılığın antik Yunan dünyasında çok gelişmiş olmadığı düşünülmektedir. Yunan
polislerinin bölgeciliği ve egemenlik alanlarının nispeten sınırlı oluşu uzun mesafe
yaylacılığına engel teşkil edecekti. Öte yandan kısa mesafeli yaylacılığın yapıldığına dair
ipuçları vardır. Güney Attika’daki kazılmış birkaç kır eviden biri olan Vari Evi, Hymettos
Dağı’ndaki bir kırsal Pan kutsal alanına çıkan yol üzerinde bulunuyordu. Buradaki buluntular
şehir evlerinden farklı olarak hayvanlar için büyük bir çevre duvarı, kil kovan fragmanları vb.
türdendir. Bölgede arazi hem otlatmaya çok uygundu hem de Hymettos Dağı balıyla ünlüydü.
Orta Peloponnesos’ta, Tegea yakınlarındaki Athena Alea Tapınağı’dan gelen MÖ 4. yüzyılın
başına ait bir yazıt (IG 5.2), kutsal alanda hayvan otlatmaya dair düzenlemeler içerir. Anlaşılan
kutsal alan Arkadia’daki iyi bilinen bir yaylacılık güzergâhı üzerinde bulunuyordu.

1.3. Doğal Kaynaklar
Yunanistan’da bazı değerli gümüş madenleri bulunuyordu: Atina’nın
güneydoğusundaki Laurion’da MÖ 5. yüzyılın başında bulunan yeni bir damar şehrin
gelişimine çok büyük katkı sağlamıştır. Güneyindeki Siphnos Adası’nda Arkaik Dönem’de
adanın gelişmesini sağlayan zengin gümüş yataklarına sahipti, ama denizin madenleri
doldurmasıyla kullanılmaz hâle gelmiştir. Strymon Nehri’nin doğusundaki altın ve gümüş
zengini bölge için Yunan şehirleri rekabet etmişlerdir. Sadece çok seyrek bakır yatakları
mevcuttur. Bunların en önemlileri Makedonya ve Trakya’da bulunuyordu. Bunlardan sonra
Euboia ve Lakonia bakır yatakları gelmektedir. Bakır büyük ölçüde Kıbrıs’tan ithal ediliyordu.
Tunç için gereken kalayın ise nereden geldiği belli değildir; Toroslar, Afganistan ya da
İngiltere’de Cornwall adaylar arasındadır. Demir, Kuzeydoğu Anadolu’da modern
Ermenistan’a kadar bulunuyordu. Bunun dışında Etruria’dan da demir ithal edilmiştir. Gemi
inşası için gerekli malzemeler de Yunanistan’da çok azdır. Kereste denize yakın bölgelerde çok
az bulunuyordu; bu yüzden Makedonya, Trakya ya da Troia yakınındaki Ida Dağı’ndan
getiriliyordu. Zift ve dayanıklı yelken bezi de Yunanistan’da üretilemiyordu.

1.4. Antik Çağ’da Yunanistan ve Ekoloji
Doğa üzerindeki insan etkisi milattan önce ve sonraki yüzyıllarda artmıştır. Bunun
sebebi insan nüfusunun istikrarsız, fakat genel artışı ve büyük imparatorlukların ortaya çıkışıdır.
Bunlar sulama kanalları, yol yapımı, yamaçların akaçlanması, madencilik ve ağaç kesimi için
topraklarındaki insanları büyük projeleri gerçekleştirmek üzere organize edebilmişlerdir. Bütün
bunlar ormansızlaşma, vahşi hayatın yok olması, aşırı otlatma, erozyon, su ve ses kirliliğiyle
birlikte insan sağlığını etkileyen çeşitli sorunlara yol açmıştır. Hayatın tekliği ve yaşayan tüm
canlılar saygı etiğini savunan, dolayısıyla doğanın korunmasını destekleyen dünya görüşleri
antik Yunan dünyasında özellikle Pythagoras ve Pythagorasçılarda görülebilir. Pythagoras’ın
hocası Pherekydes dünyanın tek bir yaşayan varlık, Empedokles ise canlı ve zeki olduğunu
söylemekteydi. Onlar evreni (kosmos) insanlar ve diğer canlıların parçası olduğu bir organizma
olarak açıklıyorlardı. Platon onları izleyerek kosmosun yaşayan tüm canlıların bir parçası ve
doğaya eş bir varlık olduğunu söylemiştir (Tim. 30d) , Böyle bir evren tarifi, düşünürlerin
evrenin organik birliği dâhilinde elementlerin ve canlıların karşılıklı döngüsel etkileşiminden
bahsetmelerine yol açmıştır. Gerçek bir yaratılış yerine, sonu ve başı belli olmayan bir
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döngüden bahsedilebilirdi. Bu fikirler ekolojik düşüncenin felsefi temelini meydana
getirmişlerdir. Aristoteles de canlıların parçası olduğu organik bir bütün hâlindeki evren
tasavvurunu ortaya koymuştur (Metaph. 107a 17-20). Bitkilerin, hayvanların ve insanların
sadece bireysel varlıklar olmayıp doğasını paylaştıkları sistemin bir parçasını meydana
getirdikleri düşüncesi, en azından teoride yaşayan canlıların birbirleri ve doğayla ilişkilerini de
kapsayan ekolojik düşüncenin mümkün olduğunu göstermektedir. Pythagorasçılar ve Platon
gibi bazılarının etik öğretileri aynı zaman da yaşayan herhangi bir canlının öldürülmemesini
savunur. Pythagorasçılar insanlar da dâhil tüm canlı varlıkların ortak kökleri ve doğal bağları
olduğunu savunduklarından hepsine saygı gösterilmesinden yanaydılar. Süt, peynir, zeytinyağı
ve şarap gibi birçok yiyecek bitki ve hayvanların hayatına son vermeden elde edilebilirdi.
Yunanistan’ın Antik Çağ’daki ekolojik durumu hakkında fazla bilgimiz yoktur, ancak
aşağıda göreceğimiz gibi Klasik Dönem’e gelindiğinde bazı yazarlarda en azından Attika’nın
ormansızlaşmasıyla ilgili birkaç ifade bulmak mümkündür. Homeros sadece bir yerde domuz
avından bahsederken canlı ve oldukça sık bir bitki örtüsü tasviri yapar (Od. 19.439-443).
Homeros destanlarında şehirlerle coğrafi özellikleriyle ilgili verilen sıfatlar -ormanlık
Zakynthos (Od. 9.24), Samothrake (Il. 13.12) gibi- ise bir fikir yürütmek için yetersiz
kalmaktadır. Daha sonraki Yunan yazarları erken dönemlerden itibaren birçok çevresel
değişimi insan faaliyetlerine bağlamışlardır. İnsanlar, toprağın doğal bakıcıları ve
bekçileriydiler. Bunun yansıması olarak Yunan düşününde insanların evlerini nasıl
düzenlemeleri gerektiği ve geçimlerini nasıl sağladıklarına dair fikirler yürütülmüştür. Bir şehir
ya da millet doğal çevreyle uyum içinde yaşayacak şekilde düzenlenebilir miydi? Hippokrates
şehir planının ve kolaylaştırıcı unsurlarının sakinlerinin hayatını ve psikolojisini nasıl
rahatlatacağını tartışır. Şehrin rüzgârlara ve güneş ışığına açık olmasına, suyun ve toprağın
kalitesine, bataklıklardan uzak konumlanmasına dikkat çeker (Aer. 10). Daha sonra Aristoteles
(Pol. 1330a-b) gibi düşünürler bu fikirleri uygulanabilir kurallar hâlinde
sistematikleştirmişlerdir. Filozoflar doğal kaynakların yetersizliğinden ziyade sosyal kontrol
için şehir nüfusunun sınırlandırılması gerektiğini düşünmüşlerse de (Platon 8000 erkek
vatandaş, Aristoteles ise insanların birbirini duyup görebileceği kadar), Atina çok daha
kalabalık bir şehirdi; belki 100.000 sakini vardı. Hippodamos ızgara, Meton da gök cisimlerine
göre şehir planlaması yapmışlardır, fakat şehir sadece bu plan dâhilindeki yapılar ve insanlardan
değildi; ekosistemi yiyecek ve diğer kaynakları barındıran doğal çevresini de kaçınılmaz olarak
içermekteydi. Filozoflar bir şehrin kendine yeter, yani doğal kaynaklarını kendi egemenlik
alanından elde etmesini savunuyorlardı, ancak bu Atina’da hiçbir zaman gerçekleşmemiştir.
Atina çevresindeki zeytinlikler, bağlar ve bahçeler için çeşitli düzenlemeler getirmişti. Mesela
zeytinlik sahipleri her bir ağaç için belirli miktarda zeytinyağını vergi olarak ödemek
zorundaydı ve herhangi bir yılda ikiden fazla ağacı sökmeleri yasaktı. Ksenophon insanların
doğal çevreleriyle nasıl bir ilişkide olmaları gerektiğini yazmıştır. Ksenophon öncelikle
insanların bir tanrıça gibi topraktan öğrenmesini ister; bir öğretmen olarak toprak açıktır ve bir
şey saklamaz. Doğru tarım için önce toprağın incelenmesi, etrafta ve komşuda nelerin
yetiştiğine dikkat edilmelidir. İyi bir çiftçi ihmal edilmiş toprağı alarak bunu tedavi etmelidir
(Oec. 5.12, 20.14,16. 2-3, 16.5).
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Atina yakınlarındaki dağlarda bulunan ormanlar inşaat, madencilik, ısınma, gemicilik
gibi amaçlar için kullanılmıştır. MÖ 5. yüzyılın ortalarında gelindiğinde Attika büyük ölçüde
ormansızlaşmış ve keçilerin otlatılmasıyla yakacak odun ihtiyacı yüzünden kayıpların yeri
doldurulamamıştır. Attika’daki ormansızlaşma ve erozyonun en açık şekilde belirtildiği kaynak
Platon’un Kritias diyalogudur. Burada filozof kendi zamanında binalarda yamaçlardaki
ormanlardan getirilmiş büyük keresteleri görebildiğini, ama şimdi buralarda kısa bitkilerin
yetiştiğini söyler (111b-d). Ancak diyalog Atina ile Atlantis arasındaki farazi bir savaştan
bahsettiği için bunun gerçeği yansıtmadığı da ileri sürülmüştür. Bunun sonucunda ormanları
tutamadığı yağmur suları denize akmaya başlamış, eski kaynakları kurutmuş ve toprağı da peşi
sıra sürüklemiştir. Platon çeşitli tedbirler önerir: keçilere göz kulak olunmalı, gelişigüzel
yakacak odun toplanmasına izin verilmemeli ve odun tedariki ormancıların kontrolü altında
olmalıdır (Leg. 639a, 843c, 849d). Aristoteles de ormancılar ve “şehrin koruyucuları” dediği
bir heyetin benzer bir görevi yerine getirmesi gerektiğini yazar (Pol. 1331a-b) . Ne var ki
pratikte Attika ormanlarını kaybetmeye devam etti ve bu da Atinalıları dışarıda kereste
kaynakları aramaya itti. Diplomatlar ormanlık Makedonya gibi ülkelerle kereste ticareti
sağlama almaya çalıştılar. Atinalı koloniciler ormanlık Khalkidike ve İtalya’ya gönderildiler.
Antandros gibi kereste üreten şehirler Atina’nın hegemonyasına zorla sokuldu ve kereste
ticareti Korinthos gibi şehirlerle bir sorun hâline geldi. Alkibades felaketle sonuçlanan Sicilya
seferini savunurken argümanlarından biri adanın ormanlarına erişim elde etmekti (Thuc. 6.90).
Klasik Dönem’in sonlarında bu ormanlık alanlar tükenmişti. Aristoteles’in öğrencisi
Theophrastos Ege çevresindeki bitki türlerini sayarken Atina’nın Makedonia ve Küçük
Asya’dan gelen keresteye bağımlı olduğunu söylüyordu (Hist. pl. 5.8).
Antik kaynaklardaki ifadelere ve bunlara dayanan abartılı modern iddiaların aksine
ciddi bir ormansızlaşmanın yaşanmadığını düşünenler de vardır. Bilim insanları antik
kaynaklarda uzun orman ağaçlarının kastedildiğini düşünmektedir, ancak bunların maki ve
savan tipi ağaçları diğerlerinden ayıracak kelime dağarcığına sahip olmadıkları öne
sürülmüştür. Ormansızlaşma yeniden büyümeyle dengelenemeyen ağaç kesimi anlamına gelir
ve antik yazaların ağaç kesme gibi ani değişiklikleri fark edebilecekken yeniden yetişme gibi
daha uzun vadeli değişimleri anlayamayacaklarına işaret edilir. Bunun tek istisnası,
Eratosthenes’in Kıbrıs’ta ağaçların büyüme hızının yakıt ve gemi inşasına yetişmediğine dair
ifadesidir (Strab. 14.6.5).
Ormansızlaşma ekolojik dengenin bir yüzüydü. Şehir yönetimi sınırları içindeki
sahipsiz arazileri müstakil sahiplere veriyor ve bunların kullanımını denetliyordu. Poletai
denilen on memur da kamu malı maden arazilerinin üç ya da on yıllığına kiralanma sürecini
yönetmekteydi. Öte yandan tanrı ve tanrıçalara ait kutsal alanlar kâğıt üzerinde dokunulması
yasak yerlerdi; buralarda avcılık, ağaç kesimi yasaktı. Atinalılar kaynaklara ulaşım için deniz
yolu dışında kara yollarını da kullanmışlardır. Bunlardan biri Pentelikon Dağı’ndaki mermer
ocaklarına ulaşıyordu. Strabon Yunan yollarının kötü inşa edilmiş olduğundan, drenajın
yetersizliğinden ve genellikle dikliğinden yakınır. Bu kadar büyük bir şehir için çöpler ve atıklar
da şüphesiz sorun teşkil etmekteydi. Kanunlar çöplerin şehir surlarından 2 km öteye
bırakılmasını emretmektedir. Lağımlar genellikle kapalıydı ve fazla suyla atılıyorlardı. Atina,
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lağımı tarlaların gübre ihtiyacı için kullanıyordu, fakat tüm evler buna bağlı değildi ve
birçoğunun kendi fosseptik çukuru vardı.
Bütün bunlara rağmen arkeolojik incelemeler Modern ve Klasik Dönem’de
Yunanistan’ın çevresel özelliklerinin biribirinden pek farklı olmadığını göstermiştir, ancak üç
büyük çevresel değişimin yaşandığı söylenebilir:
1) Kara ve deniz seviyelerinde görece değişim tektonik ve diğer faaliyetlerden
kaynaklanmıştır. Bu durum Girit kıyılarındaki “dalga çentikleri”nde izlenebilir.
Thermopylai’da denizin çekilmesi yüzünden buradaki savaşın anlaşılmasını güçleştirmektedir.
2) Antik Yunanistan’da genellikle geniş alanları kaplayan turbalık ve bataklıklar
(Kopais havzası gibi) kaybolmuştur. Yunanların görünüşte uygunsuz bir iklimde bu kadar çok
sığırı besleyebilmelerinin sebeplerinden biri budur.
3) Yunan yazınında teraslara ait atıflar göründüğü kadarıyla yoktur. Yine de Yunanlar
teralama olmaksızın tarımın yapılamayacağı yerlerde yaşamışlardır. Eğer bunlar
bahseilmeyecek kadar yaygındılarsa neden savaşlara ya da avlara etki edecekleri durumlarda
adlarına tesadüfen olsa da metinlerde rastlanılmadığı meselesi vardır. Birçok savaş kenarlarında
teraslı yüseltilerin bulunduğu düzlüklerde yapılmış olmasına rağmen piyadelerin süvariler
karşısında bunlardan yararlandıklarına dair bir atıf yoktur.
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Uygulamalar
Öğrenci bu dersi tarihî coğrafya haritaları ve antik kaynaklar (Herodotos, Platon,
Aristoteles gibi) eşliğinde okumalıdır ve metinde adı geçen antik kentlerin ve bölgelerin
yerlerini haritada bulmalıdır. Ayrıca önemli tarihî kişi ve yer adları için de ayrıntılı araştırmalar
yapılabilir. İleri düzeyde okuma için aşağıdaki kaynaklar tavsiye edilir:
Alcock, S.E. – Osborne, R. Classical Archaeology, Blackwell Publishing, Londra,
2

2012 .
Hughes, D.J., An Environmental History of the World, Routledge, Londra, 20092.
Isager, S.- Skydsgaard, S. I., Ancient Greek Agriculture. An Introduction, Routledge,
Londra, 2001.
Kinzl, K.H. (ed.), A Companion to Classical Greek World, Blackwell Publishing,
Londra, 2006.
Shipley, G. –Salmon, J. (ed.), Human Landscapes in Classical Antiquity, Routledge,
Londra, 2003.
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Uygulama Soruları
1) Yunanistan’ın coğrafi yapısını ve Yunan şehirlerinin konumlarını öğrediniz mi?
2) Antik Yunanların geçim kaynaklarını biliyor musunuz?
3) Antik Yunan kaynaklarında şehir ve insanın çevreyle ilişkisini kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Yunanistan oldukça dağlık bir bölgedir ve doğal kaynaklar açısından fakirdir;
topraklarının sadece 1/3’ü tarıma elverişlidir. Aynı şekilde su kaynakları da sınırlıdır. Bu
yüzden Yunanistan her zaman metaller ve tahıl konusunda dışarıya bağımlı olmuştur. Aslında
şehirler ve kasabalar kendilerine yeter ekonomiler olmakla birlikte MÖ 7. yüzyıldan itibaren
nüfus artışı ve daha sonra Atina’nın hegemonyası bu bağımlılığı arttırmıştır. Tarım aletleri ve
teknolojisi genel olarak Antik Çağ’da kayda değer bir gelişme göstermemiştir. Bu yüzden
tarımsal verimlilikte bunlara bağlı bir artış olmamıştır. Madenler için de aynı durum söz
konusudur. Altın, kalay, bakır gibi madenler çoğunlukla Yunanistan dışından ya da marjinal
bölgelerden getirilmiştir. Yunanlar bu ekisikliklerine rağmen zeytinyağı ve şarap gibi işlenmiş
tarım ürünleriyle özellikle İtalya’da büyük rağbet gören çanak çömleklerin ihracatını
yapıyorlardı.
Özellikle MÖ 8. yüzyıldan itibaren Eski Çağ’ın büyük imparatorluklarının çevre
üzerindeki etkileri hissedilir derecede artar; doğal kaynaklar büyük projeler için kullanılır ve
büyük çaplı iş gücü harekete geçirilir. Atina da özellikle 5 ve 4. yüzyıllarda çevresel kaynakları
akropolisindeki imar faaliyetleri, iskân politikası ve donanma kurulması için seferber etmiştir.
Kaynaklar bununla ilgili çok az bilgi vermektedir ve arkeolojik olarak çevrenin çok ciddi
anlamda değiştiği ve kaynakların sömürüldüğünü gösteren kanıtlar belli dönemler ve yerlerle
sınırlıdır.
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Bölüm Soruları
1) Yunanistan’ın en yoğun yağış aldığı zamanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a) Ekim - Kasım
b) Şubat - Mart
c) Aralık - Ocak
d) Eylül ortası - Nisan
e) Aralık - Mart
2) Yunanistan’ın en önemli iki akarsuyu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a) Eurotas - Orontes
b) Strymon - Tuna
c) Eurotas - Strymon
d) Akheloos - Hebros
e) Maiandros - Tigris
3) Atina’nın en büyük gümüş madenlerinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Laurion
b) Korinthos
c) Pire
d) Aigina
e) Vari
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4) Doğanın korunması özellikle hangi felsefe akımında görülür?
a) Stoacılar
b) Peripatetikler
c) Yeni Platoncular
d) Sofistler
e) Pythagorasçılar
5) Yunan şehir planı ve bu planın çevreyle ilişkisi aşağıda verilen hangi Yunanca
kaynakta ayrıntılı anlatılır?
a) Vitruvius
b) Hippokrates
c) Thukydides
d) Herodotos
e) Diodoros
6) Atina’da ormansızlaşmayla ilgili en açık bilgiyi hangi yazar ve kaynak verir?
a) Ksenophon - Oikonomikos
b) Diodoros - Romaika
c) Hesiodos - İşler ve Günler
d) Platon - Kritias
e) Herodotos - Herodotos Tarihi
7) Şarap üzümü ve bağcılık Yunanistan’a kimlerle birlikte tam olarak yerleşmiştir?
a) Ionia’lılar
b) Minoslular
c) Fenikeliler
d) Mikenler
e) Dorlar
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8) Yunanistan’ın en büyük sulama projesi nerede gerçekleştirilmiştir?
a) Attika
b) Boiotia
c) Megara
d) Makedonya
e) Eretria
9) Yunanistan’ın başlıca tahıl ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baklagiller
b) Arpa
c) Buğday
d) Asma
e) Çavdar
10) Yunanistan’da yaylacılıkla ilgili kesin bilgi veren mimari buluntu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vari Evi
b) Domus Aurea
c) Olynthos evleri
d) Erektheion
e) Hephaisteion
Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b, 6) d, 7) d, 8) e, 9) b, 10) a
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2. YERLEŞİM DOKUSU VE DEMOGRAFİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yunanistan’ın Yerleşim Dokusu
2.2. Arazi Taksimi
2.3. Kırsal Yerleşmeler
2.4. Demografi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunanistan’ın yerleşim dokusunu etkileyen faktörler nelerdir?
2) Kolonizasyon hareketinin sebepleri nelerdir?
3) Yunanistan’da arazi taksimi ve kullanımı nasıldır?
4) Kırsal yerleşmelerin özellikleri nelerdir?
5) Yunan şehirlerinin nüfusları nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yerleşim Dokusu

Yunanistan’ın yerleşim
şekilleri ve tipleri

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Arazi Kullanımı

Arazi paylaşımı, kullanımı

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Kırsal Yerleşmeler

Kırsalda nüfus ve çiftlikler,
tarımsa faaliyetler, çiftlik
planları

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Demografi

Nüfus yapısı, nüfus
hesaplama yöntemleri, ölüm
ve doğum oranları

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Kolonizasyon



Arkaik ve klasik dönemler



Kolonizasyon



Polis



Vari ve dema evleri



Nüfus



Doğum ve ölüm oranları
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Giriş
Bu bölümde Yunanistan’ın Karanlık Çağlar’dan sonra nüfus ve yerleşim dokusunda
meydana gelen değişiklikler ele alınmaktadır. MÖ 8. yüzyıldan itibaren artmaya başlayan nüfus
ve buna bağlı olarak miras yoluyla bölünen tarım arazilerinin giderek küçülmesiyle birlikte
Akdeniz çağında bir kolonizasyon hareketi başladığı görülmektedir. İlk dalgada özellikle
İtalya’nın güneyine ve Sicilya’ya yerleşen Yunanlar burada zengin şehirler kurmuşlardır. İkinci
dalga ise özellikle Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında Yunan şehirlerinin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanmıştır. Nüfus yoğunluğu aynı zamanda artan mezarlıklar ve mezar yazıtları, genişleyen
şehir sınırları gibi arkeolojik verilerden de anlaşılabilmektedir. Bununla birlikte Yunan
şehirlerinin çoğu Atina ya da Korinthos gibi başlıca merkezlerin aksine oldukça küçük,
genellikle kasaba diyebileceğimiz türde yerleşimlerdir.
Yunanların şehir planlamaclığına en büyük katkılarından biri uygulayıcısının adıyla
“Hippodamos planı” olarak da bilinen, şehir arazisinin eşit parsellere bölündüğü, sokakların
birbirini dik kestiği ve kamu binaların belirli bir yerde toplandığı ızgara planlı şehirlerdir. Fikir
yeni olmamakla birlikte özellikle boş topraklarda kurulmuş şehirlerde ödün vermeden
uygulanmıştır. Priene, Olynthos, Pire ve İskenderiye en önemli örneklerdir.
Verilerin yetersizliği yüzünden Yunan şehirlerinin nüfuslarını hesaplamak zorlu bir
uğraştır. Roma İmparatorluğu’nda yapıldığı gibi düzenli nüfus sayımları yoktur. Ayrıca
kaynaklar nüfus hesaplamasına yarayayacak rakamlar verdiklerinde bunlar kadınlar, çocuklar
ve köleleri dışarıda bırakmakta, sadece özgür erkek Atina vatandaşlarını kapsamaktadır. Yine
de askere alınanlar, donanmada görev yapanlar, tiyatro ya da meclis binalarının kapasiteleri,
yazıtlar gibi kaynaklardan bazı çıkarımlar yapamak mümkündür.
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2.1. Yunanistan’ın Yerleşim Dokusu
Yerleşim dokusunda 9. yüzyıldan itibaren başlayan gelişimin yarattığı önemli
değişimler sekizinci yüzyılda iyice belirginleşir. Atina ve genel olarak Attika’da gömülerdeki
artış, büyük oranda nüfus artışının ve kısmen kırsaldan şehre göçün göstergesidir. Attika’daki
yerleşimlerin sayısı yüzyılın sonunda 15’ten 50’ye çıkar. Adalarda ise belki de korsanlıktan
dolayı savunulabilir yerleşimlere bir eğilim vardır. Attika dışında da benzer değişiklikler fark
edilmektedir: Argos ve Knossos gibi şehirlerin boyutlarında büyüme, kırsala doğru genişleme,
Lakonia’da 8. yüzyıl kült alanlarının çoğalması.

Harita 7: Ege Dünyasında Yunan Şehirlerinin Yayılımı
(http://eurohist1600.blogspot.com.tr/2012/09/the-rise-of-greek-civilization.html)
Karanlık Çağlar’a rağmen Yunanistan Doğu Akdeniz ile temasını kaybetmemiştir:
Örneğin Lefkandi’ye ulaşan doğu mallarının ve Suriye kıyısındaki Al Mina’da Yunan varlığını
biliyoruz. Yunanlar MÖ 750’de Iskhia Adası’ndaki Pithekoussai’da ilk koloniyi kurdular.
Sekizinci yüzyılın sonunda doğru Pithekoussai’ın karşısında daha iyi tarımsal ve ticari imkânlar
sunan Kyme’ye yerleşildi. Bunu aynı dönemde Sicilya’da Naksos, Syrakusai, Katana, Megara
Hyblaia ve Zankle; Güney İtalya’da Rhegion, Kroton, Sybaris ve Taras gibi diğer koloniler
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izledi. Kolonizasyonun nedeni olarak Yunanistan’daki arazi sıkıntısı nedenlerden biri olarak
gösterilse de, arkeoloji kırsalın çok ciddi anlamda kullanılmadığına işaret eder. Kolonilerin çok
elverişli limanlara sahip oluşu tarım yanında özellikle ticaretin rol oynadığını düşündürür.
Kolonizasyon 7. yüzyılda devam etmiştir: Sicilya’nın kuzey ve güneyinde Himera, Gela,
Akragas, Selinous; Güney İtalya’da Metapontion, Siris, Lokroi; Marmara ve Karadeniz
çevresinde Kyzikos, Byzantion, Apollonia, Tomis, Istros, Olbia, Pantikopaion, Sinope,
Trapezos; Afrika’da Kyrene ve Nauktratis. Son iki koloni sayesinde Yunanlar Mısır sanatı ve
mimarisiyle tanışmıştır.

Harita 8: Akdeniz Dünyasında Yunanlar, Fenikeliler ve Etrüskler (Brill’s New Pauly)
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Harita 9: İtalya’daki Yunan Kolonileri (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD arşivi)
Şehirlerin geliştiği fark edilmekle birlikte net bir tarihlendirme yapılamamasının
nedenlerinden biri MÖ 7.yüzyıl keramiklerinin arkeolojik olarak çok fazla
görünmemesindendir. MÖ 6. yüzyılda siyah figürlü vazoların yaygınlaşmasıyla yerleşim
gelişiminin anlaşılması kolaylaşır. Güney Argolis, Arkadia, Lakonia ve Boiotia’da 6. yüzyılın
boyunca yerleşme artışına şahit olunmaktadır. Attika’da ise daha az yerleşme, ama daha fazla
kutsal alan mevcuttur. Kırsaldaki bazı mezarlıkların kullanımına son verilmesi Atina’ya göçü
düşündürmekle birlikte, kapatılmış kuyuların nüfustaki düşüşe işaret ettiği öne sürülmüştür.
MÖ 6. yüzyılın başında Atina nüfusunun 25.000 civarında olduğu sanılmaktadır.
Yüzey araştırmaları Klasik Dönem’de kırsalda canlılığın arttığını gösterir. Boiotia’da
kırsal yerleşmeler MÖ 5. yüzyılda ciddi artış gösterir. Lakonia’da önceki yüzyıllardaki yüksek
kırsal yerleşim sayısı Klasik Dönem’de düşüş gösterir. Leuktra Savaşı’yla (MÖ 371) Sparta’nın
Messenia’yı kaybetmesinden sonra, Messene şehrinin kuruluşunu Pylos etrafında kırsal
yerleşimlerin artışı izler. Çoğu Yunan’ın bu dönemde şehirde yaşadığı düşünülmektedir. Klasik
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- Helenistik dönemlerde Güney Argolis’te nüfusun sadece %5’inin, Boitoia’da %20 ve Kea’da
%25’inin kırsalda yaşadığı tahmin edilmektedir. Bir diğer önemli gelişme şehirlerin
topraklarını parsellere ayırma yöntemleridir. Metapontion ve Khersonessos gibi şehirlerde arazi
eşit parsellere bölünmüştür. Metapontion’da bu durum kırsaldaki yerleşimlerin azalmasıyla
kesişir. Arazi bölümü şehirlerdeki ızgara planına yansımıştır. Birçok Klasik Yunan şehri iyi
planlanmamıştır fakat Miletoslu Hippodamos ile ilişkilendirilen ızgara planıyla daha sistematik
bir şehir planlamacılığı denenmiştir. Hippodamos’tan önce Megara Hyblaia Metapontion,
Akragas, Selinous gibi şehirlerde belirli bir ızgara planı görülmektedir. Hippodamos planında
eşit şekilde bölünmüş parseller ve birbirini dik kesen yollar agora ve bouleuterionun
bulunduğu kamu merkezi etrafında gelişir.
Helenistik Dönem’de Yunan kültürünün doğudaki etkisi Kuzey Afganistan’da MÖ 4.
yüzyılın sonunda kurulmuş Ai Khanoum’da görülür. Plan ve kabul salonları Pers tarzındadır,
fakat saray yapısı Yunan mimari özellikleri barındırır. Ana tapınak ise Mezopotamya
üslubundadır. Sulama kanalları sistemi arazi boyunca genişletilerek topraktan daha fazla verim
almanın yolu açılmıştır. Seleukos’ların başkenti Antiokheia, İskenderiye ve Pella ızgara
planında kurulmuştur. Dikey ve yatar ana caddenin birleştiği yerde agora ve diğer idari yapılar
bulunur. Bu iki şehir için seçilen alanlar düzdür ve bu da planlamayı kolaylaştırmıştır. Bunun
bir istisnası kendisine Atina’yı model alan Pergamon’un yamaç üzerinde konumudur. Yüzey
araştırmalarına göre kırsal yerleşimlerin çoğu Helenistik Dönem’in başında varlıklarını
korumuştur, fakat MÖ 3. yüzyıldan sonra keskin bir düşüş yaşanır ve bu durum ancak MS 2 ya
da 3. yüzyılda tersine çevrilir. Korsanlık ve haydutluk nedeniyle çiftçilerin güvenlik için
şehirlere yerleşmiş olması muhtemeldir. Bununla birlikte Boiotia ve Güney Argolis’te bazı
büyük şehirlerin ortadan kalkması nüfusta düşüşe işarettir. İskender sonrası dönemdeki
çalkantılı siyasi ortam yerleşim dokusunda bazı değişimlere sebep olmuştur.

2.2. Arazi Taksimi
Her ne kadar ızgara planı gibi yapay arazi taksimatı genellikle demokratik şehir
devletinin eşit toplum ideali çerçevesinde eşit toprak sahipliği olarak algılansa da, bu yanlış bir
kanıdır. Çoğu şehir devleti demokratik rejimle yönetilmiyordu ve demokratik olanlarda bile
siyasi eşitlik ekonomik eşitliğe işaret etmemekteydi. Araziler alınıp satılıyor ve kiralanıyordu,
fakat çoğu insan elindeki toprağı miras yoluyla kazanıyordu. Yunanistan’da toprak bölünebilir
mirasla el değiştirmekteydi; yani erkek evlatlar babalarının mülkünü eşit olarak bölüşüyorlardı;
kadınlar ise daha küçük bir arazi parçasını genellikle çeyiz olarak sahiplenmekteydiler. Eğer
her nesilde toprak mirasçılar arasında bölünürse, bir kişinin mülkü kaçınılmaz olarak kırsal
dağılmış küçük arsalar hâline dönüşecekti. Ancak bu araziler zaman içinde giderek
küçülmemişlerdir: Elverişsiz yerlerdeki arazilerin satışı ya da komşu arazilerin alınarak
birleştirilmesiyle durumu sürekli değişmiştir. Kaçınılmaz olarak zengin çiftçilerin arazileri
küçük ölçekli çiftçilerindekine göre daha iyi belgelenmiştir. Zengin kişilerin dağınık arazilerine
dair en önemli belgelerden biri, MÖ 5. yüzyıla ait “Attika Stelleri” denilen yazıttır. Bunlar
devlet tarafından el koyulmuş mülklerin satılmasından sorumlu poletai denilen memurların taşa
kaydettirdiği bir dizi metindir (IG 1.3. 420-430). Kaydın sebebi, Atina’nın Sicilya seferinden
hemen önce hermelerin kırılmasından ve Eleusis gizem törenleriyle alay etmekten suçlu
bulunmuş kişilere (Thuk. 6.27-29, 60-61) ait arazilerin kamulaştırılmasıdır. Kayıttakilerden
34

bazılar Atina’nın en zenginleri arasındadır: Adeimantos Attika’nın en az iki farklı kesiminde
arazilere sahiptir ve börünüşe göre bunlar altı ya da daha fazla arsa bölünmüştür. Ayrıca
Thasos’ta da arazi sahibidir. Aksiokhos ise Attika’da en az yedi yerde, ayrıca Klazomenai,
Abydos gibi deniz aşırı yerleşimlerde arazilere sahiptir. Görüldüğü gibi tarım arazileri ve
arsalar çok önemli bir refah kaynağıydı; dolayısıyla çeşitli tarımsal faaliyetlere de imkân
veriyordu.
Yunan şehir devletlerinin büyüklüğü ve nüfus yapısı genellikle Atina gibi büyük
merkezlerin gölgesinde değerlendirilmekte ve durumun Yunanistan genelini yansıttığına dair
hatalı bir intiba uyanmaktadır. Atina ve limanı Piraeus birlikte 500 hektarlık bir alanı kaplıyordu
ve surla çevrili şehir merkezinde tahminen 50.000 - 60.000 kişi yaşamaktaydı. Attika geneli
için ise 150.000 ila 250.000 - 300.000 kişilik bir nüfus hesaplanmıştır. Bu ölçüde bir şehirleşme
antik Yunanistan için sıra dışı ve eşsizdir. Aynı şekilde bankerler, tüccarlar, armatörler,
zanaatkârlar vb.den meydana gelen nüfustaki bu çeşitlilik yine diğer Yunan şehirlerinde
benzerine rastlanmayan bir homojenlik içermektedir. Dolayısıyla Atina menşeli antik
kaynaklarda görülen şehir ve kırsal ayrımı bu türden büyük şehirler için doğal karşılanabilir.
Buna rağmen Thukydides’in aktardığına göre (2.16.1) Peloponnesos Savaşı’nın başında Atina
vatandaşlarının büyük bir bölümünün kırsalda yaşadığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ancak
söz konusu dönemde köyler, aralarında asgari arazi kullanımını geliştirerek düzenli bir ağ
kurmuşlardı. Atina polisten ziyade bir megalopolis olarak görülmelidir, zira hâkimiyet bölgesi
Attika o kadar büyüktü ki nüfusun büyük bölümü şehir merkezine düzenli olarak seyahat
yapamıyordu.
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Harita 10: Antik Yunanistan’da Nüfus Yoğunluğu (Mee, Greek Archaeology. A Thematic
Approach)
Dolayısıyla Atina, Thebai vb. sıra dışı örnekler ışığında, geri kalan Yunan şehirlerinin
gereğinden fazla abartılan kasabalar ya da köyler olduğu ileri sürülmektedir. Son araştırmalar
Ege şartlarında Yunan şehirlerinin %60’ının 5 - 6 km, %80’inin ise 8 km çapında egemenlik
alanları olduğunu göstermektedir. İlk değer yaklaşık 1, ikincisi ise 2 saatten az bir yürüme
mesafesi demektir. Nüfusun yoğun olduğu dönemlerde eğilim, köylerin birbirlerinden 2-3 km
uzaklıkta (yarım saatlik yürüme mesafesi) kurulmalarıdır. Attika’nın dış demelerinde ve
Boitoia’nın kasaba ve köy ağında durum böyledir. Zaman içinde Arkaik Dönem’de münferit
merkezler alanlarındaki bir ya da iki köyü kontrol etmeye başlamış ve bu süreç devam ederek
1 - 1,5 yürüme mesafesinde bir çap ortaya çıkmıştır. Tipik bir şehrin vatandaşları %80 oranında
çiftçiydi ve şehir merkezinden tarlalarına her gün gidebilecek kadar kısa bir mesafede
bulunuyordu. Dolayısıyla çiftçilerden meydana gelen büyük köy ya da kasabalarla onlara bağlı
uzak mezarlardan meydana gelen bir yerleşim dokusuna rastlanmaktadır. Bunlardan Atina ya
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da Sparta gibi karmaşık siyasi yönetimlerin ortaya çıkışı, antropologların “ortak / korporatif
topluluk” olarak adlandırdıkları yapılara dönüşmesiyle olmuştur. Çoğu normal Yunan şehir
devleti küçüktü ve nüfusun büyük bir kısmı kırsalda tarımla uğraşıyordu. Sonuç olarak tipik bir
Yunan şehrinin vatandaşı için şehir ve kırsal arasındaki ayrım, farklı toplulukları
sınıflandırmanın bir yolu değildi. Atina, Syrakusai, Korinthos, Thebai gibi büyük şehir
devletlerinin varlığı ve antik kaynakların bunlara olan ilgisi, Yunanistan genelindeki yerleşim
dokusu ve hayatın şehir odaklı olduğu yanılgısını doğurmaktadır. Kısacası klasik Yunan polisi
ya da şehir devleti daha ziyade, sıra dışı ölçüde siyasileşmiş ortalama büyüklükte çekirdek
yerleşmelerdi. Böylece pek etkileyici olmayan coğrafi boyutlarına rağmen bu yerleşmelerin
sakinleri izole bir devlette yaşadıklarını ve dünyanın geri kalanıyla mesafeli olduklarına
inanıyorlar ve böyle hareket ediyorlardı.

2.3. Kırsal Yerleşmeler
Klasik Yunanistan’da şehir devleti hem siyasi hem de sosyal hayatın merkezi
konumundaydı; Yunanların çoğu şehirlerde yaşıyordu, fakat geçim kaynakları için kırsaldan
yararlanıyorlardı. Çoğu şehirde vatandaşlık ve toprak sahipliği birbiriyle yakından ilgiliydi;
sadece vatandaşlar toprak sahibi ve sadece toprak sahipleri vatandaş olabilirdi. Atina bu konuda
sıra dışıdır: Sadece vatandaşlar toprak sahibi olabiliyordu, ama vatandaşlık toprak sahipleriyle
sınırlı değildi. Şehirlerdeki nüfus yoğunluğuna rağmen Yunanlar toprak sahipliğine ve tarıma
faal ve siyasi açıdan yetkin bir erkeğe yaraşır uğraşlar olarak bakmaktaydılar. Tarıma dair bu
olumlu bakış MÖ 5 ve 4. yüzyıl metinlerinde (Pl. Crit. 111e; Xen. Oec. 5.1-11) açıkça
görülebilmektedir. Kendi hanesini ve toprağını sahiplenen, onunla ilgilenen biri şehre de
katkıda bulunur. Aynı zamanda ahlaklı, kanaatkâr, sağlam biri olur. Antik Yunan kırsalının en
çarpıcı özelliği MÖ 5 ve özellikle 4. yüzyıllardaki dağınık yerleşim dokusudur. Nüfusun
çoğunluğu şehir ve kasabalarda yaşamasına rağmen kırsal yoğun bir biçimde işleniyordu.
Bazıları büyün bir yılı kırsalda geçiriyordu, fakat “çiftlik evi” olarak nitelendirilen yerleşimlerin
ne kadar uzun süre ve sıklıkla kullanıldığı hâlen tartışma konusudur. Ksenophon zengin
çiftçilerin durumunda köleler bütün bir yılı çiftlikte geçirdiğini, çiftlik sahiplerinin ise sadece
zamanlarının bir kısmını kırsala ayırdığını söyler (Oec. 11.14). Arkeolojik yüzey araştırmaları
Klasik Dönem’de kırsalın diğer dönemlere göre çok daha yoğun işlendiğini göstermiştir; öyle
ki sadece geç Roma döneminde ve 19. yüzyılın sonunda bu düzeye erişilebilmiştir. Bazı ilginç
istisnalar da bulunmaktadır: Sparta tarafından fethedilmiş ve köle statüsündeki helotlar
tarafından işlenen Messenia, muhtemelen özel siyasi durumundan dolayı diğer şehirlerle
karşılaştırıldığında oldukça tenha bir araziye sahiptir.
Bu döneme ait ancak birkaç kırsal ev ya da çiftlik kazılmıştır. MÖ 5. yüzyılın son
çeyreğine tarihlenen Dema Evi, Atina’nın kuzeyindeki Dema Suru’na yakın bir noktada
bulunur. Muhtemelen Peloponnesos Savaşı’nın son safhalarında terk edilmiş ve 4. yüzyılda
kısmen iskân görmüştür. Evin bir bölümü iki katlı olabilir ve diğer çiftlik evlerinin aksine
kuleye sahip değildir. Bununla birlikte avlu önemli bir çalışma alanıydı. Burada tahıl öğütmeye
yarayan bir taş değirmen ele geçmiştir. Üzüm asmalarının tutunabileceği sütunları taşıyan taş
kaideler de bulunmuştur. Öte yandan faal bir çiftlik evinde bulunan tarım ve ürün işleme araç
gereçleri bulunmadığından, Ksenophon’un bahsettiği türden kısmen tatil kısmen de çiftlik evi
olarak işlev gören bir yapı olması muhtemeldir (Oec. 15.10).
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Resim 1: Dema Evi’nin Planı ve Restitüsyonu (Alcock – Osborne, Classical Archaeology)
MÖ 4. yüzyıl başına tarihlenen (erken 5. yüzyılda kısmen iskân görmüştür) Vari Evi
Hymettos Dağı’nda Pan Mağarası’na giden yol üzerinde yer alır. Buluntular diğer çiftlik
evlerine daha yakındır. Ev muhtemelen çiftlik hayvanları yetiştirildiği için geniş bir çevrili arazi
içinde yer alır. Çiftliğin bulunduğu bölge yazın hayvanların otlatılması için çok elverişlidir.
Bahçe kapısının yanında ele geçmiş kovan parçaları, hane sakinlerinin Hymettos Dağı’nın
kekik kaplı yamaçlarında arıcılık yaptıklarını göstermektedir. Arıları kapıya yakın tutmak
tehlikeli olacağından, muhtemelen kovan parçaları hayvanların arta kalan balları yalamaları için
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buraya getirilmiştir. Hem otlatma hem de arıcılık yaz uğraşları olduğu için çiftlik sahipleri
burada sadece yılın belirli zamanlarında, muhtemelen Pan kutsal alanının düzenli ziyaret
edildiği sıralarda bulunuyorlardı. Kışın ise hayvanlarıyla birlikte aşağıdaki Anagyrous köyüne
gitmekteydiler.

Resim 2: Vari Evi’nin Planı ve Restitüsyonu
(Alcock – Osborne, Classical Archaeology)

2.4. Demografi
Yunan dünyasının demografisini çıkarmak Roma İmparatorluğu’na göre daha zor bir
iştir. Kısaca söylemek gerekirse Roma için elimizde daha fazla belge ve arkeolojik veri vardır.
Buna karşılık klasik Yunanistan için belli bir fikir yürüteceğimiz bölge kaçınılmaz olarak Attika
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ve dolayısıyla Atina’dır. Sadece Attika’nın demografisini öğrenmek bize kazandıracağı iki şey
vardır: İlk olarak, Atina’daki siyasi kurumlarının işleyişi temelde kaç vatandaş bulunduğuna
bağlıdır. Mesela halk meclisinin ortalama toplanma yeter sayısı 5000 ise, bu toplamda ne kadar
vatandaşa karşılık gelmektedir? İkinci olarak tarımsal kaynakların nüfusla ilişkisi bilinmelidir.
Nüfus büyüklüğü açıkça Atina tahıl ticaretiyle ilişkilidir. Atina’nın nüfusunu besleyecek
tarımsal kaynakların yetersizliğinden dolayı ithal tahıla ne derecede bağımlı olduğu nüfusa ve
siyasi tercihlerine dair bir fikir verecektir. Atina demokrasisinin en ilgi çekici yanı, yönetme
katılım derecesidir. Atinalılar her yıl en az 40 kez 6.000 kişilik halk meclisini topluyorlardı.
Yaklaşık 150-200 mahkeme gününde ise binlerce yargıç bu 6.000 vatandaştan seçilmekteydi.
Epigrafik ve yazılı kaynaklar açısından en fazla veri özellikle MÖ 4. yüzyıla aittir.
Elimizde ephebos (askerî eğitim alan iki genç erkek sınıfı) yazıtları, bouleuteai (meclis
üyeleri) ve diaitetai (arabulucular) sayıları vardır. MÖ 4. yüzyılda Attika demografisi hakkında
çok önemli bir çalışama yapan Mogens Herman Hansen nüfus tahmini için şu kriterleri temel
almıştır:
1) Kaynaklarda geçen vatandaş sayıları
2) Bir anayasa değişikliği sırasında tüm vatandaşların sayımı
3) Orduya çağrılan ya da sefer gönderilen vatandaş sayısı
4) Filoda görev yapanların ya da filodaki kadırgaların sayısı
5) Tahıl dağıtılan vatandaş sayısı
6) Epheboslara dair epigrafik kanıtlar
7) Beş Yüzler Meclisi’nin her yıl işletmeye yetecek vatandaş sayısı
Ne var ki bunlar zayıf kriterlerdir. Zira elimizde Attika’da yaşayan yabancılar, köleler,
Roma’daki gibi nüfus sayımı gibi rakamlar bulunmadığı gibi ephebos, bouleuteai ve diaitetai
verileri de bölük pörçüktür. Ayrıca bu grupların tüm yetişkin erkek vatandaş nüfusundan mı
yoksa sadece hoplitler ve üst sınıflardan mı meydana getirildiği kesin değildir. Atina’da 18
yaşına gelmiş her erkek babasının demesine kaydoluyordu. Deme kayıtları halk meclisine
katılacaklarla hoplit hizmetine uygun zeugitai ve donanmada görev alacak thetes sınıflarının
listelerini oluşturuyordu, ancak bu listeler taşa geçirilmemiştir. Hansen’ın tahıl ithaliyle ilgili
rakamları ise kuraklık gibi sıra dışı bir koşulla ya da birkaç ithalat rakamının birlikte
verilmesiyle ilgili olduğu ileri sürülmüştür. Atina için kaydedilmiş tek nüfus sayımını
Phaleronlu Demetrios MÖ 4. yüzyılda yaptırmıştır. Athenaios’un naklettiğine göre (6.272c)
21.000 vatandaş, 10.000 metoikos ve 400.000 köle sayılmıştır. Vatandaş sayısı makul
görünmekle birlikte, tüm vatandaşları mı yoksa sadece hoplit hizmetine uygun olanları mı
yansıttığı kesin değildir. Korinthos ve Aigina’da olduğu gibi Atina’nın köle nüfusuna inanmak
zordur. Rakamın abartılı olduğu kesindir, ancak Atina’nın doruğa eriştiği MÖ 5. yüzyılda köle
sayısının sonraki yüzyıla göre daha fazla olduğu söylenebilir. Herodotos (5.97.2) MÖ 5.
yüzyılın başında 30.000 kadar Atina vatandaşı bulunduğunu söyler. Bu sayı kaynaklarda
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sıklıkla tekrarlanmıştır ve bunu dörtle çarparak ortalama 120.000 civarında toplam vatandaş
rakamına ulaşılır. Atina ordu ve donanma büyüklüğüne dair mevcut rakamlar, MÖ 450
civarında 50.000, hatta belki 60.000 kadar vatandaşın varlığına işaret etmektedir. Ancak
Peloponnesos Savaşı sırasında nüfus önce büyük salgın ve ardından özellikle Syrakusai
seferindeki büyük kayıplar nedeniyle kademeli olarak azalmıştır. Thukydides’in, Perikles’in
ağzından verdiği rakamlara göre (2.13) yapılan bir tahmin MÖ 431’de Atina vatandaşlarını
sayısı 25.000 olarak hesaplanmıştır. Gerekli teçhizatı sağlayamadığı için hoplit ya da süvari
olamayan kesim için elimizde bölük pörçük rakamlar mevcuttur. Yine aynı pasajdan bu sayı
yaklaşık 18.000 olarak düşünülmüşse de, bu neredeyse tahmine dayalı bir rakamdır. Burada
sorun, sadece askerlik çağındaki erkekleri içeren bu rakamlardan genel nüfusu hakkında nasıl
bir fikir elde edilebileceğidir. Oldukça kaba bir yaklaşım, Peloponnesos Savaşı arifesinde
Thukydides’in MÖ 431 için verdiği vatandaş sayısını olan 43.000’i kadınları ve çocukları da
kapsayacak şekilde yine dörtle çarpmaktır.

Grafik 1: Antik Dünyada Yaşam Ortalaması (Holleran – Pudsey, Demography and the
Graeco-Roman World)
Bir başka yöntem Hansen tarafından Roma İmparatorluğu için kullanılmıştır: Birleşmiş
Milletler’in demografik verilerin elde edilemediği ya da bulunmadığı ülkeler için hazırladığı
deneysel yaşam süresi tabloları. Modelin en önemli yönü, epigrafik kanıtlar tarafından
yansıtılan gerçeğin BM model yaşam tablolarının harici standartları tarafından dest edilmesiydi.
Model bu açıdan Yunan tarihçileri için ilginçti, çünkü Roma mezar taşları gibi veri setlerine
sahip değillerdi (Yunan mezar stelleri nadiren ölüm yaşını verir). Ne var ki hazırlandıkları
tarihte bile tartışmalı olan bu tablolar Roma için yüzeysel olarak mantıklı sonuçlar veriyor gibi
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görünürse de, mezar yazıtlarına göre yaş dağılımı imkânsız rakamlar vermiştir. Ansley J. Coale
ve Paul Demeny’nin ortaya koydukları Princeton bölgesel yaşam tablolarına göre yapılan
hesaplamalar en azından doğru yönde atılmış adımlar olarak görülebilir. Patterson Perikles
dönemini bu yöntemleri dikkate alarak incelemiş ve BM model yaşam tablosu 35’i (doğum
anında tahmini ömür 25 yıl) rehber almıştır. Hansen ise Atina için Roma’ya yönelik demografik
modelleri kullanmıştır. Buna göre Roma İmparatorluğu’na bakıldığında milatta sonraki ilk
yüzyıllarda Akdeniz’in nüfus yapısı 1500 - 1750 arasındaki Avrupa demografik sistemine
benzemekteydi. Buna göre doğum anında tahmini ömrü 25 yıl, büyüme oranını da yılda %00,5 olarak almıştır. Sonuçta Hansen’in tahminleri şu değerleri içeriyordu: Coale ve Demeny
Model West, erkekler, ölümlülük seviyesi 4 (doğum anında tahmini ömür 25,26 yıl ve büyüme
oranı 5 (yıllık %0,5 büyüme). Yine de Roma İmparatorluğu’nun demografisine dair bildiklerini
çalışmanın yayınlandığı 1985’ten çok farklı değildir, ama doğum anında tahmini ömür makul
bir değerdir.
Atina kadar olmasa da Sparta hakkında bazı rakamlara sahibiz. Şehirdeki ciddi nüfusu
azalması Aristoteles tarafından düşüşünün nedeni olarak gösterilmiştir (Pol. 1270a 29-34).
Herodotos MÖ 480’de Sparta’nın 8000 potansiyel askeri bulunduğunu ve bunlardan 5000’inin
MÖ 479’daki Plataia Savaşı’nda fiilen görev aldığını söyler (7.234.2, 9.10.1). Aristoteles’in
zamanına gelindiğinde Sparta’nın muhtemelen 1000’den az vatandaşı vardı. Bu düşüşün
nedenleri hakkında tartışmalar sürmektedir. Sparta’nın sosyal yapısı, ağır savaş kayıplar, MÖ
464 depremi gibi nedenlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yunanistan’ın diğer bölgeleri için çok
daha az veri vardır. Argos ve Boitioa’nın vatandaş sayısı Atina nüfusunun yarısı kadardı. Dağlık
Arkadia’da çok sayıda sıklıkla göç vermiştir. Öte yandan Syrakusai nüfusunun Yunanistan’daki
tüm şehirlerden çok daha fazla olduğuna dair zayıf da olsa ipuçları vardır.
Mezarlık kazılarından gelen bulgulara bakılırsa Klasik Yunanistan’da yüksek bir bebek
ve çocuk ölüm oranıyla karşılaşılmaktadır. Mesela Olynthos’ta bu rakam %30 civarındandır.
Yunanlar mezar taşlarında ölüm yaşı veya nedenini nadiren belirtmişlerdir ve fiziksel
antropologların iskeletlerden bilgi elde etme yöntemlerinin önünde de engeller bulunmaktadır:
Yetişkinler arasında ölüm oranı muğlaktır ve bebekliği ya da çocukluğu atlatmış bireylerinin
ileri yaşlara erişebilme ihtimali azımsanmayacak düzeydedir. Ayrıca mezarlıklarda, nüfustan
ziyade bireylere dair elde edilen bulgular sıklıkla tartışmalıdır, çünkü belirli bir mezarlığa
gömülmüş bireylerin tüm nüfusu temsil edip edemeyecekleri kesin değildir. Aynı şekilde yazılı
kaynaklarda verilen yaşlar da kuşkuludur. Zira Yunanlar bir ölüm veya doğum belgesi gibi bir
uygulamaya sahip değillerdi. Doğum oranları hakkında daha da az kanıt mevcuttur. Şüphesiz
oranlar bugüne kıyasla çok daha yüksekti. Aileler yetişkinliğe erişmelerini sağlama almak, aile
gayrimenkullerine bir mirasçı bırakmak, yaşlılıkta ebeveynleri desteklemek ve tarımsal işgücü
için birkaç çocuğa ihtiyaç duyuyorlardı. Doğum oranlarını etkileyen en önemli faktör olan
kadın evlilik yaşı hakkında çok az veri vardır. Klasik Yunanistan şartlarında nüfusun sürekliliği
için her kadının dört ya da beş çocuk doğurması gerekiyordu. Birkaç antik kaynağa bakılırsa
erkekler için 30’lu yaşlar, kadınlar için genç kızlığın başları-sonu olağan görünmektedir. Doğal
olarak erken yaşta evlenen kadınlar yüksek doğum oranlarına katkıda bulunacaklardı.
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Uygulamalar
Öğrenci bu dersi haritalar, antik kaynaklar ve bibliyografyada verilen eserler eşliğinde
okumalı ve şehir planlarına aşina olmalıdır. Ayrıca nüfus hesaplama yöntemlerine hakkında
bazı temel kavramları bilmelidir. İleri okuma için aşağıdaki kaynaklardan faydalanılabilir:
Alcock, S.E. – Osborne, R. Classical Archaeology, Blackwell Publishing, Londra,
2

2012 .
Holleran, C. – Pudsey, A. (ed.),Demography and the Graeco-Roman World, Cambridge
University Press, Cambridge, 2011.
Kinzl, K.H. (ed.), A Companion to Classical Greek World, Blackwell Publishing,
Londra, 2006.
Shipley, G. –Salmon, J. (ed.),Human Landscapes in Classical Antiquity, Routledge,
Londra, 2003.
The Oxford Classical Dictionary, 19963.
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Uygulama Soruları
1) Yunanistan’ın yerleşme dokusu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2) Yunan kolonizasyon hareketi hangi bögelerde en yoğun şekilde gerçekleşmiştir?
3) Yunan şehirlerinin nüfuslarını hesaplama yöntemleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerleşim dokusunda sekizinci yüzyılda önemli değişimler meydana gelir. Atina ve
genel olarak Attika’da gömülerdeki artış, büyük oranda nüfus artışının ve kısmen kırsaldan
şehre göçün göstergesidir. Bununla birlikte kırsalın daha yoğun şekilde işlendiği ve
yerleşimlerde çekirdekleşmelerin yaşandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak yaşanan
kolonizasyon hareketi hem bu nüfus artışının hem yetersiz doğal kaynakların hem de ticaret
girişimlerinin sonudur; kısmen Yunan şehirlerindeki ihtilafların bunda payı olduğu
söylenebilir. Kolonizasyon sayesinde Yunanlar örneğin Mısır’dan aldıkları heykeltıraşlık
geleneğini adapte ederek Arkaik sanatı ortaya çıkarmışlardır. Mısır ve Karadeniz kolonileri
özellikle tahıl tedariki için önemli yerleşmeler hâline gelmiştir.
Her ne kadar ızgara planlı şehirler eşitlikçi bir yönetimin göstergesi olarak görülebilirse
de aslında arazilerin el değiştirmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur. Çok çocuklu ailelerde
toprağın mirasla küçülmesi sonucunda ya bunlar satın alınarak birleştirilmiş ya da mirasçılar
giderek marjinal topraklara doğru kaymışlardır.
Şehirlerin nüfusları hakkında yapılan hesaplamalar yetersiz veri yüzünden her zaman
tartışmalıdır. Ancak Yunanistan’da nüfusun MÖ 4. yüzyılda kabaca 4 milyon civarında olduğu
tahmin edilmektedir. Her ne kadar savaşlar, yetersiz hijyen ve tıp bilgisi yüzünden hastalıkların
nüfus artışına etki etmesi mümkünse de genç yaşta evlendirilen kadınların doğurganlık oranının
belirli bir düzeyde kalması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İlk Yunan kolonisi nerede ve hangi tarihte kurulmuştur?
a) Al Mina – MÖ 734
b) Naukratis – MÖ 613
c) Pithekoussai – MÖ 750
d) Syrakusai – MÖ 715
e) Lokri – MÖ 575
2) Mısır’daki Yunan kolonileri hangileridir?
a) Tell Dab’a ve Al Mina
b) Ugarit ve Kartaca
c) Teb ve Amarna
d) Al Mina ve İskenderiye
e) Naukratis ve Kyrene
3) Antik kaynaklara göre ızgara planının mucidi kimdir ve bu planı nerede
uygulamıştır?
a) Aristoteles - Atina
b) Hippodamos - Pire
c) Pheidias - Smyrna
d) Vitruvius - Akragas
e) Polykrates – Samos
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4) Doğuda Helen etkisinin görüldüğü en önemli yerleşim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ai Khanoum
b) İskenderiye
c) Seleukia
d) Kartaca
e) Babil
5) Attika’da arazi dağılımına dair en önemli belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gortyn Kanunları
b) Attika Stelleri
c) Paros Mermeri
d) Attika Birliği listeleri
e) Res Gestae
6) Yunan çiftlik evlerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
a) Olynthos evleri
b) Kerameikos
c) Priene ve Kalkanlar Evi
d) Papirüsler Evi
e) Vari ve Dema evleri
7) Atina için kaydedilmiş tek nüfus sayımını kim, ne zaman yaptırmıştır?
a) Demetrios - MÖ 4. yüzyıl
b) Perikles - MÖ 445
c) Demosthenes - MÖ 340
d) Alkibiades - MÖ 430
e) Solon - MÖ 560
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8) Yunanistan’da doğum anında tahminî ömür kaç yıldır?
a) 35
b) 45
c) 50
d) 60
e) 25
9) Aşağıdakilerden
kullanılmaz?

hangisi

Klasik

Yunanistan’ın

nüfus

hesaplamalarında

a) Kaynaklarda geçen vatandaş sayıları
b) Doğum ve ölüm belgeleri
c) Donanmada görev yapanların ya da donanmadaki kadırgaların sayısı
d) Epheboslara dair epigrafik kanıtlar
e) Beş Yüzler Meclisi’nin her yıl işletmeye yetecek vatandaş sayısı
10) Karanlık Çağ’da doğu mallarının Yunanistan’da bulunduğu başlıca yer neresidir?
a) Megara
b) Atina
c) Lefkandi
d) Samos
e) Miletos
Cevaplar
1) c, 2) e, 3) b, 4) a, 5) b, 6) e, 7) a, 8) e, 9) b, 10) c
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3. ANTİK YUNANİSTAN’DA POLİS VE TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Polis Kavramı
3.2. Polisin Gelişimi ve Kısa Tarihi
3.3. Yönetim Biçimleri
3.4. Demokrasi
3.5. Memuriyetler
3.6. Atina Dışındaki Demokratik Rejimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Polis ne demektir? Hangi yerleşimler polis olarak adlandırılır?
2) Polis Yunanistan’da ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıkmıştır?
3) Yunan şehirleri demokrasi dışında hangi rejimlerle yönetilmişlerdir?
4) Yunanlara göre tiran kimdir?
5) Atina’da demokratik kurumların işlevleri nelerdir?
6) Atina’da yüksek memuriyetler ve görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Polis Kavramı

Yunan düşününde polisin
tanımı, özellikleri

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Polisin Gelişimi ve Kısa
Tarihi

Polisin ortaya çıktığı ortam
ve gelişmeler

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Yönetim Biçimleri

Yunanistan’da demokrasi
dışındaki tiranlık, oligarşi
vb. yönetim biçimleri

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Demokrasi

Yunan düşününde demokrasi Konu üzerinde daha ayrıntılı
kavramı
okuma yaparak
Modern ve Antik Yunan
demokrasisis arasındaki
farklar
Demokratik kurumlar

Memuriyetler

Memuriyet türleri,
sorumlulukları, seçilme
şartları

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Atina Dışındaki Demokratik
Rejimler

Atina haricinde demokratik
Konu üzerinde daha ayrıntılı
kurumlara sahip diğer Yunan okuma yaparak
şehirleri ve bunların Atina
demokrasisinen farkları
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Anahtar Kavramlar


Polis



Demokrasi



Vatandaşlık



Tiranlık



Halk meclisi



Atina



Yasalar
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Giriş
Bu bölümün ana konusu; Yunanistan’da, ama literatürün ve arkeolojik bulguların
zenginliği dolayısıyla Atina’da demokrasinin doğuşu ve gelişimidir. Atina, modern
demokrasilerden doğrudan yönetim ilkesini benimsemiş olmasıyla ayrılmaktadır. Ancak
demokrasiye geçmeden önce Atina’da ve başka Yunan şehirlerinde aristorkrasi, oligarşi ve
tiranlık gibi başka yönetim biçimleri bulunuyordu. Atina hakkındaki kanıtlarımızın
zenginliğine bakarak MÖ 5 ve 4. yüzyılda da tüm Yunan şehirlerinin demokrasiyle
yönetilmediğini akılda tutmak gerekir. Demokrasiye geçmeden önce bu yönetim biçimlerine de
değinilmiştir. Demokrasi başlığı altında bu rejimin doğduğu şartlar ele alınmıştır. Bunda
özellikle aristokrat sınıfın ayrıcalıklarına duyulan memnuniyetsizlik, aristokratlar ve halk
arasındaki artan uçurum gibi etkenler rol oynamıştır. Demokrasi, sadece tüm özgür doğmuş
erkek Atina vatandaşlarına açık bir kurumdur. Bu yüzden kadınların siyasetteki rolü çok
kısıtlıdır. Ayrıca Atina demokrainin üç temel kurumu olan Halk Meclisi, Beş Yüzleri Meclisi
ve Areopagos’un işlevlerine, daha sonra da önemli memuriyetlere değinilmiştir. Bütün bu
düzenlemeler, Solon ve ardından Kleisthenes’in Attika nüfusunu belirli gelir gruplarına bölerek
bunların yönetime çeşitli seviyelerde katılımını sağlamasıyla yakından ilişkili olduğundan
bunun üzerinde de durulacaktır. Buna ilaveten Atina dışında demokratik rejimi az çok
benimsemiş diğer şehirlerdeki siyasi mekanizmalara değinilecektir.
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3.1. Polis Kavramı
Polis Yunanların şehir devletlerine verdikleri isimdir. Kelimenin Hint - Avrupa
kökenleri Sanskritçe pur, Litvanya dilinde pilis ve Latviya dilinde pils kelimelerinde
görülebilmektedir. Bu üç dilde de anlamı “tahkimli yer”dir. Bu anlam, polisi bazen akropolisle
eş anlamlı kullanan erken Yunan kaynaklarında izlenebilmektedir. Antik kaynaklar temel
alındığında Yunan dünyasında yaklaşık 1500 kadar şehir devleti bulunmaktaydı; bunlardan 600
tanesi Yunanistan anakarasında, 400 kadarı Karadeniz ve Akdeniz’deki koloniler ve 300’ü de
Yakın Doğu’daydı. Bilinen tüm Yunan şehir devletleri MÖ 750-200 arasında kurulmuştur.
Bunlardan bazıları MS 600’lerde hâlen polis statülerini koruyordu. MÖ 4. yüzyılda tüm şehir
devletlerinin yaklaşık 7,5 milyon nüfusa sahip olduğu hesaplanmıştır.
Klasik Dönem’de Yunanlar polis ile hem bir yerleşimi hem de bir topluluğu
kastediyorlardı. Kaynaklar her yerleşmeyi polis olarak tanımlamaz. Polis fiziksel olarak şehir
türünde çekirdek bir yerleşimdir; siyasi olarak ise kurumlaşmış siyasi bir topluluk anlamına
gelir. Antik kaynaklarda yaklaşık 11.000 kez geçen polis isminin birkaç anlamı bulunmaktadır:
1) Yerleşme anlamı altında akropolisin eş anlamlısı; kasaba anlamındaki astynün eş
anlamlısı; polis ve onun hinterlandını içine alan bölge (ge ya da khora);
2) Siyasi anlamda yetişkin erkek vatandaşlardan meydana gelen topluluk (politai);
şehrin meclisi ya da diğer siyasi kurumlar (ekklesia, demos); daha soyut bir anlamda siyasi
topluluk (koinonia). Ancak Yunancada asıl kullanımı “devlet” şeklindedir.
Buna bağlı olarak polis coğrafi anlamda değil her zaman üyeleri bağlamında
adlandırılır: Atina her zaman “Atinalılar” olarak geçer. Vatandaşlık eşitlik ve tüm siyasi, adli
ve idari faaliyetlere katılmayı kapsar.
Her bir polis coğrafi engellerle sınırlandırılmış bir bölgeyi (khora) yönetir. Atina ve
Sparta kontrol ettikleri geniş topraklar açısından bir istisna oluştururlar. Ekonomik olarak polis
ticaret, üretim ve işleme merkezidir. Sosyal açıdan vatandaşlar kabilelere / boylara (phyle),
aynı atadan geldiklerini iddia eden büyük aile topluluklarına / klanlara (phratres) ve mıntıka
denebilecek yerel topluluklar (deme) gibi daha küçük akrabalık gruplarına ayrılmışlardır. Her
bir şehrin koruyucu tanrısı ve dinî takvimi mevcuttu. Köklü ve önemli kültlerin rahiplikleri
aristokratik ailelere, diğerleri ise halkın seçtiği adaylara aitti. MÖ 6. yüzyıldan itibaren kültlerin
festivalleri şehirleri çeşitli atletizm ve sanat yarışmalarının yapıldığı merkezler hâline
getirmiştir. Ancak polisin asıl odak noktası siyasidir. Aristokratik sistem içinde doğan polisin
askerî gücün siyasi ve kurumsal hayatı kontrol ediyordu. Dolayısıyla kadınların hiçbir siyasi
hakkı yoktu ve kamu hayatından etkili bir şekilde dışlanmışlardı. Klasik Dönem’de bir polisi
köy ya da kasabadan ayıran bazı özellikler kural olarak kabul edilmeye başlanmıştır: yıllık
seçilen arkhonlar ve bir meclis; sadece bir şehir devleti Panhellen oyunlarında şampiyon
çıkarabilir; komşu şehir devletinin vatandaşını proksenos (bir şehirdeki yabancıların resmî
temsilcisi) olarak atayabilir; gelen elçileri karşılayan ve ağırlayan bir görevliye (theorodokos)
sahip olabilir; savaş ya da barış kararı verebilir ve bir federasyon katılmayı seçebilir; sikke
bastırabilir vb.
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Antik Yunan’da modern anlamda bir devlet anlayışı yoktur. Bunun yerine siyasi açıdan
yetkilendirilmiş ve aktif katılımcı vatandaşlardan meydana gelmiş devletsiz (lidersiz değil)
bir topluluk, bir vatandaş devletidir. Buna bağlı olarak polis coğrafi anlamda değil her zaman
üyeleri bağlamında adlandırılır: Atina her zaman “Atinalılar” olarak geçer. Vatandaşlık eşitlik
ve tüm siyasi, adli ve idari faaliyetlere katılmayı kapsar. Dolayısyıla poliste yöneten ve
yönetilenlerin karşılıklı sahip olduğu güçler ya da yetkiler, kanunen belirlenmiş haklar
bulunmuyordu. Aynı şekilde devlet karşı koyulmuş birey hakları da yoktu. Modern anlamda
bir hükümetten de bahsedemeyebiliriz, zira Yunan vatandaşlarının yetki verdiği kişiler bir
partiye üye olmadığı gibi günümüz siyasi liderlerine de benzemiyorlardı. Yunanlar kendilerini
bir nomos aracılığıyla sıra gözeterek yönetiyorlardı. Nomos hem hükümetin uygun atanmış ve
yetkilendirilmiş organlarının kararı hem de gelenek anlamına gelebilen muğlak bir terimdir. Bu
yüzden bir poliste siyaset hem kurumsal (anayasal) hem de kültüreldir (kamusal ve özel
vatandaşlık normlarına dair sürekli müzakereye dayalı bir mesele).
Antik Yunan siyaset teorisi devlet müdahalesinin tersine özdenetim ve kendiyle
ilgilenmeyi zorunlu kılar. Vatandaşlar ancak kendilerini kontrol edebilir, yönetebilirlerse,
diğerlerini yönetme becerisine sahip olurlar. Bunun aşılması Yunanlar tarafından hubris
olarak tanımlanır ve gayriresmi yollardan kınanır. Delphoi Apollon Tapınağı’ndaki “kendini
bil” ya da “hiçbir şeyde aşırılığa kaçma” düsturu bu bağlamda özellikle MÖ 5. yüzyılda
siyasi bir anlam kazanmıştır. Bu, yeteri kadar kurumsallaşmamış yürütme organlarının bir
sonucu olarak görülebilir.
İnsan kendisini nasıl bilebilir? Sokrates’e göre kendisine bakarak, çünkü kendilik ruhtur
ve ruhun en tanrısal kısmı bilgelik ve mantığın yer olduğundan, kişi oraya bakarak kendisini
bilir. Ruh tanırsal olanla bu şekilde ilişkiye girdiği anda bilgelik kazanır. Böylece doğru ve
yanlışı bilir, dolayısıyla başkalarını nasıl yöneteceğini kavrar. Kendisini bilen kişi başkalarını
nasıl yöneteceğini de bilir.
Bu ilke mesela Sparta’lılar için de geçerlidir. Ancak onların durumunda kendiyle
ilgilenmek iktidardaki konumlarının bir sonucudur. Atinalılar içinse yurttaşlarını yönetmek için
bir önkoşuldur. Atinali liderin kendi üzerinde tam kontrolü olması bekleir. Bunun tersini
yapanlar ise tirandır. Yunanistan’da zayıf devlet müdahalesi ve yürütme organları dışında bu
pratiğin yeşermesinin diğer bir sebebi Yunan şehirlerinin Yakındoğu’da olduğu gibi hiçbir
zaman büyük bir emperyal gücün yönetimi altına girmemiş olmalarıdır. Yunanistan’da zayıf
devlet müdahalesi ve yürütme organları dışında bu pratiğin yeşermesinin diğer bir sebebi Yunan
şehirlerinin Yakındoğu’da olduğu gibi hiçbir zaman büyük bir emperyal gücün yönetimi altına
girmemiş olmalarıdır. Yakındoğu imparatorluklarında hiyerarşi göklerdeki tanrısal düzenin bir
yansımasıdır. Bu Yunan tanrıları arasında da görünmesine rağmen, insanların dünyası eşitlik
(isonomia) üzerine kuruludur. Yakındoğu toplumsal hiyerarşisini temsil eden piramidal
geometrinin aksine Yunan siyasi düşüncüesinde merkezin (iktidarın) boş kaldığı bir daire söz
konusudur. Herkes bu merkeze eşit uzaklıkta olup merkeze bir rekabet sonucunda gelirler ve
söyleyeceklerini söyledikten, yapacaklarını yaptıktan sonra merkezi terk ederler. Bu boş
merkezi ancak başkalarını yönetebilmek için kendisini yönetmeyi başarabilmiş kimseler
doldurabilir. Bu merkez bir hükümdar ya da benzer bir dış gücün müdahalesiyle değil, kişinin
kendi üzerinde uyguladığı ve diğer iktidar ilişkilerinden bağımsız kendi üzerien katlanan bir öz
düşünümsel iktidarla mümkündür.
Devleti olmayan Atinalılarda bürokratik kişisellikten uzaklık ve anonimlik kavramları
yoktur. Bu yüzden vatandaşların kişiliklerini kamu yararına feda etmesi beklenir. Üstelik özel
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ahlka diye bir alan yoktur. Esas kolektif referans noktası birey değil, toplumdu. Zaten eski
Yunancada birey anlamıan gelen bir kelime bulunmamaktadır. Bu yüzden idiotes (kamusal
alanda iktidarı kullanmak hakkından tamamıyla imtina ettiği için halk ve devlet tarafından
kınanan vatandaş) kelimesinin İngilizceye idiot olarak geçmiş olması, Yunanların kamusal ve
özel alan arasındaki sınırı bulandırması; kamuya, siyasi olana ve kolektif mekâna ayrıcalık
tanımasından ileri gelir.

3.2. Polisin Gelişimi ve Kısa Tarihi
Görünüşe göre şehir devletleri Geometrik Dönem’de (MÖ 900-700) ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bildiğimiz anlamda klasik polis terimi geçen en erken yazılı kaynaklar,
Arkhilokhos (Thasos için), Tyrtaios (Sparta için) ve Girit’teki en eski taşa geçirilmiş Yunan
yasa metnidir (Dreros için). Arkeolojik açıdan Demir Çağı tahkimatlı yerleşimlerinde erken
şehir devletlerine işaret eden kamu yapıları ya da siyasi organizasyonla ilgili buluntulara
rastlanmamıştır. Ancak erken Yunan kolonilerinde bu özellikler izlenebilmektedir. Sicilya ve
Güney İtalya’daki koloniler, örneğin Syrakusai (MÖ 734) ve Megara Hyblaia (MÖ 728), en
erken kaynaklarımızın bahsettiği kadarıyla ve arkeolojik verilerin ışığında, kuruluşlarından
itibaren polis olarak kabul edilebilirler. Polisin doğuşunun MÖ 850-750 arasında Yunanların
Fenike alfabesini benimsemeleriyle aynı döneme gelmesi önemlidir. Bilinen bazı en erken
polisler (Paphos ve Salamis) Fenike’ye yakın Kıbrıs’ta bulunmaktadır. Buna alternatif olarak,
MÖ 1050-800 arasında Ion kolonizasyonunun yaşandığı Batı Anadolu kıyıları polisin kökenleri
için önerilen bir bölgedir. Burada Smyrna daha MÖ 9. yüzyılda ve Miletos da MÖ 700 civarında
tahkim edilmişti. Üçüncü bir alternatif, polisin kolonizasyona öncülük eden Euboia’daki
Khalkis ve Eretria; Isthmos’da Korinthos ve Megara; Lakedaimonia’da Sparta; Argolis’te
Argos; Attika’da Atina; Paros, Naksos ve Girit adalarında geliştiğidir. Özellikle Girit, en erken
yazılı yasalara ve tahkimatlı yerleşimlere sahip olması nedeniyle öne çıkar. Ancak eldeki
bulgular bu savların herhangi birini diğerine tercih etmemizi sağlayacak kadar ikna edici
değildir.
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Grafik 2: Yunan Şehir Devletlerini Yaşam Süreleri 1
(Herman Hansen, Polis. An Introduction to the Ancient Greek City State)

Grafik 3: Yunan Şehir Devletlerini Yaşam Süreleri 2
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(Herman Hansen, Polis. An Introduction to the Ancient Greek City State)
Polis kültürünün ne zaman sona erdiği konusunda en az doğuşu kadar tartışma vardır.
Bazı tarihçiler şehri devletini en önemli özelliği olan özerkliğin (autonomia) Makedonya’ya
karşı MÖ 338’de kaybedilen Khaiorenia Savaşı’ndan sonra tek bir darbeyle sona erdiğini iddia
ederler. Ancak şehirlerin özerkliklerini kaybetmesine dair daha erken örnekler de vardır:
Korinthos’un Batı Yunanistan kıyılarındaki kolonileri gibi. MÖ 5. yüzyılın başında çoğu Yunan
şehri özerkti ve Batı Anadolu’dakiler de Pers Savaşları’ndan sonra özgürlüklerine
kavuşmuşlardı. Attika - Delos Birliği’ni bir imparatorluğa dönüştüren Atina da üyeleri bağımlı
yönetimler hâline sokmuştu. Üstelik MÖ 386’daki Kral Barışı’yla Yunanlar Pers kralının bütün
Anadolu şehirleri üzerindeki egemenliğini kabul etmişti. Makedonya kralı II. Philippos ile
ortadan kalkan şey, Atina, Sparta ya da Thebai’ın temsil ettiği türden lider şehir devletleriydi.
Bu şehirler büyük siyasi oyuncular olarak sahneden çekilmişlerdi. Yunanlar polisi kendi
kendini yöneten bir topluluk olarak görüyordu, fakat bu onların bağımsız olması gerektiği
anlamına gelmemekteydi. Bu anlamda polisler Helenistik ve Roma dönemlerinde varlığını
sürdürmüştür. Helenistik krallıkların egemenliğindeki şehir devletleri, özgürlükler (eleutheria)
ve kendilerini yönetme hakları (autonomia) bir Helenistik kral tarafından tanınmış
demokrasilerdi. MÖ 4. yüzyılın sonunda asker vatandaş düzeninin bozulmasıyla birlikte,
zenginlerin iktidarı öne çıkmıştır. Bu durum Helenistik şehirlerde zengin-fakir çatışmasına yol
açtı. Bu gerilimi azaltmanın başlıca yolu zenginlerin şehirlerinde kamu yapıları, festival ya da
memurluk masraflarını üstlenmesiydi. İskender’in fetihlerinden sonra, Helenistik krallar bir tür
kolonyal sistem yarattı. Yunan seçkinler Yunan olmayan kırsalın ürettikleri üzerinden
varlıklarını sürdürmeye başladılar. Roma Dönemi’nde şehirler halk meclisi (ekklesia) yerine
şehir aristokrasinin katıldığı konseyler (boule) tarafından yönetiliyordu, fakat yine
otonomlardı. Polis bilinci şehirlere verilen çeşitli haklar (Asia Eyaleti’nin metropolisi vb.),
şehirler arası rekabetin canlı tutulması gibi yöntemlerle yaşatıldı. Ayrıca İkinci Sofistik ile
birlikte Yunanların kültürel olarak kendilerini Roma’da üstün gördükleri bir akım ortaya
çıkmıştır. Polisin düşüşü Geç Antik Çağ’da olmuştur: Batıda barbar istilaları ve kötüleşen
ekonomi polisin sonun getirdi. Doğuda ise MS 5 ve 6. yüzyıllarda polis olarak tanımlanabilecek
şehirler mevcuttu. Ancak Kilise pagan siyasi kurumlarına karşıydı ve cemaatin agorada
bulunmalarını istemiyordu. Bununla birlikte Prokopios Iustinianus döneminde (MS 527 - 565)
bir Kuzey Afrika şehrinin MS 533 tarihli bir fermanla polis statüsüne yükseltildiğini aktarır.
Iustinianus’tan sonra benzer örneklere rastlanmamaktadır.
Fiziki anlamda bakılırsa şehir devletlerinin kuruluşu ve yıkılışı birkaç belirgin nedene
dayanmaktadır. Polis bir şehir mevcut siyasi statüsünü değiştirdiğinde ya da yeni bir şehir
kurulduğunda ortaya çıkar. Yunanistan’da çoğu şehir sıfırdan değil, doğal gelişim sürecinde
polis olmuştur. Bununla birlikte bir kısmının geçmişinde ya kolonizasyon (apoikismos) ya da
birbirine komşu farklı yerleşimlerin birleştirilmesi (synoikismos) rol oynamıştır. İlkine örnek
Güney İtalya’daki kolonilerdir. İkincisine örnek olarak Güney Arkadia’daki bir dizi şehrin MÖ
368’de birleştirilmesiyle kurulmuş Megalopolis verilebilir. Helenistik ve Roma dönemlerinde
bir topluluk polis statüsünü ancak bir fermanla kazanabilirdi. Polislerin yıkılışı ise iki türlü
olabilmektedir: Polis bir idari yapı olarak sona erer, fakat şehir olarak varlığını sürdürür ya da
yerle bir edilir ve nüfusu ya sürülür ya köleleştirilir ya da katledilir. MÖ 510’da Sybaris’in
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bütün erkek vatandaşları öldürülmüş, kadınlar ve çocuklar köle olarak satılmıştır. Sparta MÖ
427’de Plaitai’da, Atina da MÖ 415’te Melos Adası’nda aynısını uygulamıştır
(andrapodismos=köleleştirme). Bunların dışında doğal afetlerle ömrü sona eren polisler
vardır: MÖ 373’teki bir deprem sonucunda tsunami tarafından yutulmuş Akhaia’daki Helike
gibi.
Yunan şehir devletinin gelişiminde iki evre gözlemlenmektedir: İlk evrede (MÖ 7 - 6.
yüzyıl) Lykurgos ya da Solon gibi bir yasa koyucuya (nomothetes) atfedilen yazılı kanunlar
hazırlanarak aristokratik iktidarın yetkileri kısıtlanmıştır. Bu uygulamalar genellikle yasalar
önünde eşitlik (eunomia) vurgu yapar. MÖ 594/593’te arkhon olarak görev yapan Solon’un
(MÖ 638-559) reformları bu memuriyetin sağladığı güçle yapılmıştır. Herodotos’a göre Solon
bilge bir yasa koyucu ve şairdi, fakat Thukydides kendisinden bahsetmez. Muhtemelen MÖ 5.
yüzyılın sonundan itibaren demokrasi yanlılarının idolü hâline gelmiştir. Solon’un seisakhtheia
(“yüklerin hafifletilmesi”) adı verilen reformları, tüm borçların silinmesi olarak görülür; ilk
hedef çiftçilerin ağır yükünü hafifletmekti. Fakat amaç daha ziyade ürettiklerinin altıda birini
efendilerine veren çiftçilerin (hektemoroi) kurtarılmasıydı. Mevcut yasa borcunu
ödemeyen/geç ödeyen borçlunun köle olarak satılmasına izin veriyordu. Görünüşe göre zengin
toprak sahipleri de böyle kişileri kendilerine tabi kılarak ürettiklerinin bir kısmını kira olarak
ödettiriyorlardı. Göçmen zanaatkârlara vatandaşlık hakkı verilmesi ve zeytinyağı dışında diğer
tarımsal ürünlere getirilen ithalat kısıtlaması, Atina’nın kendine yeter bir ekonomiden çıkarak
bir ticaret ekonomisine doğru evrilmesini sağladı. Solon’un önemli reformlarından biri de Atina
vatandaşlarını gelirlerine göre dört gruba ayırmasıdır: pentakosiomedimnoi, hippeis, zeugitai,
thetes. Bunlar tüm siyasi hakların temeli hâline getirilerek aristokrasinin yönetim üzerindeki
tekelinin kırılması amaçlanmıştır. En önemli memuriyetler en üstteki iki sınıfa veriliyordu.
Zeugitai ikinci derece memuriyetlere gelebilmekteydi. Thetes memuriyete seçilemiyordu,
fakat halk meclisine katılabilmekteydiler. Karar organı ve yüksek mahkeme olarak görev yapan
Areopagos aristokratların elindeydi. Solon ayrıca halk meclisi için tartışılacak maddeleri
hazırlayan, bir tür gündem belirleyici kurul olarak görev yapacak 400 kişilik bir meclis (boule;
daha sonra Beş Yüzler Meclisi) kurdu. Ayrıca Drakon’un sert kanunlarının yerine yeni bir
kanun kodeksi hazırlamıştır. Sadece zarar gören tarafın dava açabildiği özel hukuk alanına
ilaveten, kamu davaları kategorisi oluşturarak vatandaşların memurların kararlarına karşı dava
açabilmesini sağlamıştır. Solon’un yazdığı şiirler fragmanlar hâlinde günümüze ulaşmıştır.
Bunlarda kendisini yoksul ve imtiyazsız insanlarla zengin ve ayrıcalıklı olanlar arasında bir
arabulucu olarak gösterir. Ancak gerçekte iki tarafı da tam anlamıyla tatmin edememiştir:
Hektemoroi talep ettikleri yeniden arazi dağıtımını elde edememişlerdir, fakat borçlarından ve
kölelikten azat edilmeleri seçkinleri huzursuz etmişti. Bu yüzden sonraki yıllarda arkhon
atamalarında sıkıntı yaşamış ve MÖ 6. yüzyılın ilk yarısında tiran Peisistratos yönetimi üç kez
ele almıştır. MÖ 500 başlarında Atina’da çiftçiler ve hoplit sınıfının diğer şehirlerde olduğu
gibi bir tirana destek verecekleri korkusu vardı. Bununla birlikte Solon özgür çiftçi kesimi
yaratarak ve halk meclisiyle hukuk sistemini güçlendirerek klasik Atina demokrasinin
temellerini atmıştır.
İkinci evrede (MÖ 6. yüzyılın sonu) belirli ayrıcalıkların ve görevlerin tanımlandığı
vatandaşlık kavramının geliştiği görülür. Bu genellikle Kleisthenes’in yaptığı gibi eşit siyasi
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hakların (isonomia), daha fazla öne çıkarılan alt sınıfların oluşturulmasını içerir. Kleisthenes
(MÖ 560-500) Atina demokrasinin kurucusu sayılır. Yaptığı reformlar kapsamlı ve karmaşıktır.
En önemli reformu vatandaşlık hakkına sahip kesimin yeniden düzenlenmesidir: Dört Ionia
boyu (phylai) ve diğer eski birimler varlıklarını korudu, fakat siyasi güçleri ellerinden alındı.
Bu boylar aristokratların kontrolünde olduğu için meclislerde yeteri kadar etkili olamıyorlardı.
Her bir vatandaş deme olarak adlandırılan toplam 139 tane mıntıkaya üye yapıldı ve bunlar da
30 yeni tryittes ve 10 yeni phylai oluşturacak şekilde gruplandırıldılar. Atina’nın siyasi ve
askerî sistemi buna göre düzenlendi. Mesela Solon’un 400 kişilik boulede üye sayısı her bir
phyleden 50 kişi alınarak 500’e çıkarıldı. Her bir deme farklı sınıfları içinde alıyordu: şehirliler
ve çiftçiler, aristokratlar, orta sınıf, thetes. Her bir phylai birkaç demeyi (6-21 arası) içeriyordu.
Bu boy temelli yeni demeler coğrafya, siyasi ittifak gibi ilişkilerle birbirine bağlı değillerdi.
Dolayısıyla aristokrat egemenliğinden, onların rekabet ve yerelciliğinden etkilenmeyeceklerdi.
Düzenlemenin sıradan vatandaşlara sunduğu şey, siyasi sistemin yerle düzeyde kendilerine
sunulmasıydı ve bu sayede demokrasi yolunda eğitilmeleri de sağlanıyordu. Kleisthenes aynı
zamanda ostrakismos uygulamasını da Atina demokrasisine tanıştıran kişidir.

3.3. Yönetim Biçimleri
Bilinen en erken yönetim biçimi, kral (basileus) ve ona eşlik eden bir danışma
meclisinden meydana gelen monarşidir (basileia). Karanlık Çağ ve öncesinde bulunduğu
anlaşılmaktadır. Linear B tabletlerindeki wa-na-ka Homeros’ta görülen wanaksın öncelidir;
basileus ise qu-a-si-re-u olarak wanaksın altında ikinci önemli mevkidir. Korinthos,
Messenia, Sparta ve Sikyon’da kalıtsal krallığın varlığına dair kanıtlar vardır, fakat monarşi
MÖ 8. yüzyılda neredeyse tamamen ortadan kalmıştır. Klasik Dönem’e gelindiğinde krallık
sadece mitolojiden ve barbar halklardan bilinen bir idare şekliydi. Sparta’da kalıtsal olan iki
kralın yönetimi mevcuttu. Krallar orduyu yönetebiliyor, çeşitli ayrıcalıklara sahip olabiliyordu,
fakat bir sarayları yoktu ve yemeklerini diğer Spartalılarla birlikte yemek zorundaydılar.
Makedonya MÖ 650’den beri monarşiyle yönetiliyordu. Krala eşlik eden bir yaşlılar meclisine
dair kanıt yoktur, fakat çeşitli danışmanların varlığı bilinmektedir: hetairoi (“Yoldaşlar”),
philoi (“Arkadaşlar”), hegemones (“Komutanlar”). Hetairoi muhtemelen aristokrasiden
seçiliyordu. Bunlar danışmanlık yanında askerî görevler alıyorlardı ve bir seçkin süvari
birliğinin üyeleriydiler. Yoldaşlar’ın oğulları “Krali Oğlanlar” (basilikoi paidies) oluyorlardı.
İskender’den sonra birçok Helenistik monarşi kurulmuştur. Helenistik monarşiler kendilerini
“mızrakla kazanılmış toprakların” sahipleri olarak gösteriyorlardı ve fethettikleri topraklardaki
eski idari düzeni ve gelenekleri sürdürmeyi seçmişlerdir. Helenistik krallar kendilerini eski
kralların halefleri olarak gösteriyor ve tanrısal bir soydan geldiklerini iddia ediyorlardı. Krallar
ayrıca Yunan kültürüne aykırı olan hükümdar kültünü teşvik etmiştir. Yunan şehirlerinde
hükümdar kültü kralın kurtarıcı ve iyiliksever olduğu ya da yeni bir şehrin kurucusu olduğu
fikrini temel alıyordu. Tanrı ve bazen ailesi yaşayan tanrılar olarak kabuk ediliyor ve tapınaklar,
kült heykelleri ve festivallerle onlara saygı sunuluyordu. Helenistik Dönem’de monarşinin
felsefi teorisi ortaya atılmıştır. Filozoflar kralların saraylarında hoş karşılanan danışmanlar
olarak belirli bir statüye sahiplerdi. Kinikler dışında tüm felsefe okullarından filozoflar genel
olarak “Krallık Üzerine” başlıklı kısa el kitapları kaleme almışlardır. Bunlar ortak bir varsayım
üzerine kurulmuşlardır: Krallık “hesap vermeden sürdürülen idaredir”; kralın mükemmel
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erdemiyle kendisini meşrulaştırır ve bu çeşitli hareketlerle sergilenmelidir. En önemli erdem
tebasını sevmesidir (philantropia). Diğerler ise hayırseverlik, adalet, otokontrol, bilgelik,
öngörü ve cesaretti.
Şehir devletlerinde monarşinin yerini aristokrasi almıştır. Platon’un Devlet’inde
aristokrasi bir yerine birden fazla idarecinin bulunduğu, tercih edilen bir yönetim biçimidir.
Aristokratik aileler Karanlık Çağlar’dan büyük araziler ve siyasi güçlerle çıkarak şehirlerin
idaresini kontrol altına almışlardır, fakat Yunan literatüründe kelimeye MÖ 5. yüzyıldan önce
rastlanmadığından belki de yeni demokratik yönetimlere karşı yaratılan bir terimdir. Karanlık
Çağ’a ait arkeolojik verilerde sınıflar belirgin bir şekilde görünmemektedir. Bu döneme ait
yerleşimler tipik olarak küçüktür ve çok azında statü farkı maddi kalıntılarda belirgindir. Bunun
istisnası MÖ 10. yüzyıla ait Euboia’daki Lefkandi, Aitolia’daki Thermon ve Messenia’daki
Nikhoria gibi bağımsız ve büyük yapılardır. MÖ 8. yüzyılda bile zengin gömüler, tüm gömüler
içinde küçük bir kesimi oluşturur. Mesela Euboia’da Eretria’nın Batı Kapısı civarında kazılmış
MÖ 720-680’e ait 16 gömü, yerleşmenin 1000-2000 kişilik nüfusuna göre düşük bir sayıdır ve
bir yönetici sınıfa değil, muhtemelen bir aileye aittir. Aynı şekilde Argos’ta bu döneme ait
gömülerde aristokratik mezarlıklara rastlanmamaktadır.
MÖ 7. yüzyılda Yunanistan’da devletin ve buna bağlı olarak özellikle aristokratik sınıfa
tekelindeki memuriyetlerin doğuşuna işaret eden gelişmeler gözlenmektedir. Girit’teki
Dreros’ta bulunan Apollo Delphinios kutsal alanından MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısına ait bir
yazıtta, herhangi bir 10 yıllık dönem içinde sadece bir kez memuriyete gelebilen kosmos
adından bir memura rastlanmaktadır. Aynı isimde bir memuriyet de MÖ 6. yüzyılda Girit’teki
Gortyn kanunlarında görülmektedir. Atina’da MÖ 5. yüzyılın sonlarında yeniden yürürlüğe
sokulan MÖ 621-620 tarihli Drakon kanunları, cinayet davalarında suç olmadığının dört Ionia
boyunu temsil eden dört basileus, hükmün ise ephetai isminde 51 memur tarafından
verileceğini belirtir. Bunlara ilaveten Arkaik Yunan şehirlerinde başka yeni memuriyetlerle de
karşılaşılmaktadır: arkhontes, prytaneis, demarkhoi, agretai, demuirgoi vb. Böyle
memuriyetler üzerinde tekel kuran gerçek bir aristokratik sınıf ortaya çıkmıştır. Güçlü
bireylerden meydana gelen bir aristokrasinin oluşumu muhtemelen her biri kendi şefi tarafından
yönetilen küçük toplulukların birleşerek daha büyük kentli toplumlara dönüşmeleriyle
gerçekleşmiştir. Arkeolojide izlenebilen bu birleşmeler kaynaklarda da görülür: Helenistik
Dönem’e kadar genellikle farklı ailelerden gelen kalıtsal iki kralın yönetimindeki Sparta’da,
krali mezarlıkların farklı köylerde bulunduğunu öğreniyoruz (Paus. 3.12.8, 3.14.2). Pitana,
Mesoa, Kynosoura ve Limnai Sparta’yı kurmak üzere birleştiklerinde, dört basileustan ikisi
tüm yetkilerini geri kalan iki tanesine devretmeyi reddetmişlerdi. Birleşerek büyümüş bu yeni
topluluklarda memuriyetlerin sayısından fazla potansiyel aday vardı ve dolayısıyla hem görev
süresini ve bir bireyin kaç kez göreve gelebileceğini sınırlayan bir rotasyon ilkesi ortaya
konulmuştur.
Aristokratik bakış açısı aynı zamanda edebiyatta, özellikle Arkaik Yunan şiirinde kaloi
(“güzel”, “iyi”), agathoi (“iyi”) ve esthloi (“iyi” ya da “cesur”) olarak adlandırılan aristokratik
gruplara yönelik seçkinci terminolojinin kullanılmasıdır. Bu aristokratik çemberin dışındakiler
ise kakoi (“kötü” ya da “çirkin”), veya deiloi (“korkak”, “sefil”) olarak nitelendirilir. Şair
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Theogonis bir aristokrat olan Kyrnos’u kakoi ile arkadaşlık etmemesi için uyarır; agathoi ile
yemesi, içmesi ve birlikte olmasını salık verir (31-35). Aristokratik sınıf süvarileri (hippieis)
meydana getirmekteydi ve şehirleri, çoğunluğu meydana getirdikleri meclisler aracılığıyla
yönetiyorlardı. Fakat MÖ 8. yüzyıldan sonra savaş taktiklerinin ağır piyadeyi (hoplit) ön plana
çıkarması ve yeni refah kaynaklarının ortaya çıkışıyla etkilerini kaybederek oligarşilere
dönüştüler. Bunların ortadan kaldırılmasından sonra tiranlıklar ortaya çıktı. ,
Özellikle MÖ 7 ve 6. yüzyıllarda yaygın olarak görülen bir yönetim biçimi olan tiranlık,
bu dönemden sonra belirli durumlar dışında nadiren görülür. Tyrannos kelimesi Hint - Avrupa
kökenli değildir ve muhtemelen doğudan gelmiştir, ancak modern anlamının aksine acımasız
bir diktatörü anlamına gelmez. Görünüşe göre bunlar yönetimdeki aristokratik ailenin marjinal
üyelerinden çıkmışlardır. Genellikle baskıcı aristokratik yönetimleri ortadan kaldırarak iktidarı
meşru olmayan yollardan ele geçiren zengin ve ihtiraslı liderlerdi. Mesela Korinthos ve
Samos’ta tiranlar iktidardaki aristokratik hizbi devirmek için aristokrat komplocularla işbirliği
yapmıştır. Antik kaynaklarda genellikle baskıcı aristokratik yönetimleri ortadan kaldırarak
iktidarı meşru olmayan yollardan ele geçiren zengin ve ihtiraslı liderler olarak geçerler. Tiranlık
özellikle Korinthos, Megara, Sikyon, Atina, Mytilene, Miletos ve Samos gibi büyük şehirlerde
ortaya çıkmıştır. En tanınmış olanları Argos’lu Phedion (MÖ 7. yüzyılın ilk yarısı),
Korinthos’lu Kypselos (yakl. MÖ 657-625), Atinalı Peisistratos (yakl. MÖ 600-527) ve
Samos’lu Polykrates’tir (MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısı). Buna ilaveten kriz zamanında hayat
boyu ya da belirli bir zaman dilimi için seçilen Mytilene’li Pittakos gibi aisymnetes denilen bit
tür diktatörün varlığını da biliyoruz.
Sokrates’e göre tiranlık halkın iradesine rağmen yasaları dikkate almayan bir
hükümdarın arzularıyla yürütülen bir iktidardır (Xen. Mem. 4.6.12). Platon ve Aristoteles ise
tiranlığı bu idarenin başındaki kişinin özel isteklerine hizmet eden bir yönetim biçimi olarak
görür. Tiran hesapsız yeme-içme, gösterişli kıyafetler, her türlü cinsel aşırlıklardan müteşekkil
lüks yaşamın ve abartının esiri olmuştur. Bu aşırılıklar muazzam bir kişisel açgözlülük ve
zenginlikle el ele gider. Tiranın serveti sadece bunlar için değildir; aynı zamanda her türlü
muhalefet ve komplodan korunmak amacıyla rüşvet verir, korumalar tutar, paralı askerlere bel
bağlar.
Yukarıdaki gibi geç tarihli antik kaynaklardaki tiran yorumları çağdaş lirik şiirler, diğer
çağda edebi fragmanlar, epigrafik kanıtlar ve Herodotos’un aktardıklarıyla çelişki içindedir.
Kelimeye MÖ 7. yüzyılın ortasında ilk kez rastladığımız sadece basileusun eş anlamlısıdır.
Antik dünyanın yedi bilgesi içinde sayılan iki kişi kendi şehirlerinde tiran olarak adlandırılması
da antik kaynaklara mesafeli yaklaşmak için bir nedendir. MÖ 5. Yüzyılda tiran kelimesine
yüklenen olumsuz anlamın tipik tanımını Thukydides verir: Her ne kadar demokratik bir
yönetim olmasa da kral yasaların verdiği yetkiyle tahttadır, fakat tiran iktidarı “ele geçirir.” Öte
yandan Herodotos’ta kelime hâlen başka terimlerin alternatifidir: Kıbrıs’taki Soloi şehrinin
kalıtsal hükümdarlarını (5.113.2) bu şekilde adlandırır. Thukydides ise Güney İtalya’da tahtı
zorla ele geçirmiş olmalarına rağmen bazı liderler için basileus unvanını kullanmakta sakıca
görmez (3.136.2, 5.44.1). Yasa koyucular açısından da benzer bir muğlaklık söz konusudur:
Mytilene’li yasa koyucu ve yedi bilgeden biri Pittakos ile Atinalı yasa koyucu Solon sınırsız
yetkiyle iş başına gelmişler ve görev süreleri bitince görevlerini bırakmışlardı. Her ikisi de Yedi
Bilge içindeydi. Buna rağmen Solon’un aksine Pittakos’un Aristoteles tarafından tiran olarak
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görülmesi için hiçbir sebep verilmemiştir. Sadece Solon kendi eserlerinde tiran olduğunu
reddetmiştir.
Tiranlığın nedenleri üzerine birkaç sav üretilmiştir: Kaynakların yetersiz oluşu
yüzünden tiranlık yönetiminin kurulmasına yol açan siyasi/sosyal şartların detayları
anlaşılmamaktadır. Antik yazarlar çeşitli sebepler öne sürmüşlerdir. Thukydides’e göre Arkaik
Dönem’de yaşanan ekonomik büyüme sonucunda tiranlar hemen her şehirde ortaya çıkmıştır
(1.13.1). Aristoteles bu sebepleri dört grupta toplar: bir demagogun ortaya çıkışı; ihtiraslı ve
güç aşığı bir memurun yasal memuriyet yetkilerini köyüe kullanması; geleneksel krallık
idaresinin yozlaşması ve kadim geleneklerin terki; önceden oligarşiyle yönetilen bir merkezi
idareye dışardan atananlar.
Modern bakış açısından birkaç nedenden bahsedilebilir:
1.
Ekonomik. Solon’un Atina’daki ekonomik krizi tam olarak çözememiş, fakat
ardından gelen Peisistratos rakipleri Alkmeonidler sürgüne gittiğinde büyük çaplı bir yeniden
arizi dağıtım politikası izlemiştir. Kypselos Korinthos’ta benzer bir girişimde bulunarak
aristokrat Bakkhiad’ların sürgüne yollanmasından sonra arazi dağıtımını ele almıştır.
Aristoteles de MÖ 6. yüzyılda Megara tiranı Theagenes’in, başkalarının arazilerinde otlattıkları
hayvanlarını katlettiğini aktarır (Pol. 1305a). ,ü
2.
Siyasi. Korinthos, Megara ve Samos gibi şehir devletlerinde tiranlık, görünüşe
göre aristokratların sınırlarını aşarak imtiyazlarını tehlikeye atacak hareketler içinde
bulunmalarından dolayı hâkim olmuştur. Hesiodos’ta ve Solon’un günümüze kalmış
fragmanlarından çiftçiler arasında artan borçlar, yoksullaşma ve aristokrasinin baskısı tiranlığın
yükselişinin nedenleri gibi görünmektedir. Solon aristokratları temsil eden Eupatridai’ın
memuriyetler üzerindeki imyitazlı haklarına karşı mücadele etmiştir. Aynı imtiyazlı durum
Mytilene’deki Penthilidai için de geçerliydi. Şehirlerin neden başka bir yolu denemeyip (mesela
yasa koyucu görevlendirmek) tiranlara destek verdikleri hakkında fikir birliği yoktur.
Muhtemel açıklamalardan biri, tiranların kendilerini meşru krallar, iktidarlarını da ataların
yönetimien dönüş olarak sunmalarıdır. Diğer önemli siyasi etken, çiftçilerin ekonomik ve yasal
sorunlarıyla yakından ilgili olan aristokratik rekabet etiği ve bundan kaynaklanan iktidar, statü
ve nüfuz mücadelesidir.
Tiranlığın kurulduğu hiçbir şehirde sosyal hiyerarşide değişim yaşanmamış ve statü
farkları kaybolmamıştır. Ancak tiranlık aristokrasiyi iktidardan uzaklaştırıp siyasi ve ekonomik
kontrollerini zayıflatarak dolaylı şekilde, mesela Atina’da eunomia, isonomia ve demokratia
ilkelerinin ideal ve kavramların öne çıkmasını sağlamıştır. Bunu yanında çoğu tiran inşaat
projelerine ağırlık vererek siyasi ve sosyal statülerini hayırseverlikle sertgilemiştir. Birçoğu mesela Kypselos (Hdt. 1.14.2)- Delphoi gibi Panhellen kutsal alanlarda hazine binaları inşa
ettirmiştir. Doğal olarak bu imar projeleri ekonomiye hareketlilik getirmiş ve büyük çaplı işe
almalar gerçekleşmiştir. Ayrıca birçok festivalin öncülüğünü yaparak Yunanistan’ın kültürel
hayatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Birçoğu Olympia’yı örnek alarak oyunlar
düzenlemiştir: Peisistratos Atina’da Panathenaia, Kleisthenes Sikyon’da Pythia, Polykrates
Samos’ta Apollo Pythios ya da Delios gibi. Buna bağlı olarak tiranlar sanatların hamisi olarak
da öne çıkarlar: Peisistratos Homeros’u yazıya geçirtmiştir. Kleisthenes Sikyon’da Argonautlar
efsanesiyle ilgili performansları desteklemitir. Korinthos tiranı Periandros ünlü şair Arion’u
sarayında ağırlamış (Hdt. 1.23-4), Rhegion’lu Ibykos hem Sikyon hem de Samos’ta tiranların
konuğu olmuştur.
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Harita 11: Yunan Dünyasındaki Tiranlıkla Yönetilen Şehirleri (Brill’s New Pauly)
Tiranlık özellikle Korinthos, Megara, Sikyon, Atina, Mytilene, Miletos ve Samos gibi
büyük şehirlerde ortaya çıkmıştır. En tanınmış olanları Argoslu Phedion, Korinthoslu Kypselos,
Atinalı Peisistratos ve Samoslu Polykrates’tir. MÖ 5. yüzyıldan itibaren tiranlık bir korku
yönetimi olarak algılanmaya başlanmış ve en kötü idare şekli olarak kabul edilmiştir. Buna
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ilaveten kriz zamanında hayat boyu ya da belirli bir zaman dilimi için seçilen Mytileneli
Pittakos gibi aisymnetes denilen bit tür diktatörün varlığını da biliyoruz. Kaynakların yetersiz
oluşu yüzünden tiranlık yönetiminin kurulmasına yol açan siyasi/sosyal şartların detayları
anlaşılmamaktadır. Korinthos, Megara ve Samos gibi şehir devletlerinde tiranlık, görünüşe göre
aristokratların sınırlarını aşarak üstünlüklerini tehlikeye atacak hareketler içinde
bulunmalarından dolayı hâkim olmuştur. Hesiodos’ta ve Solon’un günümüze kalmış
fragmanlarından çiftçiler arasında artan borçlar, yoksullaşma ve aristokrasinin baskısı tiranlığın
yükselişinin nedenleri gibi görünmektedir. Bunlara bağlı olarak nüfus artışı, toprakların miras
yoluyla küçülmesi ve tarımsal kaynaklarda azalma gibi etkenlerin rol oynamış olması
muhtemeldir. Nispeten daha açıkça gözlemlenen diğer önemli olgu, çiftçilerin ekonomik ve
yasal sorunlarıyla yakından ilgili olan aristokratik rekabet etiği ve bundan kaynaklanan iktidar,
statü ve nüfuz mücadelesidir. Atina, Lesbos ve Mytilene’de aristokrasi arasındaki rekabet,
halkın üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Korinthos ve Samos’ta tiranlar iktidardaki aristokratik
hizbi devirmek için aristokratik komplocularla işbirliği yapmıştır. Samoslu Polykrates
örneğinde işin ekonomik tarafı vurgulanmaktadır. Tiran iktidara geldikten sonra destekçilerine
ciddi maddi destek sağlamıştı. Bunula birlikte Megara, Samos ve Korinthos örneklerinde halk
tiranlığın kurulmasından aktif bir rol oynamamıştır. Bu yüzden çoğunluk için iktidarın bir grup
aristokrat ya da tek bir aristokrat tarafından ele geçirilmesi arasında bir fark yoktu. Halkın bu
sırada fazla tepki göstermediğini, çünkü aristokratik iktidarın düşüşüyle şartlarının iyileşmesini
umduklarını düşünebiliriz. Buna uygun olarak tiranların iş başına geldikten sonra iktidarını
korumaya yönelik çabalarını halka değil, tiranın aristokratik muadillerine karşı yürüttükleri
görülmektedir. Tiranlar halkın durumunu düzeltecek reform programları yürütmedikleri gibi
aristokratların egemenliğini ve ayrıcalıklarını tartışmaya açmadıkları da aşikârdır. Tiranlığın
kurulduğu hiçbir şehirde sosyal hiyerarşide değişim yaşanmamış ve statü farkları
kaybolmamıştır. Ancak tiranlık aristokrasiyi iktidardan uzaklaştırıp siyasi ve ekonomik
kontrollerini zayıflatarak dolaylı şekilde, mesela Atina’da eunomia, isonomia ve demokratia
ilkelerinin ideal ve kavramların öne çıkmasını sağlamıştır. Tiranların aldığı tedbirler kendi
konumlarını sürdürme ve istikrara kavuşturmalarına hizmet etmiştir. Tüm siyasi, ekonomik ve
kültürel faaliyetleri başına geldikleri şehir devletinde tanınmalarını sağlamak ve rejimlerinin
aktif olarak ya da en azından sessiz bir kabullenmeyle halkın büyük kısmında desteğini
sağlamak içindir. Tiranlık geleneksel aristokrasini alternatifi olmayıp Arkaik şehir devletinin
siyasi, ekonomik ve kültürel yapısındaki aristokratik hâkimiyetin tek elde nihai toplanışını
temsil etmektedir.
“Birkaç kişinin idaresi” anlamına gelen oligarşi, eski aristokrasilerden evrilmiştir.
Tiranlık idarelerinin ortadan kalmasından sonra siyasi iktidar hâlen az sayıda kişinin elindeydi.
Demokratik rejim temel siyasi hakları tüm vatandaşlara tanırken ve memuriyet için şartları
kaldırmış ya da aza indirmişken, oligarşide özgür nüfusun bir kısmı bu haklardan ve
memuriyetlerden yoksun bırakılabilmektedir. Pratikte oligarşinin dışarıda bıraktığı kesimler
yoksullardı ve Aristoteles demokrasiyi yoksulların, oligarşiyi ise zenginlerin rejimi olarak
saymıştır (Pol. 3.1279a 22-1280a-6). Aslında MÖ 5. yüzyıldan önce birçok şehir devletinin
rejimi oligarşiydi ve Atina demokrasinin ve diğer demokratik yönetimlerin savunucusu olarak
ortaya çıkarken, Sparta’da kendisi tipik bir oligarşi olmamasına rağmen oligarşilerin
temsilciğine soyundu. Ancak MÖ 5. yüzyılın sonunda Atina’da oligarşik devrimler meydana
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gelmiştir: Bunlardan “Dört Yüzler” Peloponnesos Savaşı sırasında, MÖ 411’de yönetime el
koymuş ve sadece yaz boyunca yönetimde kalabilmişlerdir. Savaş kaynaklı mali krizden hoşnut
olmayan bir grup, çalışan sınıfa mensup demokrasi yanlısı vatandaşların Samos’a gönderilen
filolarda görev almasını fırsat bilerek bir darbe gerçekleştirmişlerdir. Tüm mevcut
memuriyetler ve görevler kaldırılmış ve Beş Yüzler Meclisi’nin yerine alan bir Dört Yüzler
Meclisi kurulmuştur. Ancak işin arkasında yer alan kişilerin aralarındaki iktidar kavgası
yüzünden kısa sürede oligarşi son buldu, ama yerine MÖ 411-410 arasında oligarşi ve
demokrasinin bir tür karışımı olan “Beş Binler” idaresi geldi. Bu zeugitai ve daha yüksek
sınıflara ait vatandaşları da içine alan daha geniş tabanlı bir yönetimdi. Ne var ki sürtüşmeler
dinmedi ve Beş Binler sadece birkaç ay iktidarda kaldı. MÖ 404-403 arasında iktidarda bulunan
“Otuz Tiran” idaresi Atina’nın Peloponnesos Savaşı sonunda Sparta’ya teslim olmasından
hemen sonra kurulmuştur. Yönetime adını veren 30 Atinalı, işgalci Sparta generali
Lysandros’un gözetimi altında halk meclisinde hileli bir seçimle seçilmiş sağcı kişilerdi. Bunlar
baskıcı bir rejim kurarak halk meclisini feshetti, kamu mahkemelerini kapattı ve akropolise bir
Sparta garnizonunun yerleşmesine izin verdiler. Nihayet aralarında çıkan anlaşmazlıklar
sonucunda tamamı yönetimden uzaklaştırılmış ve demokratik rejim yeniden tesis edilmiştir.

3.4. Demokrasi
MÖ 508/507 - MÖ 322/321 arasında varlığını sürdüren demokrasi rejimi tarihte
doğrudan yönetime dair en iyi örnektir. Bununla birlikte, günümüzde demokrasi olumlu gözle
bakılan bir yönetim biçimi olmasına karşın, antik Yunanistan’da hararetle tartışılan bir konuydu
ve oligarşiyle filozoflar tarafından aynı sertlikle ele alınmaktaydı. Ancak Atinalı demokratlar
demokratiayı yasanın egemenliği olarak görmekteydiler (Aeschin. 1.4-5) ve modern
demokratlar gibi kavramın özgürlük ve eşitlik ilkelerine ayrılmaz biçimde bağlı kabul
ediyorlardı (Thuc. 2.37). Hatta demokrasi tanrılaştırılmış ve MÖ 4. yüzyılda tanrıçaya adaklar
sunulmuştur (IG 22.1496). Bir Atina demokratı demostan söz ettiğinde, aslında meclis
toplantılarına sadece bir azınlığın katıldığına bakmaksızın tüm vatandaş kesimini kastediyordu
(Aeschin. 3.224; Thuc. 8.72). Öte yandan demokrasiyi eleştirenler, özellikle de filozoflar,
demosu bir sınıf, yani “sıradan insanlar”, “güruh” (Arist. Pol. 1291b 17-29; Ath. Pol. 41.2) ya
da çoğunluk olmaları dolayısıyla azınlık yurttaşlar ve büyük arazi sahiplerinin oylarına üstün
gelebilecek yoksul kesimler olarak tanımlıyorlardı (Pl. Resp. 565a). Temel demokratik ideal
özgürlüktü (eleutheria) ve bunu iki yönü vardı: Tüm devlet kurumlarına katılmayı sağlayan
siyasi özgürlük ve insanın dilediği gibi yaşamasına imkân tanıyan kişisel özgürlük (Arist. Pol.
1317a 40-b 17; Thuc. 7.69.2). Özgürlüğün diğer en önemli unsuru serbest konuşma özgürlüğü
yani serbest konuşma özgürlüğüdür (parrhesia): Her vatandaş meclislerde diğer yurttaşlara
hitap etme ve özel hayatında da aklındakini söylemesine hakkına sahiptir (Dem. 9.3). Başta
filozoflar olmak üzere demokrasiyi eleştirenler eleutheriayı acınası bir çoğunluk yönetimi
olarak görmüşler ve insanları hayatın amacını anlamaktan alıkoyduğunu iddia etmişlerdir (Pl.
Resp. 557b-558c). Demokratların eşitlik anlayışı ise herkesin eşit olduğu değil, herkesin
siyasete girmek için eşit fırsata sahip oldukları (isonomia; Hdt. 5.78; Dem. 15.18) ve kanun
önünde eşit muameledir (Thuc. 2.37.2).
Atina demokrasisinde siyasi haklar sadece yetişkin erkek vatandaşlara tanınır; kadınlar,
köleler ve yabancılara verilmemiştir (Dem. 9.3). Bir Atinalı 18 yaşına geldiğinde babasının
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demesine ait sicile kaydolur (Aeschin. 1.103), fakat bir ephebos olarak çoğu genç Atinalı iki
yıl boyunca askerlik eğitimi alırlar (Arist. Ath. Pol. 42) ve 20 yaşına geldiklerinde halk
meclisine katılmaya hak kazanmış vatandaşların listesine kaydedilirler (Dem. 44.35). Tam
siyasi haklar ancak 30 yaşında, bir vatandaş memur ve jüri kurasına girdikleri zaman alınır
(Xen. Mem. 1.2.35; Arist. Ath. Pol. 63.3). Vatandaş nüfusu 18 yaş üzeri yaklaşık 30.000 yetişkin
erkekten meydana gelir. Yirmi yaşında üzerindeki herhangi bir Atina vatandaşı halk meclisinde
konuşma ve oy kullanma hakkına sahiptir (Xen. Mem. 3.6.1). Halk yılda 40 kez, genellikle
Pnyks Tepesi’nde bir araya gelir (Arist. Ath. Pol. 43.3) ve bir oturuma normalde yeterli
çoğunluk sayılan 6000 vatandaş katılır; oturumlar ise birkaç saat sürer (Aeschin. 1.112). Halk
meclisi denilen bu yönetim organı 50 prytaneis tarafından toplanır ve bunlardan dokuzu
oturumu yönetir. Tartışmalar siyasi olarak faal vatandaşların konuşmalarıyla ilerler ve
oylamalara el kaldırma suretiyle açık şekilde yapılır. Atinalılar kanunlar (genel ve kalıcı olanlar,
nomoi) ve kararnameler (geçici ve/veya özel kanunlar, psephismata) arasında ayrım
yapıyorlardı (Andoc. 1.87). Vatandaşlar yıllık kurayla hem jüri üyesi hem de meclis üyesi veya
yasa koyucu olarak atanıyorlardı (Dem. 24.21). Bir yasa çıkarılacağı zaman halk meclisi sadece
bir gün için 6000 yargıç arasından kurayla 1000 yasa koyucudan (nomothetes) meydana gelen
bir atama kararı alıyordu. Tartışmaları dinleyen yasa koyucular el kaldırarak yasa değişikliğini
onaylıyorlar ya da reddediyorlardı. Bu kurul seyrek toplanıyordu ve ayda bir kez bir araya
gelinmesi aşırı kabul edilmekteydi (Dem. 23.42).
Görüldüğü gibi neredeyse tüm meselelerde inisiyatif vatandaşlara bırakılmıştır.
Herhangi bir zamanda yasa ya da kararnameleri teklif eden ya da onlar adına konuşan,
mahkemelerde jüri veya savcı olarak bulunan aktif vatandaşların sayısı 1000 civarındadır.
Ancak Atina siyasetini profesyonel anlamda yönlendiren ve yönetenlerin sayısı her zaman
yirmi civarındadır. Rhetor ya da politeumenoi denilen (Hyp. 3.4, 8; Dem. 3.29-31) bu
figürlerin yanında siyasi açıdan aktif sıradan vatandaşlara idiotes adı verilmekteydi (Dem.
prooem. 13). Siyasi partiler yoktu ve insanlar liderlerinin baskılarıyla oy vermiyorlardı, fakat
önemli siyasi figürler ikna ve karizma yoluyla meclislere belirli bir süre boyunca hâkim
olabiliyorlardı: Perikles MÖ 443-429, Demosthenes MÖ 341-338 arasında Atina siyasetine
üzerinde nüfuzlarını kullanmışlardır.
Sınıfsal Gelişmeler. Birçok eski toplum gibi antik Yunanistan’da da bireyler akrabalık
bağlarıyla çeşitli klanlara ya da boylara ayrılmıştı. Bunlar aynı zamanda siyasette de geçerli
olan gruplardı. Çoğu Yunan şehir devleti vatandaşlarını phyle denilen kalıtsal boylara ayırmıştı.
Dor şehirlerinin genellikle üç, Ionialıların ise dört boyu (Geleontes, Aegicoreis, Argaideis ve
Hopletes) bulunmaktaydı. Bu dört boydan her biri üç trittyes (üçte bir) olarak bölünüyordu ve
dolayısıyla toplamda 12 trittyes mevcuttu. Bunlara üyelik kalıtsaldı. Birçok vatandaş aynı
zamanda phratria adı verilen klanlara mensuptu. Bir phratria genellikle aristokratik olan bir
ya da birden fazla aile ya da soydan, yani genostan meydana geliyordu. Bu aileler tek bir atadan
geldiklerini iddia ediyorlardı. Genos mensuplarını gennetai deniyordu ve önemli şehir
kültlerinde rahip olarak görev yapıyorlardı. Vatandaşlık genelde sadece babadan geçiyordu,
ancak Atina ve onu takip eden başka Yunan şehir devletleri vatandaşlığın hem baba hem de
anne tarafından gelmesini kanunla belirlemişlerdir. Vatandaşlar aynı zamanda dört geleneksel
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Ion boyuna (phylai) göre ayrılmıştı ve bunların sayısı daha sonra Kleisthenes reformlarıyla
ona çıkarılmıştır.

Tablo 1: Solon Öncesi Soyal Sınıflar (Yazarın Tablosu)
Yüksek memuriyetler neredeyse tüm Arkaik Dönem boyunca önce doğum hakkı, daha
sonra MÖ 6. yüzyılın başından itibaren de Solon’un reformlarıyla mülkiyete göre dar bir
aristokratik çevre tarafından işgal edilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz üzere Solon erkek
vatandaşları refah düzeylerine göre dört sınıfa ayırdı. Bu askerî hizmete uygunluğu yansıtan ve
her bir kişinin tarımsal üretimine göre değerlendirildiği bir sistemdi. En zengin sınıf
pentakosiomedimnoi (500 kile erkekleri; toprakları bir yılda 500 medimnos tahıl verenler)
idi. Ardından hippieis (süvariler; kendi atlarını yetiştirebilecek kadar zengin olanlar) ve
zeugitai (hoplit sınıfı) geliyordu. Geri kalan topraksız vatandaşlar thetes olarak
adlandırılıyordu. Dokuz arkhon ve devlet hazinedarları eskiden olduğu gibi Eupatridai’dan
değil en zengin ilk iki sınıftan seçilmekteydi. Daha küçük memuriyetler ve boule üyeliği
zeugetesler tarafından doldurulmaktaydı. Thetes ise sadece halk meclisinde ve jüri
üyeliklerinde görev alıyorlardı; yüksek memur (arkhon) olarak seçilemezlerdi. Atina’da
arkhonluğun dört oy sınıfından dördüncüsü olan Zeugitai’a açılması MÖ 457’de olmuştur
(Arist. Ath. Pol. 26.2). Bu sınıftakiler topraklarından 200 medimnos (8000 kg buğday ya da
6500 kg arpa) üzeri mahsul alabilenler dâhildi ki, böyle bir rekolte için gerekli olan en az 9
hektarlık toprak önemli bir refah düzeyine işaret etmektedir. Klasik Dönem’de ortalama bir
tarım arazisi 5 hektar olduğuna göre bu, azımsanmayacak bir zenginliğe işaret etmekteydi ve
MÖ 5. yüzyılda bile Attika nüfusunun yarısı yüksek memuriyetlere giremediğinin
göstergesiydi.
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Resim 3: Kleisthenes Reformlarına Göre Sınıflar ve İdari Yapı (yazarın tablosu)
Kleisthenes MÖ 6. yüzyılın sonunda aristokratik ailelerin gücünü kıracak reformlar
yaptığını belirtmiştik. Attika’nın dört Ion phylesini, yerel kahramanların adını verdiği 10 boya
çıkardı (Erekhtheis, Aigeis, Pandionis, Leontis, Akamantis, Oineis, Kekropis, Hippothontis,
Aiantis, Antiokhis). Her bir phyle üç trittysten meydana geliyordu ve toplamda 30 trittys
vardı. Her bir trittys kendi içinde kıyı, şehir ve iç kesimlerden seçilmiş bir grup deme ihtiva
ediyordu. Bunlar Attika’nın bölgelerinden bir araya getirildiğinden, akrabalık, bölgecilik vb.
gibi etkenler üzerinde çıkar grupları oluşturamıyor, üstünlük sağlayamıyordu. Attika’da 139140 deme vardı (daha sonra 179), fakat bunlar trittys içinde eşit olarak dağıtılmamıştı. Demos
genel olarak köy anlamında kullanılıyordu, fakat Kleisthenes reformları dâhilinde yapay bir
siyasi birim hâline geldi. Atina’da bir deme muhtemelen bir mıntıkayı temsil etmekteydi, fakat
Attika’nın diğer kesimlerinde bir ya da daha fazla büyük nüfuslu merkezi içine almaktaydı. Her
bir vatandaş tek bir demeye kayıtlıydı. Burada da üyelik kalıtsaldı ve aslen ikamet edilen yeri
yansıtmıyordu. Her Atina vatandaşı demesini adının bir parçası olarak zikrediyordu.
Kleisthenes’in reformlarıyla birçok azatlı ve metoikos vatandaş olarak kaydedildi ve
zeugetesler de komutan (strategos) mevki için seçilme hakkı kazandı. MÖ 451’den önce bir
vatandaşın babası Atina’dan, annesi herhangi bir başka şehirden olabiliyordu.
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Harita 12: Atina İdari Bölgeleri (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD arşivi)
Bu tarihten sonra Perikles bir kanun geçirerek vatandaşlığı hem baba hem de anne
tarafının Atinalı olması şartına bağladı ve MÖ 4. yüzyılda vatandaş olmayanlarla evlilik
yasadışı ilan edildi. Bu ve benzeri yasakları çiğneyen kişilerin vatandaşlık hakları geçici olarak
ya da daimi olarak ellerinden alınıyor, siyasi haklardan ve mahkemelerden konulma hakkından
men ediliyordu (atimia). Vatandaşlık hakları kullanmaya teşebbüs eden yabancılar ise köle
olarak satılıyor ve mallarına el konuluyordu. Bir vatandaşın diğer şehirlerde hakları yoktu ve
dolayısıyla şehirler arasında resmî kardeşlik (ksenia) anlaşmaları yapılıyordu. Yerel
vatandaşlar başka şehirden gelmiş kişilerin bulundukları şehirlerdeki menfaatlerini gözetmek
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için proksenos olarak seçiliyordu. Bu sınıfların dışında daha önce bahsettiğimiz gibi toprağa
bağlı serfler vardı. Ürettikleri ürünün altıda birini kira olarak verdikleri için kendilerine
hektemoroi (altıda birler) adı verilmekteydi. Bunlar tam anlamıyla köle değildi, ama
muhtemelen borçları yüzünden toprak sahiplerine bağlıydılar. Solon bunların durumunda
iyileştirme yaparak borçlarını feshetti.
Bunların dışında metoikos denilen yabancılar Atina’da nüfusunun hatırı sayılır bir
kesimini oluşturuyorlardı. Kamusal hakları olmasına rağmen siyasi haklardan yoksundular;
Attika’da toprak sahibi olamıyorlar ve Atina vatandaşlarıyla evlenemiyorlardı. Yıllık kelle ve
servet vergisi ödüyorlardı. Askerlik hizmet görmekle birlikte tam bir vatandaş olma ihtimalleri
azdı. Atina çoğu metoikos ticari ve endüstriyel alanlarda aktifti. Faaliyetlerini genellikle
Piraeus’tan yürütüyorlardı. Bazıları hekimi, filozof, hatip ve şair olarak hayatlarını
sürdürmüşledir.
Kurumlar
Boule ya da konsey aslen krala danışmanlık yapan bir soylular konseyiydi. Aristokratik
ve oligarşik yönetimlerde en güçlü kurumdu fakat demokrasilerde Halk Meclisi’nin (ekklesia)
altındaydı. Atina’da boule Areopagos denilen konseydi, fakat MÖ 6. yüzyılın başında Solon’un
kurduğu ve Kleisthenes tarafından yeniden düzenlenen Dört Yüzler Meclisi adlı ikinci bir
konsey bunun yerini almıştır. Kleisthenes zamanında üye sayısı 500’e çıkarılmıştı (Beş Yüzler
Meclisi). Otuz yaşın üzerinde olan üyeler yüksek memur olarak, 10 yeni boydan (phylai) 50
kişi olmak üzere seçiliyor ve demelerin nüfus oranlarına göre bir yıl için atanıyorlardı.
Hayatları boyunca ikiden fazla seçilemezlerdi. MÖ 4. yüzyılın başından sonra sayılar değişmiş
ve MS 4. yüzyılda 300’e gerilemiştir. MÖ 450’ye kadar üyelere bir ücret ödenmiyor ve bunlar
seçimle iş başına geliyorlardı. MÖ 450’den sonra ise her boydan kurayla seçilmeye başlanmış
ve belirli bir maaş bağlanmıştır. Boule dâhilinde, yılın onda birinde görev yapacak bir icra
kurulu (prytaneis) mevcuttu. 10 boydan her biri yıl içinde dönüşümlü olarak 50 temsilcisiyle
prytaneiste görev yapıyordu. Bunun yapıldığı 34-39 günlük döneme ise prytaneia
denmekteydi. Her gün 50 kişi içinden kurayla seçilen biri boulenin ve Halk Meclisi’nin başkanı
oluyordu. Boule festivaller ve uğursuz sayılan günler hariç her gün toplanmaktaydı. Atina’daki
oligarşik ihtilalde (MÖ 411-404) boulenin yerini oligarşik konseyler aldı fakat sonrasında eski
işlerliğine kavuşmuş ve Roma Dönemi’ne kadar varlığını korumuştur. Boulenin görevleri
arasında Halk Meclisi için teklifleri ya da yasa taslaklarını hazırlamak; Halk Meclisi’nin
kararlarını yürürlüğe koymak; elçileri karşılamak; kamu maliyesini ve binalarını gözetmek;
belirli kültleri ve kurban törenlerini düzenlemek; çeşitli yasal görevleri yerine getirmek
bulunuyordu. Konsey bouleuterion adı verilen binalarda toplanıyordu. Atina’daki MÖ 5.
yüzyıla ait yeni bouleuterionun bitişiğinde, prytaneis için yuvarlak planlı bir buluşma ve şölen
yapısı vardı.
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Resim 4: Halk Meclisinin Toplandığı Pynks Tepesi ve Konuşmacı Platformu (yazarın arşivi)
Atina’da aslen kralın danışma meclisi olarak işlev gören Arkaik Dönem’den kalma
aristokratik konsey areopagos, Atina’da basitçe boule olarak biliniyordu, fakat daha sonra
toplandığı yerine ismiyle (Areopagos=Ares Tepesi) olarak anılmıştır. Giderek güçlenen
konsey MÖ 7. yüzyılda temel idari kurum hâline gelmiş ve MÖ 461-404 arasında ise gücü
kısıtlanarak aslen cinayet davalarına bakmaya başlamıştır. Üyeler Atina’nın aristokrat kesimi
Eupatridai’a mensup eski arkhonlardan meydana geliyordu. Areopagos’un 200-300 kadar
üyesi vardı. MÖ 6. yüzyılın sonunda Solon reform yaparak zengin herkesin arkhon olmasını
sağladı. Bir yıllık hizmetten sonra bu kimseler Areopagos’a geçtiklerinden Eupatridai’ın gücü
yavaş yavaş kırıldı. Areopagos Pers Savaşları’na kadar önemli bir kurum olarak varlığını
sürdürdü, fakat MÖ 462’de yetkileri Ephialtes tarafından kısıtlandı ve sadece cinayet
davalarıyla kutsal mülklerin idaresinden sorumlu oldu.
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Resim 5: Areopagos Tepesi (yazarın arşivi)
Birçok Yunan şehir devletinde halk meclisi (ekklesia) nihai yönetim organıydı. Meclise
üyelik yaş ve zenginlik gibi niteliklere bakmakla birlikte, tüm erkek vatandaşlara açıktı. Çoğu
meclis agorada toplanarak askerî, siyasi, yasal ve mali konuları tartışıp karar bağlıyorlardı.
Atina meclisi demokrasinin gelişmesiyle birlikte değişim göstermiş ve ana idari kurum hâline
gelmiştir. 18 yaşını üzerindeki tüm erkek vatandaşların konuşma ve oy verme hakkı
bulunuyordu. MÖ 5. yüzyılda genellikle katılım 5000 civarındaydı ve akropolisin batısındaki
alçak bir tepe olan Pnyks’te bir araya gelinmekteydi. Burası Attika’daki tüm erkek vatandaşları
değil, sadece 6000 kişiyi barındırabilirdi. Burada oturma sıralarına dair herhangi bir ize
rastlanmamıştır. MÖ 4. yüzyılın sonundan itibaren toplantılar Dionysos Tiyatrosu’nda
yapılmaya başlanmıştır. Oylama ekseriyetle el kaldırarak ya da pusula olarak kullanılan çakıl
taşlarıyla yapılmaktaydı. Halk Meclisi toplantıya boule tarafından çağrılıyordu. MÖ 4. yüzyılda
her prytaneiada dört düzenli toplantı yapılmaktaydı. MÖ 400’den sonra katılanlara para
ödenmeye başlanmıştır; ilk başlarda 1 obol olan ücret MÖ 327’ye gelindiğinde 6 obola
çıkmıştır. Halk Meclisi boule tarafından hazırlanan meseleleri görüşüyordu. Meclis nomosları
geçirmeye yetkili değildi, fakat kararnameler aracılığıyla dış politika ve önemli iç siyaset
meselelerine dair kararlar alabiliyordu (Arist. Ath. Pol. 43.6). Üstelik halk meclisi a) askerî ve
mali arkhonları seçme (Arist. Ath. Pol. 43.1, 44.4) b) bir yasa koyucular kurulu görevlendirerek
kanun yapma sürecini başlatma (Dem. 3.10-3) c) bir yargıç kurulu kurarak siyasi duruşma
yapma (Arist. Ath. Pol. 43.3) yetkisine sahipti.
Her bir toplantının gündemi kısmen yasa tarafından belirlenmişti. Yiyecek tedariki,
devlet savunması ya da dinî konular düzenli şekilde görüşülmekteydi. Yasa aykırı
kararnamelere mahkeme yoluyla itiraz etme yolu açıktı. Önde gelen figürler halk meclisinde
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baskın bir konuma gelerek nüfuzlarını kullanabiliyordu. En bilinen örnek olan Perikles, art arda
strategos seçilmeyi başarabilmiştir. Onun ölümünden sonra genelde aristokrat ve zengin olan,
fakat popülist hitabetlere başvuran demagoglar sahneye çıkmıştır. Demagogos ismi modern
dünyadaki gibi küçültücü bir anlama sahip değildi. Atina’daki demeler de agoralarında kendi
halk meclislerini toplayabiliyordu. Bunlara görevleri genellikle dinî olan demarkhoslar
başkanlık etmekteydi.

Tablo 2: Atina Demokrasisinin İşleyişi (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD arşivi)
Ostrakismos; vatandaşları mülklerine ve siyasi haklarına dokunmadan on yıl süreyle
Attika’dan sürgün etmek için kullanılan bir yöntemdir. Atinalılar ostrakismosun uygulanıp
uygulanmayacağı konusunda oylama yaparlardı. Kişi sürgüne gitmesini istediği kişinin adını
bir keramik parçasına (ostraka), kiremit veya tuğla üzerine kazırdı. Anlaşıldığı kadarıyla
sürgün kararı için 6000’den fazla ostrakanın tek bir kişi için kullanılması gerekiyordu. Siyasi
hizipleri oylamanın sonucunu değiştirmek için faaliyet gösterebiliyorlar, oylama yapanlara
üzeri yazılı parçalar verebiliyorlardı. Ostrakismos Kleisthenes tarafından getirilmiş olabilir,
ancak MÖ 487’ye kadar kullanılmamıştır ve MÖ 482’den itibaren de sadece aralıklarla
uygulanmıştır. Ostrakismosla sürgün edilenler arasında Tiran Hippias’ın akrabası Hipparkhos
(MÖ 487), Megakles (MÖ 486), Ksanthippos (MÖ 484), Aristides (MÖ 482), Themistokles
(MÖ 487), Kimon (MÖ 461) ve Thukydides (MÖ 443) vardır. Ostrakismosla sürgün edilen
son kişi Hyperbolos’tur (MÖ 416). Bu tarihten sonra kullanılmamaya başlamış, siyasetçilere
dava açmak daha çok tercih edilmiştir. Ostrakismos için toplanılan Atina agorasında ve
Kerameikos’ta bazıları adı bilinmeyen siyasetçilere bazılar da çok ünlü figürlere ait 12.000’den
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fazla ostraka ele geçmiştir. Bunlarda isimlerin yanı sıra siyasi yorumlar, alaylar ve hakaretler
de bulunmaktadır. Uygulama Atina dışında Argos, Megara ve Miletos’ta da mevcuttur.

Resim 6: Ostrakismos İçin Kullanılmış Çanak Çömlek Parçaları
(Mc K. Camp, the Athenian Agora. A Short Guide)
Dikasiteria yani halk mahkemeleri yaklaşık 200 kez toplanıyorlardı. Bir mahkeme
gününde 6000 jürilik kurulun üyeleri sabah agorada bir araya gelir ve bunlar arasından kurayla
atama yapılır. Özel mahkemelerde 201-401, kamu mahkemelerinde ise 501 kadar jüri bulunur.
Her mahkemeye bir memur başkanlık yapar ve yaklaşık sekiz saatlik oturumlarda yargıçlar tek
bir kamu davasını ya da birkaç özel davaya bakarlar (Arist. Ath. Pol. 63-69). En önemli siyasi
davalar anayasaya aykırı tekliflere hakkında teklifi getirenlere açılan davaların görüşülmesi
(Aeschin. 3.3-8) ve ihanetle rüşvet suçlamaları getirilen generallerle ilgili suçlamalardır (Den.
13.5).

3.5. Memuriyetler
Arkhon ve arkhai: Devlet memuriyet makamında bulunan herkese verilen isimdir
ancak kelime sıklıkla belirli bir memuriyetin aslen en azından devletteki en yüksek makamı için
kullanılmıştır. Aslen yürütmeyle ilgili olan yüksek memurların ya da arkhonların başlıca
görevleri arasında karar organları toplamak ve bunlara başkanlık etmek, alınan kararların
uygulanmasını sağlamak, dinî festivalleri düzenlemek vardır (Arist. Pol. 1322b 12-17).
Atina’da muhtemelen MÖ 11. yüzyılda monarşi sona erince kralın dinî, askerî ve idari görevleri
üç arkhon tarafından paylaşılmıştı. Arkhon bir dizi dinî festival ve aile anlaşmazlıklarıyla ilgili
davalardan; basileus dinî konular ve cinayet davalarından; polemarkhos savaş ölenlerinki de
dâhil bazı festivallerden ve vatandaş olmayanlarla ilgili davalardan sorumluydu (MÖ 487’de
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orduyla ilgili yetkileri strategoslara verildi). Ayrıca Panathaneia ve Dionysia festivallerinden
sorumlu arkhon eponymos (adını görev yaptığı yıla veriyordu) vardı. MÖ 594/593’ten sonraki
arkhon listelerinin kesinliği kanıtlanmıştır ve kronoloji için çok büyük önem arz ederler. Bu
kelimeden türemiş anarkhia ihtilaf yüzünden arkhon seçilemeyen yılı tanımlıyordu.

Resim 7: Mahkeme jürilerinin seçiminde kullanılan kura makinesi
(Mc K. Camp, The Athenian Agora. A Short Guide)
Klasik Atina’da kendilerini aday olarak sunan 30 yaşın üzerindeki vatandaşlar arasından
seçilmiş 1200 kadar memur (arkhai) görev yapıyordu (Lys. 6.4). Bunlardan yaklaşık 100 tanesi
halk meclisi tarafından, geri kalanlar 1100’ü de kurayla seçilir (Aeschin. 3.14; Dem. 39.10).
Yani bunlardan 500 tanesi Beş Yüzler Meclisi’ne 600’ü de diğer yüksek memurluklara
atanıyordu. Her bir klandan bir temsilci olan on kişilik kurullar olarak düzenlenmişlerdir. (IG
22. 1388.1-12). Memurlar bir yıl için seçiliyorlardı ve kurayla göreve gelenler sadece bir kez
makamda bulunabilirken, seçilenler yeniden bu görevlere gelebiliyordu (Arist. Ath. Pol. 62.3).
Memur adayları, makama uygun olup olmadıklarını tespiti için incelemeye tabi tutuluyor
(dokimasia), memurluktan ayrılırken de harcamaları muhasebecilerin tahkikatından
(dikasterion) geçiyordu (Arist. Ath. Pol. 54.2, 48.4-5). Bunlar arasında ağırlıkları ve ölçüleri
kontrol eden metronomoslar, pazar yerini denetleyen agoranomoslar, tahıl, un ve ekmeğe
fahiş fiyatlar verilmesini engellemekle göreli sitophylakes gibi memurlar bulunmaktadır. Mali
işlerle ilgilenenler gibi birçok memur seçimle göreve geliyordu ve maaş almıyordu, fakat daha
düşük kıdemli memurlara ödeme yapılmaktaydı.
Strategos: MÖ 501/500’den itibaren Halk Meclisi Atina’daki her yeni boydan 10
strategostan (general) müteşekkil bir kurul seçmeye başlamıştır. Aslen strategoslar bir askerî
danışma kuruluydu, fakat MÖ 487’den itibaren generaller olarak polemarkhosun yerini
almışlardır. Strategoslar bir yıl için atanıyor ve yeniden göreve gelebiliyorlardı. Helenistik
Dönem’de ise Aitolia ve Akhaia konfederasyonlarında kapsamlı idari ve askerî yetkileri olan
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subaylardı. Mısır’da ise bir mıntıkanın (nomos) idarecisine verilen isimdir. Bunların arasında
naumarkhos denilen donanma generalleri de bulunuyordu.

3.6. Atina Dışında Demokratik Rejimler
Demokrasi ne Atinalıların tekeli altındaydı ne de onların icadıydı. Arkaik Sparta
anayasasında (rhetra) “iktidar halkta olacaktır” ifadesini taşır (Plut. Lyc. 6), fakat kısa süre
sonra şehrin rejimi esnekliğini kaybederek kemikleşmiştir. Atina’nın Arkaik Dönem’deki
sınıfsal yapı Sparta’da da görülmektedir. Burada Atinalı bağımlı çiftçilerin durumunda olan
helotlar vardı. Sparta komşusu Messenia’yı MÖ 8. yüzyılın sonunda işgal etmiş ve toprak
Spartalılar arasında eşit şekilde paylaşılmıştı. Messenialılar ise serf olarak toprakları Spartalılar
adına işlemeye başladılar. Bunlar ürettiklerinin yarısını efendilerine vermek zorundaydılar;
aynı zamanda hafif piyade olarak orduda hizmet veriyorlardı. MÖ 369’da Messenia helotlarına
özgürlükleri verildi ve toprakları iade edildi. Şehir devletleri komşu toprakları işgal ettiğinde
burada yaşayanlar perioikoi (etrafta oturanlar) olarak tanımlanıyorlardı; özgür olmakla birlikte
yasal haklardan mahkûmlardı. Şehir devletlerinde bağımsız sakinlerin 1/3’ü vatandaş olmayan
özgür insanlar olabiliyorlardı. Sparta ve başka şehir devletlerinde Apollon onuruna düzenlenen
Apellai festivalinde bir araya gelen vatandaşlar, buna atfen apella denilen halk meclisinde
toplanıyorlardı. MÖ 5. yüzyıldan itibaren ephoroslar tarafından yönetilen toplantılarda meclis
kendisi teklif sunamıyor, fakat gerousiadan gelen teklifleri değerlendiriyordu. Ephorosları ve
gerusia üyelerini seçiyor, generalleri atıyor, savaş ve barış kararı veriyor ve helotların azat
edilmesi konularına bakıyordu. Aynı zamanda yasalara yapılan değişiklikleri onaylamakla
yükümlüydü. Apella üyeliği tüm Sparta vatandaşlarını kapsamıyordu. Yaşlılar meclisi olan
gerousia Sparta’daki tek konseydi. Otuz üyesi, iki kral ve belirli aristokratik ailelerden gelen
60 yaşın üzerindeki 28 üyeden meydana geliyordu. Bunlar ephorlar gibi hayat boyu
seçiliyorlardı. Gerouisa’nın işlevi hakkında çok az şey bilinmektedir. Krallarla, sürgünlerle,
cinayet ve vatandaşlık haklarının feshi gibi konularda yetki sahibiydi. Ayrıca meclise (apella)
gelecek teklifleri hazırlıyordu ve apellanın kararlarını veto edebilirdi. Anadolu’daki Helen
şehirlerinin şehir konseyleri de gerousia adıyla anılmaktaydı.
MÖ 6. yüzyılda Khios’tan bir yazıt (ML 8) burada bir tür halk meclisi olduğunu
göstermektedir, ama Klasik Dönem’de o da Sparta gibi oligarşi olarak kabul ediliyordu.
Thukydides Atina dışında Argos’u da bir demokratik yönetim olarak algılıyordu (5.31).
Atinalıların Peloponnesos Savaşı’ndan sonra halk meclisi üyelerine ödeme yapma uygulaması
Helenistik Iasos ve Rhodos’tan bilinmektedir. Atina Erythrai’a demokratik yönetim empoze
etmeye çalışmıştır, ancak MÖ 4. yüzyılın ortalarında ait “Erythrai Kararnamesi”nde görüldüğü
gibi (ML 40), orada yerleştirdiği boule kendisininkine göre daha az demokratikti: 500 yerine
120 üyesi vardı ve üyeler sancak dört sene sonra aday olabiliyorlardı. Atina demokrasisinin
Makedonia tarafından baskı altında tutulduğu Helenistik Dönem’de bile Yunanistan’da
demokrasinin işlediğini kanıtlayan yazıtlar vardır. Aynı şekilde Roma egemenliği altında
şehirlerin kendi iç işlerinde demokratik kurumları çalıştırdıkları görülmektedir.
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Uygulamalar
Öğrenci bu derste modern demokrasi ve Atina demokrasisi arasında karşılaştırmalar
yaparak aradaki farkları daha iyi anlayabilir. Aynı karşılaştırmayı Atina ve diğer antik şehirler
arasında da yapmalıdır. Ayrıca özellikle Platon, Aristoteles, Ksenophon ve Yaşlı Oligark gibi
antik kaynaklarını demokratik mekanizmaların işleyişinde rehber olarak okumalıdır. Metinde
adı geçen antik kentlerin, bölgelerin yerlerini haritada bulmalıdır. Ayrıca önemli tarihî kişi ve
yer adları için de ayrıntılı araştırmalar yapılabilir. Aşağıdaki modern kaynakları okuması
tavsiye edilir:
Andrews, A., Greek Society, Penguin Books, Londra, 1991.
Finley, I., Antik ve Modern Demokrasi, çev. D. Türker, Ayraç Yayınevi, 2003.
Hansen, M.H., Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State, Oxford
University Press, Oxford, 2006.
Hornblower, S., The Greek World 479-323 BC, Routledge, Londra, 2003.
Lewis, S. (ed.), Ancient Tyranny, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2011.
Mitchell, L.G. – Rhodes, P.J. (ed.), The Development of the Polis in Archaic Greece,
Routledge, Londra, 2005.
Osborne, R., Greece in the Making. 1022-479 BC, Routledge, Londra,1996.
Raaflaub, K.A. - Ober, J. – Wallace, R. (ed.), Origins of Democracy in Ancient Greece,
University of California Press, California, 2007.
Robinson, E.W., Democracy Beyond Athens. Popular Government in the Greek
Classical Age, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
The Oxford Classical Dictionary, 19963.

79

Uygulama Soruları
1) Atina ve modern demokrasiler arasındaki farkları biliyor musunuz?
2) Atina’da vatandaşlık halkları ve nasıl vatandaş olunduğunu biliyor musunuz?
3) Tiranlık yönetiminin özellikleri nelerdir?
4) Atina’nın demokrasiye bakışı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Demokrasi MÖ 5. yüzyılda tam anlamıyla kurulmadan önce Atina ve diğer şehirlerde
aristokratik yönetimlerin baskın olduğu görülmektedir. Doğuştan soylu ve geniş araziler
dolayısıyla zengin olan bu sınıf önemli memuriyetleri de ellerinde bulunduruyordu. Devlet
yönetimindeki hegemonyaları, borçlandırma ve adam kayırma gibi nedenlerden dolayı halkla
arasındaki mesafe giderek açılmıştır. MÖ 6. yüzyılın başlarında bunların içinden çıkan
tiranların popüler, ama yasal olmayan bir destekle iş başına gelmesi de geniş halk kesimlerinde
bir rahatlama sağlamamamıştır. MÖ 6. yüzyılda Solon ve Kleisthenes’in seçme ve seçilme
hakkını daha geniş kitlelere yaymasıyla aristokratların siyasi gücü önemli ölçüde
tırpanlanmıştır. Atinalılar için demokrasisinin olmazsa olmaz özelliği katılımcılığı teşvik
etmesiydi. Her ne kadar zamanın filozofları ve entelektüelleri bu hâliyle rejimin kolayca
manipüle edilebilecek cahil halk kitlelerini de yönetime ortak etmesinden dolayı eleştirilerde
bulunmuşlarsa da, Makedonya Krallığı’nın hegemonyasına dek demokrasi özellikle 4. yüzyılda
önceki yüzyıla göre çok daha verimli bir şekilde işletilmiştir. Her ne kadar üst gelri gruplarının
yer aldığı bir meclis (Beş Yüzler Meclisi) mevcutsa da bu sadece görüşülecek yasa teklifllerini
ve gündemi belirliyordu. Asıl güç tüm Attika’dan gelen 5.000-6.000 civarındaki özgür erkek
Atina vatandaşlarının elinde bulunuyordu. Generallerin ve amirallerin belirlenmesi, savaş ve
barış kararları, dış ilişkiler vb. önemli konular Halk Meclisi’nin elindeydi. Atinalılar meclislere,
mahkemeler ve memuriyetler için yapılacak seçimlerde rüşvet, adam kayırma gibi olaylaırn
önüne geçmek üzerine ciddi olarak kafa yormuşlar ve hileyi önlemek amacıyla kura makineleri
geliştirmişlerdir. Demokratik rejimlerin ve polis idealinin genellikle Makedonya’nın yunan
dünyasındaki hegemonyasıyla yara aldığı öne sürülmekle birlikte, gerçekte daha ziyade dış
politikayla ilgili karar mekanizmaları daha fazla zarar görmüştür. İç siyaset, buna bağlı
kurumlar, vatadnaşlık hakları ve seçim süreçleri varlığını sürdürmüştür. Ancak Roma
İmparatorluğu şehir yönetiminde ekseriyetle yerel aristokratların oluşturduğu şehir meclislerini
katılımcı idarenin önüne koymuştur.
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Bölüm Soruları
1) Şehir devletinin yönettiği topraklara ne isim verilir?
a) Asty
b) Hinterland
c) Khora
d) Eyalet
e) Vasallık
2) Şehir devletlerinde nüfus sosyal açıdan sırasıyla hangi sınıflara ayrılmıştır?
a) Phyle - Phratres - Deme
b) Pentakosiomedimnoi - Douloi - Metoikoi
c) Vatadandaşlar - Yabancılar - Köleler
d) Arkhon - Strategos - Magistratus
e) Zeugitai - Hoplites - Demos
3) Farklı yerleşmelerin birleştirilerek bir şehir hâline getirilmelerine ne isim verilir?
a) Apoikismos
b) Polis
c) Akropolis
d) Territorium
e) Synoikismos
4) Solon reformlarının asıl amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Aristokratları mumriyetlerden mahrum bırakmak
b) Borçların silinmesi
c) Ordunun yeniden düzenlenmesi
d) Attika’nın idari birimlere ayrılması
e) Kölelerin özgürleştirilmesi
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5) Atina vatandaşlarını gelirlerine göre dört gruba ayıran kişi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?
a) Perikles
b) Platon
c) Alkibiades
d) Solon
e) Lykurgos
6) Aşağıda verilen şehir - tiran eşleşmelerinin hangisi doğrudur?
a) Atina - Peisistratos, Samos - Polykrates
b) Sparta - Lykurgos, Atina - Kleisthenes
c) Smyrna - Megakles, Syrakusai - Pyrrhos
d) Miletos - Orontobates, Thebai - Oidipus
e) Olympia - Agathokles, Mytilene - Kypselos
7) Atina’da savaş ve barış kararlarını hangi meclis alırdı?
a) Beş Yüzler Meclisi
b) Areopagos
c) Halk Meclisi
d) Gerousia
e) Symposion
8) Atina’da rejime tehdit görülen kişilerin oylamayla sürgün edilmesine ne ad verilir?
a) Ekklesia
b) Isonomia
c) Parrhesia
d) Ostrakismos
e) Agoge
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9) Yüksek memurlara ne isim verilir?
a) Strategos
b) Eponymos
c) Arkhon
d) Wanaks
e) Nauarkhos
10) Atina’da kimler vatandaşlık hakkında sahipti?
a) 25 yaşına gelmiş tüm erkek ve kadınlar
b) 18 yaşına gelen erkekler
c) Babası ve annesi özgür Atina vatandaşı olan kadınlar ve erkekler
d) 30 yaşına basmış erkekler
e) 30 yaşına basmış erkekler ve metoikos
Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4) b, 5) d, 6) a, 7) c, 8) d, 9) c, 10) c
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4. ANTİK YUNANİSTAN’DA AİLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Hanenin Tanımı
4.2. Antik Yunan Ev Mimarisi
4.3. Antik Yunan’da Aile Yapısı
4.4. Antik Yunan Toplumunda Kadının Yeri
4.5. Aile Hukuku
4.6. Çocuk
4.7. Sparta’da Aile
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunan toplumunda hane neyi tanımlar?
2) Yunan ev mimarisinin gelişimi ve planları nedir?
3) Antik Yunan ailesinin toplumsal ve hukuki nitelikleri nelerdir?
4) Antik Yunan toplumunda kadınların sosyalleştikleri alanlar ve hukuki konumları
nelerdir?
5) Sparta’da aile yapısı nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hanenin Tanımı

Hane (oikos) kapsamına
kimler girer?

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Yunan evlerinin planları
nasıldır?
Antik Yunan Ev Mimarisi

Mekânların işlevleri, kadın
ve erkeklee özel mekânlar,
arkeolojik bulgular
Yunan aile üyeleri
araısndaki ilişkiler nedir?

Antik Yunan’da Aile Yapısı

Aile nasıl kurulur?

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Toplumdaki yeri nedir?

Antik Yunan Toplumunda
Kadının Yeri

Yunan toplumunun
kadınlara bakış açısı,
sosyalleşme olanakları,
ekonomiye katkılar, yasal
hakları

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Aile Hukuku

Aile üyelerinin hukkuki
tanımları ve hakları, miras
hukuku

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Çocuk

Toplumun çocuğa bakışı
Yaşam şartları
Sparta’yı neden çalışıyoruz?

Sparta’da Aile

Sparta’nın Atina’yla farkları
ve benzerlikleri

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Oikos



Toplumsal cinsiyet



Pastas



Prostas



Medeni hukuk



Kadın
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Giriş
Bu bölümde Yunan aile yapısı, toplumda kadın ve çocuğun yeri, medeni hukuk ve miras
hukuku gibi konular ele alınmaktadır. Yunan aile yapısı erkekleri kamu hayatında görünür
kılmayı, kadınları da nispeten soyutlamayı öngördüğünden, elimizdeki kanıtlar kısmen
erkekleri ön plana çıkarmaktadır. Özellikle Ksenophon, Aristoteles’i kaynak alarak aile
davalarına ait metinler ve yazıtlardan Yunan ailesi hakkında detaylı bilgi edinebilmekteyiz.
Ayrıca sanatta, bilhassa vazo resimleri üzerindeki betimlerde aile ve evlilik hayatına ait çeşitli
betimler bulmak mümkündür. Yunan toplumunun özünde bir utanç kültürü olduğundan aile de
buna göre şekillenmiş kapalı bir kurum hâlini almıştır. Kadının sosyal hayatı kısıtlanmış
olmakla birlikte, siyasi hayatta arka planda rol alabilecek kadar güçlü kişilikler de ortaya
çıkmıştır. Kanunlar, özellikle erkeğin namusunu korumaya ve mirasın aile içinde kalmasını
sağlamaya yöneliktir. Kadınların elinde bulunan başlıca hak, evlendiklerinde ailesinin verdiği
ve boşandığı zaman kocasından geri alabileceği drahomasıdır.
Yunan ev planları sadedir ve mimari planlar her zaman işlevleri aydınlatmamaktadır,
ancak burada mekânların içindeki buluntularla belirli genellemeler yapılabilmektedir. Özellikle
kadın ve erkeklere özel yaşam alanları bu şekide tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte
sadece birkaç yerde yaşam alanları sistematik olarak kazılmıştır.
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4.1. Hanenin Tanımı
Yunancada oikos kelimesi hem hane halkını hem de taşınmaz mülkün kendisini
tanımlar. Klasik Dönem’de her zaman anne, baba, çocuklar ve muhtemelen kölelerden oluşan
çekirdek aileye karşılık gelir, fakat yakın tarihlerde kavramın diğer akrabaları ve akraba
olmayanları (köleler, arkadaşlar vb.) içine alan dinamik bir doğası olduğu ileri sürülmüştür.
Sosyal ve cinsel ayrımların ev planı üzerinde etkileri olmuştur. Tipik bir Yunan evinde
kadınların faaliyetlerinin hane içiyle sınırlandırıldığı Yunan yazınının ve kültürünün
idealleştirdiği bir söylemdir; sadece zengin seçkin sınıf arasında kadınların kısmen daha öne
çıktıkları bazen görülür. Buna uygun şekilde hane reisinin kısmen erkek egemen bir toplumun
gereği olarak kısmen de çocuklarını meşruiyetini garantilemek için eşini yabancı misafirlerin
gözünden uzak tuttuğu anlaşılmaktadır. Kadının kapalı ve özel, erkeğin ise kamusal ve dışa
dönük konumu evlerin planını da etkilemiştir. Erkeklerin toplum önündeki hayatına karşın,
evler yine de symposion gibi erkek odaklı önemli faaliyetlerin mekânı olmuştur. Hanenin tipik
günlük faaliyetleri ise büyük ölçüde kadınların sorunluluğu altındadır: Yiyeceklerin
depolaması, işlenmesi, temizlik, dokumacılık, çocuk yetiştirme gibi. Helenistik Dönem’deki
çok kültürlü toplum yapısı hane hakkında genellemeler yapmayı engellemektedir fakat kadınlar
öncekine göre kamu hayatında daha fazla görünmeye başlar ve mülk sahibi olma hakkı
kazanırlar.
Arkeolojik olarak evlerin ve odaların çeşitli sabit kullanım alanları ve mimari özellikleri
olduğundan mekânların tanımlanması daha kolaydır: Banyolarda su geçirmez süslemeler ve
küvetler; tuvaletlerde suya dayanıklı kaplamalar, kanallar; depo ve çalışma odalarında depo
kapları, zeytin presleri ve değirmenler; andronlarda sekiler için yükseltilmiş kenarlar, merkez
dışı kapı açıklıkları, kaliteli süslemeler, pis su boruları. Pişirme için sabit mekânlar olarak
mutfaklar çok az görülmektedir ve korunmuş birkaç ocak odaları ısıtma amacını taşır. Buluntu
grupları evler ve mekânların bireysel kullanımlarına dair içgörüler sağlar, ancak daha ziyade
zamanın tek bir noktasında (son kullanım anı) nasıl bir işleve sahip olduklarını gösterir.
Buluntuların dağılımına göre en kapsamlı bilgi veren yerleşim, evlere özgü nesnelerin büyük
miktarda bulunduğu Olynthos’tur.

4.2. Antik Yunan Ev Mimarisi
Odaların büyük kısmı küçük ve dikdörtgen bir avluya açılır. Giriş genellikle tektir ve
bir koridordan avluya uzanır. Camlar küçük ve az sayıdadır ve yaşam alanları sokaktan
görülmezler. Bir el merdiven ve nadiren merdivenle ulaşılan üst kat yaygındır, ama arkeolojik
olarak tespiti zordur. Yapı malzemesi olarak taş temel üzerine kerpiç ve moloz kullanılır. İç
duvarlar genellikle sıvalıdır ve beyazla kırmızıya boyanmıştır. Yerler ise sıkıştırılmış topraktır.
Alt katlarda daha kaba zeminli mekânlar genellikle mutfak ya da banyo olabilmektedir. Kış
güneşi için güneye bakan ve derin olmayan bir sundurma / portiko ile gölge sağlanan mekânlar
oturma odaları olabilir. Prostas adı verilen bu planın en belirgin örnekleri Priene’dedir. Birden
fazla mekâna bakan uzun sundurma ya da odaya sahip olan pastas tipi ise Olynthos, Eretria ve
Thasos’ta yaygındır. Çatılar ziftle kaplandıktan sonra çalılarla örtülür ve kiremit döşenir ya da
düzdür. En zengin döşenmiş mekân davetlilerin kabul edildiği ve şölenlerin yapıldığı odadır
(andron). Bu mekânın dört duvarında zemin sekiler için yükseltilmiştir. Ortada kalan alçak
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dörtgen alan bazen çakıltaşı mozaiklerle döşenmiş olabilir. Yazılı kaynaklarda geçen kadınlara
ait mekânların arkeolojik olarak tespiti zordur ve muhtemelen ihtiyaçlara ve hane nüfusuna göre
düzenlenmiştir. Evler aynı zamanda üretim birimleri olarak işlev görmüşlerdir. Aileye ait
topraklardan gelen ürünlerin işlenmesi ve depolanması evlerde yapılır. Çiftçilere ait evlerin
çoğunda taş zeytinyağı presleri tespit edilmiştir. Kuyular, sarnıçlar ve çöp çukurları avlularda
yer almaktadır. Bunun dışında ayırt edilebilen özel işliklere ait kanıtlar nadirdir. Bazen sokağa
açılan bir mekân dükkân olarak kullanılmış olabilir.

Resim 8: Pastas Tipi Ev (Rawson, A Companion to Families in the Greek and Roman
Worlds)
Klasik Dönem Tek Avlulu Evleri; Klasik Dönem’in en yaygın ev tipi bir avlu etrafında
toplanmış ve farklı işlevleri olan odalardan meydana gelir. Bu tip en iyi şekilde MÖ 432’de
kurulmuş ve MÖ 348’de tahrip edilmiş Kuzey Yunanistan’daki Olynthos’ta izlenir. Evlerin
hepsi yaklaşık 296 m2lik bir alan kaplar ve tek tip planlara sahiptir ki bu da önceden bir
planlama yapılmış olabileceğini akla getirir. Ev A vii 4. Girişi güneydendir ve bir avlu (i)
etrafında düzenlenmiştir. Burası bir sofa ya da antreye (h), androna (j-k) ve odalara dağılımı
sağlayan bir mekâna (f) hizmet verir. F mekânı banyo (c) ve baca boşluğu da (d) altı mekâna
(a-g) geçiş sağlar. Bir merdiven avludan üst katta a-g odalarının üzerinde uzanan üst kata çıkar.
Renkli sıva duvarlar ve sert zeminle döşeli andron odaları ve su geçirmez bir bezemeye sahip
banyo dışında odaların süssüz duvarları ve toprak zeminleri vardır. İçindeki pithos nedeniyle h
odası depo olarak kabul edilmiştir. Sadece sokaktan bir girişe sahip olduğu için dükkân olarak
tanımlanan h odası çok az buluntu vermiştir, ama evin diğer mekânlarından ele geçen ağılıklar
ve terzi kalıntıları, muhtemelen bu odayla ilgilidir. Diğer odalar (b, e- f, i) bulunan yemek
kapları, ağırşaklar gibi nesneler nedeniyle yemek hazırlama, dokuma gibi çeşitli işlevler için
kullanılmış olmalıdır. EV D v 6. Bu ev A vii 4 ile aynı büyüklüğe ve plana sahipti, fakat 17
odası vardır. İki ayrı oda grubunun (e,i,l-m;n) girişleri sokağa açılır ve parselin güneybatısını
kaplarlar. Evin kendisine ise p odasından girilir ve bu oda da hem avluya (j) hem de evin en iyi
süslenmiş odasına (q) açılır. Avlu muhtemelen bir portikoya (g) sahipti ve sadece o odası ile
dağıtım mekânına (h) hizmet vermektedir. Bu dağıtımı mekânı da altı odaya (c-d, f, k ve c odası
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aracılığıyla a-b). Üçü dışında diğer odalar basit ya da boyalı sıvayla kaplanmıştır. Bu iki ayrı
oda grubuna ait kaba kaplar, havanlar, saklama kapları, masaları gibi buluntular, mekânların
küçük lokantalar ya da yiyecek işleme odaları olduğunu düşündürmektedir. Evin en iyi ışık alan
odaları (c, g-h, k, o-p) işlevlerinin anlaşılmasına yetmeyecek kadar az buluntu vermiştir.
Bununla birlikte d odasında yemek kapları, pişirme kapları, saklama kapları ve tekneler ele
geçmiştir. Farklarına rağmen her iki ev de avlu, dağıtım mekânı, iyi döşenmiş bir odası, ayrı
sokak girişleri gibi ticaret faaliyetlerine işaret eden mekânlar ve buluntular vardır. Olynthos
tipolojisinde ilk örnek tipik bir tek aile evi olarak görülmektedir ve bir istisna olan diğeri ise
daha ziyade ticari alışverişlere yönelik bir yapıdır.
Odaların toplumsal cinsiyete göre ayrımı mutfak ya da andronlar gibi buna özel
mimarilere ya da toplumsal cinsiyete özgü yemek pişirme, dokuma, içmeyle ilgili kanıtlara
bakılarak yapılmaktadır. A vii 4 evindeki üç odalı kompleks (c-e; mutfak kompleksi) ve diğer
43 Olynthos evindeki benzer oda grupları yemek hazırlama, pişirme gibi günlük işler; sade ve
ısıtmalı ana odada dokuma yapıldığını göstermektedir. Aslına bakılırsa evlerde, andronlar
dışındaki tüm odalarda dokumaya ait kanıt mevcuttur. Üst kat odaları da toplumsal cinsiyete
göre, kadınlar ve çocuklar için ayrıldığı öne sürülmüştür, ama kanıtlar yetersizdir. Olynthos
evlerinden 31 tanesinde andron denilen erkeklere ait oda grupları tespit edildiği söylenmiştir.
Bu odalara giriş avlu yoluyla sağlanmaktaydı; böylece davetlere gelen misafirler evin en önemli
kısmına yönlendirilmiş oluyordu. Andronlarda bunların temel işlevlerine işaret edecek kanıtlar
bulunmamıştır, dolayısıyla tanım varsayımlara dayanmaktadır. Şölenlerde kullanılan tipik kap
formu olan kraterler androna sahip olmayan başka odalarda da ele geçmiştir.
Bununla birlikte genel anlamda ev planlarının Klasik toplumundaki sosyal ilişkilerin bir
yansıması olduğu düşünülmektedir. Mekânların hane kadınlarıyla dışarıdan gelen erkek
misafirlerin etkileşimi üzerinde kontrol sağlamaya yöneliktir. Bunu sağlamak için evin tek bir
sokak girişi vardır; odalar tek başlarına avluya açılırlar ve odalar arasında geçiş yoktur. Böylece
odalar özel mekânlar hâline getirilmiştir ve aralarındaki bağlantılar avlu aracılığıyla, görece
herkese açık bir ortamda gerçekleşmektedir. Ayrıca bu hareketler avluya açılan herhangi bir
odadan izlenebilmekte ve yönlendirilebilmektedir. Ne var ki bu varsayımlar arkeolojik olarak
desteklenmemektedir. Öncelikle erkekler gündüz boyunca evde olmuyorlardı; dolayısıyla bu
süre içinde hane kadınlarını kimin yönlendirdiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kadınlar ve
erkeklerin ayrı tutulması için basitçe kadınların misafirlerin ulaşamadığı odalarda bulunması
yeterli olacaktır. Kısacası Olynthos ev planlarının belirli bir organizasyona göre düzenlendiği
görülmekle birlikte bunun sosyal mi yoksa yapılan faaliyetlere göre mi olduğu belli değildir.
Geç Klasik ve Helenistik Çok Avlulu Evleri. Tel avlulu evler baskın tip olmaya deva
etmekle birlikte bu dönemde iki ya daha fazla avluya sahip evler ortaya çıkmıştır. Şehir planı
ve imar için yeterince büyük arazilerin açılması bunda etkili olmuştur, fakat sosyokültürel
şartlarında da etkisi vardır. Delos ve Pergamon gibi şehirlerde bazı tek avlulu evlerin büyüklüğü
1500, çift avluluların ise 500-600 m2dir. Çok avlulu evler daha ziyade tek avlulu olanların üst
sınıflara özgü tipleridir. Mekânların işlevleri ise yetersiz buluntulardan dolayı muğlaktır. İki
çok avlulu ev tipi vardır: Birincisinde peristylos avlu ve zengin süslemeli iyi döşenmiş odalar
ile basit bir avlu ve odalardan ibaret ikinci bir kısım olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Delos,
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Eretria, Erythrai, Megara Hyblaia Pella ve Priene’de örnekleri mevcuttur. Bunlar genellikle
Vitruvius’un Yunan evi tarifine (6.7.149-151) uyar. Onun tanımına göre ev, erkeklerin umumi
temsilini üstlenen zengin süslemeleri andronitis ile “aile hayatı” için daha sade ve özel
gynaikonitisten meydana gelir. Bu eğilim, bireysel başarıların halka açık şekilde teşhiri ve
yerel tarihi şartlarla –örneğin Eretria’nın MÖ 411’de bağımsızlığını kazanması- ilişkilidir.
Odaların toplumsal cinsiyet ve sosyal şartlara göre ayrıldığına dair varsayımlar ağırlıklı olarak
dile getirilmesine karşın, bu tespitler Olynthos evlerinde olduğu gibi kesin kanıtlara
dayanmamaktadır. Örneğin Eretria’daki MÖ 4. yüzyıl başına ait Mozaikler Evi’nde mekânlar
andronlar, oturma odaları, yatak odaları gibi mekânlardan bahsedilmektedir. Bunlar
Vitruvius’un Yunan ev planına uymadığı gibi, odaların konumları ve girişleri özel hayat,
gizlilik ve kadın-erkek ayrımının pratikte verimli uygulanmasına izin vermemektedir. Zengin
döşenmiş mekânların misafir kabulü, şölen vb. amaçlar için ayrıldığı düşünülmüştür. Bunların
birlikte mi kullanıldığı, davet ya da şölenin çeşitli evreleri için ayrı odalar mı ihtiyaç duyulduğu,
ayrı sosyal etkileşimlere özel odaların mı bulunduğu anlaşılamamaktadır.

Resim 9: Prostas Tipi Ev (Cahill, Household and City Organisation at Olynthus)
İkinci çok avlulu ev tipi iki kesimden oluşur. İlki peristyloslu bir avluyla birlikte zengin
döşenmiş odalar ve daha sade mekânlara sahiptir. İkinci kesim ise daha az bir alanı kaplar ve
sadece genellikle sonradan eklenmiş servis mekânlarından meydana gelir. En iyi örneklerinden
biri MÖ 300 civarında inşa edilmiş Iatias’taki Peristyloslu Ev I’dir. İki katlı bir peristylos
avlunun etrafında düzenlenmiştir. MÖ 200 civarında basit bir sütunlu küçük avlunun çevresinde
servis odalarından müteşekkil bir kompleksle ev genişletilmiştir, ancak işlevi bilinmemektedir.
Geç Helenistik Dönem ev mimarisi için en iyi bulguları Delos evleri sunmaktadır, fakat tüm
dönem için tekil bir örnektir ve adanın işlek bir liman olmasından ileri gelen bir ayrıcalığı
olabilir. Delos’ta ev ve iş komplekslerinin bir arada barındıran, müstakil apartman daireler, tek
avlulu evler, çok avlulu evler gibi çeşitli hane tipleri vardır. Romalıların ve diğer halkların
adadaki varlığına rağmen evler bazı bezeme uygulamaları dışında çoğunlukla Yunan tarzını
yansıtmaktadır. “Tunçlar Parseli”nde bulunan Ev I-IV ve VI-VII merkezî avlu etrafında
planlanmış yapılardır. Önce cephede bir dizi “servis mekânı” ve sahanlık, arkada “yaşam
alanları” bulunur. Üst kattaki odalara içerideki ya da ayrı merdivenlerden ulaşılmaktadır. Özel
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amaçları odalar sadece tuvalet ve küvet içerir. Trident Evi diğerleri gibi zengin döşenmiş Rodos
tarzı peristyloslu bir avlu, avlu açıklığında ve portikolarda mozaik döşeme, kuyu ağzında
gösterişli alçı kaplama ve bir aedicula mevcuttur. Helenistik Dönem evlerinin Klasik Dönem
örneklerine göre birden fazla sokak girişi ve göre daha gösterişli mekânları vardır.

4.3. Antik Yunan’da Aile Yapısı
Telemakhos’un annesi Penelope’ye çıktığı bir pasajda, oğul ağıt yakana annesine eve
girmesini ve işinin başına, yani tezgâhına ve örekesine dönmesini, kadın hizmetçilerinin de ona
eşlik etmesini ister. Konuşmak, tartışmak ise erkeklerin işidir (Od. 1. 356-359). Bu görüş aynı
zamanda Yunan toplumunun hem erkek hem de kadın egemen yönlerini özetleyen bir ifade
olarak görülmüştür. Kadınlar üreme için gerekli olmalarının yanında, Telemakhos’un özetlediği
türden başka yararları da vardı. Birçok kaynakta şahit olduğumuz üzere soyutlanmaları ve itaate
zorlanmaları gerekiyordu. Ancak son zamanlarda bu kaynakların, erkek bakış açısına göre
Yunan toplumunun nasıl olması gerektiğine dair ideal bir manzara sunduğuna dair çeşitli
görüşler ortaya çıkmıştır. Özellikle vazo resimlerinde başka kadınlarla birlikte hayatın tadını
çıkaran kadınları gösteren sahneler, onların bize sunulduğundan daha serbest bir yaşam
sürdürdüklerine dair bir kanıt olarak alınır. Öyle olsa bile Yunan toplumunun belli bir dereceye
kadar cinsiyet ayrımcılığı yaptığı açıktır; bunu en net göstergesi kadınların hiçbir siyasi ya da
hukuki kimliğinin bulunmayışıdır.
Odysseia’da cinsiyetler arasında karmaşık bir dinamik izlenebilmektedir.
Telemakhos’un Homeros toplumunda erkek egemenliği vurgulayan ifadelerine karşın, babası
Odysseus’un kaderi sürekli olarak kadınlara bağlı bir durumdadır. Destan kadın gücü zekâ,
kurnazlık, güzellik, bilgelik gibi çok çeşitli şekiller alır. Kahramanın karşılaştığı kadınlar –
Kalypso, Kirke, Nausikaa, Arete ve eşi Penelope- onun üzerinde her zaman dolaylı, bazen
büyülü ve sıklıkla tehlikeli etkilere sahiptir. Eşlerin gücü, Odysseus ile onun generali
Agamemnon’un kaderiyle temsil edilir: Odysseus kendisine 20 yıl boyunca sadık kalmış
Peneleope’ye sahip olduğu için övülürken, Agamemnon Troia’dan döner dönmez eşi
Klytaimnestra ve sevgilisi Aigisthos tarafından öldürülmüştür. Burada sorun ozanın destanda
kadınlara verdiği önemli rollerin erken Yunan toplumunda onların konumunun ne kadarını
yansıttığıdır ve bu cevaplanması zor bir sorudur.
Atina kanunlarına göre evlilik asimetrik bir ilişkidir. Kanuni metinlerde evlilik yaşına
dair kesin bir ifade yer almamakla birlikte edebi kaynaklara bakılırsa genel olarak genç kızlar
yaklaşık 14 yaşında evlendiriliyordu; erken ise 30 yaşlarında olabilirdi (Hes. Op. 695-699).
Önceden ayarlanmış evlilikler Yunan toplumunda bir gelenekti, fakat bunun için damat
adayının kızın ailesiyle müzakere etmesi gerekiyordu. Ksenophon hayali bir diyalogda ailenin
potansiyel adaylar arasında bir seçim yaptığını söylemektedir (Oec. 7.10-11). Görünen o ki
refah seviyesi ve statü duygusal bağlardan daha fazla önem taşıyordu. Bu yaş farkı uygun bir
eşle evlenebilmesi için kadının drahomasına verilen önem ile mal ve mülklerin babadan oğula
transferinin geç gerçekleşmesine bağlanabilir. Drahoma istinasız olarak ailesi tarafından kadına
veriliyordu. Zira bu onun bir tür güvencesi sayılmaktaydı. Nitekim evlilik de buna uygun olarak
Yunancada “resmî anlaşma” olarak karşılanmıştır. Genellikle para ve değerli eşyalardan
meydana gelen çeyizlerin miktarları çok çeşitliydi. Alkibiades zamanın en zengin adamı
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Kallias’in kızıyla evlendiğinde 10 talentlik bir drahoma almıştı. Drahomanın amacı eşe bir
geçim kaynağı sağlamak olduğundan kullanımına çeşitli yasal kısıtlamalar getirilmiştir.
Örneğin boşanma durumunda erkek drahomayı –ve kadının tüm kişisel eşyalarını- eksiksiz
olarak ya kadının babasına ya da onun yasal vekiline geri vermek zorundaydı. Eğer bunu
yapamazsa faizini de ödemek zorunda kalıyordu. Atina yasaları aynı zamanda erkek mirasçı
bırakmadan ölmüş babaların kızlarının evliliğine de katı düzenlemeler getirmiştir. Bu
durumdaki bir kadına “mülke bağlı” anlamına gelen epikleros denmekteydi. Söz konusu mülk
ona ait değilse de, sadece kendisine evlenirken verilen toprak parçasını olabilirdi. En yakın
erkek akrabanın epiklerosu kendi eşi olarak ilan etmesi onun görevi olarak kabul edilmesine
rağmen, bu statüdeki bir kadın genellikle amcasıyla evleniyordu. Burada amaç mülkün aile
içinde kalmasını sağlayarak çeşitli haneler arasında parçalanmasını engellemekti. Tek eşlilik
sosyal norm olmasına karşı Demosthenes’e göre (Dem. 122) Atinalı bir erkek üç kadınla ilişki
sürdürebilmekteydi: Meşru çocuklara sahip olabilmesi için bir eş (damar), bedenin istekleri
için bir nikâhsız eş (pallake) ve sosyal arkadaşlık için bir metres (hetaira). Pallakeler genellikle
şehirde ikamet eden yabancı kadınlar, hayat kadınları ve hiçbir çeyizi olmayan kadınlardı. MÖ
5. yüzyıl Atina’sında Adı dışındaki özellikleriyle bilinen Aspasia Perikles’in pallakesiydi. Bu
kadınlar yasal bir eşinki bir hayat sürmekle birlikte iki temel fark vardı: Drahoma transferi
yoktu, vatandaş olarak kabul edilmiyorlardı ve ilişkiden doğan çocuklar da vatandaş kabul
edilmediği gibi miras üzerine herhangi bir hakları bulunmuyordu. Bununla birlikte
Peloponnesos Savaşı’nın son on yılı içinde Atina’nın yaşadığı erkek gücü sıkıntısı yüzünden
erkeklerin yasal eş dışında bir pallakeye sahip olmalarına resmen izin verilmiştir. MÖ 430’da
Perikles’in Aspasia’dan doğma oğlu vatandaş olarak kabul edilmiştir, ancak bu daha ziyade iki
oğlunu salgın hastalık sırasında kaybetmiş önemli bir figüre yönelik bir ayrıcalık olarak
görülmelidir. Yasal eşlerin elbette erkeklerinki gibi özgürlükleri yoktu ve sadakatsizleri
genellikle “zina” olarak çevrilen moikheia yasasına tabiydi. Bu yasa soy bağının kesinliği ve
aile şerefine korumaya yönelikti.

Resim 10: Kırmızı Figürlü Bir Vazoda Evliliğe Hazılık Sahnesi
(Boardman, Athenian Red Figure Vases. Archaic Period)
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Evlilik için en çok tercih edilen ay ismen “evlenme zamanı” anlamına gelen
Gamelion’du.(Ocak-Şubat). Tören evlilik tanrıları Zeus ve Hera’ya kurban kesilmesiyle
başlıyor ve gelin bir tutam saçını kurbanla birlikte adıyordu. Ayrıca çocukluk eşyalarını
Artemis’e adayarak bakireliğini kaybettiği için tanrıçanın ona kızmasını engelliyordu. Tören
gününde gelin loutrophoros denilen özel bir kap formundan dökülen suyla yıkanmasını gelinin
babası tarafından verilen bir symposion takip etmekteydi. Burada gelin damat dâhil diğer
erkeklerden ayrı bir yerde duvağı örtülü hâlde oturur, kendisine ona tören boyunca eşlik eden
yaşlı bir kadın (nympheutria) hazır bulunurdu. Akşam gelin ve damat bir arabayla damadın
evine doğru yola çıkardı. Onlara damadın sağdıcı (paranymphos), davetliler ve müzik eşlik
ederdi. Çift yalnız kaldığında erkek ona yüz görümlüğü (opteria) takardı. Bu sırada dışarıda
epithalamion denilen şarkılar söylenirdi.

Resim 11: Siyah Figürlü Bir Vazo Üzerinde Düğün Alayı (Boardman, Athenian Black Figure
Vases)
Boşanma basit bir işlemdi: Erken basitçe eşini kovabiliyorken, eğer kadın boşanmak
için ilk harekete geçmişse arkhonun huzuruna çıkmalıydı. Bununla birlikte çağdaş kaynaklar
boşanmanın çok yaygın olmadığını ima etmektedir. Ancak bir kadının boşanması davranışları
hakkında dedikoduya yol açacağından ve ona utanç getireceğinden kaynaklarımız, özellikle
Isaios gibi hatipler sosyal ideali sunmuş olabilirler. Erkeklerin evlilik dışı ilişkiler yaşamasına
izin verilmekteydi, fakat eşlerine saygılarından dolayı haneye bir heteira getirmemelilerdi.
Ancak kadın için tam bir sadakat aranıyordu, zira kocalar mirasçıların kendi öz çocukları
olduklarından emin olmalıydılar. Üstelik polise dâhil olabilmeleri için çocukların gerçek
Atinalı olması gerekiyordu; vatandaşlıkları anne ve babalarının Atina vatandaşlıklarıyla
evliliklerinin meşruiyetine bağlıydı. Erkek kendisini aldatan eşinden boşanmak zorundaydı ve
kadın bu yüzden toplum tarafından aşağılanır, şehrin resmî dinî törenlerine katılması
yasaklanırdı. Kadının uygunsuz davranışlar göstermemesi için baskı uygulanıyordu ve erkek
için ideal olan, eşini evde erkeklerinde gözlerinden uzakta tutmaktı. Bununla birlikte erkek de
eşinin güvenliğini ya da iffetini tehlikeye düşürecek tavırlardan kaçınmak zorundaydı. Kadınlar
çok genç evlendiklerinden dolayı, yirmilerinin sonuna ya da otuzlarının başına geldiklerinde
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dul kalıyorlardı. Genç dulların yeniden evlenmesi bekleniyordu, ama daha yaşlı olanlar
çeyizlerini de geri aldıkları için nispeten özgür yaşam sürebiliyorlardı.
Helenistik Dönem’de eski şehir devleti yapısının zayıfladığı ve bunun aile üyelerinin
statülerini de etkilediği sıklıkla belirtilmektedir: Büyük İskender’in seferleri ve ardıllarının
aralarında yaptığı bitmek bilmeyen savaşlar sonucundan büyük göç hareketleri olduğu, binlerce
kişinin yeni fethedilmiş topraklara ve şehirlere yerleşmesiyle aileler ve atalarla bağların giderek
zayıfladığı öne sürülmüştür. Böylece eski ve yeni aile bağlarına ilaveten polis ve oikos
arasındaki bağlar da gevşemeye başlamıştır. Bunun sonucunda erkek soyunda statü ve servet
aktarımı ilkesi yerine aynı geçmişi paylaşma öne çıkar ve kadınların kendi servetleri üzerinde
daha fazla söz sahibi olduğu gözlemlenir. Öte yandan Helenistik monarşilerin ortaya çıkışı bir
bireyin şehir devletiyle olan ilişkisini kopardığı da dile getirilmektedir. Bunun sonucunda birey
vatandaş merkezli bakış açısını kozmopolit olanla değiştirmiş, aynı zamanda haneye daha fazla
önem vermeye başlamıştır. Bu her yerde görülen bir gelişme değildir; Mısır gibi evlilik
akitlerinin günümüze geldiği yerlerdeki durum daha ziyade alt sınıflardan Yunanlar ve
Mısırlıların farklı inanç ve geleneklerini esnetebildiklerini gösterdiği için burada yukarıda
bahsedilen türden bir kopuş söz konusu değildir. Bu en iyi şekilde eski şehir devletlerinin vatanı
Yunanistan ve Anadolu’da izlenebilir. Dönemin yazıtlarında tespit edilen ilginç bir nokta aile
üyelerinden çeşitli gruplar altında bahsedilmesidir: neoi (genç erkekler), gyanikes ya da
politides (kadınlar), paides (küçük çocuklar), epheboi (delikanlılar), parthenoi (evlenmemiş
kızlar). Bu ayrımlar memuriyetleri de etkilemiştir. En iyi örneklerden biri Halikarnassos’tan
dinî içerikli bir yazıttır (SEG3 1015). Metinde pyrtaneislerin eşlerine Artemis Pergaia
rahiplerinin yanında kurbanların hazırlanması görevi verilmiştir ve bu kocalarının
görevlerinden tamamen ayrı bir sorumluluktur.

4.4. Antik Yunan Toplumunda Kadının Yeri
Kadının başlıca görevi, mülkün ve soyun devamlılığını sağlamak üzere tercihan bir
erkek çocuk dünyaya getirmekti. Yüksek ölüm oranları yüzünden her kadının en az 4-5 çocuk
doğurması gerektiği hesaplanmıştır. Hamile kalma zorunluluğu Yunan hekimleri tarafından da
desteklenen bir söylemdi. Hippokrates cinle ilişkiye girmeyenlerin rahimlerinin kuruduğunu ve
bu yüzden sert şekilde büzülerek şiddetli ağrılara neden olduğunu söylemiştir (Mul. 4). Ancak
hijyen kalitesinin düşük olduğu ve kadınların çok genç yaşlarda hamile kaldığı bir toplumda bu
çok tehlikeliydi. Nitekim Euripides’in Medea’sında kahraman çocuk doğurmaktansa en ön
saflarda çarpışmayı tercih edeceğini söyler (250f). Bitki özleri, su ve sirke karışımları ve balla
batırılmış yün gibi çeşitli doğum kontrol yöntemlerini okusak da bunların tam anlamıyla işe
yaradığını söylemek zordur. Yunanların yetersiz tıbbi bilgilerinden dolayı kısırlık sorunundan
habersizdiler ve Epidauros’taki Asklepios Tapınağı’nda doğurganlık ve hamilelikler ilgili şifa
dileyen yazıtlar çok sık karşımıza çıkmaktadır.
Peloponnesos Savaşı’nın ilk yılın Atina kayıpları üzerine bir konuşma yapan Perikles
“Kadınların en büyük şanı erkeklerin kendileri hakkında iyi ya da kötü konuşmamalarıdır.”
ifadesiyle (Thuc. 2.45.2) toplumsal yaşamda kadınların arka plandaki baskı altındaki konumunu
âdeta özetlemiştir. Aynı şekilde Euripides’in Troialı Kadınlar’ında Hektor’un eşi
“Andromakhe kadının adının karıştığı tek önemli skandal evde kalmadığı zaman olur.” diye

98

belirtir (648f). Atinalı erkeklerin paranoyasını paylaşan Ksenophon’un hayali kahramanı
Isomakhos evlerin evlenmez eşine içeride kalması, köleleri dışarıda çalışmaya göndermesi, eve
giren çıkan şeyleri iyice kontrol etmesi, kölelerin sağlığıyla ilgilenmesi vb. tavsiyelerde bulunur
(Oec. 7.35-37). Burada kadına toplumsal hayatta getirilen kısıtlamalarının yanı sıra ona yüklene
başlıca görevin de tarifi yapılmaktadır: haneyi çekip çevirmek. Bunun dışında kadının
dokumacılık gibi kendisinde aranılan başlıca becerilerle evin ekonomisine katkı yapması
beklenmektedir. Kadının zamanının neredeyse tamamını evde harcaması gerektiğine dair
geleneksel görüşe rağmen pratikte durumun bu kadar katı olmadığı söylenebilir. Erkeklerin
uzun süre seferde olduğu Pelopennesos Savaşı gibi uzun süreli ihtilaflarda kadınlar şüphesiz
daha serbest hareket etme fırsatı yakalamıştı. Hatta kadınları bir symposionda gösteren birkaç
vazo resmi de mevcuttur. Ancak neredeyse kesin olan saygıdeğer bir kadın dışarı çıktığında
bunu kendisine eşlik eden bir olmadan yapmadığıdır. Bununla birlikte kadınlar için sosyal
olarak onaylanmış bazı çıkış noktaları mevcuttu: Demeter onuruna yapılan Thesmophoria
festivaline sadece kadınlar katılabiliyordu. Kadınları birbirleriyle etkileşime geçebileceği bir
başka yer cenaze törenleriydi. Ölünün yıkanması, hazırlanması ve ağıt okunması gibi
faaliyetleri gerçekleştiriyorlardı.

Resim 12: Dokuma Yapan Kadınları Gösteren Siyah Figürlü Vazo
(Boardman, Athenian Black Figure Vases)
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Resim 13: Marlay Grubu’dan Bir Attika Kırmızı Figür Vazosunda Koşan Kadınlar
(Boardman, Athenian Red Figure Vases. Classical Period)
Antik Yunan’da atletizm öncelikle bir erkek uğraşı olmasına karşın, eldeki az miktarda
kanıt kadınların da benzer faaliyetlerde bulunduğunu göstermektedir. Aslında Arkadialı güreşçi
kadın kahraman Atalanta pekâlâ hazır bir rol modeli olabilir. Yine de Attika vazolarında
kadınları fiziksel aktiviteler yaparken gösteren sahneler oldukça sakin ve heyecansızdır.
Repertuvar tahterevalli, topça çevirme, çubuk dengeleme, zar oyunu gibi konulardan oluşur.
Görünüşe göre koşu genç Attikalı kızların katıldığı tek fiziksel egzersizdir. Brauron’daki
Artemis Kutsal Alanı’ndan bilinen küçük kraterler üzerinde bazıları çıplak bazıları da kısa
khitonlu genç kızların bir sunağın yakınında koşarken gösteren betimler vardır. Sahneler
Olympia’da dört yılda bir Hera onuruna yapılan festivaldeki kadınlar koşusuyla
ilişkilendirilmiştir. Kadınların Olympia’daki stadionu kullanmalarına izin veriliyordu, fakat
uzunluğu altıda bir oranında kısaltılmıştı. Pausanias’a göre yarış üç kategoride düzenleniyordu
ve Pausanias’un kadınların koşu kıyafetlerine dair tarifi (5.16-2-6) vazo resimlerindekilere
uymaktadır. Kadın şampiyonlar erkek muadilleri gibi taç takabiliyor ve kendilerine ait yazıtlı
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heykeller dikebiliyorlardı. Görünüşe göre bunların çoğu Spartalı kadınlardı. Güçlü çocukların
ebeveynlerden geleceğini düşünen yasa koyucu Lykurgos, soyun ıslahı için kadınlara yönelik
spor eğitimi uygulamasını başlattığı söylenir. Plutarkhos da Lykurgos’un bakire kızların
bedenlerini koşu, güreş, disk atma ve cirit fırlatmayla eğittiğini belirtmektedir. MÖ 430 civarına
tarihlenen Aberdeen Ressamı’na ait bir kadehte oldukça açık bir kıyafetli bir kadın ve çıplak
bir erkek resmedilmiştir: Strigilisli bir erkek atletin karşısında sadece bir uzun mayo (diazoma)
gitmiş bir kadın yer alır. Spartalı erkek ve kadınların birlikte egzersiz yaptığı, geç bir kaynak
olmakla birlikte Propertius’tan bilinmektedir (3.14). Öte yandan kadehle çağdaş olan
Euripides’in Andromakhe’sinde Spartalı kızların erkeklerle birlikte koştuğu ve güreştiğinden
bahsedilmektedir (595-602). Bunlara ilaveten kadınların yüzücülüğüne dair çeşitli göndermeler
vardır. Cerveteri’de bulunmuş Priamos Ressamı’na atfedilen Lerici-Marescotti siyah figürlü
amforasında kadınların yüzdüğü bir ortam betimlenmiştir. Şair Alkman’ın “yüzen ya da dalan
kadınlar” olarak çevrilebilecek Kolymbosai adlı bir şiir yazdığı bilinmektedir. Spartalı
kadınların binicilikle de uğraştığı bilinmektedir. Kyniska Olympia’da araba yarışı kazandığını
(takımın sahibi olarak) bildiğimiz ilk kadındır (Paus 5.12.5, 6.1.6). Ağabeyi Sparta kralı
Agesialos’un teşvikiyle MÖ 396 ve 392’de quadriga yarışlarına katılmıştır. Başarısı
karşılığında Olympia’da kendi adına bir anı heykeli dikmeye hak kazanmıştır. Heykelin yazıtlı
kaidesi günümüze gelmiştir (Anth. Pal. 13.16). Bu noktada kadın araba yarışçılarını
gösterdiğine inanılan birkaç Attika vazosunun varlığından bahsetmek gerekir. Marlay Grubu’na
atfedilen MÖ 430-420’ye ait bir Attika kırmızı figür vazosunun yanında sola doğru ilerleyen
iki araba yarışı sahnesi mevcuttur. Sahnelerle ilgili ilginç olan iki nokta vardır: Birincisi
arabalar sıra dışı şekilde üç at tarafından çekilmektedir. İkinci ve daha dikkat çekici şey ise
sürücülerin kadın olmasıdır. Araba süren Nike’ler Yunan sanatında bilinmesine karşın, burada
her zaman gösterilen kanatları yoktur. Bu kadınların yine Spartalı olması muhtemeldir.
Odysseia’da Sparta kralı Menealos Telemakhos’a üç atlı bir araba verir (4.587 vd.). Spartalı
kızların gerçekten araba sürdüklerine dair yazınsal kanıtlar vardır. Alkman’ın Parthenion adlı
şiirinde kızların farklı at soyları hakkında uzman gibi konuştuklarına şahit oluruz. Ayrıca
Sparta’daki Hyakinthia festivalinde kızların araba sürdükleri bilinmektedir (Ath. Deipn. 4.139).
Yukarıdaki örneklere rağmen Aristoteles bize kadınların toplumdaki, özellikle
festivaller ve cenazelerdeki tavırlarıyla kamusal alandaki denetleyen bir tür ahlak polisinden
(gynaikonomos) bahseder (Pol. 4.1300a4-8, 6.1323a3-6), ancak bu memuriyeti demokratik ya
da oligarşik değil aristokratik bir kurum olarak sınıflandırmıştır. Cicero bunları Roma terimiyle
“kadınların censoru” olarak tanımlamış, itaatsiz kadınların kontrolü, servetin aşırı sergilenişi,
gösterişli toplantılar ya da kederin gösterilmesinde aşırıya kaçma gibi durumlarda görevlerini
yerine getirdikleri aktarılmıştır (Rep. 4.6). Memuriyetin öncelikle kadınları aşırılıklarını
törpülemeye yönelik bir işlevi varmış gibi görünse de MÖ 4-1. yüzyıl arası kanıtlar dinî
törenlerde, alaylarda ve festivallerde kadınların katılımıyla kıyafetlerini denetlemek görevleri
olduğunu göstermektedir. Ancak bu memuriyeti tek başına ele almamak, ama çocukları, genç
oğlanları ve gençlerin kamusal hayattaki tutum ve davranışlarına nezaret eden muadilleriyle
(paidonomos, gymnasiarkhon) birlikte belli bir bağlam içinde düşünmek gerekir. Burada
vatandaşların belirli bir düzen içinde şehir devletinin bütünlüğünü ve istikrarını bozmayacak
şekilde organizasyonu hedeflenmektedir.
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Buraya kadar bahsedilen kadınlar nispeten durumu iyi olan kesime dâhildir. Yoksulların
eşleri ve kızları köleler ya da geniş bir ev gibi çoğu lüksten yoksundu. Demosthenes
Peloponnesos Savaşı’ndan sonra yoksulluğun pençesine düşen Atina’da birçok kadının süt
annelik, dokumacılık ve üzüm toplayıcılığı yaptığını söyler (57.45). Aristophanes’in
Thesmophoriazousai oyununda beş çocuklu dul bir karakter geçimini taçlar yaparak sağladığını
söyler (446-449). Ne var ki özgür doğmuş bir kadın için neredeyse tek iş heteira olmaktı.
Heteira hayat kadınlığı olarak çevrilse de bunlar yasal eşlerin muaf tutulduğu sosyal ortamlarda
erkeklere para karşılığı eşlik eden yetenekli, çekici ve entelektüel açıdan tatmin edici
kadınlardı; cinsel çekiciliklerinden ziyade arkadaşlıkları için tercih ediliyordu ve sadece onlar
bir erkek faaliyeti olan symposiona davet edilebiliyordu. Aslen bir hetaira olan Perikles’in
nikâhsız eşi Aspasia’ya hem felsefi ve hem de siyasi konularda danışılıyordu. Hatta Perikles’in
Samos’a yaptığı seferde onun tavsiyesinin etkili olduğu söylenir (Plut. Per. 24.1-3). Aspasia bu
konumunu Miletos’tan geldiği için Atinalı kadınların sosyal sınırlamalarıyla bağlı olmamasına
borçluydu.

4.5. Aile Hukuku
Mülk ve miras paylaşımına gelirsek, kadın drahomasına kocası tarafından eklenenler
dışında mirasçı olamazdı. Kocanın ölümünden sonra oğullar reşit yaşa geldiklerinde mülklerin
yönetimini alabilmekteydiler, fakat o yaşa gelen kadar kendilerine vasi atanıyordu. Bununla
birlikte kadın haneyi yönettiğinden kocasının hesap işlerini bir noktaya kadar bilebiliyordu.
Çeşitli söylevler ölen kocalarının mülkünü gasp etmeye çalışanlara ve borçlulara karşı koruyan
eşlerden bahsetmektedir. Dolayısıyla gayriresmi olarak bir kadın hanesinin korunması için aktif
olarak çabalayabilirdi, kaynaklarda belirtildiği gibi evlilik erkeğin ve kadının doğduğu hanenin
bir birleşimiydi. Bu sadece retorikten ibaret değildir. Kanunen kadına babasının ya da varis
bırakmadan ölen erkek kardeşinin mülkü miras kaldığında, eşi bu konuda söz söyleme hakkına
sahipti. Drahoma kanunen kadının doğduğu haneye aitti ve boşanma, yeniden evlenme ve
kocanın ölümü durumunda aileye geri verilmeliydi. Söylevler ve drahomayla ilgili tabletlere
(horoi) göre seçkin ailelerin drahomaları ortalama 30-40 minaydı. Drahoma nakit olarak tercih
ediliyordu, fakat sıklıkla mobilya, mücevher, değerli kaplar ve belki de araziyi de içerebilirdi.
Roma’yla karşılaştırıldığında baba ve oğul arasındaki ilişkileri düzenleyen Atina kanunları
daha esnektir. Atina’da erkek çocuk 18 yaşına geldiğinde babanın onun üzerindeki yasal hakkı
sona eriyordu. Roma’da ise eğer erkek çocuğun hayatta olan bir erkek büyüğü varsa özel hukuk
alanında yasal haklara sahip olamıyordu ve bu hukuki üstünlük yaşam ve ölüm hakkını da (ius
vitae ac necis) kapsamaktaydı. Atina’da böyle bir anlayış olmadığı gibi, Roma’daki
uygulamanın aksine baba oğlunu mirastan mahrum bırakamazdı. Eğer baba ailenin
malvarlığına zarar vermişse oğul dava açarak babasının aile mülkünü idare etmeye muktedir
olmadığını iddia edebilirdi. Bir Atinalı öldüğünde kanun, malvarlığının aile içinde kalmasını
sağlamak için halefi belirliyordu. Bu, ölen kişinin taşınır ve taşınmaz mallarını, aynı zaman da
borçlarıyla alacaklarını içermekteydi. Atina yasaları evlatların ebeveynlere bakma
yükümlülüğü getirmiştir. Eğer erkek çocuk buna uymazsa aleyhine dava açılabilmektedir ve
bunu cezası da siyasal ve vatandaşlık haklarının elinden alınmasıdır.
Bir Atina vatandaşı öldüğünde yasalar mirasının aile ve akraba çevresi içinde kalmasını
sağlıyordu. Bu kişiler hem erkek hem de kadının tarafında altıncı derece akrabalara kadar
102

gitmekteydi. Miras haklarına karşılık çeşitli sorumlulukları vardı: Gruba mensup biri
öldürüldüğünde cinayet kovuşturmasını başlatmaları gerekiyordu, çünkü Atina’da cinayet
davası sadece ölenin akrabaları tarafında açılabilirdi. Ebeveynlerinin yapamadığı durumlarda
gelin için drahomanın sağlanması ve akraba grubu içinden vefat edenlerin cenaze törenlerinin
yapılması. Miras üzerindeki hak sahibi olanlar sırasıyla şöyledir: meşru erkek çocuklar
(evlatlıklar dâhil). Kadınlar mirastan mahrum bırakılıyorlardı, ama bunu telafi etmek için
drahomaları veriliyordu. Erkek çocuk yoksa miras kız çocuklara kalmaktaydı, fakat mülkleri
şahsen sahiplenemiyorlardı; bunun yerine mirası kendi oğullarına aktarmak üzere ellerinde
tutuyorlardı. Ölen kişinin çocuğu yoksa aile büyükleri mirası alabilmekteydi. Bunların da
yokluğunda miras aynı babadan erkek ve kız kardeşler, amca çocukları, hala çocukları, anne
tarafından akrabalar ve çocukları tarafından paylaşılıyordu.

4.6. Çocuk
Antik Yunan’da bir çocuğun yetiştirilmesi tamamen babanın kararına bağlıydı. Sadece
Sparta’da bir çocuğun yaşamaya uygun olup olmadığı kabilelerin yaşlıları tarafından
belirleniyordu (Plut. Lyc. 16.1). Yunan kaynakları bebeklerin terk edilmesiyle ilgili
göndermeler yapmakla birlikte bunun ne kadar sık uygulandığı belli değildir. Bu riski taşıyanlar
sakat doğmuş ya da gayrimeşru kızlar ve kölelerin çocuklarıydı. Ksenophon erkekler kadar
popüler olmadıkları için kızların daha kötü beslendiğini söyler (Lac. 1.3). Atina’da,
muhtemelen doğumun beşinci gününde bebek amphidromia denilen bir törenle aileye kabul
ediyordu. Hemen ardında erkekler phratreslere kaydolmaktaydı. Yaklaşık altı yaşına kadar
kızlar ve oğlanlar zamanlarını evin kadınlara ait bölümünde (gynaikeion) geçiriyorlardı.
Sparta’da ise bu yaşta oğlanlar disiplinli bir ordu yaratmak için oluşturulmuş agoge denen
eğitim programına alınıyorlardı (Plut. Lyc. 16). Hem Yunanlar hem de Romalılar zekânın yaşla
ilgili olduğunu düşündüklerinden, çocukları bu konuda aşağı görmekteydiler. Bununla birlikte
törensel anlamda saf olduklarından din alanında önemli bir rol oynuyorlardı; korolarda
bulunuyorlar, hatta rahiplik yapıyorlardı (Patrai’da Artemis Kutsal alanında, Paus. 7.19.1;
Aigion Zeus Kutsal Alanı, 7.24.4). Gnesioslar meşru bir evlilikten doğan, nothoslar ise evlilik
dışı çocukları tanımlar. Evlilik dışı olanlar mirastan mahrum bırakılırlar. Poietoslar ise meşru
evlilik çocukları gibi yasaldırlar, fakat bu meşruiyetleri evlat edinilmelerinden doğmaktadır.
Evlatlığın geçerli olması için baba evlatlık çocuğunu kendi phratres ve demosuna
kaydettirmek zorundadır. En azından Atina kanunlarına göre yasal bir çocuk varken evlatlık
almak yasaktır. Evlatlık bir erkek çocuğu, miras aldığı bir mülkü kendi evlatlık çocuğuna
bırakamaz. Demosthenes’e göre baba ve evlatlık çocuk arasındaki anlaşmazlıklarda iki taraf
arasındaki ilişkiler kanuni olarak kesilebilmektedir.

4.7. Sparta’da Aile
Atina dışında kurumları ve toplumu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğumuz diğer
şehir Sparta’dır. Ancak bunlar da Ksenophon, Plutarkhos, Aristoteles gibi ideolojik kaynaklara
dayalıdır. Dolayısıyla dikkatli bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Geleneğe göre Sparta’nın eğitim
sistemini MÖ 7. yüzyılda yasa koyucu Lykurgos düzenlemişti. Buna göre erkek çocukların
eğitimini aile değil devlet üstleniyordu. Plutarkhos’a göre (Lyc. 16) yeni doğanlar bir yaşlılar
meclisi tarafından inceleniyor ve hasta ya da kusurlu olanlar Taygetos Dağı’na bırakılıyordu.
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Sağlıklı olanlar ise toprağın bölündüğü 9000 parselin bakımı ve idaresi için görevlendiriliyordu.
Yedi yaşına geldiklerinde çocuklar ailelerini terk etmekte ve kendilerinden büyük gençlerin
gözetimindeki gruplarda (agela) yaşamaya başlamaktaydılar. Saçları sıfıra vuruluyor, çıplak
ayakla yürümeye ve çıplak oynamaya teşvik ediliyorlardı; okuma yazmayı ise zar zor
öğreniyorlardı. Eğitimlerinin temel amacı savaşmayı öğrenmekti. Yirmi yaşlarına geldiklerinde
daha genç Spartalı erkekleri eğitmeye başlıyorlardı. Çocuklar babalarını değil, devletin ortak
mülküydü (Plut. Lyc. 15.8). Sparta yönetimi aynı şekilde evlilik kurumunu da düzenlemiştir.
Evliliğin kanun tarafında mecbur tutulmasına ilaveten, evliliği reddedenler
cezalandırılmaktaydı (Plut. Lyc. 15.1-2). Kocalar 30 yaşından başlayarak 60’larına kadar her
gece syssitia denilen şölenlere katılmak zorundaydılar. Cinsel birleşme bile kontrol ediliyordu:
Ksenophon’a göre (Xen. Lac. 14) Lykurgos istekli bir cinsel birleşmeden doğan erkek
çocukların cinselliğe doymuş bir evlilikten olanlara göre daha güçlü olacağına inanıyordu. Bu
yüzden, belki de cinsel arzuyu arttırmak üzere düğün töreninden sonra damat gelini halka açık
bir şölende bırakıyor, ancak bu şölenden sonra ve her gece katılması zorunlu erkekler
toplantısına gitmeden önce gelinle birlikte oluyordu (Plut. Lyc. 15.3-5). Devletin aile ilişkileri
üzerindeki tasarrufu, erkek çocukların sayısını arttırmak için kadınların değiştirilmesine dair
uygulamaydı. Plutarkhos hem Romalı hem de Spartalı erkeklerin soyu zenginleştirmek için
eşlerini başka erkeklerle paylaştığını yazar (Plut. Lyc & Num. 3.1). Ksenophon da Spartalıların
bu uygulamasını doğrulamaktadır (Lac. 1.2-10). Her yeni doğan erkek çocuğa verilen arazi
parçası toprak sahibi değil, helotlar tarafından işlenmekteydi. Kaynaklara göre kadınlar araziye
sahip olamıyordu. Bununla birlikte Aristoteles toprağın 2/5’inin kadınlar tarafından
işletildiğini, çünkü çok fazla kadın mirasçı ve zengin drahoma verilmesinin bir gelenek
olduğunu söyler (Pol. 1270a 23-25). Öte yandan Plutarkhos kadınların bekâr kalmasını
önlemek üzere drahomaların yasakladığını aktarır (Mor. 227-228).
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Uygulamalar
Öğrenci bu derste Atina aile yapısını daha iyi kavrayabilmek için Ksenophon,
Aristoteles ve aile içi davalar için savunmalar yazmış Demosthenes ve Isokrates gibi hatiplerin
eserlerini okuyabilir. Bunlara ilaveten aşağıda verilen modern kaynakları incelemesi tavsiye
edilir:
Allison, P. (ed.), The Archaeology of Household Activities, Routledge, Londra, 1999.
Bremen, N. van,
“Family Structures”, A Companion to the Hellenistic World, ed. J. Ma, Blackwell
Publishing, Londra, 2003, 313-331.
Cahill, N., Household and City Organisation at Olynthus, Yale University Press, Yale,
2002.
Laurence, R. – Strömberg, A. (ed.), Families in the Graeco-Roman World, Continuum,
New York, 2012.
James, Sharon, L. – Dillon, S. (ed.), A Companion to Women in the Ancient World,
Blackwell Publishing, Londra, 2012.
Rawson, B. (ed.), A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds, Blackwell
Publishing, Londra, 2011.
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Uygulama Soruları
1) Antik Yunan ailesinin nitelikleri nelerdir?
2) Antik Yunan’da aile üyeleri ne gibi haklara sahipti?
3) Antik Yunan toplumunda kadınların konumu neydi?
4) Sparta ve Atina ailesi arasındaki farklar nelerdir?
5) Antik Yunan ev planlarının özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Antik Yunan toplumun bir utanç kültürü olduğundan, aile yapısı da buna göre
şekillenmiştir. Hane ya da oikos, sadece hane halkını değil, buna ilaveten taşınması malları ve
çoğu zaman yakınları içine almaktadır. Yunan kaynakları haneyi kendine yeter bir ekonomik
birim olarak görmüşlerdir. Bu yüzden Ksenophon’un Oikonomikos’u gibi eserler, bir evin nasıl
çekip çevrileceği, tarım ve hayvancılık, kölelere nasıl davranılacağı gibi konularda el kitapları
yazmışlardır. Kadınlar genellikle toplum hayatında soyutlanmış hanenin çekip çevirilmesi
görevini üstlenmişlerdir. Toplumda olduğu gibi evlilikte de erkek ve kadın arasında asimetrik
bir ilişki mevcuttur. Bu anlamda Yunanlar kadının ekonomik konularda kocasına destek
olmasını beklerlerdi; kadın aynı zamanda ev dokumacılık gibi uğraşlarla haneye ek gelir
sağlayabilirdi. Erkekler genellikle kamu hayatında aktif rol üstlendiklerinden kadınlar
kocalarının yokluğunda göz önünde pek bulunmuyorlardı. Ancak elbette savaşlar sırasında
kadınların daha fazla öne çıktıkları söylenebilir. Yunan ailesinde üyeler arasındaki bağlar
zayıftı ve şehirler ya da kanunlar Roma İmparatorluğu ya da günümüz devletlerinin aksine bu
bağların güçlendirilmesi için pek çaba harcamamışlardır. Ailenin ve dolayısyıla kadının rolü
mirasçı olacak erkekler doğurmak ve büyütmekti. Bu yüzden kadınlar çok erken yaşlarda
evlendirilmiş ve hayatları boyunca birkaç çocuk dünyaya getirmişlerdir. Kadınların evlilikteki
yegâne güvenceleri, evlendikleri zaman aileleri tarafından kendilerine verilen drahomaydı.
Boşanma durumunda koca bunu geri vermek zorundaydı.
Ev planları da Yunan toplumunun normlarına ve eşlerin konumlarına uygun bazı mimari
özellikler sergilerler. Öncelikle Yunan evi dışarıyla bağlantısı olmayan kapalı bir alandı;
mekânlar akdınar ve erkeklerin için ayrılmıştı. Erkeklerin misafirlerini kabul ederek şölen
yaptığı odalar özellikle süslü mekânlardır. Bunun dışında tipik bir Yunan evinin oldukça sade
olduğu söylenebilir.
Helenistik Dönem’le birlikte şehir devletinin zayıflaması aile yapısını da etkilemiştir.
İskender’in fetihlerinden sonra büyük göç hareketleriyle mevcut bağların iyice gevşediği ileri
sürülmüştü. Böylece erkek soyunda statü ve servet aktarımında da belirgin bir değişim
gözlenmektedir; kadınların rolü daha fazla öne çıkar.
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Bölüm Soruları
1) Oikos aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Bina olarak evi
b) Hane halkını ve taşınmaz mülkü
c) Çekirdek aile ve akrabaları
d) Haneye ait toprakları ve köleleri
e) Evin arsasını
2) Yunan evinde erkek ve kadınlara ayrılan mekânlara sırasıyla ne isim verilir?
a) Andron - Gynaikonitis
b) Prostas --Atrium
c) Avlu - Megron
d) Cella - Pronaos
e) Peristylos - Tholos
3) Erkeğin meşru eşine ne isim verilir?
a) Hetaira
b) Pallake
c) Matrona
d) Kore
e) Damar
4) Evlilik için tercih edilen ay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Poseideon
b) Panathenaia
c) Gamelion
d) Hekatombaion
e) Boedromion
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5) Kadınların da erkekler gibi atletizmle uğraşmasını savunan yasa koyucu aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Solon
b) Kleisthenes
c) Kritias
d) Dionysios
e) Lykurgos
6) Gynaikonomos aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Kadın hizmetçiler
b) Metres
c) Dul kadın
d) Kadınlar için ahlak polisi
e) Atina medeni kanunu
7) Gnesios aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Evlilik dışı çocuk
b) Meşru çocuk
c) Yeniden evlenmiş kadın
d) Çocuk bakıcısı
e) Ebe
8) Boşanmayı gerçekleştiren merci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arkhon
b) Agoranomos
c) Strategos
d) Halk mahkemesi
e) Gymnarsiarkhos
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9) Loutrophoros aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Sağdıç
b) Gelinin refakatçisi
c) Evlilik töreninde kullanılan kutsal kap
d) Yüz görümlüğü
e) Drahoma
10) Moikheia aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Medeni kanun
b) Erkek mirasçılar
c) Evlilik töreni
d) Zina yasası
e) Evlendirme memuru
Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) c, 5) e, 6) d, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
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5. ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜNDE EŞCİNSELLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Antik Yunan Kültüründe Eş Cinselliğin Tanımı
5.2. Homoseksüellik
5.3. Lezbiyenlik

112

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunan toplumunda eş cinselliği bakış nasıldır?
2) Yunanların ve modern toplumların eş cinselliğe bakışları nasıldır?
3) Yunan toplumunda eş cinselliğin yasal ve toplumsal konumu nedir?
4) Eş cinselliğe hangi durumlarda olağan bakılmıştır?
5) Sparta’da eş cinselliğin kurumsallaşması nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Antik Yunan Kültüründe Eş
Cinselliğin Tanımı

Antik Yunanların eş
cinselliğe bakışı nedir?

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Homoseksüellik

İki erkek arasındaki ilişki
Yunanlara göre nasıl
olmalıdır?
Uyulması gereken kurallar
nelerdir?

Lezbiyenlik

Yunan toplumunda
lezbiyenlik nasıl
yorumlanıyordu?

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Antik kaynaklarda
lezbiyenliğe dair atıflar
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Anahtar Kavramlar


Homoseksüellik



Lezbiyenlik



Biseksüellik



Symposion



Sparta



Alkman



Sappho
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Giriş
Bu bölümün amacı; Antik Yunan toplumunda eş cinselliğe nasıl bakıldığını ve toplumun
içindeki yerini incelemektedir. Eş cinselliğe dair kaynaklar Arkaik Dönem’den itibaren
karşımıza çıkar ve özellikle aristokratik yaşam tarzının bir parçası olarak görülür. Ancak hiçbir
zaman sadece cinsel bir yönelim olarak görülmemiştir; kişinin ergenliğe geçişinde bir eğitim
basamağı olarak algılanmıştır. Yunanlar eş cinselliği, kişinin hayatında sadece belirli bir
aşamada yaşaması gereken bir tecrübe olarak görmüş, bunun bir yaşam tarzı olarak
benimsenmesini hoş görmemişlerdir. Hem antik kaynaklarda hem de görsel sanatlarda eş
cinsellikle ilgili kur, cinsel ilişki ve arkadaşlığa dair yorum ve tasvirler görmek mümkündür.
Antik Yunan eş cinselliğini anlamak için modern toplumsal cinsiyet algılarımızdan sıyrılmamız
ve Yunan toplumunu bunlara göre yorumlamaktan olabildiğince kaçınmamız gerekmektedir.
Eş cinselliğin bir eğitim, yetişkinliğe geçiş ve sosyalleşme aracı olması Yunan Arkaik ve Klasik
dönemlerine özgü bir durumdur. Roma’da bu düşünce tarzı terk edilmiş ve eş cinsel ilişki
parayla elde edilebilecek bir cinsel tatmin hâlini almıştır. Hristiyanlık ise eş cinsel ilişkinin her
türlüsünü reddetmiştir. Antik Yunan’da ideal eş cinsellik iki erkek arasında kısmen platonik
ama her zaman beğeni ve “romantizm”le birlikte anılan bir ilişki türüdür. Bunun sadece cinsel
tatmine yönelik bir ilişki olmaması önemlidir. Aksi takdirde çiftler toplumda ayıplanmış ve
eleştirilmişlerdir.
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5.1. Antik Yunan Kültüründe Eş Cinselliğin Tanımı
Yunancada eş cinsellik için bir kelime bulunmamaktadır ve eski Akdeniz uygarlıkları
pratikte eş cinselliği kişisel hayatın ya da kamu hayatının sosyal olarak etkili bir kategorisi
olarak görmemişlerdir. Aynı cinsiyetten insanların cinsel birlikteliği antik kaynaklarda sıkça
geçmektedir, fakat bunlar sistematik şekilde ayrı tutulmadığı veya kavramsallaştırılmadığı gibi,
farklı cinsiyetlerin cinsel birlikteliğinin homojen ve tek zıddı olarak da görülmemiştir, çünkü
Antik Yunan toplumu cinsel arzuyu ya da davranışı, partnerlerin aynı veya farklı cinsiyetlere
sahip olmasına göre sınıflandırmamıştır. Cinsel davranışları daha ziyade her bir partnerin
toplumsal cinsiyeti, yaşı ve sosyal mevkine uygun davranış kurallarını çiğneyip çiğnemediğine
ya da bunlara ne kadar uygun olduğuna göre algılıyorlardı. Dolayısıyla Yunan toplumunun eş
cinselliğe bakışı ya da bunun belirli toplumlardaki kabul derecesi hakkında konuşmak
imkânsızdır. Yunan erkeği seksi ister farklı isterse aynı cinsiyetler arasında olsun genel anlamda
cinsel birleşme olarak algılamışlardır. Fiziksel birleşme “aktif” ve “pasif” olarak tanımlanan bir
kutuplaşmaya ihtiyaç duymaktaydı. Dolayısıyla sosyal statüleri de buna göre üst ve ast olarak
yansımaktaydı; kadın ve erkek tanımlarına ilaveten en azından erkeklerde ergenlik ve
yetişkinlik ayrımı söz konusuydu. Erkeğin penetrasyonu, onun sadece cinsel değil sosyal
üstünlüğünü ve kıdemini de yansıtmaktaydı. Cinsiyet, toplum, toplumsal cinsiyet ve yaş rollerin
eş biçimliliği, “aktiflik” ve “pasiflik” arasındaki ayrımı her iki cinsiyette cinsel davranışları ve
aktörleri sınıflandırmak için büyük önem taşıyordu. Sosyal açından daha düşük birine aktif
partner olmak, bir erkek için karşı tarafın cinsiyetine bakılmaksızın normal karşılanıyordu.
Bununla birlikte pasif durumdaki özgür bir vatandaş için bu özellikle utanç vericiydi. Roma’da
özgür Roma vatandaşlarının oğullarıyla bu türden ilişki kurmak yasakken Klasik Atina’da genç
erkeklere açık şekilde kur yapılabilmekteydi fakat cinsel birleşmenin getireceği utançtan
korunmaları için ince sosyal teşrifatlara ihtiyaç duyuluyordu. Gelecekteki özgür yetişkin erkek
olarak toplumsal konumlarından taviz vermeden ilişkiye girebilmekteydiler.

5.2. Homoseksüellik
MÖ 8. yüzyıl sonu veya 7 yüzyıl başından itibaren homoerotik imgeler, metinler ve kur
uygulamaları dikkat ekici biçimde artar ve kültürel üretimle ideoloji de ön saflarda yerini alır.
Hem erkekler hem de kadınlar arasında biseksüellik oldukça yaygın bir norm hâline gelir. Buna
bağlı olarak eğitimde de iyi kötü resmiyet kazanmış eş cinsellik bağlamında bir anlayış
geliştirilmiştir. Bununla birlikte erkeklerin eğitim bağlamında eş cinsel çiftler hâline
örgütlenmesi ve bunun kuralları ne sıkı sıkıya kurallara bağlanmıştır ne de istikrarlı bir
kurumlaşma söz konusudur. Platon’un Symposion’unda (182a-b) Pausanias “aşk”la ilgili
kanunlara/geleneklere dair tanımın çoğu şehirde basit olduğunu belirtir: Elis ve Boiotia’da
kanunun sadece âşıkları yüceltmenin asil bir davranış olduğu yazar, ama Sparta’da daha
karmaşıktır ve Pers yönetimi altındaki Ionia şehirlerinde utanç vericidir. Her ne kadar Solon ve
Lykurgos’un oğlancılığı yasaklamışlarsa da (Aeschin. 1.9-14; Xen. Laec. Pol. 2.10-14; Plut.
Lyc. 16-17), eş cinsel tutumların daha ziyade gelenekler ve sosyal onayla gerçekleştiği
anlaşılmaktadır. Kısacası eş cinsel ilişkiler ve çiftler Yunanistan’ın bazı kesimlerinde
“geleneksel” görülmekle birlikte, bunun devlet kanunlarıyla düzenlenmesi, kısıtlanması ya da
korunması sadece nadiren gerçekleşmiştir. Eş cinsel ilişkinin duygusal ve cinsel yönü kesin
olarak belirtilmemesine rağmen, çiftlerin davranışları bunların dâhil olduğu grubun üyeleri
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bazen de şehir devleti tarafından sıkı şekilde kontrol edilmekteydi. Aslına bakılırsa konu
kanunlar bağlamında tartışıldığında bu genellikle ilişkinin olumsuz taraflarını vurgular; belirli
uygulamaların yasaklanması (yaşlı erkeklerin gymnasion ya da okullara katılması, ailelerin
çocuklarını erkek fahişeliğine teşviki, gmynasionda kölelerin çıplak bulunması ve yağ
kullanması gibi). Bununla birlikte Arkaik Dönem’den bazı homoerotik betimler, eş cinsel
ilişkinin belirli bir toplumsa onay aldığını göstermektedir: MÖ 7. yüzyıl Thera’sından Apollon
Delphinios’un adını zikreden homoerotik grafitiler, Kato Syme’deki Hermes ve Aphrodite
kutsal alanından erkek çiftlerini gösteren figürinlerle Alkman ve Sappho’nun şiirleri gençlerin
eğitiminde ve geçiş ritüellerinde eş cinsel ilişkinin önemini vurgular.
Yunanların eş cinselliği karşılayan bir terimleri olmamakla birlikte, paiderastia
“erkeklerin cinsel birliktelik için oğlanların peşinden koşması” gibi bir anlama sahipti. Eş cinsel
ilişkide yetişkin erkeklerin oğlanları hayata hazırlama, onlara rehberlik etme gibi bir görevleri
olduğu Platon tarafından ifade edilmektedir (Symposion 184a-185b). Filozofa göre yetişkin
erkek genç partnerine karşı her türlü desteği verme, erdemli olmayı gösterme, bilgiyle donatma
gibi yükümlülüklere sahipti. Karşı tarafın da bu konuda istekli olması gerekiyordu. Ancak
Platon’un bakışına rağmen, Yunan kültüründe yetişkin erkeklerin sadece cinsel haz için sıklıkla
eş cinsel ilişkiye girdikleri de akıldan çıkarılmamalıdır. Antik Yunanlar bir bireyi katı bir
anlamda eş cinsel ya da heteroseksüel diye tanımlamıyorlardı. Onlara göre kadın ya da erkek
çekici genç biri, iki cinsiyet tarafından da cinsel anlamda arzulanabilirdi. Homoseksüellik
Yunanlar açısından askerlik ve erkeklikle ilişkilendirilen bir özellikti. Mesela buna uzak duran
Anadolulu Ionialılar onların gözünde efemine, yumuşak ve askerlikten anlamayan toplumdu.
Yunan kültürü evlilik bağının önemine, kutsallığına ya da çiftlerin birbirine olan aşkına zayıf
vurgu yaptığından, kocanın yasal ve ahlaki açıdan başka arkadaşlıklar araması normaldi. Cinsel
tatmin için erkek ve kadın fahişeler ya da köleler vardı. Fakat bir erkek vatandaş kendisiyle eşit
sosyal konumdaki biriyle romantik bir ilişki yaşamak istiyorsa seçenekleri kısıtlıydı. Çoğu
şehirde kadınlar ve kızlar sosyal hayattan izole bir yaşam sürüyor, namusları sert kanunlarla
korunuyordu. Dolayısıyla vatandaşlar arasında kamu tarafından onaylanan tek ilişki biçimi,
yetişkin erkekle genç erkek arasındaki aşktı. Yaş ve statüyle belirlenen bu ilişki, Yunan
kültürünün tipik homoseksüellik anlayışıdır; özellikle zengin aristokrasi arasında
görülmektedir. Aristokratik ideoloji doğuştan gelen soyluluğu iki makbul özellikle
ilişkilendirmekteydi: Fiziki çekicilik ve ahlaki fazilet. Yoksul olmalarında dolayı demos ahlaki
açıdan sorgulanabilir bir konumdaydı. Paraya olan ihtiyaçları halkı acımasız ve “en iyi
insanlardan” daha cahil yapıyordu (Xen. Ath. Pol. 1.5). Erdem ve faziletin takdiri ile güzellik
soylu kişiyi tanımlayan özelliklerdi. Dolayısıyla oğlancılıkla ilgili söylemlerde âşık olunan
genç erkeğin erdemlerine vurgu yapılmaktaydı, çünkü onun özellikleri sevgilisinin cesareti,
doğruluğu, erkekliği için bir standart koymaktaydı. Bu açıdan homoseksüel ilişki, Hesiodos’ta
Uranos’un kesilen cinsel organından doğan “semavi” Aphrodite’nin (Aphrodite Ourania) temsil
ettiği, tanrıçanın sadece erkek tohumundan vücut bulmasından dolayı temiz ve erdemli eş cinsel
aşktı. Öte yandan Homeros’ta Zeus ve Dione’nin birleşmesinden doğan Aphrodite ise
(Aphrodite Pandemos) sıradandı yani arzu ve bedensel tatmini yansıtmaktaydı. İlişkide genç
erkek 12-20 yaşları arasındaydı; 16-17 arasındaki güzellikleri yüzünden daha fazla tercih
ediliyorlardı. Pasif olan genç erkek, yetişkin erkeğin iltifat ve kurunu, aynı zamanda
hediyelerini kabul ediyordu. Oğlanların erkeksiliği ve fiziki gücü takdir edilmekteydi.
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Yetişkinler oğlanlarla kamuya açık yerlerde buluşabiliyordu; üst sınıflar için gymnasionlar,
binicilik alanları, dinî törenler ve alaylar uygun ortamlardı. Yetişkin bir talip oğlanın
babasından onay aldıktan sonra, ona hediyeler getiriyor, çift birlikte ava çıkıyor, spor yapıyor
ve symposiona katılıyordu. Baba-oğul arasında yakın ilişkilerin kurulmasını özellikle teşvik
etmeyen Yunan toplumunda yetişkin talip bir tür baba modeli olarak işlev görüyordu. Oğlanın
atletik yeteneklerinin gelişmesine, iyi bir asker olmasına, erkekliğe hazırlanmasına yardım
ediyordu. Bunun dışında talip oğlana mali destekte bulunabiliyor ya da kariyerine destek
olabiliyordu. Çiftler arasında cinsel ilişkinin ne ölçüde uygulandığı açık değildir. Genel olarak
Yunanlar bedensel hazlardan arınmaya ve arzuları dizginlemeye önem vermekteydi. Platon da
Symposion’da erkek eş cinselliğini güzellik ve hakikatin aranması olarak tanımlar; en yüce
aşkın bedensel temasın olmadığı aşk olduğunu savunur. Ksenophon da Sparta’da homoseksüel
çiftlerden bahsederken kanunen bunların arasında cinsel ilişkinin yasaklandığını belirtir.
Bununla birlikte Atina vazolarında erkekler arasında cinsel ilişkilerin betimlendiği sahneler
vardır. Beklenen tavır erkek vatandaşların cinsel birleşme için eşleri, metresleri, köleleri ya da
erkek/kadın fahişelerle birlikte olmalarıydı; vatandaş olan oğlanların en azından Atina ve
Sparta’da “temiz ve saf” kalmasıydı. Ancak oğlanların ilişkide pasif ve bağımlı olmaları bir
lekeli bir davranış sayıldığından, bunu fahişelikten ayıran şey tek eşlilikti. Oğlan kendisini
rastgele herkese sunmayıp değerli ve saygılı biriyle birlikte olarak saygınlığını koruyabilirdi.
Homeros destanlarında erkek eş cinselliğine açıktan bir gönderme yoktur, fakat çeşitli
pasajlarda bunu tamamen dışarıda bırakacak şekilde bir yaklaşım da benimsemez. Mesela
Ganymedes’in kaçırılışı Zeus’tan ziyade “tanrıların işi” olarak gösterilmekle birlikte sebebin
oğlanın “güzelliği” olduğu belirtilmiştir (Il. 2.348, Od. 10.279) . Fakat Homeros söz konusu
olduğunda en çok tartışılan şüphesiz Akhilleus ile Patroklos arasındaki ilişkidir. Çeşitli pasajlar
yüzünden hem Antik Çağ’da hem de yakın tarihte iki erkek arasında bir aşk ilişkisi olduğu
düşünülmüştür: Örneğin Akhilleus hem Akha hem de Troia ordularının yok olmasını, şehri
Patroklos ile birlikte yağmalamayı diler (Il. 16.97-100). Kahramanın duyarsızlığı ve bencilliği
antik yazarları çok şaşırtmış ve bu pasajın çok daha sonraları ikisinin sevgili olduğunu düşünen
birisi tarafından eklendiğini düşünmüşlerdir. Bunun yanı sıra Akhilleus’un Patroklos’un
ölümünden sonra duyduğu ıstırap, öfke, yemeden-içmeden kesilmesi, Patroklos’un cesedine
dokunuşu ve kucaklayışı, uykusuzluğunu ve ona olan hasreti (bunun için kullanılan pothos
kelimesi genellikle cinsel içerikli bağlamlarda bulunur) dikkatleri çekmiştir. Bir başka pasajda
(Il. 24.130-131) Akhilleus’un annesi Thetis oğlunu teselli ederken “bir kadınla yakınlaşmanın
da iyi olduğunu” söyler. En azından iki erkek arasındaki duygusal bağın, İlyada’daki diğer
hemcinsleri arasındaki ilişkilerin ötesine geçtiği aşikârdır. Klasik Atina’da çeşitli yazarlar
Akhilleus ve Patroklos arasında bir aşk ilişkisinin varlığına inanıyorlardı. Tragedya yazarı
Aiskhylos kayıp Myrmidones adlı oyununda Akhilleus Patroklos’un güzel baldırlarından ve
öpücüklerinden bahseder. Platon’un Symposion’unda ise Akhilleus sevgilisinin ölümünün
öcünü alan bir âşık olarak geçer (179e-180b). Bununla birlikte hatip Aiskhines sevgilisinin
değil yoldaşının intikamını aldığını söyleyerek buna karşı çıkar (1.141-150). Patroklos’un
baskın görünen Akhilleus’tan aslında yaşça büyük olması, yukarıda bahsedilen yaş temelli
cinsel rol hiyerarşisine ters bir durumdur. Yine de ikisi arasındaki ilişkinin sıra dışı olduğu
açıktır. Homeros ve Hesiodos’ta paiderastianın belirtilmemesine karşın, Homeros’tan 100 yıl
kadar sonra erkek eş cinselliğinin açıkça ifadesi bir çelişki ya da doldurulması gereken bir
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boşluk doğurmaktadır. Bu değişimin Arkaik Dönem’de ortaya çıkan yeni bir sosyal pratiği, en
azından seçkinler arasında kurumsallaşmış bir geleneği mi yansıttığı, yoksa farklı bir dinleyici
kitlesine hitap eden şiir türlerinin giderek popülerleşmesine mi işaret ettiği cevaplanması
gereken bir sorudur.

Resim 14: Patroklos’un Yarasını Saran Akhilleus
(Boardman, Athenian Red Figure Vases. Classical Period)

Şekil 15: Zeus ve Ganymedes (Boardman, Athenian Red Figure Vases. Archaic Period)
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Arkaik Dönem, homoseksüellikle ilgili hem yazılı hem de görsel kaynaklarımızın
zenginleştiği bir zaman dilimidir. Homoseksüelliğin erkeklere özel bir sosyal faaliyet olan
symposion ve beden eğitimiyle yakın bir ilişkisi vardı. Her iki faaliyet, ama özellikle ikincisi
ve diğer benzer sosyal toplantılar temelde erkekler arasındaki bağı güçlendirmek, sadakati
sağlamak ve böylece asker olarak bir yoldaşlık ve grup bilinci yaratmaktı. Şölenin geçmişi
Homeros destanlarına kadar gitmektedir. Burada yerel krallar diğer soyluları şaşalı yemekler
ve hediyelerle eğlendirmek ve böylece diğer krallarla rekabete girmek için büyük yemek
toplantıları düzenlenmektedir. MÖ 8. yüzyılın sonu 7. yüzyılın başında şehir devleti ortaya
çıktığında ağır piyade hoplit orduları için asker ihtiyacı vatandaşlardan karşılanmaya
başlamıştır. Bu arada seçkinler aralarındaki evliliklerle büyük toprakların sahibi olmuşlar ve
böylece siyasi üstünlüğü ele geçirmişlerdi. Erken Arkaik Yunanistan oligarşiyle yönetilen
birçok şehir devletinden meydana geliyordu. Şölen aslen hoplitlerin gelişiyle askerî
üstünlüklerini yitiren, kendileri karşısında koloniler ve yeni ticaret yollarıyla zenginleşmeye
başlayan orta sınıfa tepki olarak oligarşik ailelerin kendi hiyerarşilerini dışa tamamen kapatıp
birbirine yakın bir çevre oluşturması sürecinde ortaya çıkmıştı. Şölen bu ailelerin bağlantılarını
güçlendiren ve onların “kültürlü” yaşam tarzlarını korumasını sağlayan bir ortam sağlamıştır.
Aristokrasi askerî üstünlüğünü kaybedince, rekabet alanı olarak kendilerini atletizm
yarışmalarını seçmişlerdir. Arkaik Dönem Olimpiyat Oyunları’nın ve diğer büyük yarışmaların
kurulduğu dönemdir. Platon’un Yasalar’ında konuşmaya katılan bir yabancı, hem şöleni hem
beden eğitimini aynı cinsten kişiler arasında cinsel münasebeti teşvik eden ortamlar olarak
anlatır (Nom. 636b-d) ve Girit ile Sparta’yı Yunanistan’a homoseksüelliği getirenler olarak
suçlar. Girit ve Sparta’da erkek odaklı şölenler ve beden eğitiminin homoseksüel ilişkiye
davetiye çıkarmaktadır ve Giritliler Ganymedes’in Zeus tarafından kaçırılışı öyküsünü,
homoseksüellik için geçerli bir neden yaratmak adına uydurmuşlardır. Diğer kaynaklar da
(Ksenophon, Aristoteles, Plutarkhos) Platon’da Dor şehirlerinin erkek çocuklarını yetiştirme
tarzıyla homoseksüellik arasında ilişki kurmaktadır. Sparta’da erkek çocukların yetiştirilmesi
için kurulan agoge sistemi homoseksüelliğe uygun bir sistem olarak görülmüştür. Ksenophon
homoseksüelliği bu devlet kurumunun içine yerleştirir ve erkek çocukların eğitiminin bir
parçasıymış gibi ele alır (Lac. 2.12).Tarihçi yasa koyucu Lykurgos’un, saygın bir adamın
ruhunu beğendiği bir oğlanla arkadaşlık etmesini ve yakınlaşmasını “en onurlu eğitim” olarak
kabul ettiğini aktarır. Ancak cinsel ilişkinin onaylanmaması çiftler arasında cinsel ilişkinin
yaşanmasını bir dereceye kadar engelliyordu. Ancak Ksenophon, diğer birçok şehir devletinin
yasalarında oğlancılığı yasaklayan bir kanun olmadığından dolayı, kendisinin Sparta
hakkındaki sözlerine inanılmayacağından endişe eder. Aristoteles de Spartalıların homoseksüel
ilişkiyi onayladığı iddiasını reddetmekle birlikte, konu oğlanlar değil yetişkin erkeklerle
ilgilidir (Pol. 1269b.26-27). Plutarkhos Sparta oğlancılığın yapılıp yapılmadığına dair açık
ifadeler kullanmaz. Ancak oğlanların 12 yaşına geldiklerine saygın genç erkekler tarafından
takdir görmeye başladıklarını, onları eğitimlerinde izlediklerini, ancak bunu baba ya da
eğitmenlermiş gibi yaptıklarını belirtir (Lyc. 17). Otuzun altındaki erkeklerin pazara
gitmediklerini, ihtiyaçlarının akrabaları ve sevgilileri tarafından karşılandığını söyler (25.1).
Girit’in MÖ 4. yüzyıldaki eğitim programı Sparta’nınkiyle büyük benzerlikler
göstermektedir. Ephoros’un kayıp tarih eserinden alıntılar yapan Strabon (10.4.20), çocukların
küçük yaşta eğitime alındıklarını, gruplar hâlinde yetiştirildiklerini; birlikte ava gittiklerini,
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egzersiz yaptıklarını ve savaş oyunları oynadıklarını anlatır. Yirmi yaşında agela denilen
gruplarından ayrılan erkekler hemen ardından evleniyorlardı, fakat eşlerini hemen evlerine
götürmüyorlar, onlar bir haneyi çekip çevirecek yaşa gelene kadar bekliyorlardı. Ancak başka
hiçbir yerde varlığını bilmediğimiz bir uygulama oğlanın kaçırılması ritüeliydi (10.4.21). Buna
göre âşık oğlanın ailesine birkaç gün içinde onu kaçıracağını haber veriyordu. Aile için oğlanı
saklamak utanç vericiydi. Bu, oğullarını bir âşık edinmeye layık olmadığını itiraf etmekti.
Oğlan âşığı tarafından kaçırıldıktan sonra ikili kırsalda uzak bir yere gidip iki ay boyunca
avlanıyor ve yiyip içiyorlardı. Oğlan eve dönerken aşığı ona zırh, bir sığır ve bir kadeh hediye
ediyordu. Oğlanlar yaşıtları ve mevkidaşlarından farklı olarak sevgililerinin verdiği kıyafetleri
giyiyorlardı. Muhtemelen ergenlikte yapılan bur ritüelin mitolojide açık benzerleri vardır:
Zeus’un Ganymedes’i, Poseiodon’un Pelops’u, Khrysippos’un Oedipius’un babası Laios’u
kaçırması gibi. Bu türden kurumsallaşmış oğlancılığın Güneybatı Pasifik bölgesinde çeşitli
modern kabile kültürlerinde varlığı bilinmektedir. Antropologlar burada meninin yetişkin
erkekliğinin transfer edildiği ortam olduğu inancını belgelemişlerdir. Melanezya’daki savaşçı
topluluklar, oğlanların erken yaşlarda anneyle olan ilişkilerinin onların toplumsal cinsiyetleri
üzerinde olumsuz etki yapacağını düşünmektedirler. Oğlanların erkek olabilmeleri için düzenli
olarak “tohumlanması” gerekmektedir. Buradan hareketle Antik Yunan’daki ritüel oğlancılık,
aşığın cinsel hazzının bir önem arz etmediği bir sosyalleştirme olarak görülebilir. Sparta ve
Girit’in tutucu ve arkaik toplumları Klasik öncesi Yunan toplumunda oğlancılığın aslına en
yakın örneklerini sundukları düşünülmektedir. Yunanistan’ın diğer bölgelerinde ritüel
oğlancılığın yaygınlığı yukarıda bahsedilen mitolojik öyküler dışında Apollo - Hyakinthos,
Hylas - Herakles gibi figürlerin bir tür öğretmen - öğrenci şekline bürünmüş ilişkilerinde
izlenebilmektedir.
Bazı arkeolojik bulgular oğlancılığın kökenlerine dair kanıtlar olarak alınmışlardır.
Örneğin Minos yerleşmesi Haghia Traiada’dan gelen ve MÖ 1550-1450’ye tarihlendirilen bir
kadeh üzerinde farklı uzunlukta iki genç erkek figürü silahlı bir hâlde karşı karşıya gelmişlerdir.
Minos sanatında yaş ve statü farkını belirttiği düşünülen farklı saç kesimleri, Strabon’un
Ephoros’tan aktardığı öyküyle ilişkilendirilmektedir: Burada bir âşık elindeki hediyeleri
karşısındaki sevgilisine vermektedir. Kato Syme’daki Hermes ve Aphrodite kutsal alanından
bir buluntu geleneğin Arkaik Yunanistan’a aktarıldığını düşündürmektedir. MÖ 8. yüzyıla ait
tunç bir grupta, iki çıplak ve miğferli erkek el ele tutuşurken gösterilmiştir. Figürler Minos
örneğinde olduğu gibi farklı uzunluktadırlar ve cinsel organları ereksiyon hâlindedir. Bununla
birlikte Minosluların Hint - Avrupalı olmayışına ilaveten daha ziyade Yakın Doğu ve Mısır ile
yakın ilişkileri kurumsal oğlancılığın Hint - Avrupa kökenleri için Girit’i tartışmalı duruma
sokmaktadır. Bazen yazıtlardan kanıtlar elde etmek mümkün olabilmektedir. Phaistos’ta
bulunmuş Geometrik Dönem’e (MÖ 750 - 730) ait bir saklama kabında üzerindeki grafiti “Bir
oğlan severin oğlu Erpediatamos” ifadesi geçmektedir ve bu MÖ 700’den önce oğlancılığın
Yunanistan’da kurumsallaştığına dair kanıt olarak alınmıştır. Sparta kolonisi Thera’dan MÖ 6.
yüzyıl ortasına ait grafitiler oğlanların güzelliğini ve dans yeteneklerini övmektedir.
Oğlancılığın bir geçiş ritüeli olduğuna karşı çıkan K. J. Dover, farklı coğrafyalardaki
toplumların arkaik Yunan geleneklerini açıklamak için rehber olarak alınamayacağını,
Homeros, Hesiodos, Arkhilokhos, hatta Spartalı savaş şiirleri yazan Tyrtaios’ta (MÖ 7. yüzyılın
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ikinci yarısı) bile homoseksüelliğe dair açık ifadelerin bulunmadığını ileri sürer. Ona göre eş
cinsellik Yunan şairler, sanatçılar ve genel olarak halk tarafından MÖ 600 civarında
popülerleştirilmiştir. Hâlen sözlü geleneğin kapsamındaki mitolojik öyküler yeniden
yorumlanarak bu yeni ortama uygun hâle getirilmiştir. Geç Arkaik Dönem’de oğlancılığa
“romantik” bir anlam yüklenerek Yunan sosyal normlarına uygun hâle getirilmiştir; ondan önce
kurumsal bir gelenek olarak yoktur. Bir diğer alternatif açıklama ise demografik şartlarla
ilgilidir. Aristoteles’in, nüfus artışından kaçınmak için Giritlilerin homoseksüelliği teşvik
ettiğine dair anlattıklarını (Pol. 1272a.24) temel alan tarihçiler, siyasi merkezileşme, sık
savaşlar ve denizaşırı kolonilerin yüksek nüfusa çare olarak ortaya çıktığını ve homoseksüel
ilişkinin de erkeklerin evlenmesini olabildiğince geciktirme amaçlı bir tedbir olduğunu
savunmuşlardır. Homoseksüelliğin Arkaik Yunan toplumunda bir anda popüler olmasını,
toplumun cinsiyet üzerine söylemleri üzerinden açıklamak da mümkündür.

Resim 16: Dalgıçın Mezarı’ndan Symposion Sahnesi
(http://www.paestum.org.uk/wp-content/uploads/2012/11/Museum-divers-musicians.jpg)
Klasik Dönem’de Atina demokrasinin gelişmesiyle birlikte devletin bireylerin cinsel
hayatları ve bedenleri üzerinde belirli bir denetim mekanizmasını kurulmasına yol açmıştır:
Oğlancılığı bir düzene koymak amacıyla okullar ve gymnasionlar için açılış ve kapanış saatleri
belirlenmiştir; yetkili olmayanların okullara girişi yasaklanmıştır; bunlar katılma yaşları
kanunlarla belirlenmiş ve oğlanlarla koro danslarını öğretenlerin yaşları 40 ile
sınırlandırılmıştır (Aesch. 1.9-11). Bir başka kanun parayla cinsel ilişkiye giren özgür bir
Atinalının Halk Meclisi’nde bulunması, kamu memuriyeti yapması ve tapınağa girmesi
yasaklamaktadır (Aesch. 1.19-21, 29, 32, 40, 43, 195; Dem. 22.21-32, 73). Bunun neticesi
olarak bir başka kanun, sorumlu oldukları oğlanları fuhuşa teşvik eden akraba ve vasilere
cezalar verilmektedir. Böylece ne kadar iyi bir soyadan gelirse gelsin ya da ne kadar zengin
olursa olsun bir ergen hayatını belirli bir gizlilik için yaşamıyorsa yaptırımla karşılaşabilirdi.
Atina demokrasisi bir siyasi sistem olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisine bir toplumsal
cinsiyet rolü de biçmiş, demokratik kurumları erkeklik ve dişilik kavramlarına enjekte etmiştir.
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Bunlar, daha düşük refah seviyesine sahip vatandaşların “erkeklik onurlarını” desteklemek,
yoksulluktan dolayı fuhuşa sürüklenmelerini engellemek ve yeni bir kolektif vatandaş imajı
yaratmak için alınmış önlemlerden bazılarıdır. Homoseksüel çiftler arasındaki bağ, oligarşik
söylemde aynı zamanda despotluğa karşı direnişle ilişkilendirilmiştir. Tiran katilleri olarak
bilinen sevgililer Hermodios ve Aristogeiton’un hikâyeleri şölenlerde anlatılıyor ve haklarında
şarkılar söyleniyordu. İkili Atina tiranı Hippias’ın kardeşi Hipparkhos’u MÖ 514’te
öldürmüşlerdir. Anlatılanlara göre iki sevgili Atina’daki tek adama dayalı despotik yönetime
son vermek istemişlerdir. Aristogeiton ve Harmodios kısa sürede eş cinsel ilişkinin teşvik ettiği
cesaret ve adanmışlığım simgesi olmuştur. Zaman içinde homoseksüellik ile tiranlık karşıtlığı
arasında kavramsal bir zıtlık gelişmiştir. Ancak Klasik Dönem’de aristokrasi ile diğer sınıflar
arasındaki ideolojik ve ekonomik uçurumun kapanmaya başlaması aristokrasiye özgü
smyposionun toplumun diğer kesimleri tarafından da benimsenmesine yol açtı. Bununla
birlikte Atina agorasında herkes kesimden insanların yemek yediği bir yemek salonundan
yazıtlı keramik parçaları üzerinde çeşitli gençleri “güzel” olarak tarif eden grafitiler
taşımaktadır. Öte yandan demokrasi eşitliğin yanı sıra kısıtlayıcı düzenlemeler getirdiği ve
hanenin devamı için istikrarlı evlilik ilişkilerini teşvik ettiği için homoseksüel ilişkiye daha
ihtiyatlı bakıldığı söylenebilir.
Atinalı özgür erkek vatandaşın cinsel hayatını da düzenleyen kendilik kaygısı, onun
kendisini siyasal özne olarak kurma sürecine başka bir düzeyi yansıtır. Sokrates’e göre
Alkibiades’in eksikliklerinin ana nedenlerinden biri olgun taliplerinin ona kendilik kaygısını
aşılamakla ilgilenmeyişidir. Alkibiades’in peşinden sadece onun bedenini arzulayan, ama onu
kendisiyle ilgilenmeye teşvik etmeyen erkek talipler koşmaktadır; kendisiyle ilgilensin diye ona
ilgi duymamaktadırlar. İlgilendikleri şey bedenidir; Alkibiades arzu edilir yaşından çıktığında
onun peşinden koşmayı bırakacaklardır. Buradaki mesele, oğlancılığın Yunanların yaşam
tarzını sorgulamaya açması yüzünden temel ve sıkıntılı bir ahlaki sorun olarak ortaya
çıkmasıdır. Bir Yunan için herhangi biri aşk nesnesi olabilirdi, ancak eşcinsel ilişkide aktif
olmayı tercih ediyordu, çünkü bu konum tek başına kendi özgürlükleri ve polisin esenliğiyle
eşdeğerdi. Bundan kaynaklanan ahlaki sorun ise yönetici sınıftan oğlanların cinsel ilişkide pasif
rolü üstlenmeleri, dolayısıyla kendilerinin ve polisin özgürlüğünü tehlikeye girme riskiydi. Bu
yüzden cinsellik ahlaki ve siyasi bir problem hâline gelmişti. Bu bağlamda kendilik kaygısı,
kendisini cinsellik üzerinden siyasi bir özne olarak kurmasına hizmet ediyordu.
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Resim 17: Kırmızı Figürlü Bir Kadeh Tondosunda Symposion Sahnesi
(Boardman, Athenian Red Figure Vases, Archaic Period)

Resim 18: Kırmızı Figürlü Bir Kadeh Üzerinde Symposion Sahnesi
(Boardman, Athenian Red Figure Vases, Archaic Period)
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Sanatta homoseksüellikle / oğlancılıkla ilgili tasvirler erken Attika siyah figürlü
vazolarında görülmeye başlar ve MÖ 550’de popülerliklerinin doruğuna erişirler. Bundan sonra
kırmızı figürlü vazolarda da görülmeye devam etmelerine karşın, MÖ 500’den itibaren sayıları
azalır ve MÖ 475’te de ortadan kalkarlar. Beazley homoseksüellikle ilgili vazo sahnelerini üç
gruba ayırmıştır. Hem siyah hem de kırmızı figürde birçok ortak nokta ve bazı farklar
görülmektedir: Sahnelerdeki erkekler giderek gençleşir; hareketi ifade etmeye uygun siyah
figürde komos sahneleri, kırmızı figürde yerini iç mekânlardaki symposion sahnelerine bırakır.
Siyah figürde kur sahneleri komos ve symposion sahneleri kırmızı figürde palaestraya
kaymıştır. Siyah figür kırmızıya nazaran homoseksüel ilişkileri göstermede çok daha cesur
davranmıştır.

5.3. Lezbiyenlik
Antik Çağ’da lezbiyen ilişkilere dair kanıtlar seyrek olmakla birlikte, zaman zaman
yazarlar kadınların birbirlerini cinsel açıdan çekici bulduklarından bahsederler (Pl. Symp. 191e;
Ov. Met. 9.666-797). Lezbiyenlikten bahseden en erken yazılı kaynak Spartalı şair Alkman’dır.
Şairin evlenmemiş genç kızlardan oluşan korolar için yazdığı dizelerde her bir bakire kız
liderleri ve yaşıtları arasından sevdiklerinin güzelliklerini ve cazibelerini över.

Resim 19: Sappho Büstü (Yazarın Arşivi)
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Resim 20: Polyksena Lahdi Üzerinde Toplanmış Kadınlar (Yazarın Arşivi)
Ancak lezbiyenlik konusundaki çalışmaların odak noktası Lesbos Adası’ndaki Mytilene
şehrinden kadın şair Sappho’dur. Ne var ki en azından MÖ 5. yüzyıldan itibaren lezbiyenlik
Yunan dünyasında oral seks anlamında kullanılmış ve Sappho da bir hayat kadını olarak
algılanmıştır. Şairin lezbiyenlikle olan ilişkisi MS 2. yüzyılda Lukianos tarafından hetairaların
kısa diyaloglarını aktaran eserinde ele alınmıştır (Dial. meret. 5.2). Sappho’nun şiirlerini
yorumlanmasında yaşanan zorluklardan biri de hiçbir Yunan yazarın eserlerdeki cinsel imaları
hakkında konuşacak kadar önemli bulmamış olmasıdır (Polygnotos grubuna ait MÖ 440 tarihli
bir kırmızı figürlü bir Attika hydriası üzerinde Sappho, kadınların bulunduğu muhtemel bir
erotik bir ortamda betimlenmiştir). Görünüşe göre konuya ilk kez MS 1. yüzyılda Augustus
dönemi yazarları (Hor. Carm. 2.13.24-25; Ovid. Her. 15.15-19, Tr. 2.365). Dolayısıyla ya
Sappho’nun okuyucuları şiirlerinde lezbiyenliğe dair bir ima görmemişlerdir ya da Sappho’nun
eş cinselliğinden dikkate değer bir özellik bulmamışlardır. Belki de Antik Yunan’da seksin
cinsel birleşme odaklı olması, iki kadın arasındaki cinsel birleşmesiz yakınlığı muğlak bir hâle
sokmuştur. Üstelik Sappho’nun yurdu olan Lesbos’taki Arkaik sosyal ortam hakkında hiçbir
bilgimiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte yukarıda bahsedilen Polygnotos Grubu vazosu
gibi, Lesbos yakınlarındaki Troas’ta ele geçmiş Polyksena Lahdi’nden bir sahne, Sappho’nun
içinde bulunduğu ve eserlerini paylaştığı ortam hakkında bir fikir verebilir. MÖ 7. yüzyıl sonu
- 6. yüzyıl başına tarihlenen lahitte Priamos’un kızı Polyksena’nın kurban edilişi
anlatılmaktadır. Lahit üzerindeki sahnelerde kadınların baskın oluşu dikkat çeker, ama özellikle
ilginç nokta, bir yüzündeki sadece kadınların katıldığı cenaze toplantısıdır. Lahdin çağdaş bir
benzeri bulunmamaktadır ve söz konusu sahne kadınların yakınlaşabileceği ortamların varlığını
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ima eder. Nitekim Lesbos’ta ve Sparta’da kadınların bir araya geldiği thiasos adı verilen dinî
toplulukların varlığı antik kaynaklardan bilinmektedir. Kadınların evlenmeden önce bu tür
topluluklarda iyi bir eş olmak için evlilik hakkında “eğitmenlerinden” dersler aldıkları
anlaşılmaktadır. Bu sosyal kurum şehir devletinin ortaya çıkışıyla kaybolmuştur. Sappho’nun
şiirlerinden biri, evlenmek üzere thiasostan ayrılacak bir kız için yazılmıştır. Sappho’nun
burada kıza yönelik övgüleri ve hisleri bedenselden ziyade ruhsal aşkın bir yansımasıdır ve
başka bir fragmandaki “ve Eros kalbimi sarstı, dağlardan gelen rüzgârın meşeleri sallaması
gibi” ifadesi, bu aşkın niteliğini açığa vurmaktadır. Ancak bu türden edebi eserler sonraki
yüzyıllara ait metinler görülmez ve Platon lezbiyenliği Symposion’da güçlü şekilde eleştirir.
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Uygulamalar
Öğrenci bu dersi özellikle Alkman ve Sappho gibi şairlerle Platon’un metinleri eşliğinde
okumalıdır. Ayrıca Yunan vazo sanatındaki betimler bilgilendiricidir. Ayrıntılı okumalar için
aşağıdaki kaynakçaya başvurulabilir:
Dover, J.K., Greek Homosexuality, Harvard University Press, Cambridge, 19892.
Foucault, M., Cinselliğin Tarihi, çev. H. U. Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,
5

2013 .
Hubbard, T.K. (ed.),Homosexuality in Greece and Rome. A Sourcebook of Basic
Documents, University of California Press, California, 2003.
Larson, J., Greek and Roman Sexualities. A Sourcebook, Bloomsbury, Londra, 2012.
McClure, L.K., Sexuality and Gender in the Classical World. Readings and Sources,
Blackwell Publishers, Londra, 2002.
Oxford Classical Dictionary, 19963, “Homosexuality” maddesi.
Skinner, M., Sexuality in Greek and Roman Culture, Blackwell Publishing, Londra,
2005.
Younger, J., Sex in the Ancient World from A to Z, Routledge, Londra, 2005.
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Uygulama Soruları
1) Yunan toplumunda eş cinselliğe nasıl bakıldığını biliyor musunuz?
2) Homoseksüelliğin Atina’da özgür erkek bireyin eğitimindeki yeri nedir?
3) Yunan düşüncesine göre iki erkek arasındaki ideal aşk ilişkisi nasıl olmalıdır?
4) Yunan toplumunun lezibyenlikle ilgili düşünceleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Antik Yunan toplumunun erkek egemen özelliğinden dolayı homoseksüelliğe dair
bilgilerimiz, lezbiyenliğe nazaran çok daha fazladır. Yunanlar homoseksüelliği ayrı bir cinsiyet
kategorisi olarak değerlendirmemiş, erkeğin hayatındaki aşamalardan biri, edinilmesi gereken
bir tecrübe olarak görmüştür. Aile üyeleri arasındaki bağlarının zayıf olduğu, evliliğin miras ve
çocuk sahibi olmak için pratik nedenlerle yapıldığı ve kamu hayatına erkeklerin egemen olduğu
bir toplumda eş cinselliğe uygun bir ortamın bulunduğu söylenebilir. İdeal homokseksüel ilişki
cinsel tatmini değil; karşılıklı entelektüel faaliyetleri, kamu hayatına hazırlanma, askerî eğitim,
yetişkinliğe geçiş gibi çeşitli faaliyetleri ve ritüelleri içeren bir bütündür. Yunanlar
homoseksüel ilişkiyi cinsel tatmin olarak görmemiştir. Bu türden bir ilişki onlara göre
ayıplanacak bir davranıştır. Homoseksüellik çiftlerin sosyal konumlarına ve sınıflarına uygun
şekilde, onurlarını zedelemeden yürütülmesi gereken bir ilişkidir ve bu ilişki Atinalı özgür
erkek kamu hayatına atılacağı ve aile kurabileceği yaşa geldikten sonra kesilmelidir. Erkeklerin
bundan sonra hâlen eş cinsel ilişkiye yönelmek istemeleri her zaman için ayıplanan bir
davranıştır. Genç partnerin her zaman pasfi, olgunun ise aktif rolü benimsemesi cinsel
tercihlerden ziyade kişilerin sınıfsal konumlarından dolayıdır. Antik kaynaklar çiftler arasında
cinsel birleşmenin yaşanmamasını, bunun bir tür ön sevişme safhasından ileriye girmemesi
gerektiğini söyleseler de bunun kontrol edilemeyeceği açıktır. Her hâlükârda erkeklerin
arasındaki ilişki Yunanlar için cinsel hazdan daha fazlasına karşılık geliyordu. Lezibyenlik
hakkında kaynaklarımız genllikle sessiz kalmakla birlikte Platon ve diğer bazı kaynakların
kadınlar arasındaki aşk ilişkilerine yabancı olmadıkları görülmektedir. Sappho’nun şiirleri bu
konuda doğrudan kanıt sunmaktadır. Burada da aynı homoseksüel ilişkide olduğu gibi, genç
kızların evliliğe hazırlanma aşamasında eğitimi söz konusudur ve bireyler arasındaki yakınlık
da böyle bir ortamda gelişmiş olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Yunan toplumunda homoseksüel ilişki hangi terimle karşılanmaktadır?
a) Paiderastia
b) Hetaira
c) Kalos
d) Kakos
e) Pothos
2) Yunan düşünüşüne göre iki erkek arasındaki aşk ilişkisini hangi tanrısal varlık
tanımlar?
a) Apollon
b) Hermes Trismegistos
c) Eros
d) Ares
e) Aphrodite Ourania
3) Eş cinselliği kurumsal bir ilişki hâline getiren şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atina
b) Megara
c) Sparta
d) Thebai
e) Girit
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4) Eş cinsel imgelerin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 9. yüzyıl
b) 8. yüzyıl sonu
c) 4. yüzyılın ikinci yarısı
d) Helenistik Dönem
e) Protogeometrik Dönem
5) Homoseksüellik ve lezbiyenlik hakkında yazmış şairler aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?
a) Solon - Lykurgos
b) Alkman - Sappho
c) Menandros - Hypatia
d) Platon - Aspasia
e) Tyrtaios - Artemisia
6) Yunanlar sadece cinsel arzunun söz konusu olduğu eş cinsel ilişkiyi hangi tanrısal
varlıkla ilişkilendirmiştir?
a) Herakles
b) Enyalios
c) Eros
d) Hekates
e) Aphrodite Pandemos
7) Sparta’nın erkek çocukları yetiştirmek için kurduğu sisteme ne ad verilir?
a) Ekklesia
b) Syssitia
c) Agoge
d) Symposion
e) Hoplites

133

8) Sappho okulunu hangi şehirde kurmuştur?
a) Mytilene
b) Megara
c) Samos
d) Samothrake
e) Lesbos
9) Görsel sanatlarda homoseksüellikle ilgili betimler en çok hangi dönemde ve nerede
görülmeye başlanır?
a) Kırmızı figürlü Attika vazoları - MÖ 4. yüzyıl
b) Arkaik heykeltıraşlık - MÖ 510
c) Siyah figürlü Attika vazoları - MÖ 550 civarı
d) Duvar resimleri - Helenistik Dönem
e) Protogemetrik vazolar - MÖ 10. yüzyıl
10) Arkeolojik olarak eş cinsellikle ilgili en erken yazılı bulgular nereden gelmektedir?
a) Olympia Zeus Tapınağı
b) Samos Hera Tapınağı
c) Aphrodisias Aphrodite Tapınağı
d) Thera Apollon Delphinios Tapınağı
e) Delphoi Apollon Tapınağı
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) c, 4) b, 5) b, 6) e, 7) c, 8) e, 9) c, 10) d
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6. ZAMAN KAVRAMI, ÖLÇÜMÜ VE TAKVİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın Hareketleri
6.2. Antik Yunan Toplumunda Zaman Ölçme Yöntemleri ve Takvimler
6.3. Meton Döngüsü
6.4. Günün Saatleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleriyle takvimlerin ilişkisi nedir?
2) Yunanların kullandığı takvimlerle modern takvimler arasındaki farklar nedir?
3) Yunanların hangi takvimleri kullanmışlardır?
4) Yunan toplumunda günün saatleri neye göre belirlenmekteydi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Güneş, Ay ve Dünya’nın
Hareketleri

Gök cisimlerinin haretketleri
ve bunların takvimler
üzerindeki etkisi

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Antik Yunan Toplumunda
Zaman Ölçme Yöntemleri
ve Takvimler

Meton Döngüsü

Yunan takvimleri nasıl
ortaya çıktı?
takvim çeşitleri ve özellikleri
Mısır astronomi bilgisinin
Yunan takvimine etkisi

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Antikythera mekanizması
Günün Saatleri

Yunanların saat kavramı,
güneş ve su saatleri

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Dünya



Güneş



Ay



Takımyıldız



Takvim



Zaman



Festivaller



Mısır



Antikythera
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Giriş
Yunanlar tarih boyunca çok çeşitli takvim sistemleri kullanmışlardır. Her ne kadar
kameri takvim günlük hayat ve festivaller için temel zaman ölçme birimi olarak kullanılmışsa
da, Güneş takvimi de benimsenmiş ve iki takvim arasındaki farklar bunların zaman zaman
senkronize edilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Zira kameri takvime göre düzenlenen
festivallerin farklı günlere yerleştirilmesi dinî açıdan sakıncalıydı. Bunun dışında siyasi ve
toplumsal olaylar neticesinde takvimlerin düzeninde bazı aksaklıklar meydana gelmiş ve zaman
geçtikçe bunlar ciddi sorunlara yol açmıştır. Dolayısıyla Yunan dünyasında farklı amaçlar için
kulllanılan birden fazla takvim ve amaca göre değişen zaman ölçme alışkanlıkları genel bir
karmaşaya sebep olmuştur. Yine de Yunanlar, Babil ve Mısır astronomisi sayesinde Güneş
takviminden ve günün 24 saate bölünebileceğinden haberdardılar. Sıradan bir Yunan için Ay’ın
hareketleri ya da takımyıldızların gökyüzündeki konumları yeterli olmaktaydı. Aynı şekilde
çoğu Yunan, gün içinde kesin saatler kullanmak yerine Güneş’in konumuna göre yaklaşık bir
saat vermekteydi. Yunan dünyasındaki bu karmaşa Caesar’ın Güneş’e dayalı Jülyen takvimini
yürürlüğe sokmasıyla belli bir düzene oturmuştur. O zaman bile şehirler kendi tarihlerinde
önemli günlerle başlattıkları çeşitli takvimler (eralar) kullanmaya devam etmişlerdir.
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6.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın Hareketleri
Mevsimler Güneş etrafındaki bir yıllık yörüngesi sırasında dünyanın eğik ekseni ve
Güneş etrafındaki eliptik ekseni yüzünden meydana gelir. Bu süreçte kuzey kutbu Güneş’e
yakınlaştığı zaman, güney kutbu da en uzak konumda olacaktır. Bu, Kuzey Yarımküre için yaz,
Güney Yarımküre için kış demektir. Güney Kutbu Güneş’ten uzaklaştığında tersi meydana
gelir. Bu iki noktanın ortası ise sonbahar ve kışı gösterir. Yörünge hareketi sırasında gündüz ve
gecenin aynı uzunlukta olduğu noktalara ekinoks denir. Yörüngenin yaz ve kış noktalarına
gündönümü adı verilir. Dünya bu noktalara geldiğinde yılda iki kez gündüz ve gece aynı
uzunlukta olur. Dünyanın kendi eksenin etrafında dönmesi ise gece ve gündüzü yaratır. Ay
Dünya etrafındaki yörüngesini 29,5 günde tamamlar. Bu süre içinde Dünya ile Güneş arasında
geçerek kaybolur ki buna “yeni ay” adı verilir. Bir - iki gün sonra çok ince bir hilal olarak
yeniden ortaya çıkar. Dünya etrafındaki dönüşünü 29,5 günde bitirdiği için her 24 saatte bir
gökyüzünde 12° kayar. Yaklaşık 14 gün sonra gökyüzünde 180° kaymış olur ve bundan sonra
Dünya ile Güneş’in arasında bulunduğu noktanın tam karşısında bulunduğu için Güneş’ten
aldığı ışığı tam yansıtır ve “dolunay” evresine girer. Bu iki noktanın ortasında kaldığı iki konum
ilk ve son dördün olarak adlandırılır. Ay’ın hareketi düzenli olduğu, kısa bir zaman aralığını
kapsadığı ve kolaylıkla gözlemlenebildiği için eski toplumlar tarafından gündelik hayat için
Güneş takviminden daha uygun bir zaman birimi olarak başlangıçta çok daha önem arz etmiştir.
Ay yılı bu şekilde 354 günden meydana gelir. Ancak bu, 365 günlük Güneş yılıyla uyuşmaz.

6.2. Antik Yunan Toplumunda Zaman Ölçme Yöntemleri ve
Takvimler
Yunan dünyasında yılların geçişinin hesaplamak için genelgeçer bir yöntem yoktu.
Tarih kitapları olayların tarihini belirtmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır: Thukydides
Peloponnesos Savaşı’nın başladığı yılı belirtmek istediğinde “Euboia’nın ele geçirilmesinden
on dört, Khryses’in Argos Hera Tapınağı rahibesi olmasından kırık yıl sonra; Ainesias’in
Sparta’da ephoros ve Pythodoros’un Atina’da arkhon olduğu yılda” şeklinde bir ifade
kullanıyordu (2.1.1). Yunan tarihinde korunmuş en erken tarih Olimpiyatlar’ın başladığı kabul
edilen MÖ 766 yılıdır, ancak Olimpiyatlar ancak MÖ 3. yüzyılda kronolojik olarak temel
alınmaya başlanmıştır. Üstelik şehirlerin kuruluş tarihleri de işe yaramıyordu, çünkü şehirler
toprak üzerine hak iddia etmek için birbirlerinden daha erken kurulduklarını ispata
çalışıyorlardı. Atina’nın kayıtları arkhon eponymosların bulunulan yıl adını vermesine
dayanan bir sistemle MÖ 683’te başlar; bunu dışında söz konusu tarihin bir önemi yoktur.
Atinalılar her yıl koruyucu tanrıları Athena Polias’ın doğum gününü Hekatombaion’un 28’inde
(yaz gündönümünden hemen sonra) kutlamalarına rağmen, tanrıçanın ne zaman doğduğunu
bilmiyorlardı. Aynı şekilde Attika’nın Theseus tarafından birleştirilmesini (synoikismos) anan
Synoikia festivalini Hekatombaion’un başında düzenlemekle birlikte, Theseus’un saltanatı
tarihlenememekteydi. Atina’nın kuruluş tarihini belirlemeye yönelik ilk ciddi girişim
Helenistik Dönem’de yapılmıştır. “Parion Mermeri” olarak bilinen kronolojik liste Atina’nın
ilk kralı Kekrops’u yazıtın dikildiği MÖ 264/263’ten 1218 yıl öncesine yerleştirir. Aynı yüzyıl
içinde coğrafyacı Erastosthenes Troia’nın düştüğü tarih olarak MÖ 1183’ü kabul ederek bir
sistem meydana getirmiştir.
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Linear B: Yunan takvimine dair en erken kanıtlar Linear B tabletlerinden gelir. Knossos
(MÖ 1370) ve Pylos (MÖ 1200) tabletlerinde sırasıyla sekiz ve altı ay ismi vardır. Bunlara
Klasik Yunancada “ay” anlamına gelen menin Miken Yunancasındaki karşılığı olan me-no
eşlik eder ki bu da erken Yunancada ay anlamına gelen meneden türemiştir; yani Miken takvimi
ayı temel almış olmalıdır. Aylar görünüşe göre tanrı ya da yer isimlerinden alınmıştır. Knossos
Fp serisinden 11 tablet ay isimlerinin büyük kısmını içerir. Çeşitli yerlere, rahiplere ve tanrılara
sunulacak aylık adaklar listesinin başında ay isimleri vardır: Deukios ayı (de-u-ki-jo-jo),
Lapatos ayı (ra-pa-to), Klareon ayı (ka-ra-e-jo-jo) vb. Pylos’ta Dipsion (di-pi-si-jo), Dios (dipi-si-jo) gibi. Çeşitli antik Yunan bölgelerindeki ay isimleriyle dil bilimsel olarak bağlantılı
olduğundan Klasik Yunan takviminin Miken takviminden geldiği düşünülmüştür.
Homeros ve Hesiodos: Odysseia’da Odysseus’un yurdu Ithaka’ya dönüş süresi Ay’ın
yükselişi ve gözden kayboluşuna göre hesaplanır. Ancak genel olarak Homeros destanları
mevsim ve tarım temelli bir zaman birimi kullanır. Mevsimsel takvimi belirli yıldızların
görünüp kaybolmalarına dayanır. Bunlar akşam ve şafakta güneş doğmadan hemen önce
gözlemlenir. Mesela Sirius’un en parlak yıldız olarak yazın şafakta ortaya çıkması Homeros ve
Hesiodos tarafından yaz mevsimin en sıcak günleri olarak tarif edilir (Il. 22.26-31; Op. 587).
Ilias’ta Akhilleus’un kalkanı üzerindeki yıldız tasvirlerinden bahseden Homeros Pleiades
(Ülker Takımyıldızı), Hyades (Öküz Takımyıldızı), Orion ve Büyük Ayı’nın ismini verir.
Hesiodos’ta bu yıldızların batışı tarımsal faaliyetlerle ilişkilidir. Ülker, Hyades ve Orion şafak
konumlarına geldiğinde –yani battıklarında- toprağın sürülme vakti gelmiştir (Op. 614-617).
Yıldızların bu konumu Homeros’un zamanında Ekim sonu - Kasım başına rastlamaktadır.
Yıldızların batış pozisyonları Mart sonu - Nisan başında akşam gürkan karanlığında tekrar eder.
Hesiodos bu zaman aralığında ekinlerin biçilmesi gerektiğini söyler (Op. 385-387). Aynı
yıldızların doğuşu, yani Mayıs ortası - Temmuz sonu ise Hesiodos’ta ekinlerin biçileceği
zamanlardır. Ozan hayvanların değişen davranışlarını da mevsimlerin geçişinin göstergesi
olarak aktarır: salyangozların toprağı terk edip ağaçlara tırmanması (yani Mayıs’ın ortası) gibi.
Bitkilerin çiçeklenmesi başka bir göstergedir: enginarın çiçek açması (Haziran).
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Resim 21: Ülker Takımyıldızı, Öküz Kümesi, Orion ve Büyük Ayı’nın Şafaktaki Batım
Görünümleri, MÖ 700 Ekim Sonu - Kasım Başı, Thebai
(Hannah,Greek & Roman Calendars. Constructions of Time in the Classical World)
Atina Takvimi: Yazılı kaynaklar ve yazıtların bolluğundan dolayı Atina takvimi
işleyişini en iyi bilinen takvimdir. Amaca hizmet eden farklı zaman ölçme yöntemlerine
rağmen, Yunan dünyası genel olarak ay takvimini temel almıştır. Erken dönemlerden beri
Yunan takvimleri Mezopotamya örnekleri gibi ayın hareketlerine bağlıdır, ancak Mezopotamya
takvimlerinde aylar tarımsal ya da mevsimler faaliyetlerle olaylara göre adlandırılmışken
Yunanlar ay adlarını tanrı adlarından ve festivallerden türetmişlerdir. Festivallerin yapılacağı
tarihler mevsimlere sıkı sıkıya bağlıydı ve 354 günlük kameri takvim mevsimlerin çevrimiyle
uyuşmuyordu. Yunanlar iyi mahsulün yılın doğru zamanlarında yapılan ritüellerle elde
edilebileceğine ve diğer kült festivallerinin doğru tarihlerde düzenlenmesi gerektiğine
inandıklarından, takvimlerini Güneş’in, dolayısıyla mevsimlerin çevrimiyle eşleştirmek için
kameri takvimlerine zaman zaman bir ay eklemişler böylece 13 aylık ek bir yıl oluşturmuşlardır.
Atina’da bu, genellikle altıncı ay Poseideon’un tekrarıyla çözülmüştür. MÖ 2. yüzyılda
Atinalılar ay takvimiyle festival takvimini birbirinde ayırmaya başlamışlardır. Bunun sebebi,
muhtemelen takvimle ilgili olmayan sebeplerden dolayı (mesela MÖ 271-270’te Dionysia
bayramının hazırlıkları için zaman kazanmak üzere gün eklenmesi gibi) günlerin eklenmesidir.
Yaşanan karmaşa yüzünden diğer Yunanlar gibi Atinalılar da yeni yılı kutlamıyorlardı. Kameri
takvim okuma yazma oranı düşük bir toplumda aylık festivallerin düzenlenmesi, borçların
ödenmesi, meclisin toplanması gibi belirli olaylar için çok uygundu. Zira ancak uzun bir süreç
içinde farkına varılabilecek Güneş’in hareketlerine oranla, Ay’ın evreleri halk için çok daha
kolayca fark edilebilecek bir gök olayıydı. Yine de Herodotos Mısırlıların Güneş yılını
kullandıklarını ve bunun çok daha bilimsel bir yöntem olduğunu aktarmaktadır (2.4).
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Resim 22: Yunan Mevsimsel (Tarım) Takvimi (Brill’s New Pauly)
Yıl kâğıt üzerinde yaz gündönümünden sonraki ilk yeni ayla birlikte başlıyordu
(Hekatombaion 1). Ayların adları şöyleydi: Hekatombaion, Metageitnion, Boedromion,
Pyanopsion, Maimakterion, Posideon, Gamelion, Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion,
Mounikhion, Thargelion, Skirophorion. Ayın ilk günü “yeni ay günü” olarak (noumenia)
olarak adlandırılır. İkiden ona kadar günler “yükselen ayın ikinci günü, yükselen ayın üçüncü
günü…” olarak tanımlanır. On birden yirmiye kadar günler arasındakiler sadece “on birinci
gün, on ikinci gün” vb. şeklinde isim alır ve dolunay safhasını belirtir. Yirmi birinci günden
ayın sonuna kadar günler geriye doğru sayılır: 21. gün, “biten ayın onuncu günü”, 22. gün “biten
ayın dokuzuncu günü”, 29. gün “biten ayın ikinci günü” vb. Ayın otuzuncu, yani son günü eski
aydan yeni aya geçişi anlatmak üzere “eski ve yeni” (hene kai nea) adını alır. İsim bir geçen
akşamdaki ayın, kısmen eski ayın sona ermesini ve yeni aya ait ayın doğuşunu yansıtır.
Mevsimsel Takvim: Bu takvim Hesiodos’taki çiftçi takviminin bir devamı
niteliğindedir. Takvim bir nehrin taşması, kuşların göçü, belirli bir bitkinin çiçek açması gibi
tekrar eden doğa olayları arasındaki zamanı temel alır. Bu zaman aralığı, yani mevsimsel yıl
ekinokslar ve gündönümlerine göre bölünmüştür. Mevsimler ise ufukta çeşitli yıldızların
görünmesine ya da kaybolmasına göre başlangıç, orta ve sona ayrılır. Thukydides mevsimsel
takvimi Peloponnesos Savaşları’nı anlattığı MÖ 5. yüzyılın sonuna ait tarihinde kullanmıştır.
Nikias Barışı’nı anlatan pasajda bir örneği görülebilir (5.20.1-2). Tarihçi burada antlaşmanın
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“kış biterken, baharda, Dionysia Bayramı’nın hemen sonrasında…” imzalandığını söyler.
Başka bir yerde olayların tarihini Arkturus yıldızının şafakta görülen ilk doğuşunu ve kış
gündönümüyle ifade eder. Benzer bir tarihleme yöntemi Hippokrates tarafından kullanılmıştır.
MÖ 5. yüzyılda yaşamış astronom Meton, bu düzensizliği gidermek için kavuşum ayı (ayın art
arda özdeş iki evreye gelişi arasında geçen süre) ile güneş yılını bağdaştırmak üzere araya
düzenli kavuşum aylarının ekleneceği bir yöntem önerdi. Buna göre Meton çevrimi denilen 19
yıllık bir döneme yedi kavuşum ayı eklenir. Meton’un yönteminde 76 yılda Güneş ile Ay
arasında bir günlük bir fark çıkıyordu. Bir yüzyıl sonra Kallipos 19’ar yıllık dört dönem, yani
76 yılın sonunda takvimden bir gün eksilterek Meton’un yöntemini düzeltti. Meton’un yöntemi,
Babil uygulamasından alınmıştır. Astronomun hocası olan Phaenios Atina’da yaşayan bir
yabancıydı; Anadolulu bir Yunan olduğu ve Babil astronomik metinlerinin Yunancaya
çevrilmesinde rol oynadığı düşünülmektedir.
Siyasi Takvim: 500’ler Meclisi’nin daimi kurulu Prytaneis’in temel alan bu takvim
devlet belgelerini tarihlemek için kullanılmıştır. Klasik Dönem’de yıl içinde dönüşümlü görev
alan 10 prytaneisin görev süreleri sabit olduğundan, herhangi bir gün, söz konusu prytaneisin
adı ve görev süresi içinde kaçıncı güne denk geldiği şeklinde belirtilebiliyordu. Her bir
prytaneis yılı ise diğerlerinden o yıldaki ilk prytaneisin kâtibinin adıyla ayırt ediliyordu. Yıl, on
prytaneisten dördü 36, altısı 37 güne bölünerek 366 güne tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu
bölümleme güneş yılıyla oldukça iyi uyuştuğundan, söz konusu takvimin temel alınmış olduğu
düşünülebilir. Fakat tüm siyasi yılların başlayabileceği bir dönem veya tarih başlangıcı
olmadığından, tarihçiler günümüzde kullanılan sistem için Atina yüksek memurlarının
(arkhon) listelerini kullanırlar. Siyasi takvim MÖ 5. yüzyıl Atina kanunlarıyla ilgili yazıtlarda
görülür. MÖ 420’lerde bu siyasi yılın 365/366 günden ibaret olduğuna dair kanıt vardır.
Dolayısıyla bir bütün olarak görünüşe göre güneş yılını temel almaktadır, fakat MÖ 4. yüzyılda
kameri takvimle uyumlu hâle getirildiği Aristoteles tarafından aktarılmaktadır (Ath. Pol. 43.2).
Buna göre ilk dört prytaneis 36, kalan altısı ise 35 gün yapılır ve böylece kameri takvime uyum
sağlanır. Prytaneis yılının ne zaman uygulanmaya başlandığı kesin değildir; tahminler MÖ 6.
yüzyılın başı (Kleisthenes reformları) ile 5. yüzyılın ortası arasında değişmektedir. MÖ 407’de
hem prytaneis hem de festivallerin yılları kameri takvime uydurulmuştur.

6.3. Meton Döngüsü
Meton Döngüsü güneş ve ay yılları arasındaki farkların uyumlaştırılması için kullanılan
bir yöntemdir ve adını kendisini MÖ 432’de geliştiren Atinalı astronom Meton’dan alır. Güneş
yılı Dünya’dan gözlemlendiği hâliyle aynı noktaya (ekinoks) tekrar gelene kadar geçen zamanı
tanımlar. “Nucumi ay” ise Ay’ın yıldızlara nazaran Dünya etrafında devrini tamamlaması, yani
aynı noktaya tekrar gelmesi için geçen yaklaşık 271/3 günlük süredir. Ancak hem Ay’ın Dünya
hem de Dünya’nın Güneş etrafından dönüşleri birbirinden tamamen bağımsız olduğu için bu
karşıklığa neden olur. Dünya’dan gözlemlenen Ay’ın evreleri, Ay yörüngesini izlerken Güneş
tarafından farklı açılardan aydınlatılmasından kaynaklanır. Dolayısıyla evreler Dünya’dan
gözlemlendiği hâliyle Ay’ın Güneş’e nazaran konumuyla ilgilidir. Dünya Güneş etrafında
döndüğünden Ay’ın Güneş’e nazaran konuma gelmesi fazladan zaman alır (yani nucumi ayı ya
da tam yörüngeyi tamamladıktan sonra). Bu ekstra uzun zaman “kavuşum ayı” ya da kamerî ay
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olarak adlandırılır. 12 kamerî aydan müteşekkil bir yıl güneş yılından 11 gün kısadır; yani 354
gündür. Dolayısıyla her üç yılda bir kameri takvime 13. ay eklenir. Atinalı Meton işte bu iki
takvim arasındaki ilişkiye dair bir formül geliştirmiştir: Bir kamerî ay 29,5 gündür; dolayısıyla
bir kamerî takvimde günler, güneş takviminin sırasıyla 30-31 gün çeken aylarının aksine 29-30
gün arasında değişir. Meton döngüsü; 235 kamerî ayın neredeyse kesin olarak 19 güneş yılına
eşit olduğu gözleminden doğmuştur. Bu yolla her 19 yılda yedi kez fazladan 13. ay eklenerek
mevsimlerin ay takvimiyle eş zamanlı olması sağlanır. Meton’dan sonraki yüzyılda Kallpos
kendi adını alan bir başka döngü ortaya koymuştur. Yöntem, Meton’un her dördüncü ayından
bir gün çıkarılarak 365,25 günü olan 76 yıllık bir döngü elde eder.

Resim 23: Antikythera Mekanizması
(http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v301/n6/images/scientificamerican120976-I5.jpg)
Astronomik bir alet olan Antikythera mekanizmasında Meton döngüsünün
hesaplanmasına yarayan bir mekanizma mevcuttur. Antikythera mekanimazı ikisi önde biri de
arkada olmak üzere üç kadrana sahiptir. Ön kadranda Mısır takvimine (Sothis yılı) ait bölümler
yer alır. Sothis yılı 1460 ya da 1460 yıllık bir süreyi tamil eder. Bu süre içinde 365 günlük
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Güneş yılı kısalarak Sirius’un (Sothis) güneşsel doğumuyla (yıldızın doğuda Güneş
yükselmeden önce şafakta doğması) yeni yılın başlangıcı kesişir. İkinci kadran artık yıllara göre
ayarlanması için hareket ettirilebilmektedir. Ön kadranda biri tarihi diğer ikisi Güneş ve Ay’ı
pozisyonlarını gösteren üç kol mevcuttu. Ay kolu, Ay’ın yörüngesindeki ilk anomaliyi
gösterecek şekilde ayarlanabilmektedir. Ön kadran ayrıca Ay’ın evrelerini gösteren bir küre
modele sahip ikinci bir mekanizma bulunur. Ayrıca mekanizma üzerinde Mars ve Venüs’ün
isimlerini içeren yazıtlar fark edilir. Muhtemelen bunların ve Yunanların bildiği diğer üç
gezegenin konumlarını gösteren bir düzenek daha mevcuttu. Son olarak ön kadranda belirli
yıldızların doğuşu ve batışını gösteren bir tablo vardır. Arka yüzdeki üst kadran dönüş başına
47 bölüm içeren bir spiral şeklindedir ve 19 yılın Meton döngüsünün 235 ayının barındırır.
Burada aynı zamanda 76 yıllık Kallipos yılını da gösteren ikinci bir kadran vardır. Arkadaki alt
kadran yine spiral şeklinde olup 223 kamerî aydan meydana gelen ve Güneş ile Ay tutulmalarını
önceden belirlemeye yarayan Saros döngüsünü içerir. Bunun aynı konumda meydana gelen
benzer özellikte tutulmaları tahmin etmek için kullanılan 54 yıl 33 günlük Ekseligmos
döngüsüne sahip ikinci bir küçük kadranı vardır.

Resim 24: Antikythera Mekanizmasının Bulunmuş Parçaları (http://www.antikytheramechanism.gr/)

6.4. Günün Saatleri
Antik Çağ’da insanlar günün yirmi dört saatini bölmek için çeşitli yollar kullanmıştır.
Hesiodos belirli takımyıldızların mevsimlerin değişimine göre gökyüzünde yükseldiğini
biliyordu ve ayın evrelerine denk gelen çeşitli günleri uğurlu ya da uğursuz saymaktaydı. MÖ
5. yüzyılda Atinalı astronomlar kameri ayın 29,5 dönencel yılın da 365 ¼ gün olduğunu
biliyorlardı. Meton, Hipparkhos ve Ptolemaios gibi astronomlar Güneş ve Ay’ın devinimlerini
giderek daha doğru şekilde hesaplayarak tutulmaların zamanını tahmin edebildiler. Ancak
halkın zaman algısı sadece astronomi tarafından yönlendirilmemiştir. İnsanlar genellikle günü
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kesin saatlerden ziyade kaba bölümlere ayırıyordu. Atina takvimi ayın gerçek hareketiyle
uyuşmuyordu ve Caesar takvim reformu yapmadan önce Roma ayları çeyrek yıl kadar sapma
göstermekteydi. MÖ 1. yüzyılda astrolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte, bireyin tam doğum
tarihinin bilinmesi gerekliliğinden dolayı kesin takvim tarihleri daha önemli hâle geldi.
Yunan günü 12 saat gündüz, 12 saat de gece olarak ikiye bölünmüştü. Herodotos bu
sistemin Babillilerden alındığını söyler (2.109.3). Dolayısıyla gündüzler yazın uzun kışın
kısaydı. Saatler yarımlara ve çeyreklere bölünmüyordu. Sabah, öğle akşam gibi doğal ayrım
birçok Yunan için yeterliydi.
Antik Çağ’da zamanı belirtmenin en yaygın yolu güneş saatiydi. Saat bir işaretleyicinin
küresel ya da konik bir yüzey üzerine düşen gölgesine göre anlaşılmaktaydı. Yüzeyde
mevsimsel saatleri (bir mevsimsel saat gün ışığı süresinin 1/12’sidir. Sabit uzunluktaki saatler
sadece astronomlar tarafından kullanılıyordu) belirten çizgiler bulunuyordu. Eski Yunanlar
gündüz ve gece zamanını ölçen aletlere horologion diyorlardı. En eski türü yere dikilen ve
etrafı çevrelenen çubuklardır. Zamanı hassas şekilde söylemenin tek yolu Yunan dünyasında
ilk kez MÖ 6. yüzyılda güneş saatlerini kullanmaktı. Ancak bunlar MÖ 3. yüzyıla kadar nadiren
görülürler. Herodotos, Yunanların güneş saatini ve günü 12 bölüme ayırma fikrini Babillilerden
aldığını yazar (2.109); MÖ 6. yüzyılda ilkel güneş saatleri kullanılmış olabilir, ancak saat
çizgilerini doğru şekilde çizmek için gerekli matematik teorisini geliştiği MÖ 3. yüzyıla kadar
yaygınlaşmamıştır. İlk güneş saatleri, yani gnomonlarda çubuğun gölge uzunluğunun en kısa
anı yaz gündönümünde (21 Haziran) en kısa, kış gündönümünde (21 Aralık) en uzundur. Gölge
ilkbahar ve sonbahar başlangıçlarında (21 Mart- 23 Eylül) açısal olarak gnomonun etrafını
çevreleyen dairenin ortasına denk gelecektir. Yarı küresel kadranlı güneş saati (hemispherion
ya da skaphe), kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla MÖ 240 civarında Samoslu Aristarkhos
tarafından kullanılmıştır. Aristarkhos’un aynı zamanda discus in planitia denen bir tipi de
geliştirdiği söylense de buna ait bir örneğe rastlanmamıştır. Görünüşe göre bu dik duran bir
diskti. Diskin her iki yüzüne çizilmiş altışar saat çizgisi vardı. Güneşin konumuna göre bir yüz
öğlene kadar, diğeri de öğleden sonra gölgede kalıyordu. Bunun dışında dam ya da çift yüzlü
balta şeklinde güneş saatlerinin varlığı Vitruvius’tan bilinmektedir.
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Resim 25: Ephesos’tan Güneş Saati
(https://threesixty360.files.wordpress.com/2010/12/sundial-1-ephesus.jpg)
Güneş saatinin yapımı için coğrafi enlemin ve ekliptik açısının bilinmesi gerekir.
Özellikle yerleşim yerinin Ekvator’a olan uzaklığının açı biriminden olan cinsi, yani enlem
derecesi önem taşımaktadır. Bu açı kullanılarak gündönümü ve saat çizgileri doğru olarak
saptanabiliyordu. Gnomonun gölgesine oranının dönenceler arası mesafeyle yani ekliptik
açısıyla toplamına eşit olduğu anlaşılmıştı. Dönenceler arası uzaklık (ekliptik) dairenin 1/15’ine
eşitti. Buradan da ekliptik açısı bulunmuştur. Ele geçen güneş saatlerinin hiçbiri MÖ 3.
yüzyıldan önceye ait değildir. Bundan önce kullanılan yöntem, kişinin üzerinde kendi gölgesini
ölçtüğü kaba gölge masalarıydı. Ktesibios aynı zamanda hareketli bir ibresi olan bir kadran
ekledi, hareketli figürlerle süsledi. Bu, Bizans ve İslam dönemlerindeki karmaşık ve gösterişli
saatlerin atasıdır. Saatin bir türü, mevsimsel saatleri dönen bir disk aracılığıyla gösteren
Vitruvius’un anlattığı (9.8) anaforik saattir. Saat su tarafından hareket ettirilmiş ve üzerinde
takımyıldızlar üç boyutlu olarak işlenmiştir. Örneklerden biri Solarium Augusti’dir.
Aslında sadece mahkemelerde hassas zaman ölçümüne ihtiyaç duyuluyordu, çünkü MÖ
5. yüzyıldan itibaren konuşmacılar için tanınan süreyi ölçmek önem taşımaya başlamıştır. Bu,
klepsydra denilen su saatinin yardımıyla yapılıyordu: Dibine yakın bir akıtacağı olan büyük
bir kaba su solduruluyor ve konuşmacı söz alınca tıpa açılıyordu; böylece herkese eşit süre
verilmiş oluyordu, fakat yine de istenilen kesinlik MÖ 3. yüzyılda suyun düzenli akışını
sağlayan Ktesibios’a kadar sağlanamamıştır.
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Uygulamalar
Öğrenci bu ders için astronomi hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca
Ptolemaios, Heron gibi antik kaynakları okumalı, Antikythera mekanizmasını hakkında ileri
düzey okuma yaparak Yunan takvimiyle ilgisini kavramalıdır. Ayrıca aşağıdaki kaynaklara da
başvurabilir:
Hannah, R., Greek & Roman Calendars. Constructions of Time in the Classical World,
Duckworth, Londra, 2005.
Time in Antiquity, Routledge, Londra, 2009.
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Uygulama Soruları
1) Yunan takvimlerinin türlerini biliyor musunuz?
2) Yunan toplumunda hangi takvimler hangi amaçlar için kullanılmıştır?
3) Yunanlar günün saatlerini nasıl ölçüyorlardı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunan toplumunda tarım, festivaller ve siyasi faaliyetler için farklı takvimler
kullanmışlardır. Anlaşıldığı kadarıyla Klasik Yunan takvimi Linear B tabletletlerinden
evrilmiştir; her iki takvim de ayın hareketlerini temel alıyordu. Ayın evrelerinin kısa dönemde
kolayca izlenebilmesinden dolayı, Güneş’in hareketine bağlı uzun vadeli mevsimsel olaylara
tercih edilmiştir. Bununla birlikte Prytaneis’in faaliyetlerinde güneş takvimi esas alınmıştır.
Bununla birlikte festivaller mevsimlerle doğrudan ilişkili olduğundan, ay takviminin güneş
takvimiyle senkronize edilmesine yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bunun sonucu, Mısır’ın
astronomi bilgisi üzerine kurulmuş Meton döngüsüdür. Öte yandan yazılı tarih eserlerinde
farklı kronoloji yöntemleri izlenmiştir. Tarihî olayların zamanları mevsimsel, arkhon yılları,
rahip listeleri, Olimpiyat Oyunları gibi çeşitli nirengi noktalarına göre verilmiştir. Atinalılar
tanrıçalar ya da efsanevi kahramanalrın doğum günlerini vb. herhangi bir somut kanıta
dayanmaksızın kutlayabiliyorlardı. Günlük hayatta ise Yunanların saat kavramı güneşin
hareketlerine bağlıydı; kesin bir taksimat yapılmıyordu. Bu, çoğu Yunan için yeterli olmakla
birlikte, halk mahkemelerinde ve meclislerde konuşma sürelerine riayet açısından su saatlerinin
kullanıldığı bilinmektedir. Güneş saatleri de aslında ancak Helenistik Dönem’de
yaygınlaşmaya başlamış, fakat bunlar kamusal alanlara yerleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Yunan takvimine dair en erken kanıtlar aşağıdaki kaynaklardan hangisinde yer
almaktadır?
a)

Delos Deniz Birliği yazıtları

b)

Parion Mermeri

c)

Linear B tabletleri

d)

Thukydides

e)

Homeros

2)

Atina’da ilk resmî tarih kayıtları nedir, ne zaman başlar?

a)

Arkhon Eponymos Listeleri, MÖ 683

b)

Athena Polias Rahip Listeleri, MÖ 460

c)

Attika’nın Synoikismosu, MÖ 8. yüzyıl

d)

Parion Mermeri, MÖ 264

e)

Olimpiyat Oyunları, MÖ 776

3)

Homeros ve Hesiodos’da zaman neye göre ölçülür?

a)

Ay

b)

Güneş

c)

Mezopotamya takvimleri

d)

Tanrıların doğumları

e)

Tarımsal faaliyetler ve mevsimler

153

4)
Yunan dünyasında Ay takviminin tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Ay hareketlerinin kolay izlenebilir olması

b)

Festivallerin tarihleri

c)

Okuryazarlığın düşüklüğü

d)

Güneş’in hareketlerinin bilinmemesi

e)

Hiçbiri

5)

Yunanlar güneş takvimini nerede kullanmışlardır?

a)

Festivallerde

b)

Prytaneis toplantılarında

c)

Olimpiyat Oyunları’nda

d)

Tarih eserlerinde

e)

Barış antlaşmalarında

6)
Yunanların güneş ve ay takvimlerini senkronize etmek için kulllandıkları yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Noumenia

b)

Nil’in taşkınları

c)

Antikythera mekanizması

d)

Meton döngüsü

e)

Asur kronikleri

7)

Yeni yıl ne zaman başlar?

a)

Kış gündönümünden sonraki ikinci gün

b)

21 Aralık

c)

Yaz gündönümünden sonraki ilk yeni ay

d)

21 Haziran’dan sonraki ilk dolunay

e)

21 Mart
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8)
Gündüz ve gecenin 12’şer saate bölünmesinin kaynağı aşağıdaki kavimlerden
hangisidir?
a)

Frigler

b)

Babil

c)

Mısır

d)

Roma

e)

Lydialılar

9)

Gündüz ve gece zamanını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Güneş saati

b)

Horologion

c)

Klepsydra

d)

Gnomon

e)

Skaphe

10)

Gnomon aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a)

Ay takvimi

b)

Kum saati

c)

Su saati

d)

Güneş saati

e)

Kadran

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4) a, 5) b, 6) d, 7) c, 8) b, 9) b, 10) d
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7. ANTİK YUNAN’DA EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Müzik ve Dans
7.2. Askerî Eğitim
7.3. Symposion
7.4. Okul Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Antik Yunan’da eğitim hangi sosyal alanlarda veriliyordu?
2) Yunanların eğitim aldıkları branşlar nelerdir?
3) Aristokratik eğitimin özellikleri nelerdir?
4) Yunanların ne tür okulları vardı, bunlarda hangi eğitimleri alıyorlardı?
5) Retorik eğitiminin Yunan yönetici sınıfları için önemi neydi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Müzik ve Dans

Müzik ve dansın çocukların
ruhsal eğitimine katkıları

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Askerî Eğitim

Ordu eğitimi ve bunun
bireyin sosyal davranışlaırna
katkısı

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Symposion

Gençlerin siyasi ve
entelektüel hayatlarına
hazırlık aşaması olarak
symposionda verilen eğitim

Konu üzerinde daha ayrıntılı
okuma yaparak

Okul Eğitimi

Okuma ve yazma, güzel
konuşma, şiir yazma, retorik, Konu üzerinde daha ayrıntılı
geometri, metematik, tıp
okuma yaparak
eğitimi

159

Anahtar Kavramlar


Symposion



Hoplitler



Sofistler



Retorik



Eş cinsellik



Okuryazarlık
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Giriş
Yunan eğitim sisteminin erken dönemler hakkında bilgi sahibi değiliz, ancak Arkaik
Dönem’de aristokratik çevrelerde şölenler, beden eğitimi, askerlik gibi çeşitli mecralarda
gençlere eğitim verdikleri söylenebilir. Kabaca bizim bildiğimiz anlamda sistematik eğitim
ancak MÖ 5. yüzyılda yerleşmeye başlamış ve Helenistik Dönem’de yaygınlaşmıştır. Genel
olarak okuma yazma, müzik, beden eğitimi, retorik ve yerine göre matematik ve geometri gibi
alanlarda derslerin verildiği bilinmektedir. Eğitimin sistematik hâle gelmesi ve özellikle Yunan
alfabesinin diğer Antik Çağ alfabelerine göre kolay öğrenilebilmesi okuryazarlığın
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Özgür Yunan vatandaşları, özellikle yönetici
olacaklar için, yükseköğrenim ve retorik özellikle önemliydi ama sadece onlara özgü değildi.
Meclislerde ve mahkemelerde konuşmak isteyen herkesin bu türden belli eğitim alma imkânı
bulunmaktaydı. Ancak özellikle Helenistik Dönem’e kadar eğitim hizmetine devletin pek
müdahalesi olmamıştır. Modern anlamda okul yoktu; öğretmenler bulabildikleri küçük
mekânlarda ya da açık havada ders yapabiliyorlardı. Öğretmenlerin ücretleri aileleler tarafından
karşılanıyordu. Bunların dışında mesleki eğitim, mesleklerin genelde babadan oğula geçtiği bir
toplumda aile içinde verilmekteydi. Bunlar arasında kâhinlik ve tıp gibi meslek alanları soyun
eskiliğiyle önem kazandığından babadan oğula geçen bilgi önem kazanmaktaydı.
Çoğu seçkin olmayan özgür vatandaşlar için eğitim babadan başlıyordu. Çocuklar tarım
ya da zanaat gibi uğraşları babalarından öğreniyorlardı. Yunanistan’ın birçok bölgesinde tarım
her zaman bir aile mesleği olarak görülmüştür. Hesiodos’un İşler ve Günler’i bu anlayışın en
belirgin örneğidir. Arkaik Dönem’de şehir devletinin merkezileşmesi ve planlaması düşük bir
düzeyde seyretmesine paralel olarak zanaatların (tekhne) öğretilmesi tamamen bireysel ve özel
bir süreçti. Homeros destanlarında hekim, marangoz, şair ve haberciler için kullanılan “kamu
işçileri” (demiurgos) tanımının hangi şartlara bağlı olduğu belli değildir. Bunların ayrıt edici
özellikleri gezgin olmalarıdır ve belki de uzmanlaşmalarının diğer mesleklere göre daha fazla
olduğu düşünülebilir. Öte yandan metal ve çömlek ustalarının kendilerine ait mahallelerde
çalışıyor olmaları, bu alanlarda bir tür lonca sisteminin gelişmiş olabileceğini
düşündürmektedir. Aynı şekilde hekim (iatros) ve kâhinlerin (mantis) özel uzmanlık alanları
olduğu görülmektedir. Bunlar hem özel hayat hem de ordu ve devlette ihtiyaç duyulan kişiler
olduğundan belli bir organizasyona sahip olabilirlerdi. Söz konusu mesleklerin nitelikleri
itibarıyla mesleki eğitime diğer zanaatlardan daha fazla önem vereceğini düşünebiliriz. Ancak
bu türden uzmanlık eğitimleri Yeni Babil ve Hitit metinlerinden bilinmesine karşın, Antik
Yunan dünyası için çok az bilgi vardır. Habercilerin ya da Aristoteles’in ayrı bir sınıf olarak
nitelendirdiği rahiplerin de özel bir eğitim almadıkları anlaşılmaktadır. Rahiplik için belirli bir
refah düzeyi ve dinî takvim hakkında bilgi yeterliydi. Yine özel bir uzmanlık alanı olan kâtiplik
Yakın Doğu ve Miken saraylarının aksine Arkaik Yunan şehirlerinde çok az kişiyle
yapılabiliyordu.
Mesleki eğitime kıyasla “okul” eğitimi denebilecek türden eğitim faaliyetleri Arkaik
Dönem’de daha toplumsal ve şehir çapında bir organizasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. MÖ
8. yüzyılda dinî, mimari, görsel sanatlarda ve performans sanatlarında bir yükselmenin olduğu
açıktır. Sayıları giderek artan ve zenginleşen seçkin kesim bilinçli ya da bilinçsiz olarak, yeni
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yeni şekillenmeye başlayan şehir devleti kurumları dâhilinde özgün bir yaşam tarzı oluşturmak
ve bunu uygun pedagojik eğitimle desteklemek için girişimlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla
eğitim sistemi çeşitli çelişkili ve değişmeye eğilimli hedeflerle yöntemleri barındırmıştır. Bir
yandan seçkinler arasında belli bireyler, aileler ve grupların ayrıcalığını meşrulaştırma isteği
vardı. Öte yandan toplumun her düzeyinde teşvik edilen halk dayanışması, ortak sosyal
sorumluluklar bulunuyordu. Bu siyasi ve toplumsal çerçeve içinde çocuk ya da gençlerin
toplumun tam anlamıyla üyesi olabilmeleri için belirli eğitim aşamalarını içeren çeşitli “geçiş
törenleri”yle hazır hâle getirilmeleri gerekiyordu. Homeros ve Hesiodos’ta görülmemesine
rağmen organize edilmiş yaş grupları ve ergenliğe geçiş ritüelleri Arkaik ve Erken Klasik
dönemler için iyi belgelenmiştir. Birçok Yunan efsanesi de bu törenlere dair imalar içerir:
Kahramanın kırsalda yalnız yaşaması (cinsiyeti değiştirmesi ya da şüpheli ebeveynler), tekrar
hükümdar statüsüne kavuşması, saygınlık nesneleri vb. Attika’da MÖ 7. yüzyılda Theseus’un
işleri ya da MÖ 6. yüzyıldan itibaren Sparta’da ikiz krallar, süvariler ve atletler olan Kastor ve
Polydeukes’in ikonografide yoğun olarak görülmesi yerel eğitim ideolojilerinin yansımasıdır.
Bütün bunlar Arkaik Dönem’de kökleşmiş geçiş ritüelleri ve erkeklerarası yaş gruplarının
Arkaik Yunanistan’da yaygın olarak görüldüğüne işarettir. Açıkça pedagojik işlevi olan yaş
gruplamaları;
a) kült koroları (khoros)
b) askerî toplantılar (syssition ya da andrion)
c) şölenler (symposion)
d) kült ya da zanaat birlikleri (thiasos ya da orgeones) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
tür gruplara mensup çocuklar aynı giysiler, müzik tercihleri ve sözlü yasalara tabiydiler.
Toplandıkları kutsal alanlar, stadionlar, kırsal, yemek salonları vb. de özel yerlerdi. Bu yerler
yeminler, şarkılar, arınma ayinleri, sıvı sunular gibi faaliyetleri için geçici de olsa ayrılıyordu.
Arkaik Dönem’de şehir devletinin başlıca siyasi birim olarak ağırlığını koymasıyla
birçok yetişkin erkek vatandaş için bir şehir devletinin üyesi olmak ve belirli derecelerde –ordu,
ritüel, meclis, festivaller- ona katkıda bulunmak ortak bilinç ve öz saygı açısından önem
kazanmaya başlamıştır. Kamu hayatının çeşitli alanlarına katılım “Atinalı”, “Miletoslu” ya da
“Giritli” olmanın ne anlama geldiğini de tanımlıyordu. Bundan ötürü askerî ve müziksel eğitim
varlıklı sınıflar arasında önemliydi. Eğitim personeli ve malzemeleri büyük ölçüde aileler ya da
zengin hayırseverler tarafından sağlanmakla birlikte eğitimin kendisi kamusal faaliyetlere
katılacak ayrıcalık ve varlığa sahip kişiler için bir tür “kamusal eğitim” hâlini almıştır.
Kaynaklar Solon ya da Lykurgos gibi kanun koyucuların eğitim programlarını planlamak ve
sürdürmek için sistematik girişimlerde bulunduğunu iddia etse de bu kadar istikrarlı ve uyumlu
bir sistemin böylesine erken bir tarihte meydana gelmediği görülmektedir. Üstelik bazı resmî
kurumlar kurulmuş olsa bile, bunlar nüfusun sadece küçük bir kesimine açıktı. Atletizm, müzik,
symposion, kült uygulamaları belirli bir grubun birliğine ve temsiliyetine yönelikti. Bireyin bu
ortamlarda aldığı eğitim dâhil olduğu aile, grup ve kendisi için başarılar kazanmak, akranları
arasında öne çıkmak için düzenlenmişti. Vatandaşların hukuki, anayasal ve diğer siyasi ödevleri
hiçbir yerde resmî olarak öğretilmiyor, ailedeki önceki kuşaklar tarafından gençlere
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aktarılıyordu. Tek resmî eğitim askerlikti, ama bunda da sadece Sparta ciddiyet ve istikrar
sergilemiştir. Diğer yandan vatandaş kesminin tam bir üyesi olabilmek için kişi çeşitli kült ve
faaliyetlere katılmak zorundaydı; dolayısıyla eğitim gözlem ve pratikle elde edilen bir şeydi.
Bu durum, MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısında sofistlerin ortaya çıkışıyla değişmeye başlamıştır.
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7.1. Müzik ve Dans
Platon tarafından erkekler ve kızlar için ayrı ayrı düzlenmesi gereken bir gruplama
olarak ortaya koyulmuştur. Filozofa göre zevk, arkadaşlık, nefret, acı gibi duygular, bunları
henüz mantıkla (logos) çözemeyecek olan küçük yaşta çocukların ruhlarına doğru şekilde
aşılanırsa, aklıselim elde ettikleri zaman, mantıklarının duygularıyla doğu bir uyum içinde
olduklarını göreceklerdir. Bu uyum ise Apollo ve Musalar’dan gelir ve eğitimsiz bir kişi diğer
şeylerin yanında koro eğitimi almamış olandır. Bu yüzden müzik ve dans eğitimi önemlidir
(Yasalar 2.653b1-6). Dans ve müziğin bedensel, duygusal ve entelektüel dürtüleri bir uyumlu
alışkanlıklara hâlinde bir düzene koymak için müzik ve dansın kullanılması tipik Arkaik ve
Klasik Yunan düşüncesidir. Apollo ve Musalar simetri (koreografi, beden eğitimi), estetik form
ve bilgeliğin (ritim ve melodi, şiir ve görsel sanatlar, daha sonra matematik, retorik ve felsefe)
kaynakları olarak görülürlerdi. Kızlar ve erkekler korusunun büyüklüğü 8 ila 15 üye arasında
değişmekteydi. Kutsal alan ya da festivallerden sorumlu olanlar aynı zamanda korolarla da
ilgileniyorlardı. Atina örneğinde Panathenia ve Dionysia bayramlarında her yıl birkaç yüz kız
ve oğlan korolarda görev alırdı. Platon, Aristoteles ve diğer kaynaklar koro eğitimlerinde
yazma, okuma, lir ve aulos çalma, beden eğitimi de eşlik ediyordu, ama bunların ne kadar
baskın olduğu açık değildir. Koro nihayetinde ona verilen tarının onuruna performansını
seyirciler huzurunda sergileyerek resmî “yetişkinliğe geçiş” ritüelini tamamlardı.

Resim 26: Bir Kırmızı Figürlü Vazo Üzerinde Müzik Eğitimi Alan Gençler ve Öğretmenleri
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Music_lesson_Staatliche_Anti
kensammlungen_2421.jpg/250px-Music_lesson_Staatliche_Antikensammlungen_2421.jpg)
Müzik eğitimi Klasik Dönem’de kurumsallaştırılmış olmakla birlikte, Arkaik
Dönem’de bazı Dor şehirlerinin bu türde bir eğitim verdikleri bilinmektedir: Girit’te erkek
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çocukların katı askerî eğitimleri sırasında zırhlarıyla dans ediyorlar ve zafer şarkıları
söylüyorlardı. Benzer bir uygulama Sparta’da da mevcuttu. Şair Alkman’dan şarkılarının bir
koro şefi (khoragos) tarafından yönetilen bir kızlar korosu tarafından okunduğunu öğreniriz.
Sappho ise ailelerin kızlarını eğitim için kendisine yolladığı bir tür müzik öğretmeni olarak
görülmüştür. Atina’da her kutlama ya da tören için yeni bir koro oluşturulmaktaydı. Bu yüzden
istikrarlı bir müzik eğitimi için uygun bir ortam değildi. Bu yüzden oğlanlar, onlara şarkı
söylemek ve lir gibi bir müzik aleti çalmayı öğretecek kitharistes denilen öğrretmenlere
gönderiliyordu. Platon, ideal müzik eğitiminde kitharistesin temiz ses verdiği için lir kullanması
ve bunu insan sesiyle uyum içine sokması gerektiğini belirtir (Leg. 821a vd.). Platon dansı da
erdemli ve erdemsiz olarak ikiye ayırır (Leg. 814e vd.): Erdemli dans, güzel bedenlerin yiğidi
bir ruhun zorlu savaş çatışmasını canlandıran danstır. Buna “barış dansı” adını veren düşünür,
atlayarak, zıplayarak, eğilerek yapılan daha hareketli bir başka türü de “savaş dansı” (pyrrhike)
olarak isimlendirmektedir. Erdemsiz olarak gördüğü Dionysos alayında satyrosların,
bakkhaların vb. yaptığı dansları ise yermektedir. Erdemli danslar ahenk içinde ve beden
güzelliğiyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmelidir.

7.2. Askerî Eğitim
Erkek ortakçılığı üst sınıf Arkaik ve Klasik Yunan toplumunda merkezi bir rol
oynamaktaydı. Bu komünler genellikle kabaca ikiye ayrılabilir: Başlıca askerî –ve toplumsalişlevi olan yemekhane merkezli eğitim (syssitia, syskenia, phiditia) ile daha ziyade birlikte
içme ve özel amaçlı (mesela müzikal) kulüpler / dernekler (hetaireiai, enomotiai, synomosiai).
Erkek çocuklar ergenlik çağına geldiklerinde aileleriyle yemek yemeyi bırakıyorlardı. Geliri
düşük ailelerde zamanlarını babalarının yanında geçirirlerdi. Ancak varlıklı ailelerde erkekler
düzenli şekilde bir araya gelerek yiyip içtikleri düzenli organizasyonlara katılıyorlardı. Sparta
erkeklerinin ergenlikten 30 yaşına kadar büyük yapılarda birlikte yiyip içmeleri bir kuraldı.
Buna ilaveten katı disiplin ve çalışma, Sparta ordusunu dayanıklı ve yenilmez bir ordu olarak
şöhrete kavuşturmuştu. Benzer düzenlemeler Sparta’daki kadar sert ve müdahaleci olmamakla
birlikte diğer Yunan şehir devletlerinde de görülmektedir. Ksenophon, Platon ve Aristoteles’in
anlattıkları diğer Yunan topluluklarıyla uyumlu bir manzara sunmaktadır. Diğer yerlerde
olduğu gibi Sparta’da erkek çocuklar yaşlarına göre üç yaş grubuna ayrılıyordu (paidikes,
paidiskoi, hebontes). Eğitimleri fiziksel dayanıklılık ve müzikal faaliyetleri içeriyordu. Bir
paidiskos olunca (12 - 13 yaşında) erkek bir sonraki yaş grubu olan hebontesten (18 - 30)
erkeklerle sevgili olabiliyordu. Bu ilişki daha sonra çiftin aynı syssitiona üye olmalarıyla
devam edebiliyordu. Sparta syssitionuna üyelik ömür boyuydu; her yemek salonu 20 yaşından
büyük 12 - 20 üyeyi barındırıyordu. Sparta erkekleri bu gruplarda içki, sohbet, tartışma, şiir ve
kur gibi faaliyetlerde bulunuyorlar, dışarıda ise avcılık, beden eğitimi, askerî talim gibi
uğraşlarla vakit geçiriyorlardı; herhangi bir işte çalışmalarına izin verilmiyordu. Henüz rüşte
ermemiş oğlanlar (paides) ve paidiskoslar toplantılara iştirak edemez, sadece dinleyebilirlerdi.
Gençlerin arasından küçük bir kısmı atlı (hippieis, 300 kadar) olarak seçiliyor, geri kalanlar ise
300 kişiden eksilen olma ihtimaline karşı sürekli çalışıyor ve eğitim görüyorlardı.
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Resim 27: Chigi Vazosu Üzerinde Savaşa Giden Hoplitler
(https://classconnection.s3.amazonaws.com/751/flashcards/4384751/jpg/0038oct25142BC01B21F3EB09187.jpg)
Sparta sisteminde daha yumuşak ve kısa olan tipik Yunan uygulaması andreion, yani
erkekler salonuydu. Kaynaklara göre burada erkekler önce saki olarak şölenlerde görev
alırlardı. Bir erkek sevgiliyle kırsal geçen kur sürecinden sonra topluluğa andreionun
ayrıcalıklı (kleinoi) üyesi olarak geri dönerdi. Girit kaynaklı bu sistemde okuma, yazma, müzik,
dans ve atletizm ilk zamanlardan itibaren veriliyordu. İleriki safhalarda ise askerî talimi,
symposion ve erotik faaliyetlere geçiş yapılıyordu. Vatandaşların resmî askerî eğitimi 18-20
yaşları arasında başlıyordu. Erken yaşlarda aristokratların çocukları onları süvariliğe
hazırlayacak olan ata binmeyi, ok atmayı ve avlanmayı öğreniyorlardı. Korolu danslar ve
atletizm yarışmaları bazen askerî teçhizatlarla ve formasyonda yapılmaktaydı. Özellikle
korolarda bulunanlar zırhlarıyla dans eder ya da yarışırlardı (pyrrhikos). Hoplit eğitimi
şüphesiz aile ya da küçük çaplı yaş gruplarından daha fazla ve ciddi bir eğitim gerektirmekteydi
fakat organizasyonun düzeyini anlamak zordur. MÖ 6. yüzyıldan itibaren önem kazanmaya
başlayan donanmada hizmet edenler için de uyum ve kapsamlı bir eğitim gerekiyordu. Kara
savaşına göre deniz savaşlarındaki disiplin ve kürek çekme tekniği fazla yüceltilmemesine
karşın, MÖ 5. yüzyılın sonlarında bu alan bir erkeğin şehrine hizmet için göz alabileceği
sınamalardan biri olarak kabul ediliyordu.
Hoplit eğitiminin resmen hangi yaşta başladığı ise kesin değildir. Sparta, Girit ve
Atina’da hoplit eğitimi, MÖ 4. yüzyılda ergenliğe geçiş ritüelleri ile kapsamlı fiziksel ve askerî
eğitimin birleştirildiği bir sisteme dönüşmüştü. Bu dönemde sınır garnizonları, bağlılık
yeminleri ve didaskaloi (öğretmenler), sophronistes (nezaretçi) ve kosmetes (düzen sağlayıcı)
gibi görev tanımları görülmeye başlanır. MÖ 3 ve 2. yüzyıllarda zenginlerin çocukları bir
hazırlık sınıfından fazla değildi; her erkek vatandaşın hoplit saflarında savaşması
beklenmiyordu. Ancak MÖ 7 - 5. yüzyıllarda şehrin varlığını sürdürmesi vatandaşların
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oluşturduğu kara ve deniz kuvvetlerine bağlıydı ve bireyin saygınlığı askerî alandaki
başarılarıyla ölçülüyordu.

7.3. Symposion
Arkaik Dönem’de seçkinler yükseköğrenimlerini görünüşe göre içkili toplantılarda ve
yemeklerde almaktaydılar. Çocuklar gramer okullarında ya da evlerde okuma ve yazmayı,
Homeros ve Hesiodos’u ezberden okumayı, çizimi, geometriyi, aritmetiği, şarkı söylemeyi
öğreniyorlardı. Fakat yaşıtları ya da onlardan büyük “yoldaşları” ve “kardeşleriyle” birlikte
andreionda katıldıkları ortak yemekli ya da içkili toplantılarda konuşma sanatı, müzikal
tartışmalar, kaside, hiciv, cinsellik ve kur, kendini takdim gibi daha sofistike konularda
tartışıyorlar ve eğitim alıyorlardı. Bu arkadaşlık grupları ortak değerlerin, dünya görüşünün ve
etik değerlerin benimsenmesini sağlıyordu. Toplantılarda üyeler sırayla hitabet, cinsel içerikli
konuşmalar, şarkı söyleme gibi faaliyetleri de yerine getiriyorlardı. Bireyin şölen arkadaşları
aynı zamanda geniş ailesiyle birlikte yaşam boyu ortakları ya da siyasi destekçileri oluyorlardı.
Ayrıca sıklıkla hoplit saflarında yan yana çarpıştığı insanlardı. Ortak bilgileri, alışkanlıkları,
uygulamaları ortak bir habitus oluştırmalarına izin veriyordu. Ancak MÖ 5 ve 4. yüzyılın
demokratik Atina’sında bu “kulüp” tarzı eğitim sistemi bazı kesimlerde şüpheyle karşılanmıştır.
Zira sıklıkla adam kayırmacılık ve şan peşinde koşmayı teşvik eden bir anlayışı temsil ediyordu
ki bunlar da demokrasi ve onun kurumlarıyla doğrudan çelişki içindeydi.

7.4. Okul Eğitimi
Modern tabirle ilkokul eğitiminin temelini oluşturan gramer, Yakın Doğu toplumlarında
olduğu gibi bir sosyal prestij ya da statü kazanma imkânı sağlamıyordu. Yunan alfabesini
öğrenmek kolaydı ve dolayısıyla Yakın Doğu kâtiplerinde olduğu gibi okuma yazma bilmek
bir ayrıcalık değildi. MÖ 4. yüzyıla gelindiğinde okullarda önce gramer, daha sonra müzik ve
beden eğitimi geliyordu. Özellikle Platon’un (Leg. 7) dâhil olduğu bazı kaynaklar şehirlerin
tüm vatandaşların eğitim görebilmesi için okullara destek vermesini savunmuştur fakat böyle
bir kararın alındığına dair elimizde kanıt yoktur. Genel olarak Sparta ve Girit kaynaklı
syssitialar genel bir eğitim sunuyordu, fakat başka yerlerde öğretmenler öğrencilerinin
ailelerinden doğrudan ücret alıyorlardı. Her hâlükârda çocuklar resmî olarak okulda 2 - 3 yıldan
fazla eğitim görmüyorlardı. Çoğu erkek çocuk, ergenlikten önce okulu bitiriyordu ve ardından
ileride yapacakları iş için çıraklık eğitimi alıyordu. Yaygın temel eğitim, vatandaşların
başlangıç düzeyinde okuryazarlık kazanmalarını sağlıyordu. Dans, şarkı söyleme gibi diğer
alanlar ise tamamen kişilere bırakılmıştı. Kızların okuma yazma ya da müzik eğitimi için okula
gittiklerine dair bir kanıt yoktur fakat MÖ 5. yüzyıl Atina sanatında okuyan ve müzik aleti çalan
kadın tasvirleri sıklıkla görülür. Bazı durumlarda koro ve kült gruplarındaki eğitim katkı
sağlamış olabilir. Aksi takdirde eğitim evlerde verilmekteydi. Platon Yasalar’da Sparta’daki
gibi kızların eğitim sistemine tam olarak entegre edilmesini istemiştir. Fakat burada ve başka
kaynaklarda eğitimle kastedilenin koro gibi ortamlar mı yoksa resmî okul eğitimi olduğu
anlaşılamamaktadır.
Helenistik Dönem’de yazıtlar ve papirolojik kaynaklar eğitim hakkında daha iyi bir fikir
vermektedir. Klasik Atina eğitimi Helenistik Dönem’de daha da geliştirilmiş ve Antik Çağ’ın
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sonuna dek çok az değişikliğe uğramıştır. Aristippos, Theophrastos, Kleanthes ve Zeno gibi
filozofların eğitim üzerine yazdıkları eserler bunun göstergesidir. Eğitim aslen ailelerin
inisiyatifinde olmakla birlikte çeşitli şehirlerde eğitimin kurumsallaşmasına yönelik adımlar
atılmıştır. Bazılarında (Teos, Miletos, Delphoi, Rodos) cömert bağışlar öğretmenlerin
ücretlerini ödemek için kullanılmaktaydı. Çoğu şehirde bir gymnasion vardı. Burada beden
eğitimi veriliyordu ve sonraları 12-17 yaşındaki çocuklar için okul görevini üstlenmişlerdir.
Kurumu yönetmek için bir yıllığına bir gymnasiarkhos (Atina’da kosmetes) atanıyordu. Bu
kişiler kurumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyorlar (beden eğitimi için zeytinyağı ve diğer
malzemeler) ve kısmen öğretmenlerin maaşlarını ödüyorlardı. Paidonomos denilen görevliler
de ilkokul için aynı görevleri üstleniyordu. Tüm eğitim faaliyetlerinin tek çatı altında
toplanması, sınavların ve öğrencilerin yaş gruplarına göre ayrılması ve 330’larda aslen iki yıllık
askerî eğitim olarak yeniden yürürlüğe konulan ephebeia bu dönemin yenilikleri arasındadır.
Teos’tan bir yazıt tüm özgür erkek çocuklarının eğitim alacağını bildirmektedir. Polybios ise
Rodos’ta eğitim masraflarının Eumenes tarafından karşılandığını bildirir (31.31). Delphoi ve
Miletos’ta da benzer uygulamalar görülmektedir. Paideia Yunan olmanın başlıca şartlarından
biri olarak görülmeye başlanmış ve gymnasionlar da bunun temsilcisi olmuştur.
İlkokul: Dilimize kabaca “ilkokul” olarak çevirebileceğimiz didaskaleion düzeyindeki
eğitim üç grupta toplanabilir: Paidotribes denilen öğretmenler beden eğitimi, oyunlar ve genel
anlamda bedenin atletik formunu korumasıyla ilgiliydi; bununla ilgili faaliyetler genellikle
palaestrada yapılıyordu. Kitharsites adı verilen öğretmenler ise müzik eğitimi veriyor, lirik
şairlerin eserlerini okutuyor, müzik aleti çalmayı öğretiyorlardı. Grammatistes ise okuma
yazmayı, matematiği ve özellikle Homeros’un ezberlenmesini de içeren edebiyat eğitiminden
sorumluydu. Öğrenci güne beden eğitimiyle başlar, arsından müzik okuluna gider ve edebiyatla
biterdi. Fakat sistem özel ve ücretli olduğundan, aileler çocuklarını bütün branşlarda okumasını
istemeyebilirdi. Öğretmenler doktorlarla aynı statüde olmakla birlikte onlar kadar saygı
görmüyordu. Öğretmenlerin köle ya da özgür vatandaşlardan oluşan asistanları vardı. Çocukları
okula ailenin en çok güvendiği kölesi (paidagogos) tarafından götürülüp getiriliyor; okulda göz
kulak olunuyordu. Eğitim büyük ölçüde ezberden ibaretti ve kamuya açık yarışma ve
festivallerde öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi teşvik ediliyordu.
Gramer eğitiminde öğrenci önce harflerin isimlerini ve alfabeyi ezberlemek zorundaydı.
Aileler çocuklarına ahşap ya da fildişinden oyulmuş harfler vererek onların hem oynayıp hem
de öğrenmelerini sağlıyorlardır (Quint. Inst. Or. 1.1.26). Yazı malzemesi olarak çoğunlukla
üzeri balmumu tabakasıyla kaplı ahşap bir yazı tahtası ve ince kalem (stylus) kullanılmaktaydı.
Daha yoksul çocuklar kırık çanak çömlek parçalarıyla yetiniyorlardı. Bundan sonra öğretmen
çocuğun elinden tutarak harfleri onunla birlikte yazıyor ya da bir tahtaya harfleri kazıdıktan
sonra öğrenci bunları doğu şekilde yazana kadar kalemiyle bunların üzerinden geçiyordu (Sen.
Epist. 94.51; Quint. Inst. Or. 1.1.27). Ardından hecelerin yazılması ve ezberlenmesine
geçilmekteydi. Bundan sonraki aşama genellikle ahlaki içerikli ve vezinli örnek cümlelerin
öğrenciler tarafından kopyalanmasından ibaretti. Öğrenciler öğretmenin yazı tahtasına çizdiği
çizgilerin dışına taşmadan bu cümleleri yazmaları ve güzel yazı yazmayı öğrenmeleri
gerekiyordu (Pl. Prot. 326 c-e). Okuma eğitiminde de tıpkı yazmadaki gibi tek tek harflerden
sonra heceler, ardından telaffuzun giderek zorlaştığı sözcükler öğretilmekteydi. Son olarak
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Homeros, Euripides, Menandros; hatipler Demosthenes, Hypereides, Isokrates’in eserlerinden
seçme metinler okunuyordu.

Resim 28: Kırmızı Figürlü Bir Vazo Üzerinde Eğitim Alan Gençler
(http://www.hellenicaworld.com/Greece/ImagesML/Live/Education/Education1.jpg)
Yüksek Öğrenim: Bu alanda öncü ve en falza katkı sğalayan kesim sofistlerdir. Bu,
MÖ 5. yüzyılın sonundan itibaren adlarını duyduğumuz gezici öğretmenler olan sofist bir
düşünce okuluna değil, ama profesyonel bir mesleğe verilen addı. Genellikle Güney İtalya ve
Ionia kökenli olan Sofistler şehirden şehire seyahat ederek dersler veren gezici entelektüellerdi.
Bunlar belirli bir ücret karşılığı her alanda eğitim verebileceklerini iddia ederlerdi ve çoğu
fazileti ve mükemmeliyeti (arete) öğrettiklerini iddia ediyorlardı. Yöntemleri pragmatik ve
yenilikçi olan sofistler Yunan eğitim sisteminin liberal ve demokratik kesimini temsil
ediyorlardı. Platon, Euripides, Aristophanes ve başka bazı önde gelen figürlerin eleştirilerine
rağmen sofistlerin eğitim alanındaki en büyük reformu zanaatkar olmayan sınıflar arasında
resmi tedrisatın gelişmesi ve geleneksel müzikle beden eğitimi derslerinden önce okuma-yazma
öğretiminin verilmesidir. Sofistler ilk sistematik ve standart öğrenim sistemi yaratmışlar ve
temel bilimleri programlarına almışlardır.
o
Platon’un diyaloglarında Abdera’lı Protagoras (MÖ 490-420), Elis’li Hippias
(Mö 470-400) ve Keos’lu Prodikos (MÖ 460-390), Leontini’li Gorgias (MÖ 483-375) ve
Khalkedon’lu Thrasymakhos (MÖ 459-400) sofistler olarak geçerler. Plato sofistlerin Atina2ya
gelmiş yabancılar olduğunu söylemesine karşın bu kişilerin çoğu hayatlarının büyük kısmını
Atina geçirmiştir. Örneğin Protagoras Perikles ve Kallias’ın arkadaşı olarak bilinir. Platon’da
bunlar gezixci uzmanlar ya da öğretmenler olarak ücret karşılığında eğitim verirler. Eğitim
faaliyetlerini de üçe ayırabiliriz:
1.
Oyunlarda ve festivaller gibi kamusal ya da Panhellen etkinliklerdeki sunumlar
genellikle sofistlerin elçi olarak görevleriyle ilgilidir. Bu türden faaliyetlerde talep edilen farklı
konular üzerinde konuşabilmek yani çok bilgili ya da ansiklopedik bilgiye sahip biri olabilmek
başarının anahtarıydı. Örneğin kaynaklar Gorgias’ın kendisinden talep edilen herhangi bir konu
hakkında ön hazırlık olmaksızın konuşabildiğini belirtir. Hippias da Platon’un Küçük Hippias

169

diyalogunda kendisini bu şekilde tanımlar (363c). Söylenene görre Olimpiyat Oyunları’nda
kendi eseri kumaş, metal, kil ve deri işlerini sergilemişti. Ayı zamanda epik, tragedya ve
dityhrambos vezninde şiirler yazabiliyordu. Bu ve benzer örneklerde sofistlerin sadece yazmak
ve söylevden başka alanlarda etkin oldukları görülmekedir.
2.
Gymnasionlarda, symposionlarda, misafir gruplarında soru-cevap bölümüyle
sona eren sunumlar: Bunlar zaman zaman sofistlerin özel eğitimleri hakkında bir fikir vermek
ve öğrenci toplamak için yaptıkları ön eğitim ya da reklam tarzı faaliyetlerdi.
3.
Eserler: Sofistlerin eserleri de ilgi alanları gibi çeşitli konuları içerir. Örneğin
antik kaynaklar Protagoras’ın başka konulara ilaveten güreş, matemaik, devlet, ihtiras, Hades
ve hakikat üzerine yazdığını aktarır. Ancak burada örneğin güreş üzerine yazdığı eser aslen bir
spor el kitabı değil, ama güreş üzerine nasıl etkili bir şekilde konuşulabileceği üzerinedir.
Hippias ise özellikle astronomi ve matematik üzerine kitaplarıyla tanınıyordu. Synagoge
(Koleksiyon) adlı eseri kendisinin öncellerini, doğa bilimlerilye felsefe üzerine önceki fikirleri
derlemişti. Prodikos ise Yunanca kelimelerin doğru kullanılışı hakkında bir eser kaleme almış
ve konu hakkında yükse ücretlerle ders vermişti. Genel olarak sofistlerin ilgi alanlarının
coğrafya, matematik ve genel bilim konuları olmak üzere Sokrates öncesi filozoflarınkiyle
kesiştiği söylenebilir. Bunlar yüksek öğrenim ihityacını karşılayan kişilerdi. Sofistlerin yüklü
ücretler karşılığında verdiği dersler genç erkekleri öncelikle münazara ve diğer entelektüel
becerilerle donatarak avukat, siyasetçi, hitabet yazarı vb. meslekler kazandırma amcı taşıyordu.
Bunlar Atina’da bazı kesimler tarafından ahlak dışı insanlar olarak değerlendirilmesine karşın,
aynı zamanda rakip taraflardan gelen herhangi bir soruyu tartışma yetenekleriyle takdir
toplamışlardır. Bunlar arasında en ünlüleri Abdera’lı Protagoras (MÖ 445 civarı), Keos’lu
Prodikos (MÖ 430 civarı) ve Elis’li Hippias’tır. Birçok Atinalının gözünde Sokrates de sorucevap şeklindeki sorgulamaları yüzünden sofist olmakla birlikte, düşünürün kendisi sofistlerin
her şeyi öğretme iddialarına kuşkuyla bakmıştır. Filozof bilgiyi sunmanın ya da açıklamanın
değil, aramanın önemli olduğunu düşünüyordu. Sofistlerin başlıca öğretim yöntemlerinden biri
olan diyalektik, soru-cevap tarzındaki konuşmalarla konunun tartışılmasını kapsıyordu ve
Sokrates’in üslubunun aksine dinleyiciyi gerçekten konuşmaya katkı yapan kişi yerine
koymaktadır. Sokrates’te ise öğrencinin kafası sorular ve önermelerle karıştırılır ve öğretmen
sorduğu sorulara kendisi cevap vererek diyaloğu sürdürür.
Özetle sofistler teori ya da uygulamaya yönelik teorik düşünce anlamında sistemli bir
düşünce yapısına sahip değillerdi. Bunun yerine “bir konuya yaklaşım biçimi” anlamında belirli
yöntemler geliştirmişlerdi. MÖ 5. yüzyıl sonu ve 4. yüzyıl başında sofist faaliyetleri gezici
uzmanlık, vatandaşların yerel ilgilerine, kamusal ve özel ihtiyaçlara ya da farklı şehir
devletlerinin hedefleri uygun müfredatlar olarak tanımlanablir. Sofistlerin ortaya çıkışı birkaç
etkenin sayesinde olmuşltur: zaten varolan gezici zanaatkârlık geleneği, Yunan felsefesindeki
mevcut gelişmeler, nesir türünün giderek gelişmesi, söylev yetenelerinin kullanıulabileceği
kamusal alanların artması, siyasal ve kamusal alandaki ilerlemeler.
Genellikle sofistlerin uzmanlık alanları arasında başı çeken retorik bir dereceye kadar
öğretilebilir bir beceri olarak görülmüştür. Elbette etkili konuşma Klasik Yunan’dan önce de
mevcuttu ve sonraki hatipler öğrencilerin Homeros destanlarında konuşmalarla pratik
yapmasını tavsiye etmişlerdir (Quint. 10.1.46). Her ne kadar retoriğin Homeros kahramanlarına
kadar geri gittiği kabul edilse de, gerçek etkili konuşma eğitimi muhtemelen MÖ 5. yüzyılda
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demokrasinin yükselmesiyle birlikte bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Bununla birlikte retorik eğitimi
sadece meclislerde vatandaşlara karşı ikna edici konuşmalar yapmak için gerekli değildi. Halk
mahkemelerine çıkacak herhangi bir sıradan Atinalı için de davasını savunmak açısından önem
taşıyordu. Aristoteles MÖ 4. yüzyılın sonundaki retorik eğitimini sistematik, sıkıcı ve temel
ilkelerden uzak diye tanımlamıştır. Bu konuda Isokrates’in katkıları önemlidir. Isokrates
öğrencilerine doğru ahlaki ve siyasi tutumu aşılamaya ve felsefeyle bütün bir retorik öğretmeye
çalışıyordu; yöntemi de onları bu konuda yazmalarına teşvik etmek kendi çalışmalarını
tartışmalarına ve eleştirmelerine teşvik etmekti (Isoc. 5.17 vdd., 12.200 vdd.). Öte yandan
Platon “felsefi” retorik eğitiminin doğru psikolojiye dayanması gerektiğini söylemiştir.
Aristoteles bunu benimseyerek Rhetorika kitabında bir bölümü dinleyicilerin ruhsal durumuyla
onların önyargıları ve duygularına nasıl hitap edilmesi gerektiğine ayrılmıştır. Helenistik
monarşiler altında mahkeme konuşmaları ve siyasi hitabetin önemi azalsa da retorik
Isokrates’in görüşleri doğrultusunda varlığını sürüdürmüş ve Yunan eğitiminin temel
ögelerinden bir olmuştur, ancak bu teknik retorik hakkında çok az şey bilinmektedir.
Aristoteles’in Rhetorika’sında tüm bir konuyu beş başlık etrafından düzenlenmemesi gerektiği
belirtilir:
1) “Keşif” tartışılacak konu hakkında söylenecek şeyleri araştırmayı ve bulmayı kapsar.
Hermagoras bu başlıkta dört sorunu sıralar: a. Varsayım = “X, Y’yi öldürdü mü?”; b. Tanım =
“Bu bir cinayet miydi?”; c. Nitelik = “Bu onurlu bir hareket miydi yoksa son çare miydi?”; d.
Yönlendirme: “Hepsi Y’nin suçuydu.”
2) “Temayül” “konunun bir konuşmanın bölümleri içinde ayrılmasını ve düzenleme
hakkında en zayıf önermelerini ortaya yerleştir” türünden ilkeler içerir.
3) “Diksiyon” konuşma üslubu, tasvirler, mecazlar, kelime sırası, ritm ve ahenkle
ilgilidir.
4) “Konuşma tarzı” telaffuz ve jest üzerinde durur.
5) “Hafıza” ise konuyla ilgili başlıklara ilaveten konuşmanın yapılacağı yerin
özelliklerinin ezberlenmesini de kapsıyordu.
Ayrıca retorik, felsefe (Hdt. 3.129, 131; Atina, Pergamon, Rodos) ya da tıp okullarına
(Kos, Pergamon ve Ephesos) gitmeleri mümkündü. Bunlar arasında en ünlü olanlar; MÖ 390
civarında kurulan Isokrates’in retorik okulu, Platon’un bu tarihten kısa süre sonra açılan bilim,
matematik ve felsefe okulu Akademia ve MÖ 335’te kurulan Aristoteles’in Lykeion’udur. Öte
yandan Platon Devlet ve Yasalar’da Sparta etkili totaliter bir eğitim sisteminin benimsenmesini,
sanat ve edebiyatın devlete katkısı olmayan dallarının dışarıda bırakılmasını savunuyordu: On
yedi ya da on sekiz yaşına kadar tüm vatandaşları için düşündüğü mecburi eğitim oldukça
tutucuydu; matematik, geometri, astronomi ve müziği içine alıyordu. Platon’un kalıcı binalarda,
uzman öğretmenlerin bir müfredat dâhilinde eğitim vermesini savunuyordu. Bu amaçla
Akademia’yı kurarak bir anlamda üniversitenin temellerini atmıştır. Fakat Antik Çağ’ın en
tanınmış eğitim kurumu Aristoteles’in Lykeion’u olmuştur. Isokrates, Platon’un felsefe
merkezli eğitiminin yerine MÖ 5. yüzyılın sonlarında retoriği öne çıkarmış ve felsefeyi geri
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plana atmıştır. Isokrates’in amacı siyasi ve retorik becerileri olan etik bireyler eğitmekti. Diğer
alanlar retorik yeteneğe hizmet etmeliydi. Bunlar arasında tarih vardı ve matematik ya da
tartışma teknikleri gibi alanları yararlı, kültürel ya da disipliner olarak ayırıyordu. Ayrıca
Isokrates’in eğitim anlayışında düz yazı ve edebi kompozisyonlar eğitimin temellerinden
biriydi. Antik Çağ eğitiminin şekillenmesinde Isokrates’in retoriği öne çıkaran anlayışı etkili
olmuştur.
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Uygulamalar
Öğrenci antik kaynakları, özellikle Platon ve Aristoteles’i okuyarak Yunan toplumunun
eğitim üzerine görüşleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Vazo resimlerinde okul, beden, müzik
ve symposion eğitimiyle ilgili çeşitli betimler mevcuttur. Ayrıca aşağıdaki kaynaklara da
başvurulabilir:
Grubbs, J.E. – Parkin, T. – Bell, R. (ed.), The Oxford Handbook of Childhood and
Education in the Classical World, Oxford University Press, Oxford, 2013
Too, Y.L. (ed.), Education in Greek and Roman Antiquity, Brill, Leiden, 2001.
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Uygulama Soruları
1) Yunanların eğitim aldıkları alanlar nelerdir?
2) Okul eğitimi nasıl veriliyordu?
3) Müziğin çocukların eğitimindeki önemi neydi?
4) Symposionda genç erkeklere ne tür eğitim veriliyordu?
5) Sparta eğitim sisteminin özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunan eğitim sistemi ancak Klasik Dönem’den itibaren özellikle de komedya yazarları
ve filozoflar tarafında küçümsenmerlerine rağmen “sofist” denilen gezgin öğretmenlerin
katkısıyla standartlaşmaya başlamıştır. Arkaik Dönem’de sıradan bir Yunanın nasıl eğitim
aldığı pek bilinmemekle birlikte, eldeki yazılı ve görsel kaynaklar en azından aristokratik sınıfın
sympoison, gymnasion ve ordu gibi sosyal etkileşim alanlarında gençlere siyasi hayat, şiir,
edebiyat, toplum kuralları, retorik, müzik konularında gayriresmi eğitim verdikleri söylenebilir.
Bunlar arasında müzik henüz zihnen yetersiz olan çocukların ileride zihinlerine ruhlarıyla
uyumlu hâle getirmek üzere alınması gereken en önemli eğitim (ruhsal) olarak görülüyordu.
Symposion ise tartışma kuralları, edebiyat, sanat ve siyasetin konuşulduğu olgun erkeklerin
genç erkek sevgililerine eğitim verdiği bir etkinlikti. Askerî eğitimde ise erkeklerin savaştaki
yoldaşlıklarını sosyal hayata taşıyarak belirli konularda eğitim alıyorlardı. Özellikle Sparta’da
çocukları küçük yaşlardan itibaren ordu eğitimine tabi tutularak kolektif bir yaşama
alıştırılıyorlardı. Yaklaşık otuz yaşına kadar bu şekilde hayatlarını sürdüren Spartalı erkekler
symposionda olduğu gibi birlikte yiyip içiyorlardı. Sparta erkekleri bu gruplarda içki, sohbet,
tartışma, şiir ve kur gibi faaliyetlerde bulunuyorlar, dışarıda ise avcılık, beden eğitimi, askerî
talim gibi uğraşlarla vakit geçiriyorlardı; herhangi bir işte çalışmalarına izin verilmiyordu.
İlkokul eğitiminin temelini oluşturan gramer, Yakın Doğu toplumlarında olduğu gibi bir sosyal
prestij ya da statü kazanma imkânı sağlamıyordu. Yunan alfabesini öğrenmek kolaydı ve
dolayısıyla Yakın Doğu kâtiplerinde olduğu gibi bir okumaz yazma bilmek bir ayrıcalık değildi.
İlkokul düzeyindeki eğitim beden eğitimi, müzik ve okumaz yazma olmak üzere üç grupta
toplanabilir. Yüksek öğrenim genellikle MÖ 5. yüzyılın sonundan itibaren adlarını
duyduğumuz gezici öğretmenler olan sofistlerle birlikte anılır. Sofistlerin yüklü ücretler
karşılığında verdiği dersler genç erkekleri öncelikle münazara ve diğer entelektüel becerilerle
donatarak avukat, siyasetçi, hitabet yazarı vb. meslekler kazandırma amacı taşıyordu.
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Bölüm Soruları
1) Mesleki eğitimle alınan zanaatlara ne isim verilmektedir?
a) Didaskaleion
b) Tekhne
c) Demiurgos
d) Mantis
e) Hiçbiri
2) Sparta’da askerî eğitimin verildiği gruplara ne ad verilmekteydi?
a) Syssition
b) Andrion
c) Symposion
d) Khoros
e) Orgeones
3) Yunanlara göre müzik eğitimi neye yöneliktir?
a) Akıl
b) Beden
c) Edebiyat
d) Matematik
e) Duygular
4) Sparta toplu askerî eğitim sisteminin Atina’daki karşılığı nedir?
a) Andreon
b) Pyrrhikos
c) Hebontes
d) Hippieis
e) Hoplites
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5) Yunan toplumunda ilkokul düzeyindeki eğitime ne isim verilir?
a) Ephebia
b) Gymnasion
c) Palaestra
d) Paidaeia
e) Didaskaleion
6) İlkokulda okuma yazma eğitiminden sorumlu öğretmenlere ne ad verilir?
a) Paidogogos
b) Kitharistes
c) Grammatistes
d) Padiotribes
e) Gymnasiarkhos
7) Sofistlerin asıl öğretim uzmanlığı neydi?
a) Beden eğitimi
b) Feslefe
c) Tarih
d) Siyasi erdem
e) Müzik
8) En ünlü sofistler arasında kim sayılabilir?
a) Aristoteles
b) Protagoras
c) Menandros
d) Demokritos
e) Pythagoras
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9) Retorik eğitiminde tartışılacak konuyla ilgili düzenlenmesi gereken başlıklar
nedir?
a) Keşif – Temayül – Diksiyon – Konuşma tarzı – Hafıza
b) Hitap – Sohbet – Dinleme – Araştırma
c) Temayül – Hafıza – Tekrarlama – Jestler – Göz teması
d) Tanışma – Sohbet – Örnekleme – Kanıt sunma – Kapanış konuşması
e) Telaffuz – Gramer – Netlik – Kanıt toplama – İspatlama
10) Aristoteles’in kurduğu okulun adı nedir?
a) Akademia
b) İskenderiye Okulu
c) Lykeion
d) Assos Felsefe Okulu
e) Pergamon Okulu
Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) a, 5) e, 6) c, 7) d, 8) b, 9) a, 10) c
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8. ANTİK YUNAN SAHNE SANATLARI

179

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tragedya
8.2. Komedya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tragedya ve komedya nasıl doğmuştur?
2) Tragedya ve komedyanın konuları nelerdir?
3) Yunan sanatında tragedya ve komedyanın tasvirlerinden neler öğrenyoruz?
4) Tragedya ve komedya modern sahne sanatları ve sinemayı nasıl etkilemişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yunan tragedyasının doğuşu
ve gelişimi, özellikleri
Tragedya

Modern sahne sanatları ve
sinemada dramatik yapının,
karakterlerin ve öykünün
kuruluşunda tragedyanın
etkisi

Modern kaynaklar ve Yunan
tragedya yazarlarının
eserlerinin okunması

Yunan komedyasının doğuşu
ve gelişimi, özellikleri

Komedya

Modern sahne sanatları ve
sinemada dramatik yapının,
karakterlerin ve öykünün
kuruluşunda komedyanın
etkisi

Modern kaynaklar ve Yunan
komedya yazarlarının
eserlerinin okunması

Komedyanın muhalif
konumu ve güncel olaylara
karşı eleştirileri
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Anahtar Kavramlar


Tiyatro



Sophokles



Aiskhylos



Euripides



Aristophanes



Menandros



Dionysos



Aktör
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Giriş
Yunan sahne sanatlarının en önemlilerinden tragedya ve komedya modern tiyatro, opera
ve sinemanın temelini oluşturan bazı niteliklerin bünyesinde barındırmaktadır. Aslen
festivallerde ve şölenlerdeki küçük çaplı gösteriler, pantomimler ve skeçlerden doğmuştur. Bu
süreçte Dionysos festivallerindeki performansların rolü büyüktür. Tragedya her ne kadar
konusunu mitolojiden alsa da, bunlar efsanevi, tarihî, güncel siyasi ve toplumsal olaylara çeşitli
göndermeler yaparlar. Aynı durum komedya için de geçerlidir ve bu konuda tragedyalara göre
daha eleştirel ve doğrudan bir yöntem izlemişlerdir. Dolayısıyla oyunlar aynı zamanda halkın
güncel siyasi olaylardan haberdar olmalarını da sağlıyordu. Elimizdeki tragedya ve komedyalar
Atina’da sahneye konmuş olan eserlerdir ve belli başlı birkaç yazarın dışında elimizde
genellikle fragmanlar vardır. Bununla birlikte tiyatroların Yunan dünyasındaki yaygınlığı ve
günümüze gelmemiş eserlere dair ikinci elden bilgilerimiz Atina dışında, özellikle Güney
İtalya’daki Yunan kolonilerinde sahne sanatlarının popüler olduğunu göstermektedir.
Aktrislerin kullanılmadığı bu oyunlarda en fazla üç aktör farklı rolleri yazılan karakterlere
uygun maskelerle sergilemekteydiler. Sahnedeki koro ise olayları açıklama görevini üstlenerek
seyirciye yardım ediyordu.
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8.1. Tragedya
Yunanistan’da ortaya çıkmış en etkili edebiyat biçimlerinden biri olan tragedya özellikle
MÖ 5. yüzyıl Atina’sıyla özdeşleşmiştir, fakat bu yüzyıldan elimizde sadece bir oyun vardır.
Bununla birlikte antik kaynaklara bakıldığında MS 2. yüzyıl kadar geç bir tarihe kadar çok
sayıda tragedya yazılmıştır. Atina’daki yarışmalar tragedyaya olan ilgiyi arttırmış ve Yunan
dünyasına yayılmasını sağlamıştır. MÖ 3. yüzyıldan itibaren Roma çevirileri etkisini daha da
arttırmıştır.

Harita 13: Yunan ve Roma Dünyasında Tiyatroların Dağılımı (İÜ Eskiçağ Tarihi
ABD arşivi)
Tragedyanın kökenleri hakkındaki en değerli bilgiler Aristoteles’in Poetika’sının
dördüncü kitabından gelmektedir. Aristoteles türün dithyrambos (Dionysos’a söylenen ilahi)
koro şeflerinin doğaçlamalarından ortaya çıktığını; Aiskhylos’un aktörlerin sayısını bir ya da
iki arttırıp koroyu küçülttüğünü ve “söylenen söz”ü kahraman yaptığını; Sophokles’in üçüncü
olarak aktörler sahne resimlerini tanıştırdığını; satyros benzeri oyunlardan geliştiği için
önemsiz konularla gülünç telaffuzu terk ettikten sonra yavaş yavaş ciddiye alındığını söyler. Bu
bilgilerin sadece savdan ibaret olduğu ileri sürülmüşse de doğru kabul edilebilecek kısımları
mevcuttur. Tragedyanın dithyrambostan evrildiğine dair sav, tragedyaların Dionysos kültünde
satyros oyunlarıyla birlikte sahnelemesidir. Bunda katılımcılar kimliklerini maskelerle
değiştiriyordu ve bu da drama için ortam sağlıyordu. Ayrıca oyun yazarlarının her tragedya
üçlemesinden sonra bir satyros oyunu yazma alışkanlığı da kökenine işaret etmektedir. Nitekim
antik bir geleneğe göre tragedyada kaybolan Dionysos kültüne dair ögelerin korunması için
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satyros oyunu ayrı bir dal olarak ele alınmaya başlanmıştır (Chamaeleon fr. 38). Öte yandan
Herodotos bilinen ilk dithyrambosun Korinthos’ta Methymnalı Arion adlı biri tarafından MÖ
600 civarında yazıldığını söyler (1.23). Suda ise daha sonra tragedyaya ait olacak şarkı makamı
tragikos troposun Arion tarafından icat edildiğini belirtmektedir. Yine Herodotos’tan
öğrendiğimize göre Sikyon tiranı Kleisthenes kahraman Adrastos’un acılarını onurlandıran
tragikoi khoroi Dionysos kültüne aktarmış ve geri kalan kurbanı da başka bir kahraman
Melanippos’a ayırmıştır. Görünüşe göre tragedyanın ilk zamanlarından itibaren kahraman kültü
Dionysos kültüyle bir şekilde birleşmiştir. Ayrıca Sikyon Suda’ya göre ilk tragedya şairi
Epigenes’in doğum yeridir. Dolayısıyla antik kaynaklar tragedyanın ortaya çıktığı yer olarak
Kuzey Peloponnesos’a işaret etmektedir.
Aiskhylos’tan önce Atina tragedyası hakkında çok az şey bilinmektedir. Eldeki birkaç
fragman dört isme (Thespis, Khoerilos, Pratinas, Phrynikhos) atfedilmektedir. Attikalı
Thespis’in Atina tragedyasının yaratıcısı olduğuna dair iddialar, aslen bu onuru Dorlardan
almak isteyen Atinalıların uydurması olabilir. Eldeki veriler tragedyanın koro performansından
koro ve konuşmalı sahnelerin sırayla sahne aldığı bir türe yavaş yavaş evrildiğini
göstermektedir.
MÖ 6. yüzyılın sonundan itibaren tragedyalar genellikle (Kırsal Dionysia ve Lenaia’da
da sahnelendikleri bilinmektedir) bahardaki Dionysos Eleuthereus (Şehir Dionysia’sı)
festivalinde sahnelenmiştir. Bunlarda çeşitli alaylar, tiyatroda kurban törenleri, dithyrambos
ve komedya performansları yer alıyordu. Dionysos Eleuthereus festivalinde yazarlar
birbirleriyle üç tragedya ve bir satyros oyunuyla yarışıyordu. Festivali idare eden arkhon
muhtemelen önceden seyrettiği oyunlara göre yarışacak yazarları seçmekteydi (Pl. Leg. 817d).
Ayrıca koroların eğitimi ve donatılmasını üstlenecek üç zengin vatandaş da
görevlendirmekteydi. Aslında yazar kendi oyununda rol alıyordu, fakat daha sonraları kendileri
ya da devlet tarafından oyuncuların seçildiği bilinmektedir. Oyunların başlamasından önce
yapılan bir törenle (proagon) yazarlar oyuncularıyla birlikte sahneye çıkıp eserlerinin
konularını anlatıyorlardı.
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Resim 29: Yunan Tiyatro Maskelerine Örnekler
(http://artsedge.kennedy-center.org/interactives/greece/theater/playersProps.html)
MÖ 449’dan itibaren aktörlere de ödül verilmesine başlamış olmakla birlikte, asıl
yarışma korolar arasındaydı. Her bir finansal sponsorun temel yükümlülüğü koro üyelerinin
seçilmesi, geçimlerinin sağlanması, kostümlerinin hazırlamasıydı; şehir de aktörlere ve
yazarlara ödeme yapıyordu. Bütün oyunlar bir seferde sadece üç aktörün performansından daha
fazlasına izin vermeyecek şekilde yazılmıştır ve dolayısıyla aktörlerin birden fazla rol
üstlenmeleri kaçınılmazdır. Yazarlar aynı aktörü oyundaki ilişkili figürler için bir arada
oynatarak bundan yararlanmışlardır (Soph. Trach. Deianira ve Herakles; Eur. Bacch. Pentheus
ve Agave). Repliği olmayan muhafızlar, esirler vb. roller için genellikle yedek koro
şarkıcılarından ya da korolardan oluşan gruplar sahneye getiriliyordu.
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Resim 30: Yunan Tiyatrosunun Mimari Ögeleri
https://theplayofantigone.wikispaces.com/file/view/800pxGriechTheater2.PNG/177124321/690x502/800px-GriechTheater2.PNG)
Eldeki MÖ 5. yüzyıl oyunlarının vezinleri oldukça karmaşıktır. Müzikal ögeler ve
koronun işlevi modern operayla karşılaştırılabilir. Seyirciler bir oyun içinde şarkı ve danslardan
oluşan yaklaşık beş performans seyredebilmektedir. Buna ilaveten aktörle koro arasındaki
karşılıklı konuşmalar ve şarkı alışverişiyle bir sahnenin duygusal etkisi arttırılabilmekte ya da
ortak söylenen bir ilahi ya da kutlama şarkısıyla törensel bir hava verilebilmektedir. Müzik
genellikle performansları konu olan vazo resimlerinde görüldüğü üzere çifte flüt (aulos) çalan
bir müzisyen tarafından yapılmaktaydı. Şarkılarda olduğu gibi repliklerde de ölçü
kullanılmaktaydı; standart ise iambos triametron ölçüsüydü. Replikler genellikle aktörlere
büyük konuşmalar yapma fırsatını verecek şekilde kaleme alınıyordu.
Günümüze gelen tragedyaların konuları MÖ 5. yüzyıl seyircilerine epik şiirlerden
tanıdık gelen kahraman efsanelerinden alınmıştır. Bunun bir istisnası Aiskhylos’un MÖ
480’deki Pers savaşlarını ele aldığı Persai (Persler, MÖ 472) adlı oyunudur. Platon Homeros’u
ilk tragedya şairi olarak gösterir (Rep. 607a ve özellikle Ilias tragedya için esin kaynağı
olmuştur, ancak mevcut oyunlar efsane Atina’nın bir şehir devleti olarak yaşadığı günle
sorunları yansıtmaktadır. Oidipus’unki gibi aile içi ihtilaflar devlet ve aile arasındaki çatışmayı,
Iason ve Medea arasındaki ilişki de Atinalı seyircilerin dikkatini kendi toplumlarındaki
vatandaş ve yabancı, kadın ve erkek, medeni ve barbar gibi ayrımlara yöneltmek üzere
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kullanılabilmektedir. Tragedyaların siyasi tartışmalar ve kanun yapma sürecinde bir tür
kamusal söylem olarak işlev gördüğüne dikkat çekilmiştir. Homeros’da olduğu gibi
tragedyalarda da tanrılar her yerdedir, fakat oyunların kendisi teolojik değildir. Euripides’in
Herakles’i gibi tanrılara daha fazla odaklanmış bir oyunda bile tanrısal etik sorgulanır. Yazarlar
zaman ve ölümlülük gibi varoluşsal soruları sadece bireylere değil toplumlara da yöneltirler.
Bu, tragedyanın Attika dışında Yunan dünyasına yayılmasında önemli bir etkendi.

Resim 31: Dionysos Tiyatrosunun Skenesinin Helenistik Dönem’deki Restitüsyonu
(McDonald – Walton, The Cambridge companion to Greek Theatre)
MÖ 5. yüzyılda Atinalı Sophokles, Aiskhylos ve Euripides üç büyük klasik yazar olarak
kabul edilmekle birlikte, Atina dışında tragedyaya olan ilgi erken tarihlerden itibaren
izlenebilmektedir. Aiskhylos Atina şehrinin kuruluşunu kutlayan bir oyun sahnelemek üzere
MÖ 476 / 475’te Sicilya’ya davet edilmiştir. Euripides’in Makedonya ile ilişkileri kayıp
Arkhealos oyununa yansımıştır. Ancak en kapsamlı kanıtlar MÖ 5. yüzyılın sonuna doğru
Yunan dünyasının çeşitli kesimlerde tiyatro inşaatlarının artması ve Güney İtalya ile Sicilya
vazolarında resmedilmiş tragedya sahneleridir. Bu durum aynı dönemlerde Şehir ve Kırsal
Dionysia’da eski oyunların tekrar sahnelenmeye başlanmasıyla bir arada değerlendirilmelidir
(MÖ 386’da eski bir tragedya Şehir Dionysia’sında yeniden sahneye koyulmuştur. Aiskhylos’a
ait oyunların yazarın ölümünden itibaren tekrarlandığı bilinmektedir; Vit. Aesch. 12). Klasik
Dönem’den sonra yeni tragedyaların sayısında bir düşüş olmamıştır. MÖ 4. yüzyılda Phaselisli
Theodektes gibi Atina’da yarışmaya gelen birçok yazarın adı bilinmektedir. Hatta Lykurgos’un
üç büyük yazara ait oyunların aktörlerce üzerilerinde oynanmamaları için resmî kopyalarının
korunmasına dair kararname çıkarmış olması, oyunların popülaritesine işaret eder (Plut. Mor.
841f). Onların çağdaşları Khioslu Ion ve Arkhaios da saygı duyulan yazarlardı ve bazı oyunları
klasik statüsüne erişmişti. Aristoteles’in Astydamas’ın Alkmeon (Poet. 1453b) ya da
Theodektes’in Lynkeos (Peot. 1452a, 1455b) oyunlarına yaptığı atıflar ve Mısır’dan papirüs

189

kanıtları, bunların kendi zamanlarında çok okunduğunu göstermektedir. Günümüze gelememiş
olmaları ise düşük kaliteleri değil, geç Antik Çağ ve erken Bizans dönemlerinde okul
müfredatına alınmadıklarından dolayıdır.

Resim 32: Tiyatronun Skene Bölümündeki Düzenlemeleri Gösteren Vazo Resimleri
(Csapo, Actors and Icons of Ancient Theater)
Sahne sanatlarında gelişen profesyonelleşme ve tragedyanın yayılması sonucunda, MÖ
3. yüzyıldan itibaren aktör loncaları görülmeye başlanır. Bu loncalar ayrıcalık, korunma,
muafiyet ve sponsorluk yapacak şehir ya da zengin hamilerle iletişime geçmek için fırsat
sunuyordu. Buna bağlı olarak festivallerin gelişimi de etkilenmiştir. Dionysos festivali dışında
tragedyalar II. Philippos’un MÖ 348’de Olynthos’u ele geçirdikten sonra düzenlediği Olympos,
Thespiai’daki Mouseia, Dodona’daki Naia, Delphoi’daki Soteria, Anadolu, Mısır ve adalardaki
diğer festivallerde sahnelenmiştir.

8.2. Komedya
Okuryazarlık öncesi toplumlarda kamusal komedi performansları sıkça rastlanan bir
olgudur ve Yunan toplumunda da oldukça eskiye dayandığı söylenebilir. Yunanca komodoi
(komos şarkıcıları) kelimesi komostan, yani “neşeli şarkılar söyleyip davranan erkekler
grubu”ndan gelmektedir. MÖ 4. yüzyılda Atina’daki Şehir Dionysia’sı komos denilen genç
erkek korosunun alayını içermekteydi (Dem. 21.10). Aynı yüzyıl ait Şehir Dionysia’sındaki
galipleri başlangıcından beri listeleyen Atina’dan bir yazıt da (IG 22.2318) erkek komedya
korolarından bahsetmektedir. Bütün bunlar komik bir erkekler korosunun Şehir Dionysiası’nın
arkaik özelliği olduğunu göstermektedir, ancak bunun ne zaman dramatik bir karakter kazandığı
açık değildir. Bununla birlikte arkeolojik ve yazılı kanıtlar komedyanın ne kadar erkene gittiği
hakkında ipuçları vermektedir:
MÖ 6. yüzyıl ortalarından bir Attika siyah figür amforası at kılığına girmiş erkekleri,
onları sürenleri ve bir flütçüyü resmeder. Tasvir MÖ 5. yüzyılda çok yaygın olan hayvanlar
korosunun bilinen komedyalardan daha önceye gittiğini göstermektedir. 6. yüzyıl boyunca vazo
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ressamları baştan aşağı komik bir etki yaratmak için abartılı giyinmiş dansçılar ve genelde
grotesk görünümlü satyrosları resmetmişlerdir. Bu iki grup arasındaki ayrım kesin değildir,
zira dansçılar mitolojik sahnelerde de görülebilmektedir ve bazen ressamın gerçek bir satyrosu
mu yoksa onun kılığına girmiş bir erkeği mi betimlediği belli değildir. MÖ 7. yüzyılda
Arkhilokhos ve 6. yüzyılın sonunda da Hipponaks, yergi ve müstehcen cinsel şakalar içeren
şiirler yazmışlardır. Dolayısıyla Attika komedyasındaki bu belirgin ögelere kaynak teşkil
etmektedirler.

Resim 33: Bir Siyah Figürlü Hydria Üzerinde Komedya Oyunu
(Csapo, Actors and Icons of Ancient Theater)
Komedyanın kökeni hakkında en erken ve iyi bilinen sav Aristoteles’inkidir (Poet.
1449a.10). Buna göre komedya “phallos şarkılarındaki girizgâhlardan” gelişmiştir. Arsitoteles
kendisinden 200 yıl önceki şarkılar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayacağından, hem
tragedya hem de komedyanın kökenlerinin Dionysos festivallerinde aranması gerektiğini
düşünmüştür. Sikyon’da izleyicilerle alay eden “phallos taşıyıcıları” adında oyuncuların varlığı
bilinmektedir (Ath. 622c) ve Eski Yunan komedyasındaki parabasisin (koronun doğrudan
seyirciye hitabı) Dionysos festivallerinde phallosa eşlik eden erkeklerin kalabalıkla alay eden
kelime ya da dizelerden doğmuş olması mümkündür.
Eski Komedya: Bu komedya türü MÖ 5. yüzyılda Atina’da üretilmiş komedyaları
temsil eder. Aristophanes hariç başka Eski Komedya eseri günümüze gelmemiştir ve onun eseri
de türün son safhasına aittir. Bu komedya türü ilk kez MÖ 440’tan kısa süre önce Lenaia
festivaline koyulmuştur. Peloponnesos Savaşı’ndan önce ve sonra her festivalde beş komedya
sahneleniyordu. MÖ 4. yüzyılda Kırsal Dionysia’da da yer alan oyunlar (Aesch. 1.127), çeşitli
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Attika demelerindeki tiyatrolara bakılırsa MÖ 5. yüzyılın sonundan önce yaygınlaşmışlardı.
Eski Komedi’de 24 kişiden müteşekkil koro en önemli ögeydi ve birçok oyun isimlerini
korodan almıştır (Babilliler, Akharnialılar). Aristophanes’in oyunlarında koro seyirciye hitap
eder ve çeşitli sahnelerde dramatik rollerini (Akharnialılar, bulutlar, jüri üyeleri vb.) korur;
bazılarında ise doğrudan yazarla konuşur. Bazı oyunlarda ise kahramanın tamamen
karşısındadır ve kazanılması gerekir. İkna edildikten sonra kahramanın yaptığı her şeyi alkışlar
ve över.
Eski Komedya’nın konuları genellikle hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Zaman akışına
riayet edilmemesi, sahne değişimleri aksiyonda herhangi bir toptan kopuş olmadan meydana
gelmesi (gerçekten birbirinde çok uzak yerler sahnede bitişik gösterilebilmektedir) ve seyirciye,
tiyatroya ve performans vesilesine göndermeler yapılması açısından, bizim anladığımız şekilde
bir komediden ziyade taklitler, varyete ya da sessiz sinema tarzında performanslara benzerler.
Konunun içeriği çağdaş bir durumdan alınmıştır: Bir karakter tabiata aykırı bir eylemde bulunur
(mesela Aristophanes’in Barış’ında Tyrgaeos dev bir böceğin üzerindeki tanrıların evine uçarak
barış tanrıçası Eirene’yi tutsaklıktan kurtarıp geri getirmek ister) ya da gerçekçi itirazları
tamamen görmezden gelir (Aristophanes’in Akharnialılar oyununda Dikaiopolis ülkesinin
düşmanlarıyla gizlice bir barış antlaşması yapar ve barışın keyfini çıkarır). Bazen Eski
Komedya’daki olaylar metaforik ya da sembolik dilin dramatik koşullara çevrilir, bazen de
ortak fantezileri gerçekleştirilir. Yerel folklordan bilinen her türden fantastik yaratık ve konuşan
hayvanlar da oyuna dâhil edilir. Kahramanın fantezilerini gerçekleştirmesiyle ortaya çıkan
komik ihtimaller, kısa perdelerde bunların sonuçlarının farklı meslekler ve tipler için
gösterilmesiyle değerlendirilir. Oyunun sonu şenlikli bir karakter taşır: Kahramanın zaferi
resmen tasdik edilir, fakat oyunun sonuyla önceki olaylar arasındaki mantıksal bağlar çok
gevşek olabilmektedir. Oyun herkesi tiyatroda neşeli bir gösteriyle kendilerini ve Dionysos’u
eğlendirmek üzere toplandığını hatırlatacak danslar ve şarkılarla sona erer.
Çağdaş toplumdaki önemli insanlar yerilir, alaylara konu olur ve bunların parodisi
yapılır. Bunlar bazen kendi isimleriyle anılan ünlü şahsiyetlerdir (Bulutlar’da Sokrates,
Thesmophoriazusai’da Euripides) ya da kendilerini kolaylıkla açığa vuracak takma isimler
almışlardır (Hippeis’teki “Paphalgonialı köle” kesinlikle Kleon’dur). Siyasi figürler her zaman
komedya için önemli bir kaynaktır ve bu kararnameler önlenmeye çalışılmışsa da pek etkili
olmadığı anlaşılmaktadır (schol. Ar. Arch. 67; schol. Ar. Av. 1297). Siyasi figürler gibi mitoloji
ve tanrılar da Eski Komedya’da saygısızlığa maruz kalırlar. Bazı oyunlar çeşitli efsanelerin
parodileridir ve bunlarda tanrılar (özellikle Dionysos) aptal, korkak ve sahtekâr karakterler
olarak gösterilir. Yine de tanrıların güçleri ve toplumun onlara olan inancı kabul ve tasdik edilir.
Eski Komedya’nın ana ruhu sıradan insanın elinden alınamayacak silahları mizah ve fanteziyle
kendisinden bir şekilde daha iyi ya da güçlü olanlara –tanrılar, siyasetçiler, generaller,
sanatçılar, entelektüeller- karşı gelmesidir. Mevcut oyunlara bakılırsa cinsel içerikli şakalar ve
sözler konusunda yazarlar oldukça özgür davranmıştır. Aktörler grotesk maskeler takarlar ve
kostümleri komik etki yaratmayı amaçlayan abartılı yapay ögeler (göbek ve phallos gibi) içerir.
Aristophanes’in günümüze kalmış oyunları dört aktörün performansına ihtiyaç duyar.
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Orta Komedya: Orta Komedya terimi Helenistik bilginlerden Byzantionlu
Aristophanes tarafından Eski ve Yeni Komedya arasında (MÖ 404-321) yazılmış oyunlar için
kullanılmıştır. En önemli oyun yazarları Aleksis, Anaksandrides, Antiphanes, Eubolos ve
Timokles’tir. Bu deney ve geçiş dönemidir. Atina’nın MÖ 404’teki yenilgisi komedyayı da
etkilemiş, güç ve siyasi enerjinin kaybı türde özünde Atinalı olmayan daha kozmopolit
malzemelerin tercih edilmesine yol açmıştır. Form olarak değişimler erken tarihlerde görülür.
Arisophanes’in Ekklesiazussai (MÖ 339) ve Ploutos (MÖ 388) oyunları ilk Orta Komedya
örnekleri olarak kabul edilir. Koro körelmiş ve parabasis kaybolmuştur. Koro için özel
yazılmış sözler yerine, el yazmalarında “şarkı” olarak belirtilmiş yerlerde eklemeler vardır.
Ploutos’ta açıkça koro için yazılmış satırlar ve giriş diyaloguyla bir düete indirgenmiştir. Koro
öyküde rol almaz. Eski Komedya’daki phallos gibi abartılı aksesuarlar terk edilmiştir, fakat
bunun Lykurgos’un kararnameleri gibi resmî yollarla mı yoksa değişen zevklerle mi
gerçekleştiği belli değildir.
Orta Komedya’nın nasıl bir izlenim bıraktığı muğlaktır. Siyasi eleştirinin kaybolduğuna
ve mitolojik parodinin popülerleştiğine dikkat çekilmiştir. Aristoteles ise (Eth. Nic. 4.6, 1128a
22 vd.) Eski Komedya’daki küfürlü konuşma yerine imanın geldiğini söyler. Ancak elde tam
oyunlar olmadığından ve sadece fragmanlardan bir fikir edinmek zordur. Bununla birlikte ele
aldığı konular açısından Eski Komedya ile çarpıcı farklar görülmektedir. Siyasi temalı oyunlar
özellikle dönemin ilk yarısında hâlen yazılıyor (Eubolos’un Dionysos’u ve Mnesimakhos’un
Philippos’u), Demosthenes ve Kallimedon gibi politikacılar alay konusu ediliyordu. Eski
Komedya’da olduğu gibi filozoflar teşhir edilmekte ve görüşleri komik bir biçimde
saptırılmaktaydı; bunda Platoncular ve Pythagorasçılar başlıca hedefler olarak seçilmişlerdir.
İlk dönemlerde Eski Komedya geleneği devam ettirilerek mitolojik burleske ağırlık verilmiştir:
Siyasi ima taşıyan ya da taşımayan mitolojik hicivler ve tragedyaların komik versiyonları iki
ana gruptur. Amaç genellikle bir efsaneyi çağdaş şekilde yorumlamaktır. Böylece mesela Hera
Linos’un klasik yazarlar kütüphanesinden bir kitap seçer (Alexis fr. 140 KA=135 K) ve Pelops
Pers kralının kızarmış develeri yanında Yunan öğünlerinin yavanlığından yakınır (Antiphanes
fr. 172 KA=170 K). Bulmacalar, yemek ve şölenlerin uzun tasvirleri ve yanlış kimlikten doğan
komik durumlar da popüler konular arasındadır. Fragmanlar ve oyun isimleri günlük yaşamın
detaylarına duyulan ilgiyi göstermektedir. Bunun nedeni aşk ilişkiler ve sahtekârlık gibi az çok
makul günlük deneyimleri doğrudan hayattan alınmış standart karakterler -aşçılar, asalak tipler,
kadın satıcıları, askerler, metresler, aksi ya da açgözlü ihtiyarlar, âşık gençler- aracılığıyla
yansıtan olaylardır. Asker ya da asalak gibi tiplemelerin kökenleri Eski Komedya’ya kadar
izlenebilmekle birlikte MÖ 4. yüzyılın ortalarından itibaren diğerleri oyunlarda yerini almıştır.
Yeni Komedya: MÖ 4. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan ve 3. yüzyılın
ortasından sonra düşüşe geçen Yeni Komedya oyunları öncelikle Atina’da sahnelenmek üzere
yazılmıştır. Önde gelen yazarları Philemon, Menandros, Diphilos, Philippides, Poseidippos ve
Apollodoros’tur. İlk üçü, özellikle Menandros, dönemin önde gelen yazarları olarak kabul
edilir. Menandros’un oyunları MS 7. yüzyıla kadar yaygın olarak dolaşımda kalmıştır, ancak
elde büyük oranda fragmanlar ve Plautus ile Terentius’un Latince uyarlamaları bulunmaktadır.
Atina yine merkez olmakla birlikte, ele geçen çok sayıda pişmiş toprak tiyatro maskeleri ve
tasvirler gezici Dionysos sanatçılarının varlığına işaret etmektedir. Atina vatandaşlığı ve evlilik
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kanunları birçok oyununun parçası olmasına rağmen, karakterlerin, durumların ve ilişkilerin
sunuluş tarzı Atina dışındakilerin de anlayabileceği tarzda evrensel insan deneyimlerine
dayanmaktadır. Siyasi göndermeler nadirdir ve farazi bireylerin özel ya da aile yaşamları daha
önemlidir. Sosyal gerilimler (zengin-fakir, şehir-kırsal, vatandaşlar-yabancılar, özgü-köle,
kadın-erkek, ebeveynler-çocuklar) mevcuttur, ancak belirli bir zaman ya da yere bağlı
değillerdir. Aşk ve kara sevda (her zaman heteroseksüel) ile bunların her güçlüğün üstesinden
geldiğine dair mesajlar ağırlık kazanır. Bunun yanında bilhassa Menandros, kişisel ilişkilerin
sempatik tasvirlerine ilaveten cahillik, yanlış anlama ve önyargıdan kaynaklanan sorunları
anlatmada başarılıdır.

Resim 34: Menandros Büstü
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Menander_Chiaramonti_Inv1453.jpg
) ve yazarı tiyatro maskeleriyle gösteren bir kabartma
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Arte_romana,_menandro_e_le_nuove
_maschere_della_commedia,_40-60_circa.JPG)
Yazarların yetenekleri kısmen bilindik malzemeye taze bir yaklaşım getirmesinde yatar.
Bazı açılardan komedya MÖ 4. yüzyılın sonunda daha basit ve uysal hâle gelmiştir: Vezinde
çok az çeşitlilik vardır, koro perde aralarını belirmekten fazlasını yapmaz, müstehcenlik azdır
(aktörlerin kostümleri phallos içermez) ve Eski Komedya’nın canlı fantezilerine rastlanmaz.
Standart karakterler (aşçı, asker, asalaklar) ve durumlar (uzun süredir kayıp çocukların
bulunması) varlığını koruduğu gibi döneme ait pişmiş toprak komedya maskeleri de Iulius
Pllux’un Yeni Komedya’dan kırk dört maskeyi anlattığı eserindeki (Onom. 4.143-54)
örneklerle uyuşacak şekilde standartlaşmıştır.
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Dionysos Sanatçıları
Gezgin, Yunan aktör ve müzisyenlerinin MÖ 3. yüzyılda kurdukları güçlü loncalara
verilen genel isimdir. En önemlileri MÖ 112’de kurulmuş Argos ile Thebai merkezli Isthmos
ve Nemea; ilk kez MÖ 279 / 278’de adı geçen Atina; İskenderiye ve Ionia ile Hellepontos
loncalarıdır. Kuruluşları MÖ 4. yüzyıldan itibaren hem Yunanistan hem de Helenistik
krallıklarda Attika tarzı oyunlara yönelik taleple ilişkilidir. Buralarda krali hamiliklere giren
loncalar şehir adına performanslar düzenleyerek üyeleri için özellikle seyahatlerinde
dokunulmazlık, askerî hizmetlerle yerel vergilerden muafiyet gibi ayrıcalıklar sağlamışlardır.
Bağımsız şehir devletleri gibi kendi meclisleri, memurları, elçileri, Dionysos’a kutsal kült
cemaatleri, temenosları, rahipleri, şenlikleri mevcuttur. Romalı imparatorlar, bilhassa da
Hadrianus loncaların hamileri olmuşlar ve MS 123’ten Diocletianus’a kadar görülen
imparatorluk çapında bir lonca olarak birleşmelerine öncülük etmişlerdir.
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Uygulamalar
Öğrenci Euripides, Sophokles, Aristophanes, Menandros gibi antik tragedya ve
komedya yazarlarını okumalıdır. Vazo resimlerinde sahne sanatlarına dair çeşitli betimler
mevcuttur. Ayrıca tiyatro mimarisini inceleyerek seyircinin deneyimlerini daha iyi anlama
imkânı bulacaktır. Antik oyunların modern tiyatro ve sinema versiyonlarını izleyerek konu
hakkında bilgisini arttırabilir. Ayrıca eğer mümkünse antik tiyatroları gezmesi tavsiye edilir.
Aşağıdaki modern kaynaklarla ileri düzey okuma yapabilir:
Csapo, E. Actors and Icons of the Ancient Theater, Wiley-Blackwell, Londra, 2010.
Csapo, E. ve diğerleri (ed.), Greek Theatre in Fourth Century BC, De Gruyter, Boston,
2014.
McDonald, M. – Walton, J.M. (ed.), The Cambridge Companion to Greek and Roman
Theatre, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
The Oxford Classical Dictionary, 19963.
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Uygulama Soruları
1) Komedya ve tragedya nasıl doğmuştur?
2) En önemli tragedya ve komedya yazarları kimlerdir?
3) Tragedya ve komedyanın konuları nelerdir?
4) Yunan tiyatro mimarisinin özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tragedya özellikle MÖ 5. yüzyıl Atina’sıyla özdeşleşmiştir, fakat bu yüzyıldan elimizde
sadece bir oyun vardır. Bununla birlikte MS 2. yüzyıl kadar birçok çok sayıda tragedya
yazılmıştır. MÖ 6. yüzyılın sonundan itibaren tragedyaların genellikle Dionysos Eleuthereus
(Şehir Dionysia’sı) festivalinde sahnelenmiştir. Günümüze gelen tragedyaların konuları MÖ 5.
yüzyıl seyircilerine epik şiirlerden tanıdık gelen kahraman efsanelerinden alınmıştır. Oyunlar
konularını efsanede almakla birlikte Atina’nın yaşadığı güncel sorunları yansıtmaktadır. MÖ 5.
yüzyılda Atinalı Sophokles, Aiskhylos ve Euripides üç büyük klasik yazar olarak kabul
edilmekle birlikte, Atina dışında tragedyaya olan ilgi erken tarihlerden itibaren
izlenebilmektedir. Komedya Yunanca komodoi (komos şarkıcıları) kelimesi komostan, yani
“neşeli şarkılar söyleyip davranan erkekler grubu”ndan gelmektedir. Bütün bunlar komik bir
erkekler korosunun Şehir Dionysiası’nın arkaik özelliği olduğunu göstermektedir, ancak bunun
ne zaman dramatik bir karakter kazandığı açık değildir. Komedyanın konuları genellikle hayal
ürünü ve gerçek dışıdır. Zaman akışına riayet edilmemesi, sahne değişimleri aksiyonda
herhangi bir toptan kopuş olmadan meydana gelmesi (gerçekten birbirinde çok uzak yerler
sahnede bitişik gösterilebilmektedir) ve seyirciye, tiyatroya ve performans vesilesine
göndermeler yapılması açısından, bizim anladığımız şekilde bir komediden ziyade taklitler,
varyete ya da sessiz sinema tarzında performanslara benzerler. Çağdaş toplumdaki önemli
insanlar yerilir, alaylara konu olur ve bunların parodisi yapılır. Bunlar bazen kendi isimleriyle
anılan ünlü şahsiyetlerdir. Siyasi figürler, her zaman komedya için önemli bir kaynaktır ve bu
kararnameler önlenmeye çalışılmışsa da pek etkili olmadığı anlaşılmaktadır. Siyasi figürler gibi
mitoloji ve tanrılar da Eski Komedya’da saygısızlığa maruz kalırlar. Cinsel içerikli şakalar ve
sözler konusunda yazarlar oldukça özgür davranmıştır. Aktörler grotesk maskeler takarlar ve
kostümleri komik etki yaratmayı amaçlayan abartılı yapay ögeler (göbek ve phallos gibi) içerir.
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Bölüm Soruları
1) Tragedya nereden çıkmıştır?
a) Pantomim
b) Sokak performansları
c) Dionysos ilahileri
d) Taklitler
e) Panathenaia
2) Yunan tragedyasının üç büyük yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a) Arion, Menandros, Apollonios
b) Sophokles, Aiskylos, Euripides
c) Thespis, Pratinas, Phrynikos
d) Suda, Athenaios, Aristophanes
e) Megakles, Perikles, Ion
3) Konusunu mitoloji yerine güncel olaylardan alan tragedya aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Persler
b) Peloponnesos Savaşları
c) Atlılar
d) Fenikeli Kadınlar
e) Ion
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4) Tragedyalar kaç aktörle oynanır?
a) 7
b) 2
c) 5
d) 4
e) 3
5) Tragedyalar genellikle hangi vezinle yazılmıştır?
a) Heksametron
b) Aulos
c) Dithyrambos
d) Proagon
e) İambos triametron
6) Komedya teriminin kökeni nereden gelir?
a) Komos
b) Komodoi
c) Komastes
d) Kamares
e) Kataphraktes
7) Eski Komedya’nın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aiskhylos
b) Aristophanes
c) Menandros
d) Antiphanes
e) Aristoboulos
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8) Yeni Komedya’nın Eski Komedya’dan başlıca farkı nedir?
a) Evrensel insan deneyimlerine yer vermesi
b) Daha fazla siyasi gönderme içermesi
c) Cinselliğin daha fazla öne çıkarılması
d) Aktör sayısının arttırılması
e) Koronun kaldırılması
9) En önemli Yeni Komedya yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Theogonis
b) Philemon
c) Diphilos
d) Menandros
e) Poseidippos
10) Yeni Komedya’yı kendi oyunlarına uyarlayan Latin yazarları kimlerdir?
a) Cicero, Livius
b) Martialis, Iuvenalis
c) Atticus, Seneca
d) Propertius, Boethius
e) Plautus, Terentius
Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) e, 5) e, 6) a, 7) b, 8) a, 9) d, 10) e
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9. OLİMPİYAT OYUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Olympia Kutsal Alanı
9.2. Müsabakalar
9.3. Atletler

203

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Olimpiyat Oyunları’nın kökeni nedir?
2) Yunan toplumunda fiziksel kuvvet ve güzellik hakkındaki düşünceler neydi?
3) Antik Olimpiyat Oyunları’nın moden oyunlarla benzerlikleri nelerdir?
4) Olimpiyat Oyunları’nın siyasi ve toplumsal önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Olympia Kutsal Alanı

Kazanım

Müsabakaların yapıldığı
alanın mimari ve topoğrafik
özellikleri

Müsabaka kategorileri
Müsabakalar

Modern Olimpiyat Oyunları
ile karşılaştırmalar
Sporun Yunan dünyasındaki
önemi

Atletler

Atletlerin Yunan
toplumundaki konumları,
hayatları ve antremanları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Modern ve antik kaynakların
okunması
Olympia kutsal alanının
mimari özelliklerinin
anlaşılması
Modern ve antik kaynakların
okunması
Vazo resimlerinin ve atlet
heykellerinin incelenmesi
Modern ve antik kaynakların
okunması
Vazo resimleri ve yazıtların
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Olympia



Atletizm



Boks



Koşu



Marathon



Uzun atlama
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Giriş
Modern Olimpiyat Oyunları’nın esin kaynağı olan antik Olimpiyat Oyunları;
Yunanların bir araya gelerek oyunlar boyunca ihtilaflarını bir kenara bıraktıkları önemli bir
kültürel ve sportif bir olaydı. Uzun atlama, koşu, maraton, boks gibi bugün hâlen Olimpiyat
dalları arasındaki müsabakaların temeli antik Yunanistan’da atılmıştır. Olimpiyatlar sadece
atletizmden ibaret olmayıp bunun dışında şiir, şarkı ve tiyatro performansları gibi çeşitli
kültürel etkinlileri de barındırmaktaydı. Antik dünyada Olimpiyat Oyunları bir tane değildi; en
ünlüsü olan Olympia dışında Pythia, Isthmos, Nemea oyunların düzenlendiği diğer önemli üç
merkezdi. Daha sonra şehirler kendi çaplarında çeşitli atletizm müsabakaları düzenlemeye
başlamışlardır. Yunanlar beden güzelliğini ruh güzelliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
ettiklerinden müsabakalar çıplak yapılıyordu. Kadınlara ait bir branş yoktu ve seyirci olarak
katılmaları yasaktı, ancak kaynaklardan kadınların kendilerine ait oyunlar tertiplediği
bilinmektedir. Bununla birlikte oyunlar Yunan dünyasının tamamına açık değildi. Aslen Yunan
olmalarına rağmen, her zaman klasik Yunan kültürünün dışında görülmüş olan
Makedonyalıların oyunlarına iştirakine uzun süre izin verilmemiştir. Yine de genel olarak
bakıldığında Olimpiyat Oyunları, Yunanların ulus bilincini pekiştiren, şehirlerin diplomasi
yaptıkları, kültürel bağlarını sağlamlaştıran etkinliklerdir. Oyunlar daha sonra diğer şehirlerde
de popüler olmuş ve farklı yerlerde oyunlar düzenlenmiştir. Bugün olduğu gibi antik
Yunanistan’da zafer kazanan atletler şöhretli ve varlıklı ünlüler olarak selamlanıyorlardı.

Harita 14: Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği dört büyük merkez
(Young, A Brief History of the Olympic Games)
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Her ne kadar modern kullanıma “Olimpiyat Oyunları” olarak geçmişse de Yunanların
Olympiakoi Agones adını verdiği faaliyetlerin bildiğimiz anlamda spor ya da oyunlarla çok az
ilgisi vardır veya hiç yoktur. Yunanca agones kelimesi “mücadele” ya da “rekabet”
anlamındadır. Öte yandan “oyun” kelimesini doğrudan karşılayan paizein ise “çocuk” (pais)
kelimesinden gelmekte, yetişkinlerin masaüstü oyunları, müzik, top oyunları için
kullanılmaktadır; Olimpiyat Oyunları’ndaki atletizm yarışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Antik
Yunanistan’da atletizm öncelikle yetişkin erkeklere ait bir faaliyetti ve Ksenophon tarafından
aktarılan Perslerin takım oyunlarının (Cyr. 1.2.12; 1.6.18) aksine Yunan idealinde amaç
Pindaros’un da belirttiği gibi “diğer atletlerin arasından sıyrılmak” ya da şairin deyimiyle en
iyisi olmak üzere “seçkin” bir konuma erişmekti (Nem. 7.7-89). Yunan atletizm müsabakaları
prensipte her zaman bireysel mükemmellik arayışı anlamına geliyordu.
Pindaros’a göre Zeus’un onuruna yapılan Olimpiyat Oyunları, kahraman Pelops’un Pisa
Kralı Oinomaos ile yaptığı araba yarışının şerefine düzenlenmeye başlamıştır (Ol. 1.67-88),
fakat aynı Pindaros ahırlarını temizlemesi karşılığında kendi taleplerini yerine getirmeyen
Augeias’ı öldürüp aldığı ganimetlerle Olympia yakınındaki Pisa’da dört yıllık bir festival kuran
Herakles’in festivali kurduğunu da söyler (Ol. 10.24-77). Homeros Olimpiyat Oyunları’ndan
bahsetmemekle birlikte atletizm müsabakalarına yer vermiştir. En bilineni Akhilleus tarafından
düzenlenen Patroklos’un cenaze oyunlardır (Il. 23.256-897). Müsabakalarda galiplere verilecek
ödüller athlata olarak geçer ve en büyük ödül araba yarışlarına ayrılmıştır. İkinci büyük
müsabaka boks, üçüncüsü güreştir. Bunların dışında bir tür eskrim, ağırlık fırlatma, okçuluk ve
cirit atma dallarına rastlarız. Odysseia’da ise Odysseus’un karşılaştığı Phaiaklar boks, güreş,
koşu, uzun atlama ve disk fırlatmadan ibaret oyunlar düzenlerler (8.100-214). Bütün bunlar en
azından Homeros zamanında atletik müsabakaların Yunan toplumunda yer ettiğini
göstermektedir.
Arkeolojik açından Olympia’da Miken dönemi buluntuları bulunmamakla beraber, MÖ
10 - 8. yüzyıllara ait binlerce hayvan figürü kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Sit alanı görünüşe
göre başından beri Zeus’a aitti ve aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’yla ilişkili bazı efsanelere
karışan kahraman Pelops’un mezarı da burada bulunuyordu. Olympia’daki oyunların
geleneksel başlangıç tarihi olan MÖ 776’dan birkaç on yıl sonra diğer üç büyük festival
kurulmuştur: Delphoi’daki Pythia (MÖ 582), Korinthos’ta Isthmia (MÖ 582) ve Nemea (MÖ
573). Dört festivalde de birinci gelen atletler periodonikes ya da “tur galibi” unvanını alıyordu.
MÖ 566’da Atina’da düzenlenmeye başlanan Panathenaia festivalinde oyunlar dört büyüklerle
aynı kategoride yer almamasına rağmen en önemli beşinci organizasyon olarak kendine yer
edinmiştir. Olympia’daki galiplerin listesi MÖ 776’dan MÖ 217’ye kadar korunmuştur.
Theodosius tarafından pagan kökenli oldukları gerekçesiyle oyunlar MS 393’te yasaklamıştır.
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9.1. Olympia Kutsal Alanı
Olympia’daki Zeus kültü 10. yüzyıl içinde kurulmuş ve buraya bir sunak inşa edilmiştir.
MÖ 8. yüzyılın ortalarında burada tanrıya saygının bir göstergesi olarak oyunların yapılmasına
karar verilmiştir. Olimpiyat Oyunları’nın antik kaynaklardaki geleneksel tarihi olan MÖ 776
arkeolojik kanıtların sunduğu verilerle ciddi şekilde çelişmemektedir. MÖ 700’den sonra
oyunların popülaritesinin arttığı anlaşılmaktadır, zira Ağustos’ta yapılan festivalde seyircilerin
su ihtiyacını gidermek üzere stadionun kuzeyinde su kuyuları açılmıştır. Kutsal alanın en
önemli ögelerinden biri “kutsal zeytin ağacı”ydı. Pindaros bu ağacın Herakles tarafından
Hyperboreoi’un ülkesinden kaçırıldığını söyler (Ol. 3). Ağacın kutsal alana nasıl ve ne zaman
geldiği belli değildir, ancak kaynaklar yarışma galiplerine ödül olarak bundan kesilen dalların
verildiğini söyler. Hyperboreoi’un hastalık, yaşlılık ve savaş tecrübe etmediği düşünülürse (Pin.
Pyth. 10.36-44) ağacın sembolik anlamı olduğu açıktır. MÖ 600’e tarihlenen Hera Tapınağı ve
birkaç hazine binası dışında, en erken yapılar MÖ 6. yüzyılın ortalarında yapılmış bouleuterion
ve pyrtaneiondur. Muhtemel idari işlevlerinin yanında bouleuterion aynı zamanda atletik
müsabakaların sonuçlarına dair itirazları da karara bağlıyordu. Meclis oyunların organizatörleri
ve başyargıçları Hellanodikai, yani “Yunanların jürileri” tarafından yönetilmekteydi. İlk
zamanlar Pisa ve Elea olmak üzere iki yargıç varken, MÖ 5. yüzyılda bu sayı dokuza
çıkarılmıştır. Olympia tam anlamıyla bir şehir sayılmamasına rağmen bir belediye binasına ya
da pyrtaneiona sahipti. Burada hane ocağının tanrıçası Hestia’nın sunağı yer almaktaydı. Yerel
sakinler kendi evleri için buradan ateş alabiliyordu. Ateşin sönmesi durumunda, ocak başka
yerden alınan bir ateşle değil, doğrudan güneş ışınlarıyla yeniden yakılmaktaydı.
Oyunlar dört yılda bir Ağustos ya da Eylül’de yapılmaktaydı. En büyük dinî seremoni
Zeus sunağında yapılan kurban töreniydi (Paus. 5.13.8). Yarışmacılar Elis’ten Olympia’ya
kadar yürüyen bir alayda kendilerini gösteriyorlardı ve ardından hem atletler hem de jüri üyeleri
oyun kurallarını gözeteceklerine dair bir yemin ediyorlardı. MÖ 472’den itibaren pentatlon ve
at / araba yarışlarından sonra genç erkek müsabakaları, ardından yetişkin koşu, güreş, boks,
pankration, son olarak zırhlı koşu yapılmaktaydı. Atletlerden festivalde yarışmadan önce Elis’te
otuz gün boyunca antrenman yapmaları talep ediliyordu. Müsabakalardan önce seribaşı
uygulaması yapılıyor ve daha iyi rakipler başarılı olmaları beklenmeyenlerle eşleştiriliyordu;
böylece en iyi atletleri birbirleri arasında yarışarak erken elenmelerinin önüne geçilirken,
ortalama bir yarışmacı sadece çok daha kötü atletlerle eşleşerek final turlarına kalabilmekteydi.
Koşu müsabakaları için ise “seçmeler” yapılıyor ve sadece birinci ya da ilk birkaç koşucu bir
sonraki elemeye kalıyordu. MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında gençler kategorisi oluşturulunca
memurlar yaş gruplarını belirlemek için bir tür ön oturum yapmaya başlamıştır. Doğum
sertifikası gibi bir belge bulunmadığından memurlar adayların yaşlarını kendi gözlemlerine
dayanarak belirliyorlardı. Katılımcı sayısı ve popülarite arttıkça Olimpiyat Oyunları’nda da
bazı değişiklikler meydana gelmiştir: Yukarıda da belirtildiği gibi Hellanodikai sayısı ikiden
dokuza çıkarıldı. Çok fazla atlet ve müsabaka olduğundan atletler akşam saatlerinde yarışmaya
başlamışlardır. Böylece festivale ayrılan zaman bir ya da iki günden dört - beş güne çıkmıştır.
Buna paralel olarak kutsal alan mimari açından da gelişme göstermiştir. Oyunlar göz önünde
tutularak en az iki gymnasion, at yarışı parkuru ve Hellenodikai’ın oyunlardan 10 ay önce
kalmaya başladığı yeni bir bina inşa edilmiştir. Ancak en önemli, fakat geçici değişim,
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Olimpiyat Oyunları süresince Yunanların kendi aralarındaki savaşları sürdürmemesine dair
alınan MÖ 476 tarihli karardı, ancak bu uygulamanın ömrü çok kısa sürmüştür. MÖ 470’lere
gelindiğinde sit alanında daha kapsamlı bir inşa programı başlamış, örneğin bouleuterion iki
kat büyütülmüştür. Yeni hazine binaları inşa edilmiş ve aynı zamanda Dünya’nın Yedi
Harikası’ndan biri olan Zeus kült heykeli de yapılmaya başlanmıştır. Heykele ev sahipliği
yapan 30 m genişliğinde 70 m uzunluğundaki tapınağın inşasına ne zaman başlandığı
belirsizdir, fakat MÖ 456’da bitirilmiştir.

Resim 35: Olympia Kutsal Alanı’nın planı
(Young, A Brief History of the Olympic Games)

9.2. Müsabakalar
Olympia’daki oyunlara müzik yarışmaları yapılmamakla birlikte, geleneğe göre Pythia
oyunları MÖ 582’de atletizm oyunları tanıştırılana kadar müzikal performanslarla sınırlıydı.
Bazı festivaller oğlan çocukları, gençler ve yetişkin erkekler olmak üzere üç yaş kategorisine
sahipti, fakat bunların yaş sınırları bilinmemektedir. Bazı oyunlar Olympia’da bulunmayan
dallara sahipti, fakat Olympia’daki tüm branşlar diğerlerinde temsil ediliyordu; dolayısıyla
oyunlar arasında ciddi bir uyuşma vardı. Günümüzde büyük dinlerin etkisiyle toplum içinde
çıplaklık utanç ve rahatsızlık verici bir hareket olarak algılanmaktadır, ancak Yunan atletler
seyirciler önünce çıplak yarışmaktaydı. Yunanların kültürel geçmişinde çıplaklığa karşı
mesafeli bir duruş asla olmamıştı; tanrılarını bile çıplak betimlemişlerdi. Yunan kültürü beden
güzelliğini ruh güzelliğinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiğinden çıplak yarışmak
onlar için doğaldı. Nitekim Yunanların bizim atletizm dediğimiz faaliyetler için kullandığı
gymnasion kelimesinin sözlük anlamı, “çıplak yapılan şeyler” idi ve gymnos etimolojik olarak
“çıplak” anlamına gelmektedir.
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Koşu: Geleneğe göre 200 metrelik (Olympia’da 192,27 m) stade koşusu MÖ 776’daki
Olimpiyatlar’da düzenlenmiş ilk ve tek müsabakadır. Beklenileceği gibi koşu tarzı görünüşe
göre bugünkünden farklı değildi. Antik kaynaklar koşuda kaç tur atıldığını söylemezler ve
modern tahminler de çok çeşitlidir, fakat 3.845 m’ye karşılık gelen 20 tur yaygın olarak kabul
edilmektedir. Koşuların yapıldığı stadion günümüz atletizm alanlarından farklı bir plana
sahipti; iki kat uzun ve yarım kat genişti. Atletler boş alan etrafında koşmuyordu; sadece
koşucular için yan yana sıralanan kulvarlar mevcuttu. Dolayısıyla modern stadyumlarda olduğu
gibi sürekli geçmeleri gereken dönüşler bulunmuyordu. Bununla birlikte Nemea stadionundaki
kazılarda, yapının kuzey ucunda uzak olmayan bir noktada bulunmuş direk çukurunun dönüş
noktası işlevi gördüğü düşünülmektedir. Muhtemelen uzun mesafe koşucuları için bu türden bir
düzenlemeye gidilmiştir, ancak 400 m koşusunda (diaulos) atlet bunların etrafında kesin bir
dönüş yapmak zorunda kalacaktı. Bu branşta her koşucunun ayrı dönüş noktası olduğu
düşünülmektedir, aksi takdirde aslen sürat koşusu olan diaulosta tek bir dönüş direği ciddi
tıkanıklığa yol açacaktı.

Resim 36: Siyah Figürlü Vazo Üzerinde Koşan Atletler
(Christiensen, A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity)

211

Resim 37: Olympia Stadionunda Koşucuların Başlama Noktası
(Young, A Brief History of the Olympic Games)
Isthmos ve Kos’taki festivallerde Olympia’da bulunmayan bir 800 m koşusu yer
almaktaydı (Bacchyl. 10.25). Adından ötürü (hippios) ve mesafenin ne sürat ne de uzun mesafe
koşusuna uygun olması yüzünden insanlardan ziyade atların yarıştığı düşünülmektedir.
Olympia’da MÖ 520’de eklenen son koşu branşı hoplites ya da “silahlı koşu”dur. Bunda
atletler bir miğfer ve kalkan kuşanmış olarak diaulos mesafesi olan 400 m’yi kat ediyorlardı.
Erken tarihlerde baldır zırhları giydikleri görülmekle birlikte MÖ 5. yüzyılın ortasından itibaren
buna son verilmiştir. Bunlar normal atletler gibi zırhları dışında çıplak koşuyorlardı ve silah
taşımaları yasaktı.
Vazo resimleri, atletleri iki farklı başlangıç pozisyonunda gösterir. İlkinde atletler
ellerini öne uzatmış hâlde bir ayakları diğerinden birkaç santim ileriye atılmış hâlde beklerler.
İkincisinde bacaklar ve ayaklar aynı hizada olup dizler hafifçe kırılmıştır. Olympia ve diğer
yerlerdeki stadionların zeminlerinde, üzerilerine yatay yivler işlenmiş taş eşikler vardır.
Genelde birkaç santimetreyle birbirinden ayrılmış iki yiv bulunur ve açıkça başlangıç çizgisi
olarak işlev görürler. Birçok antik kaynak, koşuları başlatmak için kullanılan hyspleks adında
bir araçtan bahseder. Görünüşe göre bu bazen koşucuların eşit mesafede durmaları için önlerine
gerilmiş bir iptir ve bir mekanizmayla bırakıldığında yarış başlar.
Pentatlon: Antik pentatlonun günümüzde aynı adla anılan branşla herhangi bir ilgisi
yoktur, ancak onun gibi atletlerin birden fazla branşta yarıştığı bir güne yayılan bir
müsabakadır. Birkaç branşın birleşmesinden meydana gelir: disk fırlatma, uzun atlama, cirit
atma, 200 m koşusu ve güreş. Bu branşın nasıl ortaya çıktığı ve galiplerin nasıl belirlendiği
konusunda elimizdeki veriler azdır. Bir yarışmacı tarafından üç kez mağlup edilen bir diğerinin
elendiğine dair en popüler teoriyle ilgili doğrudan kanıt bulunmamaktadır. Erkek çocukların
katıldığı bir pentatlon yarışması Olimpiyat Oyunları’nın ilk zamanlarında düzenlenmiş, fakat
kısa sürede kaldırılmıştır. Nemea dışında Delphoi ve diğer yerlerde varlığı bilinmektedir.
Disk Atma: Özgün bir Yunan icadı olan bu branşla ilgili olarak kazılarda ele geçmiş
diskler malzeme ve ağılık bakımından farklılıklar gösterir. Genelde taş ya da metalden
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yapılmışlardır ve ağırlıkları 2 - 4 kg arasında değişmektedir; ortalama 2 kg’dan biraz daha
fazlasına eğilim gösterir. Yarışmayla ilgili asıl sorun, atletlerin günümüzde olduğu gibi
fırlatmadan önce kendi çevrelerinde tam bir dönüş yapıp yapmadıklarıdır. Vazo resimlerinde
disk atıcılarının ağırlıklarını ayaklarına dağıtmış hâlde betimlenmeleri ve vücudunu
döndürmeden yapılacak atışlarda yarışmacıların dengelerini kaybetme ihtimalleri modern
tekniğin kullanıldığını düşündürür.
Uzun Atlama: Atletizm yarışmaları arasında nasıl yapıldığı en çok tartışılan daldır.
Bunun sebebi antik kaynaklarda Krotonlu Phayllos ile Spartalı Khionis’in neredeyse 15,30
metre atladıklarına dair raporlardır. Bunun nasıl başarıldığına dair çeşitli açıklamalar
getirilmiştir, ancak çağdaş görsel sanatlar, hatta yazılı metinler günümüzdekine benzer bir uzun
atlamanın yapıldığına işaret etmektedir. Dolayısıyla söz konusu 15,30 metrelik iki atlayışın
asılsız olduğu kabul edilmelidir. Diğer bir konu da atletlerin ellerinde halteres denilen
ağırlıklarla atladıklarını gösteren betimlerdir. Aristoteles bunların atletlerin daha uzağa
erişmelerine yardım ettiğini söylese de (Arist. Gen. An. 705a; Philostr. Gym. 55), fazladan
ağırlıklarla daha uzun nasıl atlanabildiği merak konusudur. Atletlerin ağırlıklarla atlama
tekniklerini yüzyıllar boyunca geliştirdikleri düşünülmelidir. Nitekim 19. yüzyılda yapılmış bir
deneyde bu şekilde eğitilmiş bir atlet yaklaşık 9 m atlamayı becerebilmiştir. Diğer bir unsur ise
yüksekliktir. Eğer atlet doğru zamanda kendini havaya bırakırsa ağırlıkların kendisini daha
uzağa fırlatması mümkündür. Atlet atlama noktasına doğru yavaşlayacaktır fakat hızdaki
düşüşe karşı atlama sırasında ağırlıkları vücudun gerisinde tutarak fazladan bir itki
sağlayacaktır. Nitekim hız ve atlama zamanının önemi, görsel sanatlarda bir flütçünün belirli
bir ritim yakalanması amacıyla atlete eşlik etmesinden anlaşılmaktadır.

Resim 38: Kırmızı Figürlü Sykphos Üzerinde Elinde Ağırlıklarla Uzun Atlamay Hazırlanan
Atlet
(Young, A Brief History of the Olympic Games)
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Cirit: Görsel sanatlar bugün kullanılanlardan daha hafif bir ciritle yarışıldığını
düşündürmektedir. Uzun atlamada olduğu gibi Yunanlar burada da mekanik destek almışlardır.
Atlet cirit ortasına yaklaşık 30 cm’lik bir deri şerit sarar ve ucunu da ilmek yapar. Ardından iki
parmağını ilmekten geçirir ve ciridi tutarken ilmeği gergin tutar. Yunanlar ankyle adını
verdikleri bu kayışı diğer eski Avrupa halkları gibi savaş ciritlerinde de kullanıyorlardı. Kayış
ciridin serbest kalma noktasını atletin kol uzunluğundan birkaç santimetre daha uzağa taşır ve
daha önemlisi kayışın fırlatma anında serbest kalması ciride büyük bir dönüş hızı kazandırarak
top mermilerindeki yivlerin yaptığı gibi düzgün şekilde uzağa gitmesine imkân tanır. Yapılan
deneyler mesafenin %15-35 arasında arttığını göstermiştir.
Güreş: Güreş, Yunan toplumunda özgür doğmuş tüm erkek vatandaşların yaptığı tek
atletizm dalıdır. Yunan erkekleri şehirlerindeki palaestralara giderek istedikleri zaman bu
sporu icra edebiliyorlardı. Palaestra oldukça büyük kare planlı, merkezî avlu etrafında çeşitli
faaliyetler için ayrılmış mekânları bulunan yapılardı. Bunlar çoğunlukla genç erkeklerin fiziksel
eğitimine hizmet veriyordu.
Modern greko-romen stili güreşin Antik Yunan güreş tarzıyla bir ilişkisi yoktur ve
sporun doğası gereği kuralları da gevşek tutulmuştur. Amaç rakibi sırtı, kalçası ya da omuzu
kumlu zemine gelecek şekilde devirmekti; taraflardan biri üç kez bu şekilde devrilirse mağlup
sayılıyordu. Mısır’dan bir papirüs (Pap. Oxy. 3.266) güreş antrenmanları için “Yanında dur ve
başını sağ kolunun arasına al; kollarını etrafına dola; sağından altından sıyrıl, solundan altına
gir.” türünden bazı direktifler içerir.
Boks: Yunan dünyasındaki en erken boks tasviri Thera adasındaki Akrotiri
yerleşmesinde Beta Evi’nin B1 odasında bulunan duvar resimlerinde görülmektedir (MÖ 1600
civarı). Yunan boksunun kuralları günümüze göre oldukça tuhaftır: Raunt yoktur; rakiplerden
biri artık devam edemeyene ya da çekildiğini resmen açıklayana kadar devam eder. Sıklet
kavramı da bulunmamaktadır; normal ölçülerdeki erkekler ve oğlanlar arasında müsabakalar
yapılıyordu, fakat festivallerde sadece ağır sıklet boksörlerin yarışmasına izin vardı.
Panathenaia vazolarında da oldukça iri boksörler resmedilmiştir. Yine vazo resimlerine
bakılacak olursa tüm yumrukların baş bölgesine savrulduğu görülmektedir; vücudun diğer
kısımlarına atılan yumrukların normal bir karşılaşmanın parçası olup olmadığına dair çok az
delil vardır ya da hiç yoktur. Boksörler berelenmeleri önlemek için ellerine, parmakları açık
bırakacak şekilde avuçlar ve dirseklerle avuç arasını koruyan işlenmemiş deri şeritleri
(himantes) sarıyorlardı. Bunlar yumruğun şiddetini azaltmak yerine boksörün ellerini
korumaya yöneliktir. Müsabakaların sert ve kanlı geçtiği vazo resimlerinden ve dövüş sırasında
hayatını kaybeden boksörlere değinen antik kaynaklardan bilinmektedir.
Pankration: “Her türlü güç” anlamına gelen bu spor dalı günümüz pankreas güreşiyle
karşılaştırılır. Bu boks, güreş ve sokak dövüşünün sert bir karışımından oluşan ve rakibin artık
devam edemediği ya da resmen çekildiği zaman sona eren bir daldır. Kaynaklar sadece iki
hareketin yasak olduğunu bildirmektedir: Göz çıkarma ve ısırma. Arkaik ve klasik dönemlerde
pankration diğerlerinden daha önemli değildi, fakat sonraki yüzyıllarda içerdiği şiddet
yüzünden giderek daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Gençler arası pankration ise uzun süre
sonra Pythia’da MÖ 346, Olympia’da ise MÖ 200’de yarışmalara dâhil edilmiştir.
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Resim 39: Beyaz Zeminli Bir Hydria Üzerinde Pankration Sporcuları
(Young, A Brief History of the Olympic Games)
At Yarışları: Her ne kadar Yunanlar bunların insan sporlarından farklı görmüşlerse de
birbirilerini tamamlayan müsabaka alanları olduklarına inanmışlardır. Dört atlı araba yarışları
en prestijli yarışmalardı ve örneğin Panathenaia festivalinde bunun için verilen ödüller atletizm
branşlarındakilerinden çok daha değerlidir. Pindaros’un galipler için yazdığı şiir külliyatında
da her zaman araba yarışlarıyla ilgili şiirler atletizmden önce gelmektedir. Dört atlı araba
yarışları (tetrihippon) Olimpiyat Oyunları’nda eklenen ilk atlı müsabakadır. Vazo sahneleri
tetrihipponda kullanan arabaların Homeros’un iki atlı versiyonlarından farklı olmadığını
göstermektedir. Kasa, iki tekerlek üzerinde duran basit bir platformdan ibarettir. Sadece
içerideki iki at boyunduruğa geçirilmişti; dış tarafta yer alan diğer ikisi ise güç kadar kontrol
için de kullanılan boyunduruksuz “koşum atları”ydı. Yunanlar dizgini bilmelerine rağmen
hiçbir zaman koşum takımı icat etmemişlerdi. Bunun yerine kullandıkları atın boğazından
çaprazlama geçen bir kayış, atı boğma riskini beraberinde getiriyordu. İki koşumlu atla yapılan
yarışların (synoris) dört atlılardan belirgin bir farkı yoktu, ancak bazı vazo resimlerinde
Atina’daki oyunlarda sürücülerin araba kasasındaki bir tür sandalyede oturduğu fark
edilmektedir. Bu iki branş dışında Olimpiyat Oyunları’nda sadece MÖ 500 - 444 arası görülen
katır arabası yarışları (apene; Paus. 5.9.2) ile MÖ 496 - 444 arasında kısrak arabalarının
katıldığı yarışmalar (kalpe) düzenlenmiştir.
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Resim 40: Bir Panathenaia Amforası Üzerinde Dört Atlı Araba
(Young, A Brief History of the Olympic Games)
Araba yarışları oldukça uzun bir parkura sahipti; dört atlı arabalar 13,60 km, iki atlı
arabalar ise 9,60 km’lik parkurlarda mücadele ediyorlardı. At yarışları (keles) ise daha kısaydı;
muhtemelen hipodrom da bir turdan ibaretti. Vazo resimleri, jokeylerin bugün olduğu gibi
küçük ve hafif olduklarını göstermektedir; ayrıca atletler gibi çıplak yarışmaktaydılar. Yunanlar
eyer kullanmalarına rağmen jokeylerin çıplak olarak eyersiz at sürmeleri pratik değildi. Daha
büyük bir dezavantaj ise çok daha sonra icat edilecek olan üzengilerdir. Sadece araba sürücüleri
müsabakalara giyinik çıkıyorlardı. Hem araba hem de at yarışlarında yarışmacılar değil, araba
ya da at sahipleri galip ilan ediliyordu.

9.3. Atletler
Araba ve at yarışlarındaki galipler şüphesiz varlıklı kimselerdi, zira at dışında at bakacak
hizmetliler, yem, ahır gibi ihtiyaçlar ancak zenginler tarafından karşılanabilirdi. Nitekim
galiplerin çoğu güçlü krallar ve siyasetçilerden çıkmaktadır. MÖ 470’lerde Yunan dünyasının
en güçlü ve zengin hükümdarı olan Syrakusai Kralı Hieron 476 ve 468 arasında Olympia ile
Pythia oyunlarında üçer zafer tacı kazanmıştır. Diğer önemli Sicilyalı hükümdarlar Akragaslı
Theron ve Rhegionlu Anaksilas Olimpiyatlar’da araba yarışlarında galip olmuşlardır. Bu kişiler
Yunan dünyasının gözünde oyunların çok prestijli organizasyonlar olduğunu biliyorlardı ve bu
yüzden Olimpiyatlar siyasi propaganda için çok önemli bir ortamdı. Öte yandan olimpiyatlara
katılan çoğu atletin sosyal mevkisi hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Antik kaynaklar bu
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konuyla pek ilgilenmemekle birlikte, sadece birkaç tanesinde galiplerin aristokratik bir geçmişe
sahip olduğu belirtilmiştir. MÖ 472 Olympia pankration oyunları galibi Atinalı Kallias,
Perikles’in siyasi rakibiydi ve muhtemelen bu yüzden ostrakismoslar sürgüne gönderilmişti.
Yarım düzine kadar atletin siyasi açıdan aktif oldukları bilinmektedir, fakat bu mevkilerini
doğuştan mı yoksa atletizmdeki başarılarından dolayı mı kazandıkları belli değildir. MÖ 6.
yüzyılın sonunda pankration müsabakası kazanmış ve Kleisthenes ile ortak arkhonluk yapmış
Delphoilu Timasitheos, daha sonra onun rakibi Isagoras’ın destekçisi olduğu için infaz
edilmiştir (Hdt. 5.72; Paus. 6.8.6). Pentatlon şampiyonu Krotonlu Phayllos o kadar zengindi ki
MÖ 480’de kendi gemisini donatarak Salamis Savaşı’na katılmıştı. Olimpiyat pentatlon
şampiyonu Messeneli Gorgos MÖ 232’de Makedonya kralına giden elçi heyetine dâhildi.
Kaynaklar, bu atletlerin aristokrat olduklarına dair herhangi bir imada bulunmamaktadır;
dolayısıyla ayrıcalıklı konumlarını kazandıkları zaferler sonrasında elde etmiş olmalıdırlar.
Öte yandan kaynaklar bazı atletlerin aristokratik olmayan hatta işçi / zanaatkâr
kökenlerine açıkça gönderme yapmaktadır. Bunun nedeni muhtemelen söz konusu atletlerin
fakirlikten zenginliğe uzanan yaşam öykülerinin ilginçliğidir. Kaynaklar ilk Olimpiyat
şampiyonu Elisli Korobios’un bir “aşçı” olduğunu belirtir. MÖ 596’da gençler 200 m
yarışmasının galibi Miletoslu Polymestor, tavşanların peşinden koşarak idman yapan bir keçi
çobanıydı. MÖ 520’de dört büyük oyunda galip gelmiş Karystoslu Glaukos ise bir çiftlikte
yetişmişti. MÖ 460’ta güreş dalında şampiyon olan Barkalı Melesias ise bir inek çobanıydı.
Herodotos’ta Yunan esirler Perslere oyunlarda galiplere verilen tek ödülün zeytin
dalından taç olduğunu, atletlerin maddi bir kazanç sağlamadığını söylerler (8.26), ancak
kaynaklar sistemin bu kadar amatör olmadığını göstermektedir. MÖ 6. yüzyılın başlarında
Atina Olimpiyatlar’da yarış kazanan herhangi bir atlet için 500 drahmi (2004 değeriyle 700.000
dolar) alıyordu; Isthmia oyunları için ise bu rakam 100 drahmi idi. Yıllık 500 dramilik bir gelir
bir Atinalı atleti anında Solon’un sosyal hiyerarşisinde en zengin sınıfa sokmaktaydı. Arkaik
Dönem’de irili ufaklı birçok yerel festival vardı ve bunlar çeşitli miktarlarda ödüller
dağıtıyorlardı. Pellene’de şampiyonlara deri bir ceket verilmekteydi. Tegea, Marathon ve
Sikyon’daki oyunlarda ise pahalı metallerden kâseleri ödül olarak dağıtmaktaydılar. Özellikle
MÖ 500’den sonra diğer oyunlar para ödülleri vermiştir ve Helenistik ile Roma dönemlerinde
6000 drahmilik ödüller sıra dışı değildi. Ödüllerle ilgili en detaylı bilgi, MÖ 4. yüzyılın ortasına
ait bir Attika yazıtından gelmektedir. Panathenaia festivalindeki ödülleri listeleyen metinde
atletlere bölgenin özel ürünü olan değerli zeytinyağı “Panathenaia amfoları” denilen özel
kaplarda verilmekteydi. Bunların bir yüzünde ilgili atletizm branşının bir betimi, diğer yüzünde
ise tanrıça Athena figürü yer almaktadır. Genellikle atletler zeytinyağını satmaktaydı ve eldeki
verilere göre 200 m koşusunda birinci, 100 amforalık yağ, yani 135.600 dolarlık (2004
değerleriyle) ödül alıyordu. Pentatlon’da ise birinciye 60 amfora zeytinyağı (2004 değerleriyle
yaklaşık 81.000 dolar) verilmekteydi. Güreş ve boks dallarının ödülleri pentatlonunkilerle
aynıydı; pankration ise birinciyle yaklaşık 108.000 dolar değerinde (2004 rakamlarıyla)
zeytinyağı vermekteydi. Bununla birlikte atletler en düşük ödülleri almaktaydılar. Araba yarışı
birincisi 140 amfora zeytinyağı (2004 değeriyle 189.000 dolar) alıyordu. Öte yandan müzikal
müsabakaların ödülleri çok daha yüksek olup altın ya da gümüşle ödenmekteydi. Bir kithara
şarkıcısı 169.500 dolarlık (2004 değerleriyle) ödülün sahibi oluyordu.
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Uygulamalar
Öğrenci, Pindaros ve Pausanias gibi antik kaynaklardan atletizm ve Olimpiyat Oyunları
hakkında birinci elden bilgileri okuyabilir. Ayrıca özellikle vazo resimleri müsabakalar
hakkında önemli görsel bilgiler sağlamaktadır. Olympia kutsal alanının mimarisi, yazıtlar ve
heykeller konunun anlaşılması için önemlidir. Bunlara ilaveten aşağıdaki modern kaynaklardan
ileri düzey okuma yapılabilir:
Christiensen, P., Kyle, D.G. (ed.), A Companion to Sport and Spectacle in Greek and
Roman Antiquity, Blackwell Publishing, Londra, 2014.
The Oxford Classical Dictionary, 19963.
Young, D.C., A Brief History of the Olympic Games, Blackwell Publishing, Londra,
2004.
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Uygulama Soruları
1) Olimpiyat Oyunları’nın Antik Yunan toplumu açısından önemi nedir?
2) Olimpiyat Oyunları’nda başlıca yarışma branşları neydi?
3) Atletlerin Yunan toplumundaki konumları nasıldı?
4) Oyunların düzenlendiği Olympia Kutsal Alanı’nın özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunanların Olympiakoi agones adını verdiği faaliyetlerin bildiğimiz anlamda spor ya
da oyunlarla çok az ilgisi vardır veya hiç yoktur. Yunanca agones kelimesi “mücadele” ya da
“rekabet” anlamındadır. Antik Yunanistan’da atletizm öncelikle yetişkin erkeklere ait bir
faaliyetti ve Yunan idealinde amaç diğer atletlerin arasından sıyrılmak” ya da en iyisi olmak
üzere “seçkin” bir konuma erişmekti. Olympia’daki Zeus kültü 10. yüzyıl içinde kurulmuş ve
buraya bir sunak inşa edilmiştir. MÖ 8. yüzyılın ortalarında burada tanrıya saygının bir
göstergesi olarak oyunların yapılmasına karar verilmiştir. Olimpiyat Oyunları’nın antik
kaynaklardaki geleneksel tarihi olan MÖ 776 arkeolojik kanıtların sunduğu verilerle ciddi
şekilde çelişmemektedir. Oyunlar dört yılda bir Ağustos ya da Eylül’de yapılmaktaydı. En
büyük dinî seremoni Zeus sunağında yapılan kurban töreniydi. Yarışmacılar Elis’ten
Olympia’ya kadar yürüyen bir alayda kendilerini gösteriyorlardı ve ardından hem atletler hem
de jüri üyeleri oyun kurallarını gözeteceklerine dair bir yemin ediyorlardı. MÖ 472’den itibaren
pentatlon ve at / araba yarışlarından sonra genç erkek müsabakaları, ardından yetişkin koşu,
güreş, boks, pankration, son olarak zırhlı koşu yapılmıştır. Araba ve at yarışlarındaki galipler
şüphesiz varlıklı kimselerdi, zira at dışında at bakacak hizmetliler, yem, ahır gibi ihtiyaçlar
ancak zenginler tarafından karşılanabilirdi. Öte yandan Olimpiyatlar’a katılan çoğu atletin
sosyal mevkisi hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Antik kaynaklar bu konuyla pek
ilgilenmemekle birlikte, sadece birkaç tanesinde galiplerin aristokratik bir geçmişe sahip
olduğu belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği en önemli merkezler hangileridir?
a) Atina, Megara, Kos, Smyrna
b) Mykenai, Sparta, Thebai, Miletos
c) Pella, Stratonikeia, Khalkis, Olympia
d) Olympia, Isthmos, Pythia, Nemea
e) Nemea, Pythia, Priene, Syrakusai
2) Olimpiyat Oyunları’nın geleneksel başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) MÖ 578
b) MÖ 466
c) MÖ 767
d) MÖ 576
e) MÖ 776
3) Oyunlar kim tarafından, ne zaman yasaklanmıştır?
a) Constantinus, MS 331
b) Theodosius, MS 393
c) Iustinianus, MS 530
d) Diocletianus, MS 285
e) Iulianus, MS 360
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4) Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyen ve başyargıçlık görevi üstlenen yetkililere ne ad
verilir?
a) Hellenodikai
b) Arkhon
c) Gynaikonitis
d) Agones
e) Strategos
5) Koşu yarışmalarının düzenlendiği yapıya ne isim verilir?
a) Stadion
b) Palaestra
c) Bouleuterion
d) Gymnasion
e) Areopagos
6) Koşu branşında kat edilen mesafe kaç m’dir?
a) 400 m
b) 600 m
c) 800 m
d) 192,27 m
e) 200 m
7) Aşağıdakilerden hangisi Olimpiyat Oyunları’ndaki branşlardan değildir?
a) Maraton
b) Pentatlon
c) Okçuluk
d) Pankration
e) Araba yarışı
8) Atina’da oyunlar hangi festivalde düzenleniyordu?
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a) Lenaia
b) Dionysia
c) Panathenaia
d) Gamelion
e) Thesmophoria
9) Olimpiyat galipleri için yazdığı şiirler ve şarkılarla tanınan şair aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Theagenes
b) Sappho
c) Hesiodos
d) Memnon
e) Pindaros
Cevaplar
1) d, 2) e, 3) b, 4) a, 5) a, 6) d, 7) c, 8) b, 9) c, 10) e
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10. ANTİK YUNAN FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sokrates Öncesi Filozoflar (Doğa Filozofları, Ionia Filozofları)
10.2. Sokrates (MÖ 470-399)
10.3. Platon (MÖ 429-347)
10.4. Aristoteles (MÖ 384-322)
10.5. Kinikler
10.6. Stoacılık
10.7. Epikurosçuluk
10.8. Yeni Platonculuk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunan felsefesinin kökenleri nelerdir?
2) Sokrates öncesi filozofların felsefeye en önemli katkıları nelerdir?
3) Sokrates, Platon ve Aristoteles’in felsefeleri nedir ve ne gibi farkları vardır?
4) Stoacılığın nitelikleri nelerdir?
5) Yunan felsefesinin modern felsefi düşünceye katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sokrates Öncesi Filozoflar
(Doğa Filozofları, Ionia
Filozofları)

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğa, evren ve şeylerin
niteliği
Yapı taşları üzerine ilk
fikirler

Modern ve antik kaynakların
okunması

Etik felsefesinin başlangıcı
Diyalektik ve etik üzerine en
kapsamlı yorumlar
Sokrates

Ruhun niteliği, bilgiye ve
hakikate erişmenin yolları

Modern ve antik kaynakların
okunması

İnsan nasıl mutlu bir hayat
sürer?
İdeal devlet ve etik
İdealar kavramı
Platon

Hakikate erişmenin yolları

Modern ve antik kaynakların
okunması

İyi nedir?
Bilginin sistematik ve
kategorik düzenlenmesi
Aristoteles

Kinikler

Olguların gözlemlenmesi ve
kaydı
Gerçek bilgiyi elde etmek
imkânsızdır. O yüzden
yargıya varmaktan
kaçınılmalıdır. Dünya
göründüğü gibi kabul
edilmelidir.

Modern ve antik kaynakların
okunması

Modern ve antik kaynakların
okunması
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Stoacılık

Evrenle uyum içinde
yaşanmalı ve gerçekleşen
her şey kabul edilmelidir.
Evrensel bir şehir ve
insanların eşitliğini
savunurlar.

Epikurosçuluk

Hayatta mutluluk zekâ ve
tutumlulukla elde edilebilir.
Hiçbir zevk başlı başına kötü
Modern ve antik kaynakların
değildir, ancak birçok zevki
okunması
elde etmek için katlanılan
zorluklar, elde edilen
zevkten daha büyüktür.
Gizemcilikle usçuluğun
birleşimi

Yeni Platonculuk

Bir” adı verilen
tanımlanamaz doğaüstü
varlık her şeyin temelidir.

Modern ve antik kaynakların
okunması

Modern ve antik kaynakların
okunması
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Anahtar Kavramlar


Ionia



Herakleitos



Sokrates



Platon



Pythagoras



Aristoteles



Atina



Stoacılık
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Giriş
Yunanlardan önce Gılgamış gibi efsanelerde insanın, evrenin ve tanrıların sorgulandığı
görülmekle birlikte, felsefi meseleler ilk kez Yunanlar tarafından sistematik bir hâlde ele
alınmış ve ayrı bir alan olarak değerlendirilmiştir. Yunan felsefesinin ilk zamanlarına ait
bilinenler azdır, ancak aforizmalar, özlü söyler vb. ifadelerle hayatına başladığı söylenebilir.
Ancak tam anlamıyla felsefe, Batı Anadolu kıyılarında Ionia filozofları denilen bir grup
filozofla birlikte başlamıştır. Haklarında ikinci elden kaynaklar sayesinde bilgi edinebildiğimiz
bu düşünürler, henüz sistematik bir düzeyde olmamakla birlikte evreni tanrılardan bağımsız
içkin sebeplerle açıklamaya çalışmışlardır ve metafizik yorumlar ağır basar. Gerçek anlamda
felsefe Sokrates’le başlamıştır denebilir. Sokrates’le birlikte felsefenin odak noktası evrene dair
spekülasyonlardan etik konulara çevrilmiştir. Onunla birlikte Yunan felsefesinin temel
meseleleri de ortaya çıkmış ve ardından Platon, Aristoteles gibi diğer filozoflara da rehberlik
etmiştir: Etik, siyaset felsefesi, kendilik kaygısı, estetik, epistemoloji, diyalektik gibi. Bununla
birlikte Aristoteles Platon’un zıttı olan, etrafında dünyayı sistematik biçimde incelemek
arzusundaki bir figürdür. Yunan felsefe okulları, Geç Antik Çağ’da imparatorların emriyle
kapatılmıştır, Augustinus önemli Hristiyan düşünürleri derinden etkilemiştir.
Yunan düşününün başlangıcı olarak felsefe akımlarından önce aforizma türünden
ifadelerin varlığından söz etmek gerekir. Arsitotelesçi Phaleronlu Demetrios’un derlemesini
yaptığı bu özdeyişler felsefi nitelikten yoksundurlar; felsefi sorgulamaya yol açacak ciddi bir
meraktan ziyade ahlak ve kamusal düzen kaygısından kaynaklanırlar: aşırılığa kaçmamak,
kendini bilmek, kötü insanlarla görüşmemek, itaat etmeyi bilenin emretmeyi de bileceği gibi…
“Felsefe” kelimesi ilk olarak Herodotos’ta geçer: Solon’un seyahatleri sırasında uğradığı
Sardeis’te Kroisos’un konuğu olur. Kral Solon’un seyahat sebebinin felsefe olduğunu söyler ve
bunun üzerine mutluluk üzerine felsefi bir tartışma başlar. Solon özetle ancak görevini yerine
getiren ve kendi doğasına uygun yaşayan bir insanın mutlu olabileceğini söyler. Böylece kader,
maddi zenginliğe dayalı mutluluğun kırılganlığı gibi büyük temalar yanında bu konuşma bir tür
diyalektik taslağı da içerir. Her şeyden önce felsefe boş ya da aldatıcı olabilecek görünüşlere
teslim olmamalı, tersine olayların derin gerçeğine ya da olayların altındaki gizli gerçeğe ilgi
duymalıdır.
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10.1. Sokrates Öncesi Filozoflar (Doğa Filozofları, Ionia Filozofları)
Yunan dünyasında felsefe MÖ 600 civarında Anadolu’nun batı kıyısındaki Ionia
şehirlerinde doğmuştur. Haklarında bilinenler çoğunlukla Aristoteles’in yazdıklarına
dayanmaktadır. Ionia filozofları, hakkında yeni sorular sormuşlar ve bunlara her zaman doğru
yanıtlar verememişlerse de Yunan felsefesinin gelişmesine büyük katkı sağladılar. Dünyanın
fiziksel açıklamasını ilk kez yapan bu okula bağlı filozoflar olmuştur. Ne yazık ki bu filozoflar
hakkında bilgilerimiz kaynakların yetersizliği yüzünden oldukça eksiktir; hiçbirinin çalışması
günümüze eksiksiz ulaşmadığı gibi, elimizdekiler de sonraki filozfolar ve diğer metinlerden
gelen ikinci el bilgilerdir. “Sokrates öncesi” tanımı 19. yüzyılda ortaya çıkmış olmasına rağmen
bazı sorunlar barındırmaktadır. Aslen ahlaki konularla ilgilenen Sokrates ve onun öncelleriyle
kozmolojik ve fiziki yorumları ele alan filozofları ayırmak amacını taşır. Ayrıca kronolojik
olarak bakıldığında da bazı Sokrates öncesi filozofların Sokrates ya da Platon’la çağdaşlığı söz
konusudur. Bir başka sorunlu nokta bu kişilerin filozof olarak tanımlanmasıyla ilgilidir. Bu
kişiler, kendilerini Platon ya da Aristoteles’in çalışmalarındaki anlamıyla filozof olarak
adlandırmamışlardır. Daha ziyade dünyanın doğası, astronomi, psikoloji, fizik gibi çok çeşitli
konular ve özellikle doğal bilimler hakkında tetkikler yapmışlardır. Bununla birlikte Yunan
felsefesinin temellerini attıkları yadsınamaz.
Sokrates öncesi filozofların belki de en temel özelliği; evreni kendi doğasında bulunan
ilkeleri içinde açıklamaya çalışmalardır. Evren ile dünyanın doğuşunu ve bunların işleyişini
tanrıların aralarındaki ilişkilerle açıklayan, tanrıların hava olaylarından insanların günlük
hayatlarına kadar her türlü dünyevi işe karıştığını kabul eden ve insanı bu dinamikleri
anlamadığı hâlde kabul eden çaresizce bir varlık olarak gösteren Homeros ve Hesiodos’un
aksine, bu filozoflar dünyayı doğaüstü müdahaleden bağımsız, özü anlaşılabilir muntazam bir
doğal düzen şeklinde tasavvur etmişlerdir.
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Resim 41: Sokrates Öncesi Filozoflar ve Sokrates Arasındaki İlişkiler
(http://imgur.com/2eLrE1r)
Miletos Okulu. Aristoteles Sokrates önce filozoflardan Miletoslu Thales’in (MÖ 625547) doğal dünyanın “nedenleri ve ilkeleri” hakkında ilk araştırmaları yapan kişi olduğunu
yazar (Met. 983b 27-33). Herodotos Thales’in MÖ 28 Mayıs 585’te öngördüğü güneş
tutulmasından dehşete düşen Lydialılarla Medlerin aralarındaki savaşı sona erdirdiklerini
bildirir. Anlatılanlara göre Thales düşük sıcaklıklarda suyun katılaşmasını, yüksek sıcaklıklarda
buharlaşmasını, karaların sularla çevrili oluşunu gözlemleyen Thales, suyun her şeyin ana
kaynağı olduğu sonucuna varmıştır. Su ilk unsurdur; öteki üç unsur fiziksel olarak suyun bir
kalıntısı ya da deposudur. Sıcak olan bir unsur yaşamak için neme ihtiyaç duyar; tüm tohumlar
neme ihtiyaç duyar; bütün tohumlar nemlidir ve her besin için özsu vardır. Oysa ölü olanlar
kurumuştur. Thales’in burada belirtmek istediği şey şudur: Her varlığın geldiği yer besinini
oluşturur; onun nemli, ıslak tözü kendi besini olan sudan gelir; dolayısıyla toprak suyu temel
ilke olarak kabul eder ve bu unsur toprağın üzerinde yüzen suya dayanır. Bu oluşum içinde
kozmolojiye mitolojik değil, fiziki bir açıklama getirme çabası yatmaktadır. Tanrı ya da
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tanrısallık şeytanların katılımı sayesinde dünyaya can veren akıldır ve bu akıl ilk unsur suyla
bir bütün oluşturur.
Thales’in öğrencisi olan Miletoslu filozof Anaksimandros (MÖ 610-540) Thales’in
suyun önemine dair görüşlerini reddetmiştir. Anaksimandros bu ve bilgimizle algılarımızın
ötesindeki sayısız dünyanın varoluşun temeli aperiondan (sonsuzluk) geldiğini düşündü.
Thales’in aksine dört unsurun (Thales’inkiler ve kendisininki) karşılıklı olarak birbirlerini
doğurmadığını iddia etmiştir. Thales’teki gibi diğerlerinin kökeni su değildir: Varlılar gibi
sınırları olan fiziki unsurlar ortak ve tek, sonsuz bir ilkeden çıkarlar. Bu nedenle hareket ve
gelişmenin nedeni ya da ilkesi unsurun değişmesi değil, zıtlıkların sonsuz hareketiyle
ayrılmasıdır. Doğmak bitmiş olmaktır; ölmek her şeyin ilkesine dönmektir ve dünyanın tanıdığı
ve tanıyacağı varlıklar sonsuz sayıda olmuşlardır ve olacaklardır. Anaksimandros dünyanın dev
bir silindir olduğunu ve tüm cisimlerin uzayda eşit uzaklıkta desteksiz bir biçimde asılı
durduklarını öne sürdü. Ona göre gezegenler yörüngeleri üzerinde hareket ediyorlardı.
Anaksimandros’un kozmoloji görüşleri o kadar radikaldi ki öğrencisi Anaksimenes hepsini
reddetmiş ve Dünya’nın düz, yıldızların ateşten yapılma yaprak olduğunu iddia etmiştir.
Anaksimandros’un ardılı Anaksimenes ise havaya sınırsızlık niteliği yüklemiştir.
Nitelikli unsurların unsuru olan maddeyi sınırsız bırakmaz, hava gibi tanımlar. Daha ince
olduğundan ateştir; yoğun ve güçlü bir biçimde hissedildiğinde rüzgâra, sonra buluta, suya,
toprağa ve nihayet taşa dönüşür. Dümdüz toprak havada yüzen bir tekerdir ve Güneş, Ay ile
öteki yıldızlar ondan doğmuştur. Anaksimandros, Anaksimenes ve diğer Miletoslu Ionia
filozofları tümel bir ilkenin rasyonel gerekliliğini formüle etmişlerdir. Başlangıçta her şey
bütündü; sayıca ve küçüklük olarak sonsuzdu. Ardından her şey karışmıştır. Otun yendiği
zaman et olabilmesi için (yani hayvanlar) her şeyde her şeyden bir parça bulunması gerekir.
Anaksagoras ısrarla maddenin birliğini belirtmiştir. Ancak Platon (Sokrates’in ağzından) ve
Aristoteles onu eleştirerek gizemli bir düzen ve hareket ilkesine başvurduğunu söylemişlerdir.
Kolophonlu Ksenophanes (MÖ 570-480) ve Ephesoslu Herakletios (MÖ 535-475):
Ksenophanes ve Herakletios Miletosluların doğal dünyaya olan ilgilerini devam ettirmişler ve
kozmolojik açıklamalar sunmuşlardır. Ancak insanı bir özne olarak değerlendirerek ve
araştırmanın kendi doğasını da araştırma konusu yaparak Miletoslulardan daha ileri
gitmişlerdir. Her iki filozof da insanların sınırlarını kavrama ve sorgulama ihtimalleri üzerinde
durmuşlardır. Doğduğu şehir Kolophon MÖ 545’te Perslerin elinde düştükten sonra Sicilya’da
göç eden Ksenophanes, Homeros’u tanrıları hafifmeşrep ve ahlaksız gösterdiği için, şairleri de
tanrılara dair antorpomorfik kavramlar kullandıkları için eleştirmiştir: “Thrakialılar tanrılarını
Thrakialı, Afrikalılar ise Afrikalı olarak tasvir ederler. Eğer atların ya da sığırların elleri olsaydı
ve çizebilseydiler, onlar da at ve sığır şeklinde tanrılar yaratırlardı.” Üstelik tanrılar karşısında
insan zekâsının kapasitesi karşısında iyimser bir görüşe sahiptir. Tanrıların başlangıçta
tanrıların her şeyi insanlara göstermediğini, fakat zamanla insanların araştırmayla
keşfettiklerini söyler. Böylece tanrıların tüm bilgiyi insanlara bahşeden varlıklar olmaktan
çıkararak tanrıların ölümlülerin bileceği ya da bilmeyeceği şeylere faal bir ilgi duyduklarını
reddeden Ksenophanes, buradan tanrıların bizim için hiçbir şeyi açığa çıkarmayacaklarını,
epistemolojik anlamda bağımsız olan bizlerin araştırma için kendi kapasitemize güvenmemiz
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gereketiği sonucuna varır. Ksenophanes ayrıca yeni bir açıklama yönetiminin mucidi olarak da
kabul görür: “Y, X’in gerçek vasfını meydana çıkarıyorsa X aslında Y’dir.” Bunu bulutları ve
meteorolojik bir olay olan St. Elmo ateşini açıklarken kullanır: Iris olarak adlandırdıkları
tanrısal varlık doğası gereği (pephuke) buluttur, zira onlar gibi hareket eder ve çeşitli renklere
bürünür. Denizcilerin “dioskur”lar olarak adlandırdığı doğa olayı (St. Elmo ateşi) hareketleri
yüzünden parıldayan küçük bulutlardır (21B 32, A39). Böylece Ksenophanes tanrısal olarak
kabul edilen olayları doğal oluşumlara indirger.
Ephesoslu Herakleitos 120 kadarı günümüze gelmiş felsefi aforizmaların belirsizliğiyle
bilinir. Filozof kendinden öncekilerin, fenomenlerin sürekli akışının ardında tek ve mutlak bir
varlık arayışlarını redderek şu görüşü savunmuştur: “Her şey akar hiçbir şey durmaz.” Dünya
zıt şeylerin bitmek bilmez çatışması üzerine kuruludur ve bu çatışma değişmeyen logos (ilke,
nizam, söz) tarafından yönetilir. Herakleitos’a göre dünya sonsuza dek birbirine dönüşen üç
kozmik elementten meydana gelmektedir: Toprak, su ve ateş. Filozof evrenin düzenini,
kendisini onunla uyumlu şekilde akort edecekler tarafında duyulabilecek bir dil gibi görür.
Herakleitos ayrıca insan ruhu üzerine tartışan ilk filozoflardan biridir, ancak diğer görüşleri gibi
bunlar da anlaşılması zor biçimde karşımıza çıkar. Yine de ruhu duyguların, hareketin ve aklın
barındığı yer olarak görür.
Elealı Parmenides (MÖ 510 - 430) ve Zenon (MÖ 490 - 430): Bir aristokrat olan
Parmenides MÖ 440’ta Atina’yı ziyaret etmiştir. Filozof felsefi sorgulamaya eğilerek bilgi ve
anlamadan ziyaden neyin kavranabileceğine odaklanmıştır. Parmenides insan düşüncesinin
gerçek kavrama ve bilgiye ulaşabileceğini ve bilgi hedefine erişildiğini gösteren gerçek
işaretlerin bulunduğunu savunur. Temel argümanlarından biri şudur: Olması gereken şey,
sadece muhtemel olandan (olabilecek ya da olmayabilecekten) daha fazla bilinebilir ve inancın
gayesidir. Parmenides’ten günümüze 150 dizeden oluşan heksametron şiiri gelmiştir. Bunda
genç bir adamın kendisine “her şeyi” öğretmeyi vaadeden bir tanrıçayla buluşması anlatılır.
Gerçeğin tek, ebedî, farklılaşmamış ve sabit olduğu öne sürülür. Tanrıça gence ona sahip olması
gereken bilgiyi ve kaçınacağı yanlışları söylemek yerine, neyin ne olduğuna dair iddiaları
değerlendirebilme gücü vererek sınama, değerlendirmeyle şeylerin gerçek doğasını kabul ya da
reddetme becerisi kazandırır. Parmenides için bilinen şeyin işareti, onun ne olmadığı değil,
gerçekte ne olduğudur. Genç hakikati sadece logosla, yani düşünme ya da muhakemeyle
bulabilir. Burada Parmenides’in kastettiği genel olarak düşünme kapasitesidir. Kişi iyi ya da
kötü düşünebilir; doğru düşünme doğru yolu izleyendir. Yanlış yoldaki ölümlüler de
düşünmektedir, ama düşüncelerinin gerçek bir hedefi yoktur ve dolayısıyla hakikate erişerek
tamamlanamaz ya da mükemmel hâle getirilemezler.
Parmenides herhangi bir bilgi nesnesi için katı metafizik şartların olduğunu ileri
sürmüştü. Onun takipçileri (“Elealılar”) Zeno ve Samoslu Melissos (MÖ 440 civarı etkin) onun
savlarını genişletmiş ve incelemiştir. Zeno özellikle mantıksal argümanın gerekleriyle
duyuların sunduğu kanıtlar arasındaki fark üzerine eğilmiştir. Kendisine ait ünlü dört hareket
paradoksu, çevremizdeki tüm kanıtlara karşın günlük hayatın sıradan deviniminin imkânsız
olduğunu göstermeyi amaçlar. Paradokslar hareketin asla başlayamayacağını (Akhilleus) ya da
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tamamlanamayacağını (ikilem); zorunlu olarak çelişkiler içereceğini (Hareketli Bloklar) veya
topyekûn imkânsız olduğunu ileri sürer.
Çoğulcular: Anaksagoras (MÖ 485 - 415) ve Empedokles (MÖ 490 - 430): Ionia
şehri Klazomenai’da doğan Anaksagoras MÖ 480 civarında Atina’ya yerleşti ve Perikles ile
dostluk kurdu. Zeno ve Melisssos, olanla (yani “olması gereken”le) görünen arasındaki ayrımı
vurgularken diğer Parmenides sonrası düşünürler Parmenides’in karşıtı görüşleriyle nihai
gerçek olanın doğası hakkındaki fikirlerini kabul ederek bunların metafizik temelli kozmolojiyi
reddetmediğini savundular. Anaksagoras’a göre hiçbir şey değişmez ya da geçip gitmez, fakat
birbirlerine karışmışlardır ve olan şeylerden ayrıdır. Dolayısıyla geçenleri karışan, değişenleri
ayrı olarak tanımlamak daha doğrudur. Üretilen nesneler (insanlar, bitkiler, hayvanlar, ay,
yıldızlar) aslında bileşenlerin bir karışımıdır (toprak, hava, ateş, su, saç, et, yoğun, koyu, parlak
vs.). Anaksagoras’ın kozmik kuramının başlangıcı Büyük Patlama’yı andırır. “Her şeyin en iyi
ve en safı” olan nous (zihin) yıldızları ve nesneleri oluşturan; karanlığı ışıktan, ıslağı kurudan
ayıran döngüsel bir hareket başlatır. Bu harekete karışan bileşenlerle evren meydana gelir.
Anaksagoras bileşenlerinin devinimini dış, bağımsız ve zeki bir güce dayandırması açısından
önemli bir teorik adımı temsil etmektedir. Döngüsel hareket; yer ve gök kadar meteorolojik
olayların da nedenidir. Döngü; yıldızların, mevsimlerin, ölüm ve doğuşun da doğasında vardır.
Anaksagoras’ın genç çağdaşı Empedokles toprak, su, hava ve ateşten meydana gelen bir
evren tasavvuru kurmuş, bunlara devindirici duygular olarak sevgi ve kavgayı eklemiştir. Aşk
benzemez şeyleri birleştirip karıştırırken kavga birbirine benzemeyen şeyleri karşıt yönlere
iterek ayırır. Bir ressam nasıl farklı boyaları karıştırıp canlı gibi sahneler meydana getiriyorsa
aşk ve kavga da sadece bu dört ögeyi kullanarak ağaçları, erkekleri, kadınları, hayvanları vs.
yaratabilir. Diğer Sokrates öncesi filozoflar gibi Empedokles’in de bir evren tasavvuru vardır.
Bu, aşk ve kavga arasındaki ebedî çekişmeden ibaret bir döngüdür. Bizim bildiğimiz evren, bu
güçlerden biri tarafından kazanılmış zaferin iki uç noktası arasındaki ara evrelerin sonucudur.
Pythagorasçılık: Bu akımın kurucusu Samoslu Pythagoras (MÖ 570-497), adanın tiranı
Polykrates’in yönetiminden kaçarak MÖ 530 civarında Güney İtalya’daki Kroton’a yerleşti.
Burada varlığın uzun süre koruyan bir cemaat kurdu. Söylenenlere göre beyaz keten giyip altın
taç takıyor, hararetle Orpheus’un şiirlerini okuyordu. Orpheusçular gibi ruhun ölümsüzlüğüne
inanmaktaydı; ona göre ruh bir hayvanda yeniden doğacaktı. Bu yüzden vejetaryen olmaya
karar verdi. Sokrates gibi Pythagoras da kendisi bir şey yazmamış, fakat üzerinde büyük nüfuzu
olan takipçiler edinmiştir. Erken Pythagorasçılar doğayı sayıların düzenlediği yapılandırılmış
bir sistem olarak görmekteydiler. Ancak Arkhytas ve Philolaos gibi daha geç Pythagorasçılar,
Pythagoras’ın ortaya koyduğundan daha karmaşık bir matematik-evren ilişkisi kumuşlardır.
Dolayısıyla Pythagorasçılıkta iki ana akım bulunduğu söylenebilir: Daha fazla felsefi eğilimi
olanlar (mathematici) ve Pythagorasçı etik, siyaset ve dinî tutumları benimseyenler
(acusmatici). Bertrand Russell, Yunan düşüncesinde us ve gizem arasında uzun süren
çatışmayı ilk kez su yüzüne çıkaran Pythagoras’ı “yaşamış en önemli kişilerden biri” olarak
nitelemiştir. Günümüze hiçbir eseri kalmamış olmakla birlikte, düşünceleri Platon’u derinden
etkilemiştir.
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Atomculuk: Anaksagoras ve Empedokles’in çoğulculuğu Elea filozoflarının metafizik
anlamda kabul edilebilir temel varlıklar (olan ve sadece öyle olmaları gereken şeyler)
üzerindeki sınırlamaları, niteliklerini onlardan meydana gelmiş nesnelere geçiren maddelerin
indirgenemez çoğulculuğunu benimseyerek sürdürmüşlerdir. Antik Atomculuk daha radikal bir
yanıtla ortaya çıkmıştır: Gerçek olan şey, maddenin sayısız ve bölünemez (atomon) birimlerdir.
Tüm atomlar aynı özden (katı madde; kendi içinde belirsiz) yapılmıştır; sadece şekil, konum ve
düzen açısından birbirlerinden ayrılırlar. Ayrıca Leukippos ve Demokritos hevesli bir şekilde
boşluğun gerçekliğini kabul etmişlerdir. Boşluk atomları birbirinden ayırır ve yukarıda
bahsedilen farklılıkların ortaya çıkmasına izin verir. Anaksogoras gibi Atomcular da nesne ve
niteliklerin bir arka plan karışımından, bu durumda atomlarla boşluğun karışmasından meydana
geldiğini düşünürler. Simplicius’a göre zarif ve çok küçük atomlardan oluşan nesneler sıcak ve
hararetli, zıt karakterdeki atomlardan müteşekkil nesneler ise soğuk ve ıslaktır (in Phys. 36.36). Atomcular demirin neden kurşundan daha sert, ama daha hafif olduğunu da açıklarlar:
Demir onu meydana getiren atomların kaba düzeninden dolayı serttir, fakat kurşundan daha
fazla boşluk içerdiğinden hafiftir.

10.2. Sokrates (MÖ 470 - 399)
Atina doğumlu Sokrates, felsefenin odak noktasını fiziksel dünyaya dair
spekülasyonlardan etik konulara çevirmiştir. Hoplit sınıfına mensup bir taş ustasının oğlu olan
Sokrates, Delion Savaşı’nda (MÖ 424) cesurca çarpıştı. O dönemde bile Aristophanes’in
Bulutlar oyununda alaya alınacak kadar tanınmaktaydı. Oyunda Sokrates genç Atinalılara yalan
söylemeyi ve tanrıtanımazlığı öğreten bir şarlatan olarak tanıtılmaktadır. Sokrates MÖ 406’da
Beş Yüzler Meclisi’ne üyeydi. Meclis büyük kayıplar verilen Arginoussai Savaşı’nnda sonra
sorumlu tuttuğu generalleri haksız biçimde yargılayarak idam etti. Bu haksızlığa itiraz eden tek
üye Sokrates iki yıl sonra yönetime gelen Otuz Tiranlar cuntası yönetimine de karşı çıktı ve
cuntanın servetini istediği önemli bir şahsın tutuklanmasını reddetti. MÖ 403’te demokrasi
tekrar kurulmasına rağmen birçok kişi Sokrates’i eski geleneklerin altını oymakla suçladı.
Üstelik Sokrates’in iki eski taraftarı cuntayı idare etmişti. Sonunda MÖ 399’da “şehrin resmî
tanrılarını tanımamak ve şehirde yeni tanrılar tanıtmak” suçuyla itham edildi ve infazını
beklemeden baldıran zehri içerek hayatına son verdi.
Gerçekte ise Sokrates’in kim olduğu ve hayatı hakkında bilinenlere dair hayli tartışma
mevcuttur. Platon, Ksenophon, Aristophanes, Cicero gibi kaynaklar şahsen bir eser kaleme
almamış olan filozofu farklı şekillerde ele aldığından, modern literatürde bir “Sokrates
Sorunu”nundan bahsedilir. Ksenophon’un daha geleneksel, açık sözlü ve neredeyse babacan
tasvirine karşın Platon’un Sokrates’i küstah, uzak, suskun ve ironiktir. Platon’un erken Sokratik
diyaloglarında filozof genellikle aretenin (erdem, kusursuzluk belki de başarı) doğasını,
öğretilip öğretilemeyeceğini, onu bir insanın kişiliğinde ya da eylemlerinde meydana getirenin
ne olduğunu ve türlerini –cesaret, bilgelik, dindarlık, irade- tartışır. Sokrates aretenin ne
olduğunu bilenlere soru cevap yöntemiyle görüşlerinin içsel tutarsızlığını gösterir. Platon’un
Sokratesi arete ve mutlu, iyi hayat konusunda ciddidir. En doğruyu yapma konusundaki
sarsılmaz tavrı sonunu hazırlamıştır. Görünüşe göre Sokrates bilgelik ve erdemin nihayetinde
aynı olduğuna inanmıştır: Eğer biri iyinin ne olduğunu biliyorsa bunu her zaman yapacaktır. İyi
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ya da arete ya bize rehberlik eder ya da kendisi mutlu bir hayatın parçasıdır. Herkes her şeyin
üstünde mutlu olmayı istediğinden, iyinin ne olduğunu bilen hiç kimse iyi olanı yapmamayı
seçmeyecektir. Sokrates’in etiğe olan bu “entelektüel” yaklaşımı “iradenin zayıflığı” diye bir
şeyin olmadığını ima etmektedir. Daha iyiyi bilip de daha kötüsünü seçmek imkânsızdır.
İnsanların daha kötü bir eylemi seçmelerinin tek nedeni neyin iyi olduğu konusundaki
cahillikleridir. Bu, günlük deneyimlerle çelişen ünlü “Sokratik” paradokslardan biridir fakat
analiz ve aksini ispata karşı şaşırtıcı derece uzlaşmazdır. Sokratik yöntemle (bir savı beklenilen
sonucun tam tersini bularak çürütmek) bilge adamları bulmaya karar verir. Bu yaklaşımla
Atinalıların üzerinde pek düşünmediği konuları ele alır: “Cesaret nedir?”, “Adalet nedir?”,
“Arete nedir?” gibi sorular sorarak bunları bildiğini düşünenlerin aslında cahil olduklarını
ortaya koyar. Özellikle “Kim yönetmeye uygundur?” sorusuna verdiği “Hiç kimse” yanıtı
Atina’da sevilmemesine neden olmuştur. Platon’un Sokrates’i ısrarla iyi ve mutlu bir hayat için
gerekli olan aretenin bilgisine sahip olmadığını söyler. Bazen bu bilgiyi kendinin sahip olduğu
“insani” bilgiden farklı şekilde tanrısal olarak niteler. Sokrates’in bilgeliği, kendi cehaletini
bilmesinden gelir ve bu kendisini hem areteten hem de cehaletlerinden bihaber olanlardan daha
bilge kılar.

10.3. Platon (MÖ 429 - 347)
Sokrates’in en parlak öğrencisi olan Platon’un kozmolojiden siyasete dek uzanan
eserlerinin büyük kısmı günümüze ulaşmıştır. Düz yazıda usta olan Platon önceki düşünürlerin
aksine soru - cevap hâlindeki diyaloglar yazdığı için kendi görüşleri belirsizdir. Diyalektiği
kullanma şekli 19. yüzyılda Hegel ve Marx’ı derinden etkilemiştir. Otuz Tiranlar yönetimi ve
Sokrates’in idamı yüzünden siyasetten uzak durdu. İtalya’ya giderek Tarentum ve Sicilya’nın
Pythagorasçı hükümdarlarının yanında kaldı. MÖ 387’de Atina’ya dönerek şehir dışında bir
felsefe okulu (Akademia) açtı. Platon’un eserleri diyaloglar şeklindedir ve üslup açısından üçe
ayrılabilirler:
1) Sokratik diyaloglarda Sokrates ana figürdür; diğerlerinin konumlarını sorgularken
kendisiyle ilgili bir çıkarımda bulunmaz ama düşüncesinin ana çizgileri ortaya çıkar.
2) Orta diyaloglarda Sokrates ana figür olamaya devam eder, ancak başkalarının
görüşlerini çürütmekle uğraşmak yerine uzun uzadıya birçok olumlu fikir ortaya koyar.
3) Geç diyaloglarda Sokrates temel muhatap olarak geriye çekilir ve Platon bazen
eleştirel bir üslupla kendi ve bazen de başka filozofların fikirlerini tartışır.
Etik ve siyasi görüşlerinde Platon değerlerin nesnelliğinde ve bireyin hayatında ahlakın
öneminde ısrarla durur. Euthydemos’taki didaktik pasaj, “iyi” olarak tanımlanan şeylerin
(sağlık, varlık vs.) aslında öyle olmadıklarını; tek iyinin erdemli insandaki bunları ahlakla nasıl
uyumlu hâle getirebileceği bilgisi olduğunu söyler. Bu fikir, aynı zamanda Stoacı düşüncenin
de habercisidir. Herkes mutluluğu arar fakat felsefi tefekkür olmaksızın bunun ne olduğu
hakkında çok az fikrimiz vardır ve çoğu insan bunu dünyevi başarıyla karıştırır. Erdem tercihi
Sokrates’in dünyevi başarısızlığıyla (ölümü) somutlaşır. Birçok Sokratik diyalog insanların
önceliklerini yeniden düşünmesinde ve ahlaklı yaşamasında ısrarcıdır. Protagoras’ta bilgeliğin
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haz almak için etkili olacağını söyler, ancak Phadion ve Gorgias’ta hazzın bizim sonumuz
olacağına dair bazı imalar mevcuttur. Öte yandan Philebos ve Yasalar’da ise hedonist bir tavır
takınır. Bazı erken ve orta diyaloglarda Platon erdemli bireyle erdemli hükümdarın bilgeliğini
birleştirir. İnsanın kendi hayatını sürdürme yeteneği, başkalarının mutluluğunu
gerçekleştirmekle birlikte işler. Bunların sonucu, bireyle devletin yapısal olarak benzer hâle
geldiği Devlet’tir ve erdemli birey sadece erdemli bir devlette üretilir.
Platon’un sosyal ve siyasal konuları ele alış biçimi, görüşlerindeki iki başlık arasında
gidip gelir. Bunlardan biri siyasi sorunlara dair en iyi çözüm uzman hükmün uygulanmasıyla
ilgilidir: Bir bireyin hayatında gerekli olan şey, önceliklerin doğru anlaşılmasına dayalı genel
bir kavramadır ve aynı şekilde devletin ihtiyacı da kamu yararını anlayabilen bir uzmandır. Bu
bakış açısı, yöneticilerin devletteki tüm vatandaşları çok kapsamlı tanımlanmış bir şekilde idare
etme gücüne sahip olduğu Devlet’te açıktır: Kanunlar yöneticilerin uzman bilgilerini uygulama
amacına hizmet ederler, fakat onların yoluna çıkmazlar. Uzmanlık bilgisi sahibine, başkaları
için iyi olan şeyleri empoze etme hakkı verir. Bununla birlikte Platon istikrar ve başka faydalar
için de öneminden haberdardır. Devlet Adamı’nda yasaların gerçek hayatta uzmanlık karşısında
bir engel teşkil ettiğini söylemekle birlikte, bunların deneyimin geçmiş sonuçlarını
cisimleştirdiğini düşünür ve dolayısıyla saygıyı hak ederler. Gerçek bir uzmanın ve iktidar
tarafından yozlaştırılmamış bir yöneticinin varlığından umudunu kestiği Yasalar’da bile siyasi
ayrılık ve ihtilafla ilgili meselelerin yasalara kayıtsız şartsız itaatle aşılabileceğini savunur.
Platon’un siyasi düşünceye en büyük katkısı Devlet’te karşımıza çıkar: Birey (daha
doğrusu bireyin ruhu) ve devlet yapısal anlamda benzerdir. Devletteki adalet, işlevsel olarak
tanımlanmış üç kesmin -yöneticiler, yöneticilerin yardımcıları ve geriye kalan vatandaşlar
(üreticiler)- uyum içinde çalıştığı bir durumdur. Aynı şekilde, bireydeki adalet, bireyin
ruhundaki üç kısmın -mantık, ruh ve arzu- uyum içinde çalışmasıdır. Her ikisi için de adalet,
mantığın saltanatında ve ruhla arzuların itaatinde içinde bulunur. Fakat bunun için gereken şey
mantığın ihtiyaçlarını anlayan ve ifade edebilen yöneticiler ve bunları yapamayan vatandaşlar
için farklıdır. Devlet’te vatandaşın adaleti kendisinin çıkarını mümkün olduğunca kamu
çıkarıyla özdeşleştirmesinde yatmaktadır. Bu fikir diğer kitaplarda uç noktalara taşınarak
yöneticinin bireyselliği en dar kapsamda yaşayacağı bir hayat savunulur. Bu yüzden devletin
gerçekten bir siyasi teori mi yoksa temel siyasi ihtilafları çözmeyi kabul etmeyen siyasi teorinin
reddi mi olduğu tartışılmıştır.
Erken diyaloglarında Sokrates ısrarla bilgi arar. Bu, olguların bilgisinden ziyade
zanaatkârın sahip olduğu türden uzman bilgisini elde etmeye yöneliktir. Sokrates, bilgelik
olarak adlandırdığı bu tür evrensel bir bilginin mevcudiyetinden şüphe duymadığı gibi kişinin
hayatını anlaması ve yaşaması için gerekli olduğuna inanır. Sokrates’in bilgelik düşüncesi
iddialıdır: Uzman bilgisine sahip insan kendi alanını tanımlayan ilkelerin tamamına hâkim olur
ve alanı hakkında bir logos ya da hesap vererek yaptıklarının haklılığını gösterebilir. X’in
bilgisine sahip bir insan X’in ne olduğu hakkında; belirli şeylerin ve türevlerinin ne şekilde X
olduğuna dair bilgi vermek zorundadır. Buna verilecek cevap, kendisi bir açıdan X olacak bir
“form” ortaya çıkarır. Aslında bu, X’in karşıtlığını her şekilde imkânsız kılar. Sokrates’in bu
önermeleri hâlâ tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir. Ancak Sokratik diyaloglarında
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bilgelik hedefiyle Sokrates’in kullandığı yöntem arasında bir uyumsuzluk söz konusudur, zira
ikincisi karşı tarafın görüşlerini Sokrates’in ısrarcı fikirleriyle sınama sürecidir (elenkhos).
Fakat elenkhos yöntemi sadece inançlar arasındaki tutarsızlığı gösterir; gerçeği ispat etmek için
bir kanıtları yoktur. Buradan çıkan sonuçlar negatiftir: Arkadaşlık, cesaret, dindarlık vs.nin ne
olmadığına dair kanıtlar sunulur ama ne olduklarıyla ilgili hiçbir kanıt gösterilmez. Meno’da
ise farklı bir yaklaşım göze çarpar: Kişinin deneyimden bağımsız bir şekilde düşünerek, yani
tamamen kendi entelektüel kaynakları aracılığıyla bilgiyi elde edebileceği savunulur. Meno
bilginin bu türden apriori bilgiyle sınırlamama konusunda dikkatliyse de Platon beceri
modelinin ampirik olmayan, özellikle matematik çıkarımları öne çıkarır. Phaidon ve Devlet’te
Plato hem bilgi nesnelerinin ampirik olmayan doğalarını (formlar) hem de bilginin yapısal ve
hiyerarşik doğasını vurgular. Şimdi anlama, tüm bir düşünce sisteminin kavranması, temel ve
türetilmiş elementlere ve ilkinin ikincisine ne şekilde bağlı olduğuna dair içgörüyü kapsar.
Bilgiye sahip olma şartlarının çıtası yükseldiğinden artık daha ideal bir konumdadır. Devlet’te
bu ancak entelektüel anlamda yıllarını bu tür soyut faaliyetlere ve kamu yararına adamış
yetenekli seçkinler tarafından elde edilebilir.
Diyalogları boyunca Platon insanın ruhunun somut görünüşünden farklı olduğunu ve
ona kaçınılmaz, fakat talihsiz bir bağla bağlandığını belirtir. Phaidon’daki bazı pasajlar
Platon’un ruhun ne olduğuna dair çeşitli pozisyonlar aldığını göstermektedir: Yaşamın ilkesi,
zekâ, kişilik. Son ikisi üzerinde en fazla tartıştığı konulardır. Zekâ olarak ruh, bilgiyi bizim
cisimleşmiş hâlimizi aşan bir şey olarak tanımlama eğiliminin temelidir. Geometrik kuramlarını
öğrenen biri bunu doğumdan önce bildiklerini anımsamasıdır. Kişilik olarak ruh, Platon’un
ruhların göçü ve ölümden sonraki ceza ve ödül mitlerini kullanmasına temel teşkil eder. Buna
bağlı olarak Symposion’da arzunun (eros) doğası tartışılır. Komedya yazarı Aristophanes
döngüsel bir bütünün parçaları olarak sonsuza dek kendi bölünmüş benzerliklerimizi
arayacağımızı, rahibe Diotima ise cinsel ilişkini erosun en düşük biçimi olduğunu söyler.
Yüksek eros ise entelektüel güzellik yaratmak üzere birleşen ruhların oluşturduğu ruhsal
üremedir. Ancak en yüksek biçimden eros, ruhun kişiler üstü güzellik fikrini kavramasıyla
bireylerin ötesine geçer. Erotik arzuysa ancak bu yükseliş için bir sıçrama tahtasıdır.
Platon felsefesinin temelini oluşturan “İdealar Kuramı” Devlet eserindeki mağara
benzetmesiyle açıklanır. Platon bir mağarada birbirine zincirlenmiş yüzleri içeriye dönük
hareket edemeyen bir dizi mahkûm hayal etmemizi ister; arkalarında büyük bir ateş
yanmaktadır ve aralarında bir duvar vardır. Duvarın üzerinde heykeller taşına adamlar
yürümektedir. Mahkûmlar ateşin duvara yansıttığı heykellerin gölgesini görürler. Onlar için
gerçeklik yalnızca bu gölgelerden ibarettir. Bir gün mahkûmlardan biri zincirlerini çözerek
arkasını döner. Önce gerçek ateşi görür ve gözleri kamaşır. Mağaranın dışında çıktığında
gördüğü gün ışığı daha da çapıcıdır ve gerçekliğin güzelliğine hayran kalır. Ancak mağaraya
döndüğünde arkadaşlarını mağara dışındaki dünyanın güzelliğine ikna edemez. Platon’a göre
bizler zincire vurulmuş mahkûmların konumunda bulunuruz; aptallığımız ve arzularımız
nedeniyle gölgeler dünyasına hapsolmuşuzdur. Ancak felsefe yoluyla bu duyular dünyasından
kaçabilir ve ebedî idealar dünyasını kavrayabiliriz. Platon, Phaidros’ta aynı konuyla ilgili bir
örnek daha verir. Temel arzularla dolu vahşi bir siyah at, onun ruhani zıttı beyaz bir at ile birlikte
bir araba çekmektedirler. Arabacı siyah ata hükmetmelidir, aksi takdirde hayvan onu sürükler
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ve mahvolmasına neden olur. Platon ruhlarımızın bedensel arzularımızı kontrol etmesi veya
bunlara baskın çıkması gerektiğine inanmıştı.

10.4. Aristoteles (MÖ 384 - 322)
Yunan felsefesinin iki büyük figürü Platon ve Aristoteles genelde zıt kutuplar olarak
görülür. Aristoteles dünyayı sistematik bir biçimde incelerken Platon öbür dünyaya ait mistik
çıkarımlarda bulunur. Gerçekte Aristoteles uzun süre Platon’un Akademi’sinde bulunmuştur.
Filozof Kuzey Yunansitan’daki Stageira’da doğdu; babası Makedonya Kralı II. Amyntas’ın
doktoruydu. MÖ 367’de 20 yıl boyunca Akademia’da kaldı. Ardından Anadolu’ya geçerek
Assos’ta bir felsefe okulu kurdu. MÖ 342’de Makedonya’ya dönerek İskender’in hocası oldu.
MÖ 335’te Atina’ya dönen Aristoteles burada Lykeion adını verdiği bir okul kurdu. Derslerini
okulun sütunlar arasında yürürken verdiği için “peripatetik” (gezgin) olarak adlandırılmıştır.
Aristoteles, bilinen en sistematik düşünürlerden biridir. Doğal dünyayı deniz
kabuklarından yıldızlara kadar sistematik bir biçimde sınıflandırmış, insan ve hayvan
bedenlerini parçalara ayırarak notlar almıştır. Platon’un aksine araştırabileceğimiz tek dünya
olduğu düşüncesiyle maddi dünyayı kabul etmiştir, ancak tutucu bir materyalist değildir. Platon
dünyevi nesnelerin ideal biçimlerin yalnızca bir gölgesi olduğuna inanırken Aristoteles “Bu
nesneler nedir?” diye sormuş, bir nesnenin biçiminin o nesnenin amacını ortaya koyduğunu
düşünmüştür. Bir ev inşaat malzemesinin toplamından fazlasıdır. Bir insan biçimi, bedeninden
bağımsız var olamayacağı gibi, bir nesnenin biçimi kendisine dâhildir ve nesneden bağımsız
var olamaz.
Poetika eserinde şiir ve tragedyayı ele alarak bunların “soylu” olduğunu, acıma ve korku
uyandırarak duygusal arınmaya (katharsis) yol açtığı için tarihten daha önemli olduğunu iddia
etti. Poltika’da insanın politik bir canlı olduğunu iddia ederek insan yaşamında arete yerine
eudaimoniayı (mutluluk) önerdi. Sokrates gibi erdem ve mutluluğun birbirine bağlı olduğunu
düşünmüştür. Mutluluk, orta yolda bulunabilirdir. Örneğin; cesaretin acelecilikle korkaklığın
ortasında yer aldığını düşünüyordu.

10.5. Kinikler
Toplumsal gelenekler ve normları, aynı zamanda devleti reddeden bir anlayışa sahip
kiniklerin (kuşkucular) en ünlüsü Dioegenes (MÖ 404-325) devlet işlerini, özel mülkiyeti ve
dini reddeden Antisthenes’in (MÖ 445-360) öğrencisidir. Dioegenes ile birlikte kinikler gerçek
ve erdeme yönelik bu aşırı Sokratesçi arayışta toplumsal gelenekleri hor gördü. İskender’i
Hindistan’a kadar takip edenler arasında bulunan Elisli Pyrrho (MÖ 365-275) başta Hint
fakirleri olmak üzere gördüğü çeşitli halk ve geleneklere dayanarak şüphecilik okulunu kurdu.
Pyrrho inanışların ardında yatan nedenlerin o inanışa karşı çıkan nedenlerden hiçbir zaman daha
iyi olmadığını düşünmüştür. Yapılacak en bilge hareket, bir yargıya varmamak ve dünyayı
göründüğü gibi kabul etmektedir. Pyrrho’nun amacı Diogenes gibi ataraksiaya ulaşmaktı.
Pyrrho’nun öğrencisi Phlioslu Timon (MÖ 320-230) Şüpheciliği daha ileriye taşıyarak her
savın henüz yerleşmemiş önergelerden doğduğunu savundu. Bu önermelerin doğru olması için
sonsuzluğa ve absürt bir gerilemeye varabilecek şekilde, ispatı mümkün olmayan önermelere
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dayanması zorunludur. Şüphecilik hakkında en detaylı bilgi Sextus Empricus’un Pyrrhoniarum
adlı eserinden (MÖ 200) elde edilmektedir. Ünlü İskoç filozof David Hume Pyrrho’nun
şüpheciliğinden etkilenmiştir.

10.6. Stoacılık
Stoacılık akımı Kitionlu Zenon (MÖ 333 - 262) tarafından kurulmuştur. MÖ 311’de
Akademia’ya giren Zenion daha sonra kendi felsefe okulunu kurarak okuluna da adını veren
Stoa Poikile’de ders verdi. Dersleri mantık, fizik ve etiği kapsıyordu. Ardılı Khyrsippos (MÖ
280-207) fizik ve mantığı geriye çekip etiği ön plana çıkardı. Stoacılığa göre hiçbir şey şans
eseri olmaz; her şey evrenin önceden belirlenmiş kurallarına göre gerçekleşir. Bizim de parçası
olduğumuz bu evrenden daha yüksek bir şey yoktur. Bu evrenle uyum içinde yaşanmalı ve bu
evren içinde gerçekleşen her şey kabul edilmelidir. Stoacılar; köleler ve Yunan olmayanlar
dâhil insanların özgürlüğünü savunmuşlardır. Ne var ki burada kastedilen özgürlük fiziksel
değil, zihinsel özgürlük ve kendini bilmedir. Tektanrıcılığa benzer şekilde Zeus’a tapan
Stoacılar ölümden sonraki hayata da inanmıyorlar, bu nedenle intiharı da yasaklamıyorlardı.
Roma’nın Stoacılıkla tanışması Poseidonios (MÖ 135 - 151) sayesinde olmuştur.
Romalıların ziyaret ettiği Rodos’taki okulunu kurmadan önce birçok yolculuğa çıktı. Ardından
Cicero Stoacılığının da aralarında bulunduğu önemli Yunan felsefe akımlarını Latinceye
tercüme ederek bu görüşlerin Roma dünyasında yayılmasını sağladı. İmparator Nero’nun
hocası ve danışmanı, aynı zamanda oyun yazarı olan Seneca (MÖ 2 - MS 65) çeşitli konularda
özellikle kölelere iyi davranılması üzerine yazmıştır. Kölelerin efendilerle aynı türden
olduğunu, aynı gökyüzü altında nefes alıp yaşadıklarını ve öldüklerini söyledi. Ne var ki
Stoacılığın kölelere tanıdığı özgürlük fiziksel değil zihinseldi. Kendisini bilen, aşırılıklardan
kaçan, doğru, adil ve görevine sadık bir köle arzularına kapılmış, şehvet düşkünü ve adaletsiz
bir kraldan daha özgürdü. Roma döneminde yaşamış bir diğer önemli Stoacı Epiktetos (MS 55135) MS 89’da Domitianus tarafından sürülmüş ve Batı Yunanistan’a yerleşmiştir. Tanrı’nın
bilgeliğini hiçe sayan insanlığın sefaletine yönelik getirilen kolay çözümleri eleştirdi. Roma
İmparatoru Marcus Aurelius’un (MS 161 - 180) Düşünceler başlıklı kitabında kaleme aldığı
Stoacı görüşler, akımın filozof - kral tasavvurunu da ortaya koymaktadır. Eser yüce ruhlu bir
adamın kişisel kayıtlarını içerir. Stoacı geleneğe uygun olarak aşırılıklarını, iyi ve kötü
özelliklerini ortaya koyan, kendisine dönerek tefekküre dalan, iyi bir yönetici olmanın yollarını
araştıran, erdemin peşinden giden bir adamın samimi itiraflarıdır.

10.7. Epikurosçuluk
Akımın kurucusu olan Epikuros (MÖ 341 - 270) Samos’ta doğmuş ve MÖ 307’de
Atina’ya yerleşerek Akademia’nın yanına kendi okulunu kurdu, ancak Platon’dan farklı olarak
gizemli gerçeği değil insanın mutluluğunu aradı. Epikuros insanın sefaletinin başlıca
nedenlerinin ölümden sonra ne olacağına dair korkular ve hayattayken engellenen arzular
olduğuna inanıyordu. Ölüm korkusunu ortadan kaldırmak için ruhun da evrenin geri kalanı gibi
atomlardan olduğunu ve ölümle birlikte bu yapının yalnızca parçalara ayrıldığını söyledi.
Burada kendinden önceki atomcu Demokritos’un (MÖ 460 - 370) düşüncelerini yansıtan
Epikuros’a göre hayattaki mutluluk zekâ ve tutumlulukla elde edilebilirdi. Tutumlu olmak
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dertleri azaltıyordu; saman bir döşeğin üzerinde korkusuzca uyumak altın bir yatağın üzerinde
titremekten daha iyiydi. Hiçbir zevk başlı başına kötü değildi, ancak birçok zevki elde etmek
için katlanılan zorluklar, elde edilen zevkten daha büyüktü. Epikuros’un görüşlerini günümüze
aktaran en önemli kaynak Lucretius’un (MÖ 94-55) felsefi şiiri De Rerum Natura’dır.

10.8. Yeni Platonculuk
Antik dünyanın son büyük felsefe okulu Yeni Platonculuğun kurucusu Mısırlı Yunan
Plotinus (MS 204-270) aslında gerçek Platonculuğu yeniden canlandırdı, ancak onu duyguların
ötesinde üstün bir varlığı (Menos) ekleyerek derin, mistik ve tekçi bir hâle getirdi. MS 243’te
III. Gordianus’un Pers seferine katıldı ve anlaşılan bu sırada doğru dinlerini de tanıdı. Ardından
Roma’ya yerleşti ve kendi okulunu kurdu. Öğrencileri arasında bulunan İmparator Gallienus
Plotinus’a beslediği hayranlıktan ötürü Campania’da filozoflar için Platonopolis adında bir
şehir kurmayı teklif etti. Ancak imparator MÖ 268’de ölünce Plotinus da siyasi hayattan çekildi;
Platon’un aksine siyasi gelişmeleri görmezden gelerek mistik Menos’a (Bir) yöneldi.
Plotinus’un yaşam öyküsünün yazarı ve en önemli öğrencisi Porphyrios’a (MS 232-305)
göre hocasının ağzında son sözleri olarak “İçinizdeki tanrıyı (kutsal olanı) evrendeki tanrıya
(kutsal olana) geri döndürmek için çabalayın.” cümlesi dökülmüştü. Bu öğüt Plotinus
felsefesinin temelinde yer alıyordu; aynı anda hem usçu hem de gizemciydi. Plotinus Sokrates
öncesi, Aristotelesçi ve Stoacı fikirleri birleştirerek yeni ve etkileyici bir felsefe ortaya
çıkarmıştır. Plotinus Platon’un “iyi” düşüncesine benzer bir şekilde Menos, yani “Bir” adını
verdiği tanımlanamaz doğaüstü varlığı her şeyin temeli olarak görür. Bu zirvenin altında
sırasıyla Nous (Zihin), onun yansıması Psykhe (Tin) ve Bios (Doğa) yer alır. En alt düzeyde
bile tüm nesneler Menos’a dönüşün peşindedir (epistrophe). Plotinus insanların felsefe yoluyla
Menos’un coşkulu hayaline erişebileceklerini düşünüyordu ve bunu “Bir’in Bir’e Kaçışı”
olarak ifade etti.
Plotinus’un en önemli takipçisi Tyroslu Porphyrios MS 262’de Roma’ya gelmiş ve
hocasının derslerine katılarak onun öğretilerini Enneades adlı eserinde toplamıştır. Porphyrios
hocası gibi Hristiyanlığı reddetti, çünkü bu din kişileştirilmiş bir tanrı inancı getiriyor ve
kurtuluşun onda olduğunu öne sürüyordu; oysa Menos kişi değildi. Porphyrios astrolojiye
ağırlık vererek hocasının fikirlerinde değişikliğe gitti. Yıldızların evrenin kutsallığını
yansıtarak parladığını düşünen Plotinus ise astrolojinin temel ilkelerini reddetmiştir.
Porphyrios’un halefi Iamblikos (MS 250-326) Yeni Platonculuğa, Yeni Pythagorasçılıktan
türemiş sihirli ayinler olan demiourgiayı ekledi. Bu sentezle yeniden biçimlenen Yeni
Platonculuk, Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanına yayıldı; İskenderiye, Atina ve
Pergamon’da okulları kuruldu. Son pagan Roma imparatoru Iulianus da (MS 361-363) kısa
saltanatı sırasında paganizmi Yeni Platoncu çizgi doğrultusunda canlandırmaya çalıştı.
İskenderiye’deki son Helen Yeni Platoncu filozof olan Hypatia (MS 370 - 420)
Hristiyan bağnazlar tarafından öldürülmesine rağmen Yeni Platonculuk şehirde devam etmiştir,
fakat asıl kalesi Atina olarak kalmıştır. Burada Proklos (MS 410 - 485) matematiği ve
mistisizmi harmanlayarak her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Daha sonra
Doğu Roma İmparatoru Iustinianus MS 529’da Atina’da tüm okullarını kapatılmasını emretti.
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Bu antik Yeni Platonculuğun sonu anlamına gelmekle birlikte, akım en büyük Hristiyan
düşünürlerden Aziz Augustinus’u (MS 354-430) derinden etkilemiştir. Romalı soylu Boethius
(MS 6. yüzyıl), Atina’da Aeropagos üyesi Dionysos ve MS 9. yüzyılda yaşamış Eriugena gibi
erken Hristiyan yazarlar da Yeni Platonculuğun takipçisi olmuşlardır. Çok daha sonra,
Konstantinopolis’i fetheden Osmanlılardan kaçan düşünürler Yeni Platonculuğu Rönesans
İtalyası’na taşıdılar. Romantizm akımının üyeleri Shelley, Emerson ve Yeats’in şiirleriyle
yeniden dirildi.

Resim 42: Yunan Felsefe Akımları
(http://imgur.com/8JRnJ7C)
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Uygulamalar
Öğrenci başta Platon ve Aristoteles olmak üzere önemli filozofların birinci elden
kaynaklarını, ayrıca Dioegenes Laertios gibi Yunan filozoflarının hayatı ve fikirleri hakkında
yazılmış antik kaynakları okumalıdır. İleri düzeyde okuma için aşağıdaki modern kaynaklar
tavsiye edilir:
Arslan, A., İlkçağ Felsefe Tarihi 1-4, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2

2008 .
Dumont, J.P., Antik Felsefe, Dost Yayınları, Ankara, 2007.
Furley, D., Routledge History of Philosophy II, Routledge, Londra, 1999.
Hodgers, N., Antik Yunan, çev. Ü.E, Uysal, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015.
Jones, W.T., Klasik Düşünce. Batı Felsefesi Tarihi, çev. H. Hünler, Paradigma
Yayınları, İstanbul, 2006.
Long, A.A. (ed.), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999.
Gill, M.L. – Pellegrin, P. (ed.), A Companion to Ancient Philosophy, Blackwell
Publishing, Londra, 2006.
Taylor, C.C.W. (ed.), Routledge History of Philosophy I, Routledge, Londra, 1997.
Warren, J. – Sheffield, F. (ed)., The Routledge Companion to Ancient Philosophy ,
Routledge, Londra, 2014.
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Uygulama Soruları
1)

Yunan felsefesi nerede doğmuştur?

2)

Sokrates öncesi Yunan feslefesinin özellikleri nelerdir?

3)

Sokrates, Platon ve Aristoteles felsefeye ne gibi katkılar yaptılar?

4)

Stoacılık ekolünün öğretisi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunan düşünün başlangıcı olarak felsefe akımlarından önce aforizma türünden
ifadelerin varlığından söz etmek gerekir. Bunlar felsefi nitelikten yoksundurlar; felsefi
sorgulamaya yol açacak ciddi bir meraktan ziyade ahlak ve kamusal düzen kaygısından
kaynaklanırlar. “Felsefe” kelimesi ilk olarak Herodotos’ta geçer: Solon’un seyahatleri sırasında
uğradığı Sardeis’te Kroisos’un konuğu olur. Kral Solon’un seyahat sebebinin felsefe olduğunu
söyler ve bunun üzerine mutluluk üzerine felsefi bir tartışma başlar. Yunan dünyasında felsefe
MÖ 600 civarında Anadolu’nun batı kıyısındaki Ionia şehirlerinde doğmuştur. Dünyanın
fiziksel açıklamasını ilk kez yapan bu okula bağlı filozoflar olmuştur. Sokrates öncesi
filozofların belki de en temel özelliği dünyayı kendi doğasında bulunan ilkeleri içinde
açıklamaya çalışmalarıdır. Sokrates, felsefenin odak noktasını fiziksel dünyaya dair
spekülasyonlardan etik konulara çevirmiştir. Filozof, genellikle erdemin doğasını, öğretilip
öğretilemeyeceğini, onu bir insanın kişiliğinde ya da eylemlerinde meydana getirenin ne
olduğunu ve türlerini -cesaret, bilgelik, dindarlık, irade- tartışır. Sokrates’in en parlak öğrencisi
olan Platon’un kozmolojiden siyasete dek uzanan eserlerinin büyük kısmı günümüze ulaşmıştır.
Etik ve siyasi görüşlerinde Platon değerlerin nesnelliğinde ve bireyin hayatında ahlakın
öneminde ısrarla durur. Yunan felsefesinin iki büyük figürü Platon ve Aristoteles genelde zıt
kutuplar olarak görülür. Aristoteles dünyayı sistematik bir biçimde incelerken Platon öbür
dünyaya ait mistik çıkarımlarda bulunur. Yunan felsefesinin temel taşları olan bu üç filozof
dışında Stoacılık, Epikurosçuluk, Pythagorasçılık ve son olarak Yeni Platonculuk gibi
ekollerden söz edilebilir. Ancak Geç Antik Çağ’da kısmen doğu felsefesinin de etkisiyle
mistisizmin ağır bastığı görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1) “Felsefe” kelimesi ilk kez hangi kaynakta geçer?
a) Hesiodos
b) Homeros
c) Thukydides
d) Diogenes Laertios
e) Herodotos
2) Yunan felsefesi nerede doğmuştur?
a) Atina
b) Attika
c) Ionia
d) Sparta
e) Aiolia
3) Sokrates öncesi filozofların fikir alanındaki en önemli katkıları nedir?
a) Etik konusuna eğilmeleri
b) Siyaset felsefesi
c) Evrenin açıklanması
d) Hakikatin nasıl elde edilebileceği
e) Mutlu hayatın sırrı
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4) Aristoteles’e göre doğal dünyanın “nedenleri ve ilkeleri” hakkında ilk araştırmaları
yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Platon
b) Kharmides
c) Thales
d) Epikuros
e) Diogenes
5) Doğayı sayıların düzenlediği yapılandırılmış bir sistem olarak gören felsefe akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pythagorasçılık
b) Yeni Platonculuk
c) Manicilik
d) Stoacılık
e) Kinikler
6) Sokrates’i Ionia filozoflarından ayıran başlıca nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyaset felsefesi ortaya koyması
b) Kendilik kaygısını öne çıkarması
c) Evrene dair bilimsel açıklamalar getirmesi
d) Fiziksel dünyaya dair spekülasyonlar yerine etik konulara ağırlık vermesi
e) Ütopya kavramını getirmesi
7) Sokrates’in erken diyaloglarındaki ağırlıklı konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Estetik
b) Aşkın doğası
c) Eğitim
d) Erdem
e) Bilgi
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8) Aristoteles’i Sokrates’ten ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Demokratik bakış açısı
b) Dünyayı mistik çıkarımlar olmaksızın sistematik biçimde incelemesi
c) Tanrıların olmadığını savunması
d) Hakikatin bilinmesinin mümkün olduğunu savunması
e) Bilge kral idaresini savunması
9) “İdealar dünyası” fikri hangi filozofa aittir?
a) Demokritos
b) Aristoteles
c) Zenon
d) Sokrates
e) Platon
10) Stoacılığın başlıca savı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrenle uyum içinde yaşanmalıdır ve tüm insanlar özgürdür.
b) İnsan kendini bilemez, gerçek hakkında yargıya varmaktan kaçınmalıdır.
c) Tanrıların doğasına dair herhangi bir şey bilemeyiz.
d) Haz alma en önemli amaçtır.
e) İnsan siyasete bulaşmamalı, devlet görevlerinden olabildiğince uzak durmalıdır.
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) c, 4) c, 5) a, 6) d, 7) e, 8) b, 9) e, 10) a
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11. ANTİK YUNAN’DA OKURYAZARLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yazı Malzemeleri
11.2. Kitap Türleri
11.3. Kitapçılık ve Yayımcılık
11.4. Kütüphaneler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yunanlarda okuryazarlığın yaygınlaşması nasıl gerçekleşmiştir?

2)

Yunanlar yazmak için hangi malzemelerden yararlanmışlardır?

3)

Yunan dünyasında kütüphanecilik nasıl gelişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yazı Malzemeleri

Yazının gelişimi, papirüs,
parşömen vb. yazı
malzemelerinin yapılışı ve
kullanımları

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Kitap Türleri

Kitap malzemeleri
üretimleri, saklanmaları

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Kitapçılık ve Yayımcılık

Kitapların yazımı ve
kopyalanması
Kitap satışı ve pazarlaması

Kütüphaneler

İskenderiye ve Pergamon
kütüphanelerinin mimarisi
ve nitelikleri
Kitap toplama yöntemleri

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Papirüs



Parşömen



Mürekkep



Kütüphane



İskenderiye



Pergamon



Okuryazarlık
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Giriş
Yunan alfabesi, Yakın Doğa alfabelerine göre öğrenimi kolay olduğundan bu alfabenin
halk arasında yayılması da hızlı olmuştur. MÖ 5. yüzyılda nüfusun hatrı sayılır bir kısmının az
çok okuryazar olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak eğitim yaygınlaşmış ve yazılı eserlerin
üretimiyla dağıtımı artmıştır. Modern yayımcılar ve kitapçıların olmadığı bir ortamda kitaplar
genellikle yazarların köleleri tarafında kopyalanıyor ve yine yazarlar tarafından duyruluyordu.
Kitaplar genellikle yazarların bunları yakınlarına ve tanıdıklarına vermeleriyle yayılmaktaydı.
Yunanlar yazı yazmak için kurşun ve ahşaptan papirüs ve parşömene kadar çeşitli malzemeler
kullanmışlardır. Papirüsün pahalı bir ithal malzeme olması bunun gündelik hayatta kullanımını
kısıtlamıştır; okullarda ve diğer gündelik işlerde daha ziyade ahşap gibi mecralara
başvurulmuştur. Önceden de bilinen, ama yeni üretim tekniğiyle öne çıkan parşömen papirüse
daha ucuz bir alternatif sunmuştur. Anik Çağ’da rulo ve kodeks olmak üzere başlıca iki tür kitap
kullanılmıştır. Kodeks daha kullanışlı olmasına rağmen, çok sayfalı kitaplarda artan kalınlık
forma fikri ortaya çıkana kadar sorun teşkil etmiştir. Yunan dünyasında kütüphanecilik
öncelikle tiranlarla ileri gelen siyasi ve kültürel figürlerin özel kütüphaneler kurmasıyla
başlamış Helenistik Dönem’de İskenderiye ve Pergamon kütüphaneleriyle doruk noktasına
ulaşmıştır. Bu kütüphaneler sadece kitap barındırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrelerindeki
ofisler, çalışma mekânları, okullar vb. ise bir kültür merkezi olarak işlev görüyordu. Müdürleri
ise dönemin önde gelen yazarları, filozofları ve gramercilerinden seçilmekteydi.
Fenike yazısı MÖ 9. yüzyılda Yunanlar tarafından uyarlandığında bu yeni kazanım bir
süre halkın dar bir kesminin tekelinde kalmıştır. Etruria ve yaklaşık yüz yıl sonra alfabe
kullanmaya başlayan Latium’daki arkeolojik kazılarda, yazıt taşıyan en erken buluntular zengin
ve aristokratlara ait kontekstlerden çıkmıştır. En eski Attika yazıtı Atina’daki Dipylon’da
bulunan bir vazonun üzerinde heksametron vezniyle yazılmış dans ve şölen anlatan kısa metin
üst tabakanın yaşam biçimini temsil etmektedir. Aynı şey Yunan koloni Pithekoussai’daki bir
kap üzerindeki yazıt için de söylenebilir. Thera’daki Apollon Karneios Tapınağı civarındaki
kaya yazıtları oğlancı imalarla doludur ve tanrının onuruna oyunlar düzenleyen genç
aristokratları konu edinir (IG 12.3, 536-601, 1410-1493). Mısır firavunu II. Psammetikhos’un
Etiyopyalılara karşı seferine (MÖ 591) Yunan paralı askerleri, II. Ramses’in Abu Simbel’deki
anıtsal heykeline isimlerini yazmışlardır. Söz konusu örneklerin Yunan dünyasının uç
bölgelerini de kapsamasından yola çıkarak belirli bir okuma yazma eğitiminin varlığından söz
edilebilir, ancak MÖ 7 ve 6. yüzyıllarda sonraki dönemlerde olduğu gibi okulların bulunup
bulunmadığı bilinmemektedir.
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Tablo 3: Yunan Alfabesinin Gelişimi (Brill’s New Pauly)
Bir ilkokulun varlığına dair ilk kanıt Herodotos’tan gelir. Okul hayatını işleyen ilk vazo
resimleri MÖ 5. yüzyıla aittir ve en ünlü örneklerinden biri Douris vazosudur. Vazonun
üzerinde Platon’a göre (Prt. 325c-326b) eğitimde mutlaka yer alması gereken üç dersin hepsi
işlenmiştir: Edebiyat, müzik ve spor. Dönemin edebiyatında da (Sophokles’in Trakhisli
Kadınlar ve Euripides’in İphigeneia Tauris’te, Iphigeneia Aulis’te, Theseus tragedyaları;
Aristophanes’in Atlılar ve Kuşlar komedyaları) yazıya, okuryazarlığa vurgular vardır. Agathon
ve Theodektes’in tragedyalarında (Ath. 10.454 d-e)
okuma yazma bilmeyen kişi
(agrammatos) herkesin alay ettiği tiplemedir. Kuşlar’da Aristophanes sabahın erken
saatlerinde kitapçıları dolaşma modasıyla alay eder ve birinin topluluğa ya da kendi kendine
kitap okumasına da yine Arsitophanes’te rastlanır. Dolayısıyla okuma ve yazmayla buna dair
faaliyetler artık toplumun genelinde kök salmış olduğu metinlerden ve görsel tasvirlerden
açıkça anlaşılmaktadır. Aynı şekilde ostrakismos kurumunun varlığı da MÖ 5. yüyılda
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okuryazarlığın geniş bir kesime yayıldığını göstermektedir. Bununla birlikte okullara devam ve
okuryazarlık oranına dair rakamlara sahip değiliz, fakat mesela Herodotos’un anlattığına göre
Khios’ta bir okul binasının çatısı çökünce içerideki 199 çocuk ölmüştü. Küçük Astypalatia
Adası’nda ise sinir krizi geçiren bir boksör 60 öğrenciyi katletmişti (Paus. 6.9.6-7). Bu rakamlar
şaşırtıcı derecede yüksektir, fakat eğer yoksul aile çocuklarının da devam ettiği “ilkokulu”
(grammatistes) temsil ediyorlarsa makul sayılabilir.
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11.1. Yazı Malzemeleri
En basit yazı malzemesi kırık çanak çömlek parçalarıdır. Ostrakon denilen bu parçalara
kazıma ya da boyayla vergi faturaları, mektuplar ve özellikle okul ödevleri yazılmıştır. Metaller
diğer bir önemli grubu temsil eder. Bunun için ilk önce tunç kullanılmıştır, fakat stylus için
fazla sert olduğundan, başlıca kurşun gibi daha yumuşak metallerden yararlanılmıştır.
Epeiros’taki Dodona Zeus kehanet merkezine iletilen sorular kurşundan tabletlere yazılmıştır.
Böyle tabletler mektup yazmakta ya da mesajlaşmalarda kullanılmıştır. En eski kurşun
tabletlerden biri, Kırım kıyısındaki Berezan adasında Ion lehçesinde yazılmış, MÖ 6. yüzyıla
ait bir mektuptur. Pausanias’a Boiotia’da gösterilen Hesiodos’un İşler ve Günler’inin
kaydedildiği daha kapsamlı metinler de kurşun tabletlere yazılabilmekteydi. Kalay kullanılan
diğer bir malzemedir (Paus. 4.26.8).

Resim 43: Uluburun Batığından Çıkrılmış Diptik, MÖ 14. Yüzyıl
(https://s3.amazonaws.com/classconnection/830/flashcards/9312830/jpg/uluburun_diptych15020A039BC0418C978.jpg)
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Resim 44: Roma ve Erken Orta Çağ Stylus Örnekleri
(http://41.media.tumblr.com/34eed9adce9d8744442a5705770d80a0/tumblr_mslgrwdeK51qfg
4oyo1_1280.jpg)
Organik malzemeler arasında ise ahşap başta gelir. Plinius, eski zamanlarda Romalıların
palmiye yaprakları ya da ağaç kabuklarına yazdıklarını söyler (13.69). Bununla ilgili somut
kanıtımız yoktur, ancak Yunancada kitap anlamına gelen byblosun (Latincede de liberin) “ağaç
kabuğu” anlamına geldiği düşünülürse böyle bir uygulamanın olduğu söylenebilir. Ahşaplar
üzerinde yazı daha belirgin olsun diye kireç ya da alçıyla beyazlatılıyorlardı. Kuru iklim
sayesinde en zengin buluntular Mısır’dan gelmektedir. Mısır’daki Dakha Vadisi’ine yakın
İsmet el-Ghareb’de bulunan 25x10 cm boyutlarında 9 ahşap tablet üzerine, Isokrates’in bir
konuşması kaydedilmişti. Benzer buluntular İngiltere’deki Roma ordugâhı Vindolanda’da
bulunmuştur; MS 100 civarına ait asker mektupları, tedarik listeleri, raporlar vb. kayıtları içeren
ahşap tabletlerdir. Ahşap mektuplara mürekkeple metin yazıldıktan sonra ahşabın damarlarına
uygun olarak bıçakla dikey bir çizgi çekiliyor ve bu çizgiden katlandıktan sonra dış yüzeyine
adres ekleniyordu. Not defteri olarak kullanılanlar, ortadan ikiye katlanmış ince ahşap
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tabletlerin birbirine tutturulmasıyla elde edilmiştir. Bunlara metin tek sütun hâlinde baştan
sonra dek yazılıyordu. Vindolanda buluntularının üçüncü grubunu balmumuyla kaplı levhalar
(tabulae ceratae) meydana getirir. Bunların kenarları hafif yüksek olan bir yüzünde, çukur alan
balmumuyla kaplanıyordu. Açık renkteki tahtanın üzerinde rahat görünsün diye balmumu
genellikle koyu renkteydi. Bu tür tahtalar kaplı yüzeyler üst üste gelecek şekilde sicim ya da
menteşelerle tutturularak bir diptik (diptykhon) meydana getirilirdi. Bunlara ilaveten İtalya’ya
özgü keten kitapların (liber linteus) varlığı da bilinmektedir (Fronto, Ep. 4.4).

Resim 45: İngiltere’deki Roma Kalesi Vindolanda’dan Emirler İçeren Ahşap Tablet
(http://images.csad.ox.ac.uk/cgibin/vindo/zoom.pl?method=uni&tablet=180&leaf=1&side=front)
Antik dünyada papirüs, her zaman yukarıda sayılan malzemelerden her zaman çok daha
değerli olmuştur. Antik Yunanlar buna modern kullanımın aksine khartes diyorlardı ve papirüs
rulosu için kullanılan byblos kelimesi de zamanla “kitap” anlamı kazanmıştır. Papirüsgillerden
olan bu bitki (Cyperus papyrus) nemli ve sıcak ortamları seven otsu bir türdür. Antik Çağ’da
en çok Mısır’da yetişmekteydi. Aşağı Mısır’da, özellikle Nil Deltası’nda ve bir zamanlar başlıca
papirüs üretim merkezlerinin bulunduğu Arsinoitis’te soyu tükenmiştir; bugün sadece Nil’in
üst kısımlarında, Habeşistan ve Uganda’da yetişmektedir. En önemli buluntu yerleri ise
Fayyum bölgesi (Arsinoe, Karanis, Philadelphia) ve Herakliopolis, Tebtynis, Oksyrhynkhos,
Hermopolis gibi yerleşimlerdir. Bitkinin ilk tasvirini Theophrastos (Hist. Plant. 4.8 vd.) yapar
ve Plinius Mezopotamya’da da yetiştiğini söyler (Nat. Hist. 13).
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Resim 46: Oksyrhynkhos’da Bulunmuş Bir Papirüs Fragmanı
(http://www.csad.ox.ac.uk/poxy/vexhibition/images/e8_2.jpg)
Yazı malzemesi bitkinin alt kısmındaki özden elde edilir ve yapımına dair en ayrıntılı
bilgiyi Plinius verir (Nat. Hist. 13.74). Saplar henüz tazeyken parçalara bölünür ve soyularak
öz ortaya çıkartılır. İnce ama olabildiğince enli parçalar hâlinde kesilir ve suyla ıslatılmış bir
tahtanın üzerinde kenarları azıcık üst üste gelecek şekilde dizilirler. Bu tabakanın üzerine ters
yönde ikinci bir öz tabakası dizilir. Ardında oluşan yüzey yassı bir taşla dövülür. Özdeki
nişastanın yapışkanlığı sayesinde iki tabaka böylece birbirine yapışır. Bu şekilde elde edilen
yaprak (kollema) güneşte kurutulduktan sonra ponza taşı, midye ya da fildişi bir çubukla
düzleştirilir. Bundan sonra bir yapıştırıcı (un ve sirke) yardımıyla çok sayıda yaprak -20 ya da
50 adet- bir rulo şekilde bileştiriliyordu, ancak rulonun bir yüzündeki bitki liflerinin hep aynı
yönde olması gerekmekteydi. Papirüsler yüzey kayganlığı ve liflerin düzenliliğine göre çeşitli
kalitelerde olabiliyordu. En iyisi charta hieratica özellikle kült metinleri için kullanılıyordu.
Buna daha sonra charta augusta, ikinci kalite papirüse de charta liviana adı verilmiştir.
Claudius döneminde ise üst yüzü augusta, alt yüzü livianadan meydana gelen charta claudia
üretilmeye başlanmıştır.
Papirüsün en büyük rakibi, hayvan derisiydi. Üretim yöntemine bağlı olarak deri ve
parşömen olarak iki farklı çeşidi mevcuttur. Deri tüyleri alınmış hayvan pöstekisinin mazı asidi
içeren bitkisel maddelerle tabaklanmasıyla elde edilirken, parşömende hayvan derisi
tabaklanmıyor, kireçle işlemden geçirildikten sonra gerilerek kurutuluyor, ardından iyice
incelene dek kazılıp düzleniyordu. Herodotos’a göre Ionialılar papirüsten önce keçi ve koyun
derilerini kullanıyorlardı (5.58). Parşömen için kullanılan pergamana kelimesine nispeten geç
bir dönemde Diocletianus’un MS 301 tarihli fiyat narhında rastlanır. Plinius’a göre Pergamon
Kralı Eumenes ile Ptolemaios Krallığı’nın Hükümdarı Ptolemaios birbirlerinin kütüphanesini
kıskanıyordu. Ptolemaios bu yüzden papirüs ihracatını yasaklamış, buna karşılık Pergamon’da
da parşömen icat edilmiştir (Nat. Hist. 13.70). Ancak Dura-Europos’tan buluntuların gösterdiği
gibi parşömen daha önceden biliniyordu ve Antiokhos MÖ 170 - 168’de Mısır’a saldırıp
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İskenderiye’yi işgal ettiğinde papirüs ihracatı kesintiye uğramış ve bu yüzden eskinden beri
bilinen parşömenden yararlanılmaya başlanmıştır. Yani bir kitap formu olan kodeks
bulunduğunda papirüs yavaş yavaş gözden düşmüştür.
Antik Çağ’da kullanılan mürekkep (Yun. melan, Lat. atramentum) hakkında Plinius
bilgi vermektedir (NH 35.41-43). Mürekkep elde etmek için genellikle kurumla su
karıştırılmakta ve buna Arap zamkı eklenmekteydi. Demir tannatı ve mazı asidinden elde edilen
mürekkeple yazılmış en eski belge MS 111’e tarihlenir (BICS 30, 1983, 150). Antik Çağ’da
sülüğenden elde edilen kırmızı mürekkep de kullanılmıştır. Ayrıca mürekkep balığından
çıkarılan siyah mürekkep de (sepia) vardı.

11.2. Kitap Türleri
Antik Çağ’da başlıca iki tür kitap kullanılmıştır: Rulo ve kodeks. Kodeksten daha eskiye
dayanan rulo kitabın Mısır’dan Yunanistan’a ne zaman geldiği belli değildir. Attikalı vazo
ressamı Onesimos’un MÖ 490 civarına tarihlenen bir vazosundaki rulo tasviri en eski
örneklerden biridir. Yazı için papirüs rulosunun ön yüzü (recto) tercih edilmekteydi, çünkü
burada liflerin yönü yatay olduğunda yazı yazmak kolaydı. Rulo kitabın sadece birinci
sayfasının iç kısmındaki lif dokusu dikeydi. Bu ilk sayfa (protokollon) yazı için kullanılmıyor,
rulonun koruyucu kılıf görevini görüyordu. Rulonun iç kısmı sol taraftaki protokollerden
başlayarak tek tek sütunlar (selis) hâlinde yazılırdı. Rulolardaki metinler Yunan yazıtları gibi
hiçbir boşluk ya da ayırma imi olmadan kesintisiz devam eder. Latince papirüs metinlerinde
sözcükler arasına koyulmuş ayırma noktalarına daha sık rastlanılmaktadır. Papirüs metinlerinde
sadece bakmakla içeriğini anlamak mümkündür. Antik Çağ’da özel ve resmî metinler italik yazı
karakteriyle yazılırken edebî metinlerde harfler olabildiğince açık seçik yazıya geçirilmiştir.

Resim 47: Pompeii’den Kömürleşmiş Papirüs Rulosu
(http://news.nationalgeographic.com/content/dam/news/photos/000/879/87938.jpg)
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Papirüs pahalı bir malzeme olduğundan idareli kullanılırdı ve bu nedenle arka sayfa
(verso), yani lif dokusunun dikey olduğu yüzey de kullanılmıştır. Bunlar daha ziyade ticari ve
resmî yazılardır ve böyle belgelere genellikle tarih düşüldüğünde diğer yüzdeki edebi metin
için bir terminus ante quem saptamak mümkündür. Değerli olmasının yanında, kuru bir yerde
muhafaza edildiğinde son derece dayanıklı bir malzemedir. Yunan hekim Galenos üç asırlık
ruloları kullandığından söz etmiştir (In Hipp. De Med. Off. 18.2). Arkeolojik buluntular da bunu
desteklemektedir. MÖ 1. yüzyıldan kalma bir Pindaros metninin üzerinde MS 4. yüzyıla ait
yazıların bulunduğu yamalarla tamir edildiği bir örnek mevcuttur. Rulonun tamamı dolunca
ince bir çubuk son kollemanın sağ kenarına yapıştırılıyor ve rulo buna sarılıyordu. Genellikle
rulonun dışına kitabın adının yazılı olduğu küçük bir parşömen etiket (sillybos) iliştiriliyordu.
Rulo kitapların boyutları kullanılan papirüsün yüksekliğine bağlıydı. Günümüze ulaşan
örneklere bakılırsa normal bir papirüs boyutu 19 - 25 cm arasında değişmektedir ve rulo
uzunluğunu ortalama 10 metreyi geçmediği söylenebilir. Sıkı sarılmış 6 m uzunluğundaki bir
rulonun kalınlığı 5 - 6 cm civarındaydı. Antik eserlerin tek tek ciltler hâlinde basılması ruloların
uzunluğuna bağlıdır. Temelde her bir cilt bir papirüs rulosuna karşılık gelir, fakat mesela MÖ
5. yüzyıla ait daha eski eserler günümüzdeki bölümlemelere uymamaktadır. Thukydides’in 21
cilt (yani rulo) olan tarih eseri, bizim bildiğimiz 8 ciltlik hâline İskenderiye Kütüphanesi’nin
müdürü Samoslu Aristarkhos’un zamanında getirilmiştir. Livius’un Roma tarihini anlatan 142
ciltlik eseri gerçekten de bu kadar ciltten meydana geliyordu.
Latince codex, Yunanca somation olarak bilinen kodeks modern kitap biçimini tarif
eder ve iki ayrı tipi vardır. A Tipi olarak bilinenler modern okul defterleriyle ortak yönlere
sahiptir: Çok sayıda papirüs tabakası ortadan katlanır, tekrar açılarak üst üste konur ve bu
tomarın ortası iplikle dikilir. MÖ 300 civarına ait Menandros’un Dykolos komedyasının yanı
sıra Samia ve Aspis’ten büyük bölümler içeren Bodmer Kodeksi buna bir örnektir. Bunda 27
cm yüksekliğinde, 25 cm eninde 16 papirüs tabakası üst üste konmuş, böylece 13x27 cm
boyutlarında 64 kitap sayfası ya da 23 yaprak elde edilmiştir. Üst üste koyulan papirüs
tabakalarının sayısı çoğaldıkça kaçınılmaz olarak kapanmaları zorlaşır ve dikişlerin içteki
tabakaları yırtma riski artar. Bu nedenle içteki kat yerine parşömen ya da derinden koruyucu
bir şerit yapıştırılmıştır. A tipi kodeksin dezavantajlarından ders alınmış ve B tipinde iç içe
konmuş tabakalardan oluşan tek bir tomar yerine, daha az sayıdaki tabakalardan müteşekkil
formalar kullanılmıştır. Tek tek formaların ortası tutturulduktan sonra üst üste konulur ve
sırtları birbirine dikilir. Antik kodekslerdeki formalar genellikle 8 yaprak ve 16 sayfalık dört
tabakadan oluşur. MS 2 ve 3. yüzyıla tarihlenen en eski kodeksler dikdörtgen biçiminde olup
300 sayfanın altındadır. Papirüs yanında parşömen kodekslerin de çoğaldığı 4. yüzyılda
kodekslerin kareye yaklaştığı görülmektedir. Bilinen en kalın papirüs kodeksi, 638 sayfadan
oluşan bir Kıpti mezmurlar kodeksidir. İncil’in tamamını içeren parşömen kodeks Codex
Vaticanus (4. yüzyıl) 1600, yine bir İncil olan Codex Alexandrinus 1640 sayfadır. Bilinen en
küçük parşömen kodeks, Köln Üniversitesi koleksiyonundaki Maniheizm’in kurucusu
Mani’nin hayatını anlatan 45x38 mm boyutlarındaki 192 sayfalık Mani Kodex’tir.
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Resim 48: Codex Vaticanus, MS 4. Yüzyıl
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Vaticana,_Vat._lat._3868_(4v5r).jpg)
Rulo kitaptan farklı olarak kodeksin sert bir cildi vardır. Mısır’daki Nag Hammadi’de
bulunmuş üç Kıpti papirüs kodeksi sayesinde yapımları hakkında hayli bilgi sahibiyiz: Keçi ya
da koyun dersinin dış yüzü cildin dışını oluşturmaktaydı. Deri parçasının alt, üst ve sağ tarafı
ciltlenecek kitap tomarından daha geniş kesilmekteydi; sol tarafının (yani daha sonra kitabın
kapağı olacak taraf) ucu üçgen bir parça biçiminde uzatılıyordu. Üst üste yapıştırılmış
papirüslerden oluşan bir mukavva derinin iç yüzüne yapıştırıldıktan sonra derinin artan
kenarları kıvrılıyor ve mukavvanın üzerine yapıştırılıyordu. Sonra kitabın sırtla kapak
arasındaki kat yerine bir deri parçası (şiraze) konuyor ve ince deri iplerle birbirine
tutturulabilmek için deliniyordu. Daha sonra cildin sırtı da deliniyor, kitap bloğu cildin içine
yerleştiriliyor, formların ipleri cildin sırtındaki deliklerden geçiriliyor, cilt sırtının dış kısmında
sıkıca düğümleniyordu. Böyle ciltlenen bir kitap kapatıldığında üst kapağın deri ipli üçgen
kısmı bir kapak gibi kullanılabiliyor ve kitabın her tarafı sıkıca kapatılabiliyordu.
Kodeks genellikle ciltlenmeden önce yazılmaktaydı. Bir Rulo kitabın soldan başlayarak
sütun sütun yazılmasından farklı olarak, kodekse yazana birinin yazmaya başlamadan önce
metnin kapsamını iyice hesaplaması ve yazı malzemesini önce forma hâline getirmesi
gerekiyordu. Her formanın kaç tabakadan oluşacağı da önceden hesaplanmaktaydı, zira bir kez
yazmaya başlandıktan sonra formanın sayfası değiştirilemiyordu. Doğal olarak formaların
sıralanışına dikkat edilmesi gerekiyordu ve nitekim günümüze gelen kodekslerin çoğu sayfa
numarasına sahiptir.
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11.3. Kitapçılık ve Yayımcılık
Kitabın Yunan dünyasına ne zaman ve nerede girdiği açık değildir, ancak Homeros ve
Hesiodos’un eserleriyle MÖ 7. yüzyıl şairlerinin çalışmaları geniş bölgelere ancak yazı yoluyla
dağılmış olmalıdır. Antik kaynaklar (Ps. Pl. Hipparch. 228B; Diog. Laert. 1.57) MÖ 6. yüzyılda
Panathenaia şenliklerinde Homeros’un okunduğunu belirtirler ki bu da ancak yazılı metinler ve
dağıtımla mümkün olabilirdi. Athenaios, Samos tiranı Polykrates’in ve Peisistratos’un geniş
kütüphaneleriyle tanındığını yazar. Ancak kaynakların yetersizliği yüzünden bu dönemde ilkel
de olsa bir kitapçılık sektörü olup olmadığı bilinmemektedir. Filozof Anaksagoras’ın
kitaplarının Atina agorasında 1 drahmiye (Bir koyunun fiyatı 12-17 drahmiydi) satın
alınabildiğini biliyoruz (Pl. Apol. 26D). MÖ 5. yüzyılın sonunda kitapçılığın Atina sınırlarını
aşarak Yunan dünyasının uç bölgelerine ulaştığı Ksenophon’dan öğrenilmektedir (Anab.
7.5.14): Ksenophon askerleriyle birlikte Karadeniz’in Trakya kıyılarına vardığında bazı
gemileri karaya oturur ve kıyıya vuranlar arasında “yazılı kitaplar” da vardır. MS 5. yüzyılda
bir atasözleri derlemesi yapmış Zenobios’a göre Platon’un öğrencisi Hermodoros hocasının
eserlerini izin almadan kopyalayıp Sicilya’daki Yunanlara satmıştı. Kitapçılık ve dağıtımcılıkla
ilgili bilgiler MÖ 4. yüzyıldan itibaren artmaya başlar. Halikarnassoslu Dionysios Aristoteles’e
dayanarak o dönemdeki kitapçıların hatip Isaokrates’in mahkeme hitabetlerinden oluşan
paketleri sattıklarını söyler. Diogenes Laertios’un yazdığına göre filozof Zenon babasının
Atina’dan getirdiği felsefe kitapları sayesinde ve daha sonra bir kitapçıda Ksenophon’un
Sokrates’ten Anılar kitabını halka okunurken duyunca babasının işini bırakıp kendisini
felsefeye adamıştır. Önemli özel kütüphanelerin kurulması da Helenistik Dönem’de kitapçılığın
gelişmesiyle mümkün olmuştur. Kütüphane sahiplerinin bazı ender eserlere astronomik
rakamlar ödediği bilinmektedir: Platon filozof Philolaos’un kitaplarını 100 mina (10.000
drahmi) ödeyerek satın almıştı (Diog. Laert. 3.9; Gell. 3.17.3). Aristoteles ise Steusippos’un
vefatından sonra kitaplarına 3 talanton (18.000 drahmi) ödemişti (Diog. Laert. 4.5; Gell.
3.17.3) vermiştir. Telif hakları bilinmediği için kitaplar ödünç alınıp kopyalanabiliyordu.
Demosthenes Thukydides’in kitaplarını kendi eliyle sekiz kez kopyalamıştı (Lukianos,
Adversus Indoctum 4). Makedonya Kralı Antigonos Gonatas filozof Zenon’a hediye olarak
gönderdiği köleler kitapları kopyalamada uzmandı (Diog. Laert.7.36).

11.4. Kütüphaneler
Bilinen ilk Antik Yunan kütüphaneleri kaynaklardan bilinir ve hepsi de tiranlar
tarafından kurulmuş özel kütüphanelerdir. En erkeni Atina tiranı Peisistratos’a (MÖ 556-527)
aittir. Pausanias Homeros destanlarının Atina’ya en parlak devirlerinden birini yaşatan
Peisistratos tarafından derlenerek çoğaltıldığını söyler. Özellikle Homeros ile bu kadar ilgili
görünen bir kişinin kütüphaneye sahip olması şaşırtıcı değildir. Nitekim kaynaklar tiranın
Atina’da ilk serbest sanatlar (trivium, yani gramer, retorik, diyalektik; quadrivium, yani
aritmetik, geometri, astronomi, müzik) kütüphanesini kuran kişi olduğunu yazar. Atina’nın
Persler tarafından işgal edildiği sırada (MÖ 480) Kserkses koleksiyonu Pers ülkesine
götürülmüş, daha sonra Seleukos Nikator (MÖ 312-280) bunları şehre iade etmiştir (Gell. Noct.
Attic. 7, 17.1-2). Samos tiranı Polykrates’in (öl. MÖ 522) de bir kütüphanesi olduğu Athenaios
tarafından aktarılmaktadır. Yazara göre tiranın kütüphanesi Aristoteles, Pergamon kralları ve
Theophrastos gibilerininkinden daha büyüktü (Deipn. 1.3a). Pontos Herakleia’sı tiranı I.
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Klearkhos’un (MÖ 390-353) Atina’da kaldığı sırada Akademia’dan esinlenerek ilk resmî
kütüphaneyi kurduğu söylense de bu kesin değildir.
MÖ 5. yüzyılda kitapçılık ve kitap ticaretinin gelişmesiyle Atinalı aydınlar evlerinde
özel kütüphaneler kurmuşlardır: Atina’da Otuzlar Hükümeti’nin yerine geçen Onlar
Hükümeti’nin üyesi olan Eukleides’in özel kütüphanesi vardı (Athn. Deipn. 1.3a). MÖ 5.
yüzyılda Atina’da yaşamış zengin Diokles’in oğlu Euthydemos’un kütüphanesiden Ksenophon
bahseder (Mem. 4.2.8). Athenaios Atinalı ünlü tragedya yazarı Euripides’in (MÖ 480-406) bir
kütüphaneye sahip olduğunu söyler (Athn. Deipn. 1.3a). Filozoflar arasında özellikle Platon ve
Arsitoteles’in kitap toplama merakından bahsedilir. Platon, yukarıda belirttiğimiz üzere nadir
bir kitap için yüksek bir meblağı gözden çıkarmıştır. Akademia’da bir kütüphanenin
bulunduğuna dair kesin bilgimiz yoktur, ancak Platon’un kitap toplama merakı ve yaptığı
gezilerde edindiği eserlerle okulunda bir kütüphane kurmuş olması muhtemeldir. Çok çeşitli
konularda sayısız eser kaleme almış Aristoteles’in yazdıklarının Andronikos ve Ptolemaios
tarafından kataloğunun yapıldığı bilinmektedir. Laertios’a göre katalog 143 (Laertios’a
atfedilen bir ekte ise 195) kitaptan meydana geliyordu. Şüphesiz bu kadar kapsamlı bir
koleksiyon Aristoteles’in okulu Lykeion içinde muhafaza edilmişti. Kütüphaneye dair somut
bir arkeolojik kanıt olmamakla birlikte, Dioegenes Laertios’a göre filozofun öğrencisi
Theophrastos’un vasiyetinde bahsedilen Lykeion mekânlarından birinin kütüphane olduğu
düşünülmüştür (Vit. Phil. Theoph. 5.51-52). Bu iki önemli filozof dışında Lykeion’un başına
geçmiş Theophrastos ve Straton’un da kütüphaneleri olduğu Athenios ve Diogenes Laertios
tarafından aktarılmaktadır.
Bildiğimiz anlamda kamu kütüphaneleri aslında Helenistik Dönem’le birlikte yaygınlık
kazanmıştır. Bunlar arasında en önemlisi, günümüzde neredeyse efsanevi bir saygınlık elde
etmiş İskenderiye Kütüphanesi’dir. Ptolemaioslar Krallığı’nın hükümdarı I. Ptolemaios (Soter)
entelektüel ilgi alanlarına sahipti ve Yunan aydınlarını Mısır’a gelmeye ikna etmeye çalışmıştı.
Bunlardan en tanınmışı, Atinalı bir Aristoteles öğrencisi ve siyasetçi filozof Phaleronlu
Demetrios’tu (Diog. Laert. 5.77). Kütüphanenin okul, araştırma enstitüsü vb. mekânlarla
birlikte bir kompleks olarak düzenlenerek Mousaion adıyla ortaya çıkışı görünüşe göre
Demetrios’u teşvik eden I. Ptolemaios’un fikriydi. Strabon, kütüphanenin sarayın bir parçası
olduğunu söyler ve gezinti yolları, tartışma ve yemek salonları gibi çeşitli ilave mekânlardan
bahseder Kütüphanedeki kitaplar hakkında en değerli kaynaklardan biri olan MS 12. yüzyılda
yaşamış Bizanslı bilgin Ioannes Tzestes’e göre dış kütüphanede 42.800, avlu ve sarayın iç
kütüphanesinde 400.000 “karışık”, 90.000 “tek, karışık olmayan” kitap vardı (Pr. II). Tzestes
“karışık” ve “tek” kitaplarla muhtemelen birden fazla çalışma içeren rulolar ve tek çalışmaları
kastetmiş olmalıdır. Rakamlardan şüphe duyulmuşsa da Marcus Antonius’un Kleopatra’ya
verdiği 200.000 kitaplık Pergamon Kütüphanesi, Tzestes’in verdiği bilgileri destekler
niteliktedir. Aulus Gellius MÖ 1. yüzyılda kütüphanede 700.000 kitap bulunduğunu belirtir
(Noc. Att. 7.17.3). Antik kaynakların kitapların nasıl toplandığıyla ilgili hikâyeleri çeşitli
yolların denendiğini göstermektedir. Mesela III. Ptolemaios İskenderiye limanına gelen tüm
gemilerin aranmasını ve bulunan kitapların kopyalanmasını emretmiştir. Aynı Ptolemaios
tragedya yazarları Aiskhylos, Sophokles ve Euripides’in eserlerini Atina’dan depozito karşılığı
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alarak kopyasını çıkarttırmıştı. Aynı zamanda İskenderiye Pergamon kütüphanesiyle birlikte
çeşitli kitap açık arttırmalarına girip kitap topluyordu.

Resim 49: İskenderiye Kütüphanesi’nin Rekonstrüksiyonu
(http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--y1DtfUpf-/c_fit,fl_progressive,q_80,w_636/192lupil6cg62jpg.jpg)
Kaynaklar kütüphanede müdür olarak çalışmış ya da çalışmalarıyla kütüphaneye yön
vermiş çeşitli kişilerden bahsetmektedir. Bunların arasında Helen kökenli olmayanlar da
bulunuyordu. Özellikle Phaleronlu Demetrios zamanında kütüphane kadrosu örnek olarak
seçilen Atina’daki Peripatosçu felsefe okulunu örnek almıştı. Kütüphanede çalışan bilgin kütüphanecilerin bir listesi MÖ 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen1241 numaralı Oksyrhynkhos
papirüsünde korunmuştur. Belgede Aristophanes, Aristarkhos, Apollonios gibi çeşitli bilgin,
yazar ve filozofların adı geçmektedir. Bunlardan Byzantionlu Aristophanes’e Vitrivius değinir.
Kütüphanenin yeri bilinmediği için nasıl düzenlenmiş olduğunu belirlemek zordur.
Yukarıda belirtildiği gibi Strabon, kütüphanenin sarayın bir kısmını oluşturduğunu, gezinti
yerleri, salonlar, tartışma mekânları gibi çeşitli mekânları bünyesinde barındırdığını söyler.
Bilim insanları bu bilgileri çeşitli şekillerde yorumlayarak farklı rekonstrüksiyonlar ileri
sürmüşlerdir. Sütunlu galeriler ve peristyloslar, gymnasionlar, çalışma odaları,
Ptolemaiosların heykellerinin bulunduğu nişler, misafir odaları gibi mekânların yer aldığı
düşünülmektedir. Kütüphaneden günümüze çok az kalıntı gelmiştir: Diokourides’in eserlerini
içeren tomarların yer aldığı taş bloklar ve Mouseion’dan bir hatip heykelinin alt kısmı.
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Antik Çağ’da İskenderiye’nin rakibi olarak gösterilen Pergamon Kütüphanesi antik
şehrin akropolisinde kurulmuştur. Strabon’a göre kütüphanenin kuruluşu şöyle olmuştur:
Filozof Neleos’un mirasçıları Attalos’ların Pergamon’da bir kütüphane inşa etmek için kitap
aradıklarını duyunca, Neleus’un Skepsis’e getirdiği Aristoteles ve Theophrastos’un kitaplarını
ellerinden kaçırmamak için mahzenlere saklamışlardır. Buna göre kütüphane muhtemelen II.
Eumenes (MÖ 197-159) zamanında yapılmaya başlanmıştır. Plutarkhos’a bakılırsa Marcus
Antonius Pergamon Kütüphanesi’nden 200.000 ruloyu Kleopatra’ya ilgisinin bir göstergesi
olarak hediye etmişti (Vit. Ant. 58.9). Gerçekte muhtemelen Caesar’ın İskenderiye limanında
yaptığı savaş sırasında yanan kütüphanede yok olmuş kitapların karşılığında vermiştir. Kitaplar
İskenderiye’de olduğu gibi kralların kitap satın alma ve kopyalama işine harcadıkları paralarla
toplanmıştır. Yukarıdaki Neleos’un öyküsü kitap toplamanın bazen zorlamayla yapıldığını
düşündürmektedir. Pergamon Kütüphanesi de İskenderiye’deki gibi hem bilimsel çalışmalar
yapan hem de kütüphanecilik görevini sürdüren kişiler tarafından idare edilmekteydi. Tarihçi
Kleanthes, Pergeli matematikçi Apollonios gibileri I. Attalos tarafından şehre davet
edilmişlerdir. Bunlardan Malloslu Krates Pergamon’da bir gramer okulu da kurmuştur.
İskenderiye Kütüphanesi’nin aksine Pergamon’daki kütüphanenin kalıntıları tespit
edilmiştir. Yapı Athena Polis kutsal alanını çeviren stoalardan güney stoasının gerisinde
bulunuyordu. Kütüphane bağımsız olmayıp İskenderiye’deki muadili gibi sütunlu avlularla
bağlantılıdır. Giriş doğu stoadan yapılmaktadır. Kuzey stoanın doğu kesiminin arkasında yan
yana dört oda bulunur. Bunlar arasında esas kütüphane salonu olarak nitelendirilen mekân en
doğuda bulunur ve 13,35 x 15,95 m boyutlarındadır. Duvarlarda yerden 2,20 m yükseklikte ve
1 m aralıklarla açılmış oyuklar muhtemelen kitapların yerleştirildiği raflara aitti. Raflara göre
yapılan hesaplamalar salonun 12.500 civarında kitap barındırabileceğini gösterir. Plutarkhos’un
sözünü ettiği 200.000 kitap depo olarak kullanılan diğer üç odada muhafaza ediliyordu.

Resim 50: Pergamon Kütüphanesi’nin Planı
(http://3.bp.blogspot.com/_aCl2wb4vz5A/TJUO_ynwtNI/AAAAAAAAALg/aeRzmr88Qdc/s
1600/Pages+from+07-04-08+Pergamum+Library+Presentation-4.jpg)
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Resim 51: Pergamon Kütüphanesi’nin Kalıntıları
(http://eduscapes.com/history/ancient/pergamon.jpg)
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Uygulamalar
Öğrenci özellikle Yaşlı Plinius ve Virtuvius gibi yazı malzemelerinden ve kütüphane
mimarisinden bahseden antik yazarları okumalı, İskenderiye ve Pergamon Kütüphanesi’nin
mimarisi hakkında bilgi edinmelidir. Ayrıca vazo resimlerinde ve müzelerdeki yazı
malzemeleriyle papirüs ve kodeks koleksiyonlarını inceleyebilir. Aşağıda ileri düzey okuma
için bazı modern kaynaklar verilmiştir:
Blanck, H., Antikçağda Kitap, çev. Z.A. Yılmazer, Dost Kitabevi, Ankara, 2000.
Casson, L., Libararies in the Ancient World, Yale University Press, Londra, 2002.
MacLeod, R. (ed.), İskenderiye Kütüphanesi. Antik Dünyanın Öğrenim Merkezi, çev. E.
Böke, Dost Kitabevi, Ankara, 2006.
Yıldız, N., Antikçağ Kütüphaneleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003.
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Uygulama Soruları
1) Yunan dünyasında yazıya ve okuryazarlığa dair ilk kanıtlar nelerdir?
2) Okuryazarlığın Yunan dünyasında yayılmasında etkili olan faktörler nelerdir?
3) Yunanlar hangi yazı malzemelerini kullanmıştır?
4) Papirüs ve parşömen nasıl yapılır?
5) Yunan kütüphanelerinin öne çıkan mimari özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
En eski Yunan yazıtları dans ve şölen anlatan metinlerdir ve bu da yazının önce seçkinler
arasında yayılmaya başladığını göstermektedir. Söz konusu örneklerin Yunan dünyasının uç
bölgelerini de kapsamasından yola çıkarak belirli bir okuma yazma eğitiminin varlığından söz
edilebilir, ancak MÖ 7 ve 6. yüzyıllarda sonraki dönemlerde olduğu gibi okulların bulunup
bulunmadığı bilinmemektedir. En basit yazı malzemesi kırık çanak çömlek parçalarıdır. Bu
parçalara kazıma ya da boyayla vergi faturaları, mektuplar ve özellikle okul ödevleri
yazılmıştır. Organik malzemeler arasında ise ahşap başta gelir. Üzeri balmumuyla kaplı
menteşeli diptikler Tunç Çağı’ndan beri kullanılan yazı malzemelerinden biridir. Antik
dünyada papirüs her zaman yukarıda sayılan malzemelerden her zaman çok daha değerli
olmuştur. Antik Çağ’da en çok Mısır’da yetişmekteydi. Yazı malzemesi bitkinin alt kısmındaki
özden elde edilir ve yapımına dair en ayrıntılı bilgiyi Plinius verir (Nat. Hist. 13.74). Papirüsün
en büyük rakibi, hayvan derisiydi. Üretim yöntemine bağlı olarak deri ve parşömen olarak iki
farklı çeşidi mevcuttur. Deri tüyleri alınmış hayvan pöstekisinin mazı asidi içeren bitkisel
maddelerle tabaklanmasıyla elde edilirken, parşömende hayvan derisi tabaklanmıyor, kireçle
işlemden geçirildikten sonra gerilerek kurutuluyor, ardından iyice incelene dek kazılıp
düzleniyordu. Antik Çağ’da başlıca iki tür kitap kullanılmıştır: Rulo ve kodeks. Sonuncusu
modern kitap biçimini tarif eder ve A ve B olmak üzere iki ayrı tipi vardır. Bilinen ilk Antik
Yunan kütüphaneleri kaynaklardan bilinir ve hepsi de tiranlar tarafından kurulmuş özel
kütüphanelerdir. MÖ 5. yüzyılda kitapçılık ve kitap ticaretinin gelişmesiyle Atinalı aydınlar
evlerinde özel kütüphaneler kurmuşlardır. Bildiğimiz anlamda kamu kütüphaneleri aslında
Helenistik Dönem’le birlikte yaygınlık kazanmıştır. Bunlar arasında en önemlisi, günümüzde
neredeyse efsanevi bir saygınlık elde etmiş İskenderiye Kütüphanesi’dir. Antik Çağ’da
İskenderiye’nin rakibi olarak gösterilen Pergamon Kütüphanesi Antik Çağ’ın diğer önemli
kütüphanesi ve kültür merkeziydi. İskenderiye Kütüphanesi’nin aksine Pergamon’daki
kütüphanenin kalıntıları tespit edilmiştir. Yapı Athena Polis kutsal alanını çeviren stoalardan
güney stoasının gerisinde bulunuyordu.
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Bölüm Soruları
1) Yunan dünyasında en erken yazı örnekleri hangi kontekstlerde ortaya çıkarılmıştır?
a) Halk mezarlarında
b) Ev kontekstlerinde
c) Kamu arşivlerinde
d) Yunan kolonilerinde
e) Aristokratik kontekstlerde
2) Bir ilkokulun varlığından ilk kez bahseden antik kaynak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hesiodos
b) Herodotos
c) Platon
d) Homeros
e) Arkhilokhos
3) Ostrakon aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Bir papirüs çeşidi
b) Tahta
c) Kırık çömlek parçası
d) Oy pusulası
e) Ahşap tablet
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4) Aşağıdakilerden hangisi antik papirüs belgelerinin en önemli kaynaklarından
biridir?
a) Antiokheia
b) Fayyum
c) Naukratis
d) Vindolanda
e) Pergamon
5) Antik Çağ’da papirüsün alternatifi olan yazı malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balmumu
b) Diptik
c) Ahşap
d) Parşömen
e) Kâğıt
6) Aşağıdakilerden hangisi mürekkebin ham maddelerinden biridir?
a) Bitkiler
b) Kurum ve su
c) Tebeşir
d) Manganez tozu
e) Zift
7) B tipi kodeksin A tipinde bulunmayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kâğıt kalitesi
b) Resimli olması
c) Forma kullanması
d) Yapıştırılarak birleştirilmesi
e) Dayanıklılığı
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8) İlk kütüphaneler nasıl ortaya çıkmıştır?
a) Filozofların koleksiyonları
b) Devlet arşivleri
c) Tiranların koleksiyonları
d) Devlet adamlarının özel kütüphaneleri
e) İmparatorların kütüphaneleri
9) İskenderiye Kütüphanesi’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) I. Ptolemaios
b) II. Ptolemaios
c) Lysimakhos
d) Kleopatra
e) Antigonos
10) Antik Çağ’da İskenderiye Kütüphanesi’nin rakibi aşağıdaki kütüphanelerden
hangisidir?
a) Smyrna Kütüphanesi
b) Atina Kütüphanesi
c) Pergamon Kütüphanesi
d) Antiokheia Kütüphanesi
e) Roma Kütüphanesi
Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) b, 5) d, 6) b, 7) c, 8) c, 9) a, 10) c
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12. YUNAN DİNİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Doğu Etkisi
12.2. Tanrısal Varlıklar
12.3. Gömü Gelenekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Antik Yunan dininin kökenleri nelerdir?
2) Yunan toplumu efsanelerine inanmış mıydı?
3) Yunan tanrılarının insanlarla ilişkisi nasıldı?
4) Yunan dininde Doğu etkileri var mıdır?
5) Yunanlar tanrılara saygı ve sevgilerini nasıl ifade ediyorlardı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yunan dini ve mitolojisinde
Yakın Doğu etkileri
Doğu Etkisi

Homeros destanlarının
Doğulu kökenleri
Âdetler, batıl inançlar ve
törenlerin Yakın Doğu’daki
benzerleri

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Tanrısal Varlıklar

Yunan tanrıları,
kahramanları ve diğer
tanrısal varlıklar ve bunların
Yunan pantheonundaki yeri
ve işlevleri

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Gömü Gelenekleri

Ölü gömme âdetleri,
arkeolojik buluntular ve
öteki dünya inancı

Modern ve antik kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Tanrılar



Mitoloji



Tapınak



İnanç



Din



Tören



Yakın Doğu



Destanlar
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Giriş
Yunanlar, tanrıların adını koyanların ve onların ritüllerini saptayanların Homeros ve
Hesiodos olduklarına inanıyordu. Homeros’un tanrıları, bir tanrı ailesi oluşturan on iki
Olymposludur ve her biri belirgin kişisel özellikler taşır. Hepsi de insanlara özgü özelliklere
sahiptir; onlardan tek ayrıldıkları nokta ölümsüz olmalarıdır. Hesiodos ise tanrıları bir soy
ağacına yerleştirerek onların resmileşmesine katkıda bulunmuştur. Halk inancında tanrılara her
yerde rastlanabiliyordu. Her ırmağın ya da kahramanın kendine özel efsanevi özellikleri
bulunmaktaydı. Tapınmaya açık hava alayları, kurban kesme ve en iyi eti tanrılar için yakma,
şölenler şeklinde gerçekleşmekteydi. Ayrıca belirli aylarda festivaller yapılmaktaydı. Yunan
dininde hiçbir zaman Hristiyan kilisesine benzer bir örgütlenme olmamıştır. Bununla birlikte
tanrıların davranışlarının ahlakın temeli olarak alındığı görülmektedir. Mesela Yunan
filozoflara göre Zeus her zaman adil olmalıydı. Yunanlarda dini karşılayan bir sözcük yoktur.
En yakın terim eusebia ise sofuluk anlamına gelmektedir. Sofukluk dinî ritüelleri yerine
getirmeyi ve geleneksel ölçülü davranış ve düşünüş biçimlerine uymayı gerektirir. Helenistik
Dönem’de şehir devletlerinin çökmesiyle birlikte eski tanrılar ve efsaneler önemini yitirmeye
başlamış ve basit kültler yaşamayı sürdürmüştür. Eski dinin yerini Epikurosçu ve Stoacı
felsefeler almıştır.
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12.1. Doğu Etkisi
Ege dinleri en azından dış görünüşleri itibarıyla Yakın Doğu dinlerine çok yakındır. Her
ikisinde de kült heykelleri, kutsal alanlar, tapınaklar, kurbanlar, sıvı sunular, tapınak personeli,
dualar, festivaller vb. ögeleri görmek mümkündür, ancak bunlar hem tüm dinlerde az çok
benzer olduğundan bağımsız gelişmeler olarak da anlaşılabilir. Yine de belirli alanlarda arınma, günah keçisi ritüelleri, mitoloji- ancak Yakın Doğu etkisiyle açıklanabilecek çeşitli
unsurlar mevcuttur. Bunlardan biri olan mitoloji kozmopolit, etkileşimli ve çok dilli antik
dünyada rahatça bir kültürden diğerine geçmiştir. Örneğin Gılgamış Destanı birçok dile
çevrilmiştir ve Mısır, Mezopotamya, Girit ve Anadolu arasındaki yakın ilişkileri ortaya
koymaktadır. Yunanların ilişkide olduğu bu bölgelerin herhangi birinde destanı öğrenmiş
olmaları mümkündür. Giritlilerin Yakın Doğu ve özellikle Mısır yazılı ve görsel
kaynaklarındaki varlığı ve Kıbrıs’ın Akdeniz dünyasındaki konumu kültürel alışveriş için
uygun bir ortam sağlamış görünmektedir. Öte yandan Yakın Doğu tabletleri Mikenlerle
yazışmalara dair herhangi bir kanıt sunmasa da bunların papirüs, ahşap vb. organik
malzemelerle yapılmış olabileceğini akılda tutmak gerekir. Girit’ten almış olmaları muhtemel
Yakın Doğu dinî ögelerine ilaveten, aslına bakılırsa Mikenlerin uluslararası temasları Thebai’da
ele geçmiş Mezopotamya silindir mühürleri ve Linear B’deki a-i-ku-pi-ti-jo, yani “Mısırlı”
kelimesinden anlaşılabilmektedir. Dahası Miken kapları özellikle Suriye limanı Ugarit’te bol
miktarda bulunmuştur. MÖ 14. yüzyıla ait Uluburun batığındaki buluntular, mürettebatın
Mikenler de dâhil olmak üzere karma niteliğini göstermektedir. Karanlık Çağlar’dan sonra ise
Yunanların ayrım yapmaksızın “Fenikeliler” olarak adlandırdığı Kenanlarla ilişkiler kurulmuş
ve MÖ 11. yüzyıldan sonra özellikle Tyros, Byblos ve Sidon gibi liman şehirleriyle yavaş yavaş
kurulan ticari ilişkiler fikir alışverişine izin vermiştir. MÖ 8. yüzyıldan itibaren ise Yunanlar
Asur İmparatorluğu ile ilişki içine girmiştir. Kral III. Tiglath Pileser’in (MÖ 744-727) Byblos,
Tyros ve Urartu’yu işgalinden sonra Suriye şehirleri kralı “Ioniaların” saldırısı altında
olduklarına dair bilgilendirmişlerdir. Gezgin zanaatkârların, ozanların ve kâhinlerin de
katkısından bahsedilmiştir. MÖ 8 - 7. yüzyıldaki Doğu’yla artan temasa paralel olarak
Mezopotamya koruyucu tanrıları Gallu ve Lamastu, Yunan dünyasına Gallo ve Lamia olarak
girmiştir. Gılgamış ve Enkidu’yu sedir ormanının bekçisi Humbaba’yı öldürürken gösteren
sahneler Persus’un Gorgon’un başını kestiği tasvirlerin açıkça ilham kaynağıdır. Yunanca
kutsal alan anlamındaki temenosun Akadça temmenuyla (“sınır işaretçisi, temel dolgusu,
tapınak platformu”) etimolojik ilişkisi bu türden bir etkileşim sayesinden anlaşılabilir. MÖ 7.
yüzyıldan sonraki Yakın Doğu çok aşikârdır ve nadiren tartışılır.
Bu etkileşimin belirgin olduğu ve bir aracı olarak işlev görmüş olabilecek alanlardan
biri gezgin büyücü, kâhin ve hekimlerdir. Homeros’ta bunlar belirli bir konunun uzmanı olup
kimsenin ulaşamayacağı bir sanata (tekhne) sahip gezici kişilerdir. Eski Yakın Doğu’da
büyüye başvuran kâhinlerin seyahat ettiğine dair kanıtlar vardır. Armana mektuplarında hem
Ugarit hem de Hitit krallarının Mısır’dan şifacı ve kâhin talep ettikleri görülür. Hitit Kralı
Muvatalli, Babil’den bir büyücü istetmişti (KBo 1.10 Rs. 42 vd.). Yunan dünyasında kâhinlerin
serbest şekilde seyahat eden güçlü kişiler olduğuna dair bir örnek Teisamenos’tur. Melampos
soyundan geldiğini iddia eden kâhin Sparta’da önemli bir siyasi figür hâline gelmiş ve Plaitiai
Savaşı’nda (MÖ 479) “muzaffer” ilan edilmiştir (Hdt. 9.33-36). Öte yandan Platon zenginlerin
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kapısında hizmetlerini sunan dilenci rahip ve kâhinlerden bahsetmekle birlikte, bunların bütün
şehirlerde ikna edici bir güce sahip olduklarını da ekler (Rep. 364b-e; Leg. 909b): Atinalılar
şehir Kylon’un günahkâr davranışlarından arındırılması için Giritli kâhin Epimenides’i davet
etmişlerdir (FGrHist 475). Aynı şekilde Spartalılar Athena kutsal alanı Pausanias’ın tekinsiz
ölümüyle kirlendiği için MÖ 466’da Philagia’dan ruh çağıran kâhinleri getirtmişlerdi (Plut.
Mor. 560e-e, fr. 126). Örnekler çoğaltılabilir ve biliciliğin tıpkı Yakın Doğu’da olduğu gibi
babadan oğula geçen bir zanaat olduğu da görülmektedir. Yunanistan’ın en ünlülerinden biri
Melampodidai ailesiydi (Hdt. 9.33-36). Olympia’da Iamidai ve onlarla bağlantılı Klytidai’ın
ataları da yüzlerce yıldan beri faal olarak bu işle ilgileniyorlardı. Karia’daki Telmissialılar da
ailece kâhindi. (Pind. Ol. 6; Arr. Anab. 2.3.3 vd.). Ptolemaios Philopator MÖ 201’da Mısır’daki
Dionysos gizem ritüellerinde uzmanlaşan herkesi resmen kaydedilmek üzere İskenderiye’ye
çağırmış ve kutsal emanetlerini kimden aldıklarını üç nesil geriye kadar bildirmelerini
istemiştir. Kutsal beceriler ve aile geleneği arasındaki bu bağlantı Yakın Doğu’da da izlenebilir.
Kâhinler ve büyücüler hakkında detaylı bilgiler içeren çivi yazılı tabletler vardır: Gerçek bir
kâhin bir kâhinin oğlu olmalıdır. Baba sanatının gizemlerinin oğluna gösterir ve sırların aile
içinde kalması için ona yemin ettirir. Benzer şekilde Tacitus da aristokrat Etrüsk kâhinlerinin
bu sanatı kendilerine ayırdıklarını ve sadece aile üyelerine aktardıklarını söyler (Ann. 11.15).
Kâhinler -ayrıca doktorlar, şifacılar, zanaatkârlar- ile ilgili olarak Akadçada, Fenike dilinde,
İbranicede, Yunancada olduğu gibi kolektif bir grubu tarif etmek için “…oğulları”
(Asklepiosoğulları gibi) ifadesi kullanılır.
Çivi yazılı tabletler ayrıca özellikle Etrüsklere özgü bir bilicilik yöntemi olan
hepastoskopiyi, yani hayvan ciğerlerini okuma yeteneğinin Mezopotamya’daki uygulamalarla
şaşırtıcı derecede benzediğini ortaya koymuştur. Piacenza’dan Etrüsk ciğer modeli ve British
Museum’dan bir Asur modeli karşılaştırıldığında benzerlik hemen fark edilmektedir.
Mezopotamya ciğer modelleri Hititlerde, Alalakh’da, Ugarit’te, Kıbrıs’ta ve Filistin’deki
Hazor’la Megiddo’da ele geçmiştir. Asur hepatoskopisi Asurluların Kilikia’yı ele
geçirmesinden sonra Tarsos’ta uygulanmıştır. Yunan dünyasına dönersek, Ilias’ta kesinlikle
ciğerler bakmış olması gereken bir kurban kâhininden (thyoskoos) bahsedilmektedir (Il.
24.221; Od. 21.145, 22.318-323). Yunanlar Ettüsklerin adı (Tyrhenoi, Tusci) bu kelimeden
türetmişti (Dion. Hal. Ant. 1.30). Yunan ikonografisi de MÖ 530 civarından itibaren kâhinleri
ciğerlere bakarken gösterir. Özellikle Pers Savaşları’ndan sonra Yunan edebiyatında
belirginleşir. Yunan anakarasında henüz ciğer modellerine rastlanmamıştır, ancak bununla ilgili
başka bir nesne vardır; bağırsakların görünüşüne göre yapılan grotesk insan yüzü yani
“Humbaba” (Huvava) maskesi. Mezopotamya’dan bilinen bu maskelerin örneklerine Girit’teki
Gortyn kutsal alanında rastlanmıştır. Buradaki mimari yapılar, temel atma sırasında kesilen
kurbanların kalıntıları Doğulu zanaatkârların ve kâhinlerin varlığını destekler niteliktedir.
Benzer bir Humbaba maskesi Sparta’daki Artemis Orthia kutsal alanından da bilinmektedir.
Dahası Babil ve Yunan hepatoskopi terimleri arasında çarpıcı benzerlikler mevcuttur.
Yunancada, Akadcada olduğu gibi ciğerin çeşitli kısımlarına verilen “kapı”, “baş”, “yol” ve
“nehir” isimleri vardır (Ruf. Onom. 158.5 vd.; Eur. El. 828; Arist. Hist. An. 496b 32). Örneğin
eğer ciğerin “başı” yoksa kralın ya da ülkenin başına gelecek kötü bir olaya, iki baş da iki karşıt
gruba işaret eder. Babil ciğer kehanetleri metinlerinde ciğer her zaman Sümerce HAR
ideogramıyla yazılır ve bu da Latince haruspex kelimesinin kökenini açıklayabilir.
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Hepatoskopinin Yunan dünyasında yayılmasında gezgin kâhinlerin anahtar rol oynamış olması
gerekir. Nitekim Yunan mitolojisinde bunlar, önemli izler bırakmışlardır. Mesela Hesiodos’a
atfedilen Melampodia’da Mopsos önce Klaros’ta bir kehanet merkezi kurmuş ve ardından adına
Mopsuhestia şehrinin kurulacağı Kilikia’ya gitmiştir. İlginç şekilde buna benzeyen Muksus adı
Hitit metinlerinde geçer. Buna ilaveten Karatepe’deki MÖ 8. yüzyıla ait ünlü çift dilli yazıt
Mopsos hanedanından gelen bir kraldan bahseder: Hiyeroglif Luvi metinde Moksos, Fenike
versiyonunda mps şeklinde karşımıza çıkar. Muhtemelen Hitit-Kilikia geleneğindeki bir isim
Yunan mitolojisinde kullanılmıştır.
Bina yapımını kutsamak için temele sunularda bulunmak bugün de uygulanan bir
gelenektir. Yakın Doğu’da temele gömülen koruyucu figürinler ya da yazıtlı levhalara ya da
kesilen kurbanların kalıntılarına sıkça rastlanır. Hititçe bir metinde yeni yapılan bir evin
temeline değerli metaller ve taşların dualar eşliğinde gömülmesi gerektiği bildirilir (ANET 356
vd.). Girit’in Tunç Çağı yerleşmesi Arkhanes’teki kutsal mekânın doğu odasında, Knossos’tas
ve Miken sitadeli Tiryns’in kült odasında da zemine gömülmüş renkli deniz taşları, mühürler
ve hayvan kemikleri ele geçmiştir. Hition GTÇ tapınağı (IV) altında bilinçli gömülmüş tunç
nesnelere rastlanmıştır. Yine Girit’te, görünüşe göre MÖ 800 civarında Suriyeli bir kuyumcu
ailesi altın külçeleri, yarı işlenmiş parçalar ve değerli mücevherlerden bir sunuyu Knossos’ta
kendileri için yeniden kullandıkları bir tholos mezara gömmüştür. Sonraki dönemlere
tarihlenen iki ünlü tapınağın temellerinde de benzer buluntular ele geçmiştir. Delos’taki MÖ
700’e tarihlenen en eski Artemis Tapınağı’nın duvarına ve duvar temellerine değerli nesneler
yerleştirilmiştir. Ephesos Artemis Tapınağı’na ait bir başka temel sunusu MÖ 560 civarına ait
yaklaşık bin kadar nesneden meydana gelir. Benzer temel sunuları Isthmia’daki Poseidon ve
Priene’deki Athena tapınağında bulunmuştur. Samos Hera Tapınağı kutsal alanında bulunan
hazine binasının (önceleri D Tapınağı olarak adlandırılmıştır) temelinde açılmış bir çukurda
MÖ 510 - 500’e tarihlenen sunulara rastlanmıştır. Mezopotamya’da sıkça görülen bu uygulama
yeni bir dinî inançtan ziyade bir geleneğin benimsenmesi olarak düşünülmelidir: Değerli
sunular sürekli ve sorunsuz bir mülkiyetle yapının güvenliğini sağlama alan unsurlar olarak
görülmüşlerdir.
Etkileşimin en az yukarıdakiler kadar belirgin olduğu bir başka alan arınma ritüelleridir.
Mevcut Yunan kaynaklarında hepatoskopide olduğu gibi birbirinden kopuk ifadeler, kısa
altınlar vardır. Homeros’ta bu türden ritüeller görülmez, ama Aithiopis’te Akhilleus Theristes’i
öldürdükten sonra böyle bir ritüele katılmıştır (Prokl. Khrestom. 106 vd.). Burada olduğu gibi
Yunan geleneğinde arınma genellikle katiller kandan arındırmayı kapsar; kan kanla arındırılır.
Aiskhylos arınmanın nasıl gerçekleştiğini Orestes’le ilgili olarak anlatır (Eum. 281): “Lekeyi”
temizlemek için bir domuz yavrusu kanı kirlenmiş adamın üzerine dökülecek şekilde kurban
edilir. Ardından kan suyla temizlenir. Louvre Müzesi’nden bir Apulia kraterinde bu sahne net
bir şekilde betimlenmiştir. Babil’de buna benzer bir ritüel olmamakla birlikte, bir domuz
yavrusunun kurbanın kanıyla yıkanmak üzere bir hastanın başının üzerinde tutulmasını
gösteren bir sahne mevcuttur (Canicatti’den bir krater üzerinde). Burada amaç ise katili
temizlemek değil, Proitos’un kızlarının deliliklerini iyileştirmektir. Bu delilik bildiğimiz
anlamda fizyolojik bir hastalık değil, bireysel, toplumsal ya da dinî bir suçun sonucunda gelişen
türden bir rahatsızlıktır. “Hastalıklara Yol Açan Kötü Ruhlar” (Assaki Marşuti) adında bir
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Mezopotamya metninde, kötü ruhları temizlemek isteyen kişiye verilen talimatlarda, bir domuz
yavrusunun hasta adamın başının üzerinde gezdirilmesi, kalbinin çıkarılıp hastanın başına
koyulması ve kanının yatağın kenarlarına serpilmesi söylenir. Daha sonra hayvan hastanın
organları üzerinde parçalanır ve üzerine yayılır. Hasta daha sonra saf suyla temizlenir, evin dış
kapısına kızarmış ekmekler yerleştirilir ve domuzun etiyle kanı sunulur. Yunan mitolojisi ve
sanatındaki Orestes ve Proitos sahneleri ile tamamen aynı olmasa da aradaki benzerlik inkâr
edilemez: Hastalığın durumu, ritüeli bilen uzmanlar, domuz yavrusu kurbanı, kanla temas ve
suyla temizlik. Ayrıca Yunanlar da metinde yazıldığı gibi meşale ve buhurdan kullanıyorlardı.
Bir diğer arınma ritüeli olan “silme”de (apomattein), temizlenecek kişi çamur ve samanla
kaplanır, ardından da bunlar çıkarılır (Demosth.18.259). Mezopotamya’da arınma esnasında
rahiplerin un lapasını (lisu) silmesine (kuppuru) sıkça rastlanmaktadır (AHw 442 vd.). Doğu
metinlerinde sıkça adı geçen bir başka arınma maddesi zifttir (Yunanca asphaltos, Akadça
kupru). Zift, Melampos tarafından da kullanılmıştır. Daha ilginç bir başka unsur arınma
ritüellerinde soğanın varlığıdır. Akadça metinlerde görüldüğü gibi ünlü arındırıcı
Epimenides’in adı bir soğan türüne verilmiştir (Theophr. Char. 16.14; H. Plant. 7.2.1).
Ölüler dünyası ve bununla ilişkili kara büyü, Yunan ve Yakın Doğu dünyasında
birbirine yakın özelliklere sahiptir. Homeros’taki Hades kavramı, tıpkı Mezopotamya
tasavvurunda olduğu gibi ümit vermeyen, çamur ve karanlıktan ibaret kasvetli bir dünyadır.
Ölülerin yatıştırılması her iki kültürde de çeşitli sıvı sunuların aracılığıyla yapılır.
Mezopotamya’da bira, su, kavrulmuş mısır, süt, bal, yağ; Yunan dünyasında süt, bal, şarap ve
yağ kullanılır. Ölülerin gazabından kara büyü yoluyla yararlanmak isteyenler vardır ve bununla
ilgili uygulamalar Doğu’da ve Batı’da benzerlik taşımaktadır. Yunanistan’da bunun için zarar
verilecek kişinin bir figürini bir mezara gömülürdü. Böylece kurban ölülerin ya da yer altı
tanrılarının gazabına uğrayacaktı. Atina’nın Kerameikos mezarlığında bu amaçla kullanılmış
Perikles dönemine ait voodoo figürinleri ele geçirilmiştir. Aynı şey cadılar tarafından Babil’de
de yapılıyordu. Bir tablette hasta, heykelinin cesetlere verildiğinden, mezara konulduğundan
yakınır. Maqlu koleksiyonunda buna engel olmak için gerekli büyülerden bahsedilmektedir.
Başka kara büyü yöntemleri de vardır: Büyü amacıyla tükürük, saç, elbise parçası ya da ayak
izleri alınması evrensel bir tasavvurdan kaynaklanıyor olabilir. Theokritos bunun için kullanılan
elbise parçalarından bahseder. Balmumundan heykelcik eritme bir diğer güçlü kara büyüydü ve
Theokritos’ta geçmektedir ve Mısır’da uygulanması MÖ 3. binyıl kadar geriye gider.
Mezopotamya’da çeşitli antlaşma metinlerinde sözlerine uymayan tarafların balmumu
heykelleri gibi eriyip gitmeleri dilenir. MÖ 7. yüzyılda aynı formül Babil Kralı Esarhaddon’un
vasallarıyla yaptığı anlaşmalarda görülür.
Yunan dünyasındaki hastalık cinleri ve şifacı tanrıların Babil’den geldiğine dair en
sağlam kanıt Samos Hera Tapınağı’ndaki üç bronz figürindir. Bunlar yanında köpekle dua eden
adamlar betimlenmiştir. Babil’de benzer buluntular ve tabletler şifa tanrıçası “büyük hekim”
(azugallatu) Gula ile ilişkilidir. Bu tanrıçanın kültünde köpekler kurban ediliyordu; Isin’deki
sunağında çok sayıda köpek gömüsü gün ışığına çıkarılmıştır. Samos’ta da Hera muhtemelen
şifa veren bir tanrıça olarak tapım görmüştü. Yunanlar tanrılarından özellikle de tanrıçalarından
sıkça şifa vermelerini istemişlerdir. Ancak Yunan şifa tanrısı Asklepios’un kültünde köpeğin
rolü göz önüne alınırsa daha fazlasını söylemek de mümkündür. Tanrının Epidauros’taki
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tapınağındaki kült heykelinin yanında bir köpek figürü de vardı. Burada bulunmuş bir kabartma
levhada da Asklepiosoğulları yanlarında köpeklerle betimlenir. Ayrıca bir söylenceye göre tanrı
çocukken Kynortion Dağı’na terk edilmiş ve burada köpekler tarafından beslenmiş, ardından
köpekli avcılar (kynegetai) tarafından bulunmuştu (FGrH 244 F 138). Köpekler ve avcıların
tanrısı Gula, Akadçada azugullatu, yani “büyük hekim” olarak bilinir ve Kiklat adası
Anaphe’de Asklepios’a Yunanca kökenli olmayan asgaletas sıfatıyla tapınılır ve adına
Asgelaia festivali düzenlenir (IG 12.3.412, 12.3.259; Apoll. Rhod. 4.1716). Morfem bir kenara
bırakılırsa, sıfat azugullatuya oldukça benzemektedir.
Yunan mitolojisinin korkunç yaratıkları Lamia ve Gorgo’nun Mezopotamya
kökenlerine dikkat çekilmiştir. Yunanlar Pazuzu ve Lamaştu gibi kötü cinlerin ikonografisini
görmüşler ve bunları kendilerine adapte etmişlerdir. Sappho, çocukları korkutmak için
kullanılan dehşet verici Gello’dan bahseder (178A). Söylentiye göre Gello, küçük çocukları
kaçırıp yiyordu. Sümer - Akad cinleri arasında en kötülerinden biri olan Gallu’nun Yunanlar
tarafından benimsendiğine uzun zamandan beri işaret edilmektedir. Bir başka korkutucu figür
olan Lamia, Gello’dan daha popülerdir. İlk kez Arkaik Dönem’de Stesikhoros’un bahsettiği
(Stesich. 220, FGrH 76 F 17; Diod. 20.41.3) Lamia grotesk ve çok çirkindir, ancak standart bir
ikonografisi yoktur. Çocukları kaçırması, hatta annelerinin karnından çalması karakteristik
özelliğidir. Hem bu bağlamda hem de isim olarak Mezopotamya’nın dişi cini Lamaştu’ya
benzemektedir. Lamaştu hamile kadınlar, doğum yapanlar ve annelerin korktuğu bir figürdü.
Ona karşı kendilerini büyüyle koruyorlardı. Tılsım tabletleri ve ilgili metinlere göre Lamaştu
aslan kafalı, sarkık memeli, yırtıcı kuşlarınkine benzer pençeleri olan çıplak bir varlıktır.
Genelde iki elinde de yılan tutar ve hızlı şekilde hareket ettiğini göstermek için ikonografide
“diz kapağı koşusu” yaparken gösterilir. Hemen fark edileceği gibi, Lamaştu Yunan
mitolojisindeki Gorgon kardeşler ya da bunlardan en ünlüsü Medusa’ya benzer özelliklere
sahiptir. Korkyra Artemis Tapınağı’nın alınlığındaki Gorgon figürü en tipik örneklerinden
biridir. Gorgon’un dâhil olduğu Perseus efsanesinin paralellerini de Mezopoptamya’da bulmak
mümkündür. Andromeda Ioppe (Yafa), Perseus ise Tarsos ile ilişkilidir. Perseus’un deniz
canavarıyla (ketos) mücadelesinin ikonografik muadilleri bazı doğu mühürleri üzerinde
görülür. Humbaba’nın Gılgamış ve Enkidu tarafından öldürülmesini betimleyen sahneler
Perseus’u Gorgon’un kafasını keserken gösterenlere ikonografik açıdan oldukça
benzemektedir.
Yunan mitolojisi etkileşimin en açık izlenebildiği alanlardan birdir. Bazı durumlarda
benzerlikler o kadar yakındır ki edebî esinlenme açıktır. Örneğin Hititlerin “Gökyüzü Krallığı”
efsanesinde Gök’ün penisinin kesilmesi, Theogonia’da Uranos’un başına gelen hadım etme
olayını akla getirmektedir. Thegonia’da Zeus’un Tryphon’u defedişi de Hititlerdeki
“Ullikummi’nin Şarkısı”nda bir hava tanrısının gaspçı bir başka tanrıyı ortadan kaldırmasına
benzer şekilde aktarılmıştır. Ilias’ta Akhilleus’un ölen yoldaşı Patroklos için yaptığı konuşma
Gılgamış’ın Enkidu’ya söylediklerine oldukça benzemektedir. İştar’ın cinsel isteklerini
reddeden Gılgamış ile Homeros’un Aphrodite ile Ankhises arasındaki ilişkiyi ele alış biçiminde
dikkat çekici paralellikler kurulabilir.
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Yukarıda bahsedilen bölük pörçük alınmış, zaman zaman bağlamında koparılmış ya da
Yunan dünyasının ihtiyaçlarına ve geleneklerine göre adapte edilmiş örneklerin yanı sıra daha
geniş bağlamda, Yunan mitolojisinin temelini oluşturan destan ve mitoloji anlatımlarında çeşitli
Yakın Doğu etkileri açıkça fark edilmektedir. Bunların başında bir Akad destanı olan
Atrahasis’tir. Metnin başında Babil panteonu sistematik bir şekilde sunulur: Tanrıların babası
Anu, danışmanları savaşçı Enlil, habercileri Ninurta, hizmetkârları ise Ennugi idi. Bu dizeler
Gılgamış’a olduğu gibi alınmıştır, ancak tanrıların kura çekip gökyüzü, deniz ve metinde kayıp
bir yeri aralarında paylaştığı bölüm destanda yoktur. Benzer şekilde Yunan tanrıları ve
tanrıçaları da dünyayı kura çekerek paylaşmışlardır (Il. 5.5.16-19, 30-33). Her iki destanda da
dünya gökyüzü, su ve yer altı olmak üzere üçe ayrılmış ve hepsi de erkek tanrılar tarafından
alınmıştır. Diğer taraftan Homeros’taki bu kura meselesi tekil bir anlatıdır; herhangi bir Yunan
kültünde yeri yoktur. Dahası Hesiodos’ta tanrılar kura çekmemişler, Zeus babası Kronos’u
mağlup ettikten sonra diğerleri ondan kral olmasını istemişlerdir (Theog. 883). Tekilliği
itibarıyla kura öyküsünün dışarıdan alınmış bir öge olduğu söylenebilir. Okeanove Tethys’ün
Homeros kozmolojisindeki yeri de yine Yakın Doğu yazınındaki dünya görüşüyle
karşılaştırılabilir. Hera “tanrıların kökeni” Okeanos ve “anne” Tethys’e gitmekten bahseder ve
başka bir dizede Okeanos “her şeyin başlangıcı” olarak adlandırılmıştır (Il. 14.201; Hes. Theog.
133-136; Apollod. Bib. 2.1). Mısır, Fenike ve Babil yaratılış efsanesi Enuma Eliş’te su
kozmogonide aynı derecede önemlidir. Enuma Eliş’in başında gökyüzü ve dünya var olmadan
önce her şeyin babasının içilebilir Apsu ve tuzlu deniz Tiamat’ı olduğu ve tanrıları onların
doğurduğu anlatılır.
Tanrıların insanlarla etkileşimleri Gılgamış’ta Gılgamış-İştar ve Homeros’ta AphroditeDiomedes ilişkisinde neredeyse aynı şekilde işlenmiştir. İlkinde Gılgamış Humbaba’yı öldürüp
savaşın kirinden temizlendiğinde tanrıça İştar onun güzelliğine kapılır, fakat kahraman
tanrıçanın bir zamanlar sevip sonra dönüştürdüğü insanların listesini çıkararak onu reddeder.
Bunun üzerine İştar gökyüzüne, babası Anu’nun huzuruna çıkar ve annesi Antum’un önünde
ağlamaya başlar; Gılgamış’ı babasına şikâyet eder. Ilias’ta Aphrodite Aineas’ı korumak üzere
yeryüzüne iner, fakat bu sırada Diomedes tarafından yaralanır. Bunun üzerine Olympos’a döner
ve annesi Dione’nin dizlerine kapanır ve Diomedes’i şikâyet eder. Zeus da tanrıçaya savaş
işlerine karışmamasını, kendisini evliliğin gönül açan işlerine vermesini söyler (5.330-431).
Dahası, tanrıçanın annesi Dione’nin ismi, tıpkı Anu isminin dişil formu olan Antu gibi,
doğrudan Zeus’un dişil formundan türemiştir ve bu Homeros’ta tekil bir örnektir.
Son olarak Mezopotamya ve Yunan epik şiirlerinin yapısal benzerliklerinden de
bahsedilebilir. Her ikisinde de bunlar sınırsız şekilde kendini tekrarlayan dizelerden müteşekkil
tahkiyeci şiirlerdir. En tipik özellikleri standart sıfatlar, formülleştirilmiş ya da sık sık
tekrarlanan dizeler ve sahnelerin düzenlenişindeki paralelliklerdir. Homeros’ta “Bulutları
devşiren Zeus”, “Çok çeken Odysseus” gibi kalıp ifadelere karşılık Akad ve Ugarit metinlerinde
“Kahraman Enlil”, “Uzaktaki Utnapiştim”, Bulutları Süren Baal”, “Bakire Anat” gibi ifadelere
rastlarız. Kalıplaşmış ifadelerin en belirgin örneklerinden biri konuşmalarda görülür. Basit bir
konuşma eylemi Gılgamış’ta “ağzını açtı ve konuştu” gibi uzun bir ifadeyle anlatılmakta,
Homeros’ta da “Sesini yükseltti ve kanatlı kelimeleri söyledi.” ifadesi sık sık geçmektedir. Yine
Gılgamış’ta kahramanlar yeni bir durumla karşılaştıklarında “Kalplerine konuşurlar.” yani
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“kendilerine danışırlar” şeklinde ifade edilir. Aynı şekilde Homeros kahramanları “ulu canlı
yüreklerine” (thymos) ya da kendi “kalplerine” konuşurlar. İki destanda da olay örgüsü zaman
zaman geçmişe dönen, farklı olayları ayrı kollardan anlatan şekilde kurulmuştur.

12.2. Tanrısal Varlıklar
Diğer dinlerle karşılaştırıldığında Yunan tanrıları sıra dışı biçimde antropomorfik
özelliklere sahiplerdir. Yunanlar “anikonik”, yani güçlü kayalar ya da ağaçlar gibi doğal
varlıklara ibadet etmemişlerdir. Her bir tanrı bir bireydir ve kendine özgü bir kimliğe sahiptir.
Yunan pantheonunda bulunan on iki Olympos tanrısı (Zeus, Hera, Apollon, Artemis, Poseidon,
Demeteri Ares, Aphrodite, Hermes, Athena, Hephaistos, Hestia) ve Dionysos gibi dışarıda
bırakılmış diğerleri efsanelerde insan zaafları taşıyan, onlardan sadece ölümsüz olmalarıyla
ayrılan varlıklardır. Olympos tanrılarının kökenleri büyük ölçüde Hint - Avrupa kökenlidir ve
Linear B tabletlerinin çözülmesinden sonra bu çok daha açık bir biçimde görülmektedir.
Adlarının geçtiği metinlerde tanrı ve tanrıçalara verilen çeşitli hediyeler, sunular ve adaklar
kaydedilmiştir. KN V 52’de geçen a-ta-na-po-ti-ni-ja’nın Homeros’da (Il. 6.305) “potnia
Athenaie” olarak geçen Athena Potnia olduğuna şüphe yoktur. Yunanlar Potnia’yı Demeter ve
kızı Kore için kullanmışlardır. Başka tabletlerde ise Asyalı (a-si-wi-ja, PY Fr 1206) ya da “at
gibi” / “atların” (i-qe-ja, PY An 1281) tanımlarıyla birlikte karşımıza çıkmaktadır. Tanrıçanın
adı Knossos’ta koyun sürüleriyle ilişkilidir (Dp 997, 7742) ve muhtemelen ona ait kutsal
alanlarla hizmetkârlar için bir gelir kalemi olarak düşünülmelidir. Aynı tabletteki e-nu-wa-rijo Yunan edebiyatında Ares’in alternatifi olarak kullanılan Enyalios isminin arkaik formudur.
Metinde Poseidon’un adı ise po-se-da-o olarak geçmektedir. Tanrı Pylos tabletlerinde önemli
bir yere sahiptir. Py Es serisi tabletlerde kendisine yıllık tahıl bağışları yapılmaktadır. Diğer
metinlerde ise (Un 718, 853) öküz, koyun, domuz, keçi, buğday, şarap, bali parfümlü yağ, yün
ve giysi gibi çeşitli hediyeler almaktadır. Nitekim Homeros’tan Poseidon için Pylos’ta bir
festival düzenlendiği bilinmektedir (Od. 3.43). Tamamen dinî nitelikli bir metin olan PY Tn
316 tanrılara yapılan sunuları (zeytinyağı, şarap, kaplar) içermektedir ve Zeus (di-wi-jo=Dios),
Poseidon (po-se-da-o), Hephaistos (a-pa-i-ti-jo), Artemis (a-te-mi do-e-ro = “Artemis’in
hizmetkârı”) gibi başka tanrıların adları fark edilmektedir
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Resim 52: Zeus (Boardman, Greek Sculpture.The Classical Period)

Resim 53: Athena
(http://antiquity.mtholyoke.edu/sites/default/files/styles/object_full/public/object_images/Ath
ena_Varvakeion_-_MANA_-_Fidias-34977.jpg)
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Resim 54: Apollon (Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period)

Resim 55: Aphrodite
(http://www.beazley.ox.ac.uk/dictionary/Dict/image/AphroditeM.jpg)
Hint - kökenleri açık olanların dışında kalan Apollon’un ismi eğer çeşitli şehirlerde
(mesela Sparta) savaşçı erkek vatandaşların toplantılarından (apella) gelmiyorsa kökeni
belirsizliğini korumaktadır. Uranos’un (gök) kesilmiş cinsel organından denize yayılan
köpüklerden (sperm) doğan Aphrodite, aslen “Göklerin Kraliçesi” denilen Fenike tanrıçası
İştar’ın bir yorumudur. Sıfatı “Kytheria” da Kytheria adasındaki kültünden ziyade Ugarit’in
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zanaatkârlar tanrısı Kothar’dan geliyor olabilir. Böylece tanrıçanın zanaatkâr tanrı Hephaistos
ile olan sıra dışı evliliği de açıklanmaktadır.
On iki Olympos tanrısının dışında çok sayıda nehir tanrısı, nymphe vb. varlıklar da
tapım görmüştür. Bunlara “doğa tanrıları” adı verilmekle birlikte, hemen tüm Olmypos tanrıları
bir şekilde doğayla ilgilidir. Ancak burada kastedilen bir arazide belirli özellikleri olan ya da
doğa olaylarının insan suretine bürünmüş tanrılarıdır. Bunların arasında ilk grup nehirler,
kaynaklar, dağlar ve göl tanrılarından meydana gelir. İkinci grup ise dünya, güneş, ay, deniz ve
rüzgâr tanrılarını içine alır. Bu bağlamda Yunan mitolojisinde sürekli tekrarlanan temalardan
biri, hasmane doğal güçlerle kaygılı insanlar arasındaki mücadeledir. Bunun Ilias’daki fırtınalı
denizin, ateşin, selin ya da vahşi hayvanlar gibi korkutucu yönlerine meyleden benzetmelerdir.
Doğa ve Yunan dininin diğer bir yönü de insanların tanrılarla bir araya geldikleri ortamla
ilgilidir. Her şehrin surları içinde kutsal alanları olmasına rağmen, Yunanların kırsalda, genelde
ulaşılmaz ve uzak yerlerde ibadet ettikleri görülmektedir. Yunanlar bu yerlerin kutsal
olduklarına nasıl karar veriyorlardı? Çoğunlukla en güzel ve manzaralı noktaların seçilmesi,
buraların ancak tanrıların ikamet edebilecekleri kadar güzel yerler olduğu fikrinden
kaynaklanmaktadır (Delphoi gibi). Diğer bir kriter, arınma ayinleri için gerekli bir su
kaynağının mevcudiyetidir. Bu bitki örtüsünün de zengin olacağı anlamına gelir. Nitekim tanrı
ve tanrıçalara ait kutsal alanlarının bir kutsal koru olmaksızın eksik kaldığı düşünülürdü.
Nympheler ya da “periler” bu tanrısal doğa varlıklarının en sık karşımıza çıkan
örnekleridir. Vahşi ortamların sakinleri olarak Yunan düşününde yabani, evcilleşmemiş ve
uygarlaşmamış kavramlarını karşılarlar. Odysseia’da Artemis ile birlikte dans eden periler
“yaban yerlerde oturanlar” anlamına gelen agronomoi olarak adlandırılır (6.105-8).
Euripides’te karşı dağların zirvelerinde yaşayan varlıklardır (Hel. 1323-6). Perilerin yaşadığı
bir başka yer olarak bahçeler gösterilmektedir. “Perilerin bahçesi” Yunanların gözünde yabani
yerle özenle bakılmış tarım arazisi ya da budanmış bağ arasında bir yerde bulunur (Hom. Od.
5.63-74, 7-114-32) Pl. Phaed. 229a-230c; Ovid. Metamorph. 3.158-9). Bu yerler hoş vakit
geçirilen, evcilleştirilmemiş olmakla birlikte insana güven, rahatlık ve konfor sağlayan
yerlerdir. Perilerin bulunduğu diğer önemli yer mağaralardır. Homeros Ithaka’da böyle bir
mağaradan bahseder (Od. 13.102-12). Attika, Thessalia, Girit, Ionia Adaları’nda birçok örneği
vardır ve içlerine insan konutları gibi yataklar, dokuma tezgâhları ve ev araç gereçleri
oyulmuştur. Sikyon’daki Saftulis Mağarası’na bırakılmış terrakotta hamile kadın figürinleri,
perilerin doğuma, çocukların büyümesine yardım ettikleri inancını yansıtır (Eur. Elec. 626).
Pınarlar ve buna bağlı olarak dağlar perilerin doğal yaşam yerleridir. Buralar; avcılık,
madencilik, ormancılık gibi birçok ekonomik faaliyetin gerçekleştiği yerleşimlerden uzak ve
perilerin söz sahibi olduğu yerlerdi. Ancak perilerin kontol ettiği en önemli dağ faaliyeti koyun
ve keçi yetiştiriciliğiydi.
Bunlar arasında Pan, insan ve hayvan karması olması dolayısıyla Yunan tanrıları
arasında özel bir yere sahiptir. Aslen keçilerin ve çobanların koruyucusu olan tanrı ancak MÖ
5. yüzyılda anavatanı Arkadia’dan Atina’ya getirildikten sonra Yunan dünyasında genel kabul
görmüştür. Tanrının Lykeion’un güneyinde bir kutsal alanı bulunmaktaydı. Pan ile ilgili
gelenek onu dağlık alandaki sesler ve ekolarla, özellikle ordulara nedensiz gelen ani dehşet
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anlarıyla, buna bağlı olarak çeşitli nöbet ya da kriz durumlarıyla ilişkilendirir. Karma bir tanrı
oluşu ve delilikle olan ilişkisi onu Dionysos gibi esrimenin önemli yer tuttuğu kültlere de
bağlamaktadır.
Nehir tanrıları da periler gibi bereket, çocuk yetiştirme ve bireyin yurt sevgisiyle
ilişkilendirilen varlıklardır. Nitekim birçok çocuğa nehir tanrılarının isimlerinin (Asopodoros,
Ismenodoros, Akheloos, Kephisodotos vb.) verildiği yazılı ve epigrafik kaynaklardan
bilinmektedir. Bu yüzden insan kaynaklı kirlilik, dışkı ve diğer atıklara karşı nehirleri ve
pınarları koruyan tabular ve kült düzenlemeleri yapılmıştır: Ordunun nehir geçmeden önce
kurban kesmesi (Hdt. 6.76; Il. 5.77, 23.140-151). Messenia’nın en büyük nehirlerinde
Pamisos’un kutsal alanında küçük bir Dor tapınağında hayvan ve genellikle çıplak genç erkek
figürinleri ele geçirilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla burası genç erkeklerin (ephebos) olgunlaşma
törenlerinin yapıldığı ve şifa merkezi olan bir yerdi. Tüm Helen dünyası tarafından tanınan bir
külte sahip tek nehir tanrısı, Kuzey Yunanistan’da Akarnania ile Aitolia arasında sınır teşkil
eden Yunanistan’ın en uzun nehri Akheloos’tur. Kült Dodona’daki Zeus bilici ocağı tarafından
teşvik edilmiş, nehre adak adanmasını sık sık salık vermiştir (Ephoros FGrH 70 F20).
Mitolojide nehirler ata ve en eski tanrılar, bulundukları yerin ilk kralları olarak görülür:
Thessalia’da Peneos, Argos’ta Inakhos, Troas’ta Skamandros gibi. Toprak ve önemli su
kaynakları üzerinde hak iddiasının önemli olduğu Yunan kolonileri de bu düşünceyi
benimsemiştir. MÖ 5 ve 4. yüzyıllarda özellikle Sicilya sikkelerinde nehir tanrılarının
görülmesi tesadüf değildir.

Resim 56: Parthenon Alınlığından Nehir Tanrısı Illissos
(https://news.artnet.com/wp-content/news-upload/2014/12/Elgin-Marble.jpg)
Gök cisimleri arasında Zeus’un ebedî hâkimiyetini getiren varlık olarak Gaia ya da Ge
(Toprak Ana) Hesiodos’ta her şeyin temeli olarak görülür (Theog. 117). Mitolojide Gaia’nın
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başlangıçtaki varlığı ve kontrol edilemez güçlerinin düzen ve istikrarı temsil eden erkek egemen
bir düzenle yer değiştirmesi, tartışmalı şekilde anaerkil bir toplumdan ataerkil bir topluma geçiş
olarak yorumlanmıştır. Gaia kültü yaygın olmakla birlikte kamusal alanda önemli bir yere sahip
olmamıştır. Sparta agorasında kutsal alanı vardı ve Atina Zeus Olympios kutsal alanında
kendisine özel bir yer bulunuyordu (Paus. 3.11.9, 1.18.7). Bununla birlikte, antropomorfik
temsiline rağmen, toprak ve toprak ana olarak konumundan dolayı Olympos tanrılarının
çerçevesine uymamış, sanatçılar onu genellikle yerden yükselen bir kadın olarak
betimlemişlerdir. Gökyüzü, toprak ve yer altı dünyasından birini temsil etmesinden
kaynaklanan kozmik yönünden dolayı yeminlerde adı sıklıkla anılır (Il. 3.102, 276-280). Gaia,
Helios ve Zeus üçlüsü bilhassa resmî iş yeminlerinde görülür. Helios her yerde tanrısal bir
varlık olarak saygı görmesine rağmen, gökyüzü ve yıldızlarla ilişkili kültleri barbalara
atfetmeye meyilli Yunan dünyasında (Aristoph. Av. 410) ibadeti sınırlıydı. Helios’un Apollon
ile özdeşleştirilmesi MÖ 5. yüzyıla kadar erken bir tarihe kadar gitmektedir, fakat Apollon’un
güney tanrısı olarak kabul edilmesi çok daha sonra gerçekleşmiştir. Yunan mitolojisinde denizi
temsil eden ya da onunla ilişkili tanrısal varlıklar, denizin tehlikeler ve bilinmeyenlerle dolu
sınırsız bir yer olmasına uygun şekilde insanların gözünde şekilsiz ve tuhaftırlar. Yunan dini,
özellikle de liman şehirlerinde oturanlar açısından denizle ilgili en önemli kaygı güvenli
seyahatti. Aphrodite ve Poseidon denizcileri korumaları için ibadet edilen tanrılardı. Deniz
perileri olan Nereidler erken dönem mitolojisinde önemli bir rol üstlenmişlerdir: Zeus,
Dionysos ve Hephaistos’u ihtiyaçları olduğu zaman kurtarmış ya da saklamışlardır. Nereid ve
Akhilleus’un annesi Thetis de Gaia gibi başlangıçtan beri var olan bir tanrısal varlıktır. Sadece
birkaç tane olan kült merkezlerinden biri Perslerin bir fırtınada büyük kayıp verdikleri
Thessali’daki Sepias Burnu’nda yer alıyordu (Hdt. 7.191). Toprak ve Güneş gibi rüzgârlar da
Yunan mitolojisinden sadece kısmen antropomorfik olarak temsil edilmişlerdir. Rüzgâr
tanrıları amaca özel olarak plansız şekilde çağrılabiliyorlardı: Delphoi kâhini Atinalıların
Artemision Deniz Muharebesinden önce güneye yelken açan Persleri cezalandırması için kuzey
rüzgârı Boreas’a dua etmelerini tavsiye etmişti (Hdt. 7.178, 189). Troizen yakınındaki Methana
gibi başka şehirler ise rüzgârların mahsulleri üzerindeki etkisinden dolayı onlara ibadet
ediyorlardı (Paus. 2.34.3).
Yunanlar ayrıca yasa, barış, talih gibi soyut kavramlara da insan özellikleri vererek
saygı göstermişlerdir. Bu geleneğin MÖ 8. yüzyılda epik şiirin ortaya çıkmasından önceki
geçmişi belli değildir. Fakat Sümer, Akkad ve Hitit gibi Yakın Doğu kültürlerinde düzen ve
adalet, güneş tanrısı Şamaş’ın; Mısır’da Ra’nın yoldaşlardır. Zerdüşt’e ise sağduyu, hakikat,
yücelik, düzen, sağlık ve ölümsüzlük kavramlarının personifikasyonları eşlik eder. Hesiodos’un
Theogonia’sındaki benzer kişileştirmeler kaynağın doğu olduğunu göstermektedir: Kader,
düşler, hafıza, açlık, acı, yalan vb. Bunlardan bazıları Arkaik epik şiirde ve sanatta tam
anlamıyla ete kemiğe bürünmüştür. En erken betim MÖ 600 civarına ait Kypselos’un Sandığı
üzerinde yer alan Gece, Uyku, Ölüm, Adalet’tir (Paus. 5.17.5-19.10). Bazıları sınırlı bir kült
statüsünde erişmiştir. Sparta’da Phobos (Korku) kültü ephorosların yemek salonunun
yakınındaydı (Plut. Cleom. 9) ve savaş öncesinde Phobos’a adaklar sunulduğu bilinmektedir
(Plut. Th. 27, Alex. 31). Attika’nın kuzeydoğu kıyısındaki Rhamnous’ta tek bir kutsal alanı
paylaşan Nemesis ve Themis diğerlerinden farklı olarak Arkaik Dönem’de kendilerine özgü
mitolojik profillere sahiplerdi. Homeros’ta Nemesis “haklı öfke, haksızlık karşısında kızgınlık”
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anlamındadır ve ilk kez Hesiodos’ta Gece’nin kızı olarak ortaya çıkar (Theog. 223-224).
Themis (tanrısal ya da şeylerin doğal düzeni) hem tanrıları (Hom. Il. 20.4-6) hem de insanları
(Hom. Od. 2.68-69) meclise çağıran bir varlıktır. MÖ 5. yüzyıldaki kişileştirmelerin retorik
araçlar mı yoksa dinleyicilerin daha ciddiye alacakları tanımlar mı olduğunu anlamak bazen
zorlaşabilmektedir. Bazıları Pollux’un özel maskeler gerektiren tragedya rollerinde geçer
(4.141-142): Adalet, İkna, Tembellik, İmrenme vb. Helenistik Dönem’de özellikle hatipler
konularını vurgulamak için kişileştirmeleri sıklıkla kullanmışlardır. Yeni Komedya’nın günlük
hayatında tanrılar olduğundan daha düşük profillere sahiptir, fakat Menandros’un
komedyalarında Cehalet, Talih ve Kanıt girizgâhları yaparlar. MÖ 4. yüzyılın özellikle ilginç
bir özelliği birtakım siyasi kişileştirmelere ait kültlerin ortaya çıkışıdır. Bunlar Klasik
Dönem’de de görülmekle birlikte, Helenistik Dönem’de sayıları artmış ve kavramlar
genişlemiştir. Homonoia (uyum) ilk kez MÖ 330’da Mytilene’den bir yazıtta bir tanrıça olarak
ortaya çıkar (SEG 36.750). Tanrıçanın şehirler arası antlaşmalarda geçmesi, çalkantılı
Helenistik Dönem siyasi ortamı düşünülürse anlamlıdır. Atina’da MÖ 330’un sonlarından bir
yazıtta çeşitli devlet festivallerinde Eirene (Barış), Demokratia (Demokrasi) ve Agathe
Tykhe’nin de (İyi Talih) dâhil olduğu tanrılara kurban edilen hayvanlara ait derilerin satışından
elde edilmiş gelirler listelenmiştir (IG3 1496). Eirene’ye için kurban edilen hayvanların
derilerinden elde edilen gelir neredeyse Şehir Dionysiası’nınkine eşittir (713-874 drahmi).

Resim 57: MÖ 337 tarihli bir kararname yazıtında Demokrasi Halk’ı taçlandırıyor.
(Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period)
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Yer altı kültlerinin başını, ölülerin bulunduğu yer altı dünyasının hükümdarı Hades
çekmekteydi. Hades’in kendisi ölüme sebep vermediği gibi, onların ruhlarını da almıyor ya da
Cehennem benzeri bir yeri yönetmiyordu. Bu açılardan tek tanrılı modern dinlerdeki Şeytan
figüründen ayrılmalıdır. Elis yakınındaki Minthe Dağı’ndaki bir kutsal alan dışında (Strab.
8.314-15; Paus. 6.25.2) Hades’e adanmış bir tapınak yoktur. Yunan mitolojisinde Azrail rolüne
bürünen tanrısal varlık, ikonografide ve edebiyatta pek görülmeyen Thanatos’tur. Bunun
tanınmış bir istisnası, Ilias’ta Zeus’un oğlu Sarpedon’un cansız bedenini taşıması için
Thanatos’a emir vermesidir. Diğer mitolojilerin aksine ölüm, Yunan mitolojisi ve edebiyatında
nadiren aktif rol oynar ve ne insanları öldürür ne de ruhlarını alır. Daha ziyade kanatlı küçük
bir figür olarak düşünülen ruh (psykhe) bedeni terk eder ve Hades’e uçar. Thanatos ve kardeşi
Hypnos (Uyku) ruha Hades’e kadar eşlik edebilirler fakat bunu yapan daha ziyade
psykhopompos (“ruhların rehberi”) sıfatıyla Hermes’tir. Diğer tanrısal varlıklar da Hades’in
yer altı krallığını düzen içinde yönetmesine yardım eder. Bunlardan Hekate doğal nedenlerden
ziyade şiddetli bir ölümle vefat etmiş huzursuz ruhlar gibi varlıklarla ilişkilendirilir. Hekate’nin
böyle ruhları kontrol ettiğine inanılır ve bu yüzden Medea gibi büyücülerin koruyucu tanrısı
olmuştur. Tanrıça yanında köpekleri ve elinde yolu aydınlatacak meşalesiyle gece görünür.
Kavşaklarda, büyüye karşı korumasız sınırdaki yerlerde bulunur ve buralarda kendisine adaklar
adanır. Uranos’un iğdiş edilmesinden sonra onun kanlarında gebe kalmış Gaia’dan olma
Erinyes’ler çok daha korkutucudur ve yerin altında yaşarlar. Kadın ruhlar olan Erinyes’ler kan
akrabalığı geleneklerini bozanların peşinden gider. Sıklıkla annelerini, babalarını öldürmüş ya
da ailesin karşı başka suçlar işlemiş olanların peşine düşerler. Aiskhylos’un Eumenides
tragedyasında annesi Klytaimnestra’yı öldüren Orestes’in peşini onu çıldırtıncaya kadar
bırakmazlar.
Yunanların Hades ile ilgili kavrayışları zaman içinde değişim göstermiştir. Hades tüm
anlatılar tarafından yer altına konmaz. En erken tarifini içeren Odysseia’da Hades yer altında
değil, okyanus ötesindedir; Odysseus gemisini Hades’in kıyısına çeker. Ancak MÖ 6. yüzyıldan
itibaren Hades düzenli olarak yer altında gösterilmeye başlanmıştır ve 5. yüzyılda tanıdık
özelliklerinin hepsi yerini almıştır. Hades’in görevi ölülerle yaşayanları birbirinden ayrı tutmak
olduğundan yer altı krallığının topoğrafyası da buna göre düzenlenmiştir: Buraya giriş
ölümlüler tarafından bilinmemesine karşın Antik Çağ’da birkaç mağaranın Hades’e giriş
olduğu iddia edilmiştir: Güney Peloponnesos’taki Taenarum Burnu ve Napoli yakınındaki
Avernus Gölü. Hades boyunca beş nehir akar. En büyüğü olan Styks (Tatsız) yaşayanlarla
ölülerin arasındaki sınırdır. Diğerleri Akheron (Keder), Kokytos (Ağıt), Phlegethon (Alevli) ve
Lethe’dir (Unutma). Ruh, Styks’i kayıkçı Kharon’un rehberliğinde geçtikten sonra ölülerin
dışarı, yaşayanların da içeri girmesini engelleyen üç başlı canavar köpek Kerberos ile
karşılaşıyordu. Tanrıların gazabını çekmiş Hera’yı baştan çıkarmaya çalışan Iksion, oğlu
Pelops’un etini şölende tanrılara sunan Tantalos, Zeus’un bir yasak ilişkisini ifşa eden Sisyphos
gibi kişiler Titan’ların kapatıldığı Tartaros’ta sürekli kendini tekrar eden işleri yapıyorlardı.
Yunan mitolojisinde güçlü bir ölüm figürü olmadığından Odysseus, Orpheus, Herakles,
Theseus gibi kahramanlar sık sık Hades’e iner ve geçmiş kahramanlarla vefat etmiş insanları
ziyaret eder. Katabasis olarak adlandırılan bu yolculuk, kahramanın ölümlülüğüyle
yüzleşmesini, ölüm korkusunu yenmesini ve ölümsüzlük kazanmanın anmaya değer işler
yapmak olduğunu kavramasını sağlar.
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12.3. Gömü Gelenekleri
Yunanlar hem kremasyon hem de inhumasyonu uygulamışlardır; bunların popülariteleri
zaman ve duruma göre değişmektedir. Arkeolojik bulgulara göre MÖ 1650 - 1200 arasında
Mikenlerin kremasyonu tercih ettiği görülmektedir. MÖ 900’lerde ise çukur mezarlara yapılan
inhumasyonlara rastlanır. Arkaik Dönem’de kremasyon yine ağırlık kazanır, fakat Klasik
Dönem’de özel bir tercih görülmemekle birlikte dönemin tragedyalarında kremasyon normal
uygulamadır. Helenistik Dönem’de inhumasyon yeniden önem kazanmıştır, ama görünüşe göre
defin tarzından ziyade cenaze törenlerindeki ritüeller daha önemlidir.
Tipik bir Yunan cenaze töreni hepsinde hane kadınlarının baskın rol oynadığı birkaç
aşamadan meydana gelir. Önce cenaze yatırılır (prothesis) ve kadınlar bedeni yıkar, kokularla
ovar, kumaşa sarar ve ailenin duaları için teskereye yerleştirirler. MÖ 6. yüzyıldan itibaren
sikke yaygınlaşınca ölünün ağzına ya da ellerine onu Styks’ten geçirecek kayıkçı Kharon’a
vermesi için bir sikke bırakılmaya başlanmıştır. Bir gün süren prothesisten sonra cenaze gece
gömüleceği yere taşınır (ekphora). Gömü yerinde aile zeytinyağı, şarap, yiyecek ve çeşitli hane
eşyalarını (silah ya da takı) ya cenazeyle birlikte gömer ya da yakar. Tören ailenin evinde
ölünün şerefine verilen bir yemekle (perideipnon) sona erer. Ölü yemeğinin kökenleri Tunç
Çağı’na kadar gider ve Klasik Dönem’e kadar çok az değişiklik göstermiştir. Aileler ölüm
yıldönümlerinde mezarları ziyaret edip dinî gerekleri yerine getirmekle birlikte, örneğin
Atinalılar Ekim sonuna doğru Genesia denilen bir devlet festivalinde ölülerin ruhlarını
anıyorlardı. Dionysos şerefine yapılan üç günlük Anthesteria’nın (Şubat sonu - Mart başı) son
gününde de ölüler hatırlanmaktaydı. Festivalin ikinci gününde ölülerin ruhlarının sokaklarda
dolaştığına inanılıyordu ve son iki gün ruhlarla temas ihtimali olduğundan bunlar uğursuz
günler sayılmaktaydı. Bu yüzden iş yerleri ve tapınaklar kapatılıyor, insanlar evlerinden
çıkmıyorlardı. Ruhlar içeri girmeye çalışırsa yapışsınlar diye kapılara zift sürülüyor ve
koruyucu olduğuna inanılan akdiken yaprakları yeniyordu. Üçüncü gün ise her aile yer altı
Hermes’ine sunular yapıyordu.

296

Uygulamalar
Öğrenci öncelikle Homeros, Hesiodos, Rhodoslu Apollonios, Yaşlı Plinius gibi antik
Yunan dini hakkında bilgi veren kaynakları okumalı, ayrıca vazo resimleri, tapınak ve kutsal
alan mimarisi hakkında bilgi edinmelidir. Aşağıdaki kaynaklar ileri düzey okuma için
faydalıdır.
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Uygulama Soruları
1) Yunan tanrılarının Klasik Dönem öncesi kökenleri ile ilgili ne söylenebilir?
2) 12 Yunan tanrısının isimleri ve görevleri nelerdir?
3) Tanrılar dışındaki önemli tanrısal figürler kimlerdir?
4) Yunan mitolojisinin Yakın Doğu’yla nasıl bir ilişkisi vardı?
5) Yunan ölü gömme âdetleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ege dinleri en azından dış görünüşleri itibarıyla Yakın Doğu dinlerine çok yakındır. Her
ikisinde de kült heykelleri, kutsal alanlar, tapınaklar, kurbanlar, sıvı sunular, tapınak personeli,
dualar, festivaller vb. ögeleri görmek mümkündür, ancak bunlar tüm dinlerde az çok benzer
olduğundan bağımsız gelişmeler olarak da anlaşılabilir. Bununla birlikte Yunancanın arkaik bir
formunu içeren Tunç Çağı Miken tabletleri çeşitli klasik Yunan tanrılarının bu dönemde tapım
gördüğüne işaret etmektedir. Ancak Tunç Çağı’nda Yunanistan’da görülmeyen klasik Yunan
tapınakları türünden dinî yapılar ancak Karanlık Çağlar’dan sonra belki Doğu etkisiyle
karşımıza çıkar. Diğer dinlerle karşılaştırıldığında Yunan tanrıları, sıra dışı biçimde
antropomorfik özelliklere sahiptirler. Yunanlar “anikonik”, yani güçlü kayalar ya da ağaçlar
gibi doğal varlıklara ibadet etmemişlerdir. Her bir tanrı bir bireydir ve kendine özgü bir kimliğe
sahiptir. Yunan pantheonunda bulunan on iki Olympos tanrısı (Zeus, Hera, Apollon, Artemis,
Poseidon, Demeteri Ares, Aphrodite, Hermes, Athena, Hephaistos, Hestia) ve Dionysos gibi
dışarıda bırakılmış diğerleri efsanelerde insan zaafları taşıyan, onlardan sadece ölümsüz
olmalarıyla ayrılan varlıklardır. On iki Olympos tanrısının dışında çok sayıda nehir tanrısı,
nymphe vb. varlıklar da tapım görmüştür. Bunlara “doğa tanrıları” adı verilmekle birlikte,
hemen tüm Olmypos tanrıları bir şekilde doğayla ilgilidir. Ancak burada kastedilen bir arazide
belirli özellikleri olan ya da doğa olaylarının insan suretine bürünmüş tanrılarıdır. Bunların
arasında ilk grup nehirler, kaynaklar, dağlar ve göl tanrılarından meydana gelir. İkinci grup ise
dünya, güneş, ay, deniz ve rüzgâr tanrılarını içine alır. Bu bağlamda Yunan mitolojisinde sürekli
tekrarlanan temalardan biri, hasmane doğal güçlerle kaygılı insanlar arasındaki mücadeledir.
Yunanlar hem kremasyon hem de inhumasyonu uygulamışlardır; bunların popülariteleri zaman
ve duruma göre değişmektedir. Arkeolojik bulgulara göre MÖ 1650 - 1200 arasında Mikenlerin
kremasyonu tercih ettiği görülmektedir. MÖ 900’lerde ise çukur mezarlara yapılan
inhumasyonlara rastlanır. Arkaik Dönem’de kremasyon yine ağırlık kazanır fakat Klasik
Döenm’de özel bir tercih görülmemekle birlikte dönemin tragedyalarında kremasyon normal
uygulamadır. Helenistik Dönem’de inhumasyon yeniden önem kazanmıştır ama görünüşe göre
defin tarzından ziyade cenaze törenlerindeki ritüeller daha önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Klasik Yunan tanrılarına ilk kez hangi belgelerde rastlanır?
a) Mezopotamya tabletleri
b) Samos Heraionu
c) Mısır yazılı belgeleri
d) Parthenon adak yazıtları
e) Linear B tabletleri
2) Hepatoskopi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Bulutlardaki şekillerin okunması
b) Kuç uçuşlarına bakarak kâhinlik
c) Karaciğerlere bakarak kâhinlik
d) Esrime
e) Kehanet kitaplarının yorumlanması
3) Hesiodos’un tanrıların doğuşunu anlattığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Theogonia
b) Ilias
c) İşler ve Günler
d) Homeros İlahileri
e) Kyklos
4) Yunanların temel 12 tanrısının ikmetgâhı nerededir?
a) Ithaka
b) Sipylos
c) Olympos
d) Hades
e) Atina
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5) “Anikonik” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Kült heykeli
b) Tanrılara yapılan adaklar
c) Kutsal alan
d) Kutsal sayılan göktaşı
e) Kaya, ağaç vb. kutsal varlıklar
6) Nymphe aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Rahibeler
b) Tanrıların hizmetçileri
c) Periler
d) Nehir tanrıçaları
e) Artemis’in sıfatı
7) İnsan ve hayvan karması olan Yunan tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Satyros
b) Pan
c) Silenos
d) Dionysos
e) Titan
8) En büyük Yunan tanrısı ve diğer tanrıların başı olan tanrı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hermes
b) Apollon
c) Poseidon
d) Zeus
e) Hades
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9) Gaia dünyanın hangi ögesini temsil eder?
a) Ateş
b) Toprak
c) Su
d) Ormanlar
e) Gökyüzü
10) “Perideipnon” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Cenazede söylene ilahiler
b) Ölü yıkama töreni
c) Cenaze alayı
d) Ölü için verlen yemek
e) Ölünün yatırıldığı teskere
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) a, 4) c, 5) e, 6) c, 7) b, 8) d, 9) b, 10) d

302

13. YUNAN SANATI VE MİMARİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Vazo Ressamlığı
13.2. Heykeltıraşi
13.3. Mimari
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yunanistan’da anıtsal mimari nasıl başladı?
2) Doğu sanat ve mimari geleneklerinin Yunan sanatına etkileri nelerdir?
3) Yunan tapınak mimarisinin ilkeleri nelerdir?
4) Yunan heykeltıraşinin gelişimi nasıl olmuştur?
5) Vazo ressamlığının Yunan sanatındaki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Çanak çömlek yapım
teknikleri, resim üslupları

Vazo Ressamlığı

Tarihleme yöntemleri
Mitolojik ve gündelik hayat
sahnelerinin yorumu, ticaret
Heykeltıraşlık teknik ve
üslupları

Heykeltıraşi

Tarihleme yöntemleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Modern kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Modern kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi

Temaların açıklanması
Yunan tapınak ve sivil
mimarisi
Mimari

Mimari üsluplar ve inşaat
teknikleri

Modern kaynakların
okunması, arkeolojik
buluntuların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Sanat



Heykeltıraşi



Vazo



Kabartma



Resim



Mimari



Tapınak



Yakın Doğu
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Giriş
Yunan sanatı Yakın Doğu ve Mısır sanatına çok şey borçlu olmasına rağmen, onların
katı geleneklerinden erken bir tarihte kopmayı başararak modern sanat büyük etki yapmış
üslupları ortaya koyacak yaratıcılığını göstermiştir. Yunan sanatının en çarpıcı eserleri denince
ilk akla gelen genellikle heykeltıraşi olmakla birlikte, vazo ressamlığı özellikle gündelik hayat,
mitoloji ve diğer bazı alanlarda (Olimpiyat Oyunları, dinî ritüeller) değerli bilgiler sağlarlar.
Yunan heykeli ilk dönemlerde Mısır ve Yakın Doğu sanatının geleneklerini sürdürmüşse de
MÖ 490’lardan itibaren bizim “Klasik Üslup” olarak adlandırdığımız ağırbaşlı, dengeli figür
ve kompozisyonlara geçiş görülmektedir. Bunda Yunan düşüncesinin sanatı doğanın taklidi
olarak görmesine paralel olarak sanatçıların eserlerini olabildiğince doğala yaklaştırma isteği
de rol oynamıştır. Bu amaçla Polykleitos ve Lysippos gibi heykeltıraşlar ideal vücut oranları
üzerinde el kitapları kaleme almışlardır. MÖ 4. yüzyıldan itibaren acı, zorluk vb. duyguları yüze
yansıtmayı amaçlayan patetik ifade ortaya çıkar. Ayrıca figürler mekân içinde daha serbest
şekilde karmaşık büyük kompoziyonların içinde görülmeye başlanır. Yunan toplumunda vazo
ressamlığı sosyal konum ve ekonomik anlamda sıradan bir zanaat dalından çok farklı
algılanmıyordu. Bununla birlikte yaratılan resim ve kompozisyonlar ince işçilik, detaylara özen,
öykülemede yetkinlik açısından övgüye değerdir. Ayrıca barındırdıkları yazıtlarla çömlekçi
atölyeleri, bunların ticari faaliyetleri, mitolojik sahnelerin ve figürlerin yorumlanması gibi çok
farklı alanlarda arkeolojiye büyük katkı sağlarlar. Yunan mimarisinin en belirgin mirası
tapınaklardır. Bunlar diğer sivil yapılar Ion ve Dor düzenlerinin belirli ilkelerine göre inşa
edilmişlerdir. Elbette tanrıların evi olarak görüldüklerinden Yunan dünyasında ilk taştan ve
büyük boyutlu yapılar olarak tapınaklar karşımıza çıkar. Bunların süsleme ve mimari ögeleri
zaman içinde çok ciddi değişikliklere uğramamıştır. Tapınakların mimari ögeleri meclis
binaları, revaklı alanlar, tholoslar, hazine binaları gibi diğer sivil mimariye de uygunlanmıştır.
Yunan tiyatroları ise plan, inşaat teknikleri ve işlev açısından daha farklı bir kategoridedir. Bir
malzeme ve statik kaygısıyla yamaca yaslanan Yunan tiyatrolarında taş kullanılması
tapınaklara göre daha geç bir dönemde olmuştur. Bunlarda oyunların ve akustiğin ihtiyaçlarına
göre mimari düzenlemelere süslü skenelere yer verilmiştir.
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13.1. Vazo Ressamlığı
Protogeometrik Dönem: Yunanistan Tunç Çağı uygarlığının çöküşünden sonraki
“Karanlık Çağlar”ı tanımlamak için kullanılan bu Protogeometrik (PG) dönem yaklaşık MÖ
1050 - 900 arasını kapasar. İsimini ise bu dönemi karakterize eden vazoların üzerindeki daire,
yarım daire, zik zak, dalgalı çizgi gibi geometrik desenlerden alır. Hızlı çömlekçi çarkının
ortaya çıkışıyla birlikte çok daha zarif ve kaliteli çömlekler yapılmaya başlanmıştır. Tunç Çağı,
saray bürokrasisiyle birlikte kaybolan çömlekçiliğin ve zanaatlerin yeniden ortaya çıktığı, yeni
bir yaratıcı ruhun gözlemlendiği bir dönemdir.
Protogeometrik vazo ressamlığı MÖ 950 civarındaki Submiken üslubundan direkt
olarak gelişmiştir ve en iyi şekilde Kerameikos mahallesindeki Atina mezarlığında temsil edilir.
Protogeometrik vazolar çarkta yapılmış ve Submiken öncellerine göre daha yüksek ısılarda
fırınlanmıştır. Erken Protgeometrik vazoları dalgalı şeritlerle bezenmeye devam etmiştir. Diğer
tipik süslemeler arasında eğik çizgiler, konsantrik dairelerle yarım daireler bulunur. Geç
Protogeometrik vazolarından dama tahtası, taramalı ya da çapraz taramalı üçgenler ve vazonun
en belirgin alanlarında çapraz taramalı paneller gibi dekoratif ögeler bulunur. İnsan figürü
yoktur, ama birkaç ressam en azından atları resmetmiştir. İki ana çömlek grubu görülmektedir:
Birincisinde açık renkli zemine ve siyah sırıyla turuncu-kırmızı kil üzerine yapılmış süslemeleri
vardır. İkinci grup süslemeyi barındıran rezerve bir şerit dışında siyah kil boyasıyla kaplanmış
koyu zeminli vazoları içerir. Bu dönemin popüler formları boyunlu ve karınlı amfora, hydria,
oinokhoe, lekythos ve skyphostur.
Geometrik Dönem: Geometrik üslup Protogeometrikten doğmuştur, fakat Geometrik
dönem ressamları vazoyu meydana getiren farklı unsurları vurgulamışlar ve dolayısıyla
boyunla gövdeler farklı süslemelerle bezenmiştir. Üslup, menderesler, mazgallar ve panellere
yerleştirilmiş ya da firizleri çevreleyen konsantirik daireler gibi çizgisel ya da doğrusal motifler
tarafından karakterize edilir. Geometrik Dönem vazo formları ve üsluplara göre Erken (MÖ
900 - 850), Orta (MÖ 850 - 750) ve Geç (MÖ 750 - 700) olarak üç alt evreye ayrılmıştır. Üslup
Atina ve Attika dışında geniş bir alana yayılmıştır; Euboia, Boiotia, Argolis, Kiklatlar ve Batı
Anadolu’da üretken işlikler tespit edilmiştir.
Erken Geometrik (EG), Protogeometrik öncellerinden gelişmiştir. EG ressamları PG
formlarını boyamaya devam etmiştir, ancak hydrialar tamamen kaybolurken derin sykphoslar
nadiren görülmeye başlanır. Sanatçılar dar şeritli düz siyah vazoları tercih ederler; zamanla bu
şeritler genişler ve gövdeye daha fazla şerit yerleştirerek vazoların görünümünü hafifletirler.
Orta Geometrik (OG) çömlekçileri pyksis ve kaideli kraterleri tanıştırmışlardır. Çifte
balta, baklava dizisi, yaprak ve sahte spirallerle koyu ve açık alanlar arasından mükemmel bir
denge yakalanmıştır. Ayrıca yıldız, kısa zikzaklı küçük paneller kapalı formları süslemeye
başlar. Erken dönemde bir vazo ressamının mezar işaretçi olarak kullanılmış bir vazo üzerinde
yas tutan kadınlarla bir atı betimlediği görülmektedir. Bu bir istisnadır ve dönemin sonuna kadar
insan figürleri görülmez ama atlar resmedilmeye devam eder. Atina’da figür ressamlığının
gerçek başlangıcı iki eserle temsil edilmektedir: Bunlardan biri deniz ve kara savaşını
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betimleyen Eleusis’ten bir skyphostur. Diğeri ise benzer bir ikonografiye sahip New York
Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki büyük bir kraterdir.

Resim 58: Yunan Kap Formları (Brill’s New Pauly)
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Geç Geometrik’in (GG) başlangıcı Dipylos Ressamı’nın 1,62 m yüksekliğindeki yüksek
kulplu boyunlu amforasıyla (MÖ 760 - 750) temsil edilir. Vazo Kerameikos’un üst sınıflara ait
olan Dipylon mezarlığındaki aristokrat bir kadın mezarının işaretçisi olarak kullanılmıştır.
Kulpların arasındaki alanda teskere üzerinde yatar hâlde (prothesis) gösterilen bir kadın
resmedilmiştir. Vazonun geri kalanı muhtemelen Dipylon Ressamı’nın icat ettiği sola doğru
ilerleyen çoklu mendereslere ilaveten özenle dengelenmiş koyu ve açık desenlerle bezenmiştir.
GG, refahın ve Yakın Doğu’yla ilişkilerin artış gösterdiği bir zaman dilimdir. Nitekim
arkalarına bakan çöküş keçi frizleri ve otlayan geyikler Yakın Doğu motiflerinden alınmıştır.
Geometrik vazo ressamlarının seçtiği başlıca sahneler aristokratik prosthesis, cenaze alayı
(ekphora), deniz ve kara savaşlarını kapsar. GG’nin ikinci önemli sanatçısı Hirschfeld
Ressamı’dır. İsim vazosu olan krater üzerinde görülen üslubu Dipylon Ressamı’nınkinden
farklıdır; figürlerin ciddiyetleri daha belirgin şekilde gösterilmiştir. GG boyunca süsleme
formla uyum göstermeyi bırakır ve insanla hayvan frizleri kulp alanından çıkarak gövde ve
boynu kaplamaya başlar. İki ressam okulu ayırt edilebilmektedir: Dipylon Ressamı’nı takip
edenler ve Atina 897 işliği gibi kendi üsluplarını geliştiren diğerleri.
Geometrik figürlü sahnelerin temaları ve anlamları tartışmalıdır. İnsan hayatı, Homeros
sahneleri ve başka mitolojik sahneler ileri sürülmüştür, ancak figürlerin azlığı ve tanımlayıcı
atribülerin eksikliği kesin bir yargıya varmayı engellemektedir. Mitolojik sahneler için sadece
birkaç makul aday vardır: Bir kadını (Ariadne ya da Helene?) kaçıran bir kahraman (Theseus
ya da Menelaos?) ile gemisini kaybetmiş Odysseus. Birkaç vazoda görülen ikizler motifi,
Aktorione ya da Molione (Hom. Il. 11.709-710) olarak açıklanmıştır, ancak bunlar geometrik
boyama geleneklerinin sona ermesiyle kaybolurlar.

Resim 59: Protogeometrik Vazo
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Protoattik: Atina’nın oryantalizan üslubu protoattik olarak adlandırılır ve MÖ 700 600 arasına yerleştirilir. Erken, Orta ve Geç olarak evrelere ayrılan üslup geometrik üsluptan
evrilmiştir, ancak dış etkilere açıktır. Protattik vazolar genellikle büyüktür ve sıklıkla anıtsal
olabilmektedirler. MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısında Mısır ve Yakın Doğu’yla temas sayesinde
Yunan sanatçılar yeni teknikler, üsluplar ve motiflerle tanışmışlardır. Oryantalizan üslubun
Atina’ya gelişi muhtemelen Korinthos aracılığıyla olmuştur. MÖ 700 civarında kontur boyama,
spiral çengeller, kordon deseni, bitkisel bezemeler ve grifonla aslanlar gibi Yakın Doğu
motifleri geometrik üslubun karakteristik özelliklerine baskın çıkmaya başlar. Attika
açıklarındaki Aigina Adası’nda döneme ait Siyah-Beyaz Üslubu’nda birçok vazo ele geçmiştir.
Bir yüzünde Peleus ile çocuk Akhilleus’u, diğer yüzünde kentauros Khiron’u gösteren bir
boyunlu amfora, Orestes’in Aigistihos’u öldürdüğü kaideli krater ve Odysseus’u
Polyphemos’un mağarasından kaçarken betimleyen bir testi, sahneleri açısından kayda
değerdir.

Resim 60: Geometrik Boiotia Vazosu
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Hydria_Boeotia_Louvre_A574.jpg)
Erken Protoattik (EPA; MÖ 675 - 650) vazoları kontur boyamayla organik hareket eden
homojen figürler tarafından karakterize edilir ve geometrik öncüllerinin katılığını kaybetmiştir.
Kazıma nadir görülür. Boyunlu amforalar, geometrik muadillerine göre daha zariftir. Yeni
üslubun ilk ressamı Attika’daki buluntu yerinin adıyla anılan Anatalos Ressamı’dır. Ona ait
boyunlu amfora yeni üslubun en iyi temsilcisidir. Orta Protoattikte (OPA; MÖ 675-650)
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çömlekçiler pencereli ayaklığa sahip yumurta biçimli kraterleri ve “Phaleron testileri” denilen
oinokhoeleri tanıştırmışlardır. MÖ 650 civarında ressamlar kırmızı renk kullanmaya başlarlar.
OPA Siyah ve Beyaz Üslubu adını siyah kil rengine eklenen beyaz ve siyah-beyaz kordon
deseninden alır. En erken örneği, Herakles’i bir kentaurosla mücadele ederken gösterir.
Eleusis’ten Polyphemos Ressamı’na ait bir amforanın gövdesinde Gorgonlardan kaçan Perseus
ve boynunda Polyphemos’un kör eden Odysseus ile arkadaşları betimlenmiştir. Bir çocuk
mezarının işaretçisi olarak kullanılmış 1,42 m yüksekliğindeki vazo, bilinen mitolojik sahnelere
yönelik artan ilgiyi ortaya koymaktadır. Geç Protoattik (GPA; MÖ 650-600) çömlekçileri
büyük skyphos kraterlerini bezemeye devam etmişler ve aralarında karınlı maforanın da
bulunduğu yeni formlar yaratmışlardır. Ressamlar figürler ve süsleme için istikrarlı şekilde
siyah figür kullanmışlardır. En erken tanımlanabilir ressamlar Berlin A 34 ve Khimaira-Nettos
ressamlarıdır. Nettos Ressamı’na ait kırık bir vazo Etruria’ya ihraç edilmiş en erken mallar
arasındadır. Anatomi, kas yapısı vb. için kazımanın kullanımı, icadı Korinthos’a atfedilen bir
tekniğin Atina siyah figür ressamları tarafından bilindiğini ve uygulandığını göstermektedir.

Resim 61: Protoattik Eleusis Boyunlu Amforası
(http://4.bp.blogspot.com/-UOMay7UstY/UO2TiVP2RnI/AAAAAAAAAOI/vOF5MiJw_Xc/s1600/Vase+whole.jpg)
Siyah Figür: Attika siyah ve kırmızı figür vazoları fırınlandıkları zaman kırmızıturuncu renk veren demir zengini kilden imal edilmişlerdir. Boya da aynı kilin suyla inceltilmesi
sayesinde elde edilir. Farklı yoğunluktaki kil boyası, kabartma çizgileri yüzeyde yükseltir ve
ışığı yakalamalarını sağlar. Siyah figür ressamları figürlü sahnenin taslağını çıkarmışlar,
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figürlerin içini kil boyayla doldurmuşlar ve ardından detaylı ucu sivri bir aletle kazımışlardır.
Kırmızı figür ressamları ise taslaklarını milimetrik genişlikte konturla çevrelemişler, figürlerin
içini boyayla çizmişler ve arka planı doldurmuşlardır. Detaylar beyaz, kırmızı ve mor kille
verilebilmektedir. Son boyama üç aşamalı bir fırınlama süreciyle gerçekleştirilir: İnce kil boya
erir ve içerdiği demirin oksitlenmesini engeller. Böylece boya siyah kalırken gövde kili
turuncuya döner.
Gerçek siyah figür Gorgon Ressamı’nın (MÖ 600-580) çalışmalarıyla başlar. İsim
vazosu olan dinos üzerinde Perseus’u kovalayan Gorgonlar ve iki savaş arabasının arasında
çarpışan savaşçılar resmedilmiştir. Siyah figür tekniğinin özellikleri şu şekilde tarif edilebilir:
Hem insan hem de hayvan figürleri siyah siluet olarak boyanır, detayları kazıma olarak verilir.
Bazı durumlarda kırmızı ya da beyaz eklenebilir. İmzasını atan ilk ressam, MÖ 580 - 570
arasında faal olan Sophilos’tur. Adı öyküsel sahnelerin bulunduğu üç dinos üzerinde bulunur;
bunlardan bir tanesinde poietes (“yaptı”) imzasıyla görülür. Dinos ve amforalar gibi büyük
vazoları tercih etmiş, bilinen en erken cenaze levhalarıyla lebes gamikosları süslemiştir.
Pharsalos’tan bir dinosta Patroklos’un cenaze oyunlarını resimlemiştir. Başka iki dinosta ise
bildiğimiz ilk gövde boyunca uzanan figür frizlerini boyamıştır: Peleus ve Thetis’in düğünü.
Aynı konu MÖ 570 civarına ait Kleitias ve Ergotimos tarafından imzalanmış ünlü François
Vazosu’nda işlenmiştir. Chiuisi yakınlarında bir Etrüsk mezarında bulunmuş bu krater,
neredeyse tamamen öyküsel sahnelerle bezenmiş ilk büyük Yunan kabıdır. Altı firzden beşi
insanlar, kahramanlar ve tanrılara ayrılmıştır. Bunlardan birçoğu ilktir: Kentauromakhia,
Akhilleus’un cansız bedenini taşıyan Aias, şehir surları, ayaralanabilir gemi direği. Sanatsal
yenilikler de vardır: Oturan figürler bir ayaklarını diğerinin gerisine koymuştur ve savaş arabası
atları toynaklarından birini kaldırırlar. Bazı arkeologlar seçilen sahnelerden ötürü -Kalydon
Domuz Avı, Patroklos’un cenaze oyunları, Akhilleus ve Troilos, Theseus ve arkadaşlarının
Girit’teki labirentten kurtuluşlarını kutlaması, Hephaistos’un dönüşü, pigmelerle leyleklerin
savaşı- vazonun bir evlilik şöleni için sipariş edilmiş olabileceğini düşünmüşlerdir Ancak
ressam belki de Etrüsklerin yazıtlı ve gösterişli Yunan vazolarına düşkünlüklerinin farkındaydı;
neredeyse tüm figürler özenle adlandırılmıştır.
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Resim 62: Eksekias Tarafından Boyanmış Siyah Figürlü Atina Vazosu
(Akhilleus ve Aias oyun oynuyor.)
(http://www.ancient.eu/uploads/images/1000.jpg?v=1431030048)
Attika siyah figür kadehleri de yukarıdakiler gibi Korinthos muadillerinden
etkilenmişlerdir. En erkenleri arasında dış yüzeylerindeki eğlenen komastlardan ötürü
“Komast kadehleri” adını almıştır ve Komast grubuna atfedilen (KX ve KY ressamları
çalışmıştır) kadehler vardır. Bunları MÖ 570 civarında C Ressamı’nın işliğinde gelişen Siana
kadehleri izler. Bunlar iki tip süsleme şablonuna sahiptir: Kulp alanını ve dudakta üst üste gelen
figürler ile bir sahne dudakta diğeri kulp alanında olmak üzere iki katlılar. Siana kadehlerinin
içinde genellikle figürlü sahneler bulunur. Grubun diğer dikkat çekici ressamı ise Herakles’i ilk
kez Eurymanthos domuzu ile gösteren ve kahraman dışında Dionysos’u da seven Heidelberg
Ressamı’dır.
Küçük Usta Kâseleri dışa eğik ayakları ve uzun saplarıyla daha cezbedicidir. MÖ 6.
yüzyılın ortalarından itibaren iki tip ortaya çıkar: Genellikle kulp alanında yazıtlı ve için figürlü
dudak kâseleri ve kulplar arasında rezerve şeritler içine figürlü sahneler yerleştirilmiş siyah
kadehleri kapsayan şeritli kadehler. Bunları boyamış Ksenokles ve Tleson adlı ressamlar
kadehler üzerindeki imzalarından bilinmektedir. Küçü Ustalar ve Siana Kâseleri’yle çağdaş
olan bir diğer grup Tyrrhenia Grubu’dur. Bunlar ana frizi günlük ya da mitolojik konuları içeren
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yumurta biçimli boyunlu amforalardır. Üzerilerinde en erken erotik sahneler, hayvan frizleri ve
anlamı yokmuş gibi görünen yazıtlar bulunur.
Siyah figür ressamlarının birkaç tanesi sanatlarıyla öne çıkarlar. Bunlardan biri olan
Lydos Ressamı (MÖ 560 - 540) uzun bir çalışma hayatı geçirmiş, bir amfora, Gigantomakhia
sahneli bir dinos fragmanını, Hephaistos’un dönüşünü anlatan sütunlu krater gibi smeposion
formlarını çalışmıştır. Nikosthenes (MÖ 545 - 510) muhtemelen büyük bir işliğe sahipti ve 170
kadar vazoda imzası vardır. Etrüsk pazarı için üretim yapmış, kyathos ve boyunlu amforalar
gibi Etrüsk formlarını süslemiştir. Amasis Ressamı’nın (MÖ 550 - 515) ismi 12 vazodan bilinir.
Şeritli kâseleri, göz kâseleri ve lekythosları boyamıştır. En önemli eserlerinden biri Dionysos
ve mainasları gösteren bir boyunlu amforadır. En büyük siyah figür ressamı ise Eksekias’tır
(MÖ 550 - 525). En iyi bilinen eserlerinden biri, daha sonra çok taklit edilecek Aias ve
Akhilleus’un dama benzeri bir oyun oynadıkları sahneyi içeren amforadır. Aynı zamanda yeni
bir form olarak kalyks krateri ve derin kâsesi, kısa sapı ve geniş ayağıyla A tipi kâsesini
tanıştırmıştır.
Kırmızı Figür: Bu teknik MÖ 530 civarında ortaya çıkmıştır. Büyük “çift dilli” vazoları
süsleyen Andokides Ressamı ve Psiaks tekniğin icadıyla ilişkilendirilirler. Andokides Ressamı
amforalar, göz kâseleri ve en az bir kalyks krateri boyamıştır. En başarılı eserlerinden biri, bir
amfora üzerinde “six tekniği” ile yapılmış Herakles ve Kerberos’u gösteren sahnedir. Kırmızı
figürü icat edenler aslında sadece siyah figürü ters çevirmişlerse de Euphornios, Euthymides,
Phintios, Smikros ve diğerlerinden müteşekkil “Öncüler” grubu kabartma çizgileri, koyu
kahverengi ve sarı çizgiler veren seyreltilmiş sır gibi yeni teknikleri denemişlerdir. Öncüler
vazo yazıtlarında Leagros’un güzelliğini överler ve bükümlü kulpları olan boyunlu amforaları
tanıştırmışlardır. Bu dönemin önemli ressamları arasında Euphronios (MÖ 520 - 470), Douris
(MÖ 500 - 460), Berlin Ressamı (MÖ 495 - 465), Pan Ressamı (MÖ 480 - 460), Akhilleus
Ressamı (MÖ 465 - 425) sayılabilir. Euphronios; Hyonos ver Thanatos tarafından taşınan
Sarpedon’un bedenini bir kalyks krater üzerinde resmetmiştir. Douris kâseler ve lekythoslarda
beyaz zemin tekniğini kullanmıştır; özellikle mitolojik ve dünyevi hayat sahnelerine düşkündür.
Çömlekler gibi daha büyük formları boyayan Kleophrades, Berlin ve Pan ressamları en iyi
Atina vazo ressamları arasındadırlar. Kleophrades Ressamı, siyah ve kırmızı figür kullanarak
amforalar, hydrialar, kalyks kraterler ve pelikeler boyamıştır. Troia Savaşı ve sonrasına dair
konulara özel bir ilgisi vardır. Sadeliğiyle tanınan Berlin Ressamı bilinen ilk cam kraterleri
boyamıştır. En muhteşem örneği Ganymedes’i kovalayan Zeus sahnesidir. Ressam ayrıca
küçük boyunlu amforaları ve Nola amforalarını da boyamıştır. Bir Maniyerist olan Pan Ressamı
boyunlu amforaları ve lekythosları süslemiştir. Niobid Ressamı (MÖ 470 - 445) adını Niobe’nin
çocuklarının Apollon ve Artemi tarafından öldürülmesini anlatan bir kalyks kraterden alır.
Farkı düzlemlerdeki figürlü sahneler duvar ressamlığının etkilerine işaret edebilir.
MÖ 530 civarında ressamlar yeni teknikleri denemeye başlamıştır. Bazı figürlerde ilave
kırmızı ve beyaz renkle kazıma detaylar kullanılmıştır (Six Tekniği). Diğer ressamlar özellikle
lekythosları zeminle figürler arasında daha güçlü bir kontrast yakalamak için beyaz renkle
kaplamışlardır. Önceleri siyah figür konularını taşıyan lekythoslar daha sonra kadın ve ev hayatı
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sahnelerine kayar. MÖ 460 civarında neredeyse tamamen cenaze konularını içeren vazolar
hâline gelmişlerdir.
MÖ 4. yüzyıldan itibaren vazolar yüksek, ince ve ağızları geniş hâle gelir. Sevilen
konulardan biri Grifonlarla Arimaspes arasındaki mücadeledir. Bu yüzyılın en önemli ressamı,
çoğu vazosu Güney Rusya’daki Kerç’te bulunmuş Marsyas Ressamı’dır. İlave renkler, mavi ve
yeşil gibi keramik dışı renklerin kullanımı ve kabartma figürler gibi özelliklerle tanımlanan
Kerç üslubunun başlıca temsilcisidir. Yüzyılın ortalarından sonra görülen “Geç Kalyks
Kraterleri Grubu”nun ressamlarının üslubu Pythodelos (MÖ 336 - 335) ve Euthykritos’un
(MÖ 328-327) arkhonluğu sırasında yapılmış Panathenaia amforalarını izler. Bunlardan kısa
süre sonra da kırmızı figürlü Atina vazolarının üretimi sonra ermiştir.

Resim 63: Kırmızı Figürlü Atina Vazosu
(Sarpedon’u Savaş Alanından Taşıyan Uyku ve Tanrı Hermes)
(https://jaddeyekabir.files.wordpress.com/2012/09/hermesoneuphronios_krater_fromwikimedia.jpg)

13.2. Heykeltıraşi
Vazo ressamlığı gibi heykeltıraşi de insan figürünü daha gelişkin şekilde tasvir etme
yönündedir. Zamanla tüm heykeltıraşlar idealleri olmuş bu doğa taklidini denerler. MÖ 650’den
itibaren büyük ya da doğal boyutta heyketıraşi ortaya çıkar. Büyük boyutlu heykeltıraşinin
doğumu Mısır’la ilişkilerin etkilerinden biridir, ancak kısa süre içinde Yunan sanatçılar Mısır’ın
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katı kurallarını terk ederek yaratıcı işler çıkarmaya ve deneyler yapmaya başlamışlardır.
Bununla birlikte mezar stelleri üzerindeki kabartmalar ve mimariye bağılı heykeltıraşide önmeli
gelişmeler göstermiştir. MÖ 7. yüzyılda “Daidalos üslubu”nun görece bir örnekliği Arkaik
Dönem’in sonlarından itibaren gelişme göstermiştir.
Arkaik Dönem: MÖ 750 - 700’lere ait heykeller Doğu Akdeniz örneklerinden yola
çıkmışlardır. Urartu ve Kuzey Suriye tunçlarından esinlenmeler gözlemlenmektedir. “Daidalos
üslubu” denilen heykeltıraşi üslubunun adı ilk efsanevi heykeltıraş Daidalos’a atfen verilmiştir.
Üslup öncelikle MÖ 7. yüzyılın ikinci çeyreğinde Girit’te gelişir. Vücut katı bir cepheden
tasvirle betimlenir. Eller yanlarda gövdeye bitişiktir ve avuçlar kapalıdır. Duygusuz ve üçgensi
yüz, kalıp hâlinde hacimli ve kalın örgülü saçlarla çevrilidir. Cephede kavisli hatlara sahip
vücut karada nispeten düzdür ve özellikle kadınlarda kalın, neredeyse kıvrımsız elbiseler
bulunur. En erken ve önemli örnek, Girit Prinias A Tapınağı’nda ele geçmiş “Auxerre
Koresi”dir ve MÖ 7. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenir. Üslup MÖ 6. yüzyılda da varlığını
sürdürmesine rağmen Yunan heykeltıraşisinde bir geleceği olmamıştır. MÖ 650’ye doğru
özellikle Mısır etkili genç erkek (kouros) ve kız (kore) adak heykelleri ortaya çıkar. Bunlar
Mısır tekniğinde mermer bloklarında kareleme sistemiyle bölünerek simetrik işlenmesiyle
oluşturulmuşlardır. Bunlar katı frontalite, öne atılmış sağ ayak, “arkaik gülüş” gibi bazı ortak
özellikler barındırırlar. Diğer taraftan yedinci yüzyılda Suriye ve Kıbrıs kökenli katı oturan
kadın ve erkek heykelleri de ortaya çıkar.

Resim 64: Yunan Kourosunun Gelişimi
(http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2014/05/Kouroi-Examples.jpg)
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Olgun Arkaik’te (MÖ 600 - 480) yavaş yavaş heykeltıraşlar daha orantılı ve yumuşak
hatlı katlığı terk etmeye başlayan heykeller dekoratiflikten uzaklaşmaya başlarlar. Üslup
açısından bazı geleneklere hâlen uyulmaktadır: Çıkık elmacık kemikleri, çekik gözler, arkaik
gülüş gibi. Ancak heykellerin hacimleri artmış, kıvrımlar belirginleşmiş, cepheden tasvir devam
etmesine rağmen model yumuşak hatlara sahip olmuştur. Tam anlamıyla farklı üslup ve
ekollerden bahsetmek zordur, ancak Doğu Yunanistan ve Ege adalarında (Samos, Khios,
Thasos) güçlü bir Ionia etkisi vardır. Batı Yunanistan ve İtalya’da ise Dor üslubu ağır basar.
MÖ 570 - 530 arasında gelişen Küçük Asya okulları esnekliği ve yuvarlak hatları ortaya çıkarır;
yüzler yuvarlak ve dolgun, gözler çekik, dudaklar etlidir. Giysi kıvrımlarında incelik fark edilir.
Pelponnesos (Sparta, Korinthos, Argos, Sikyon) daha kesin, katı ve kaslı Dor üslubunu izler.
Özellikle mimari heykeller üreten Güney İtalya ve Sicilya kolonilerinden ortaya çıkar. Attika
üslubu ise bu ikisinin ögelerini alarak yeni bir akım yaratmıştır. MÖ 530 - 520’ye doğru
Attika’da güçlenene Ionia etkisi muhtelemen Pers tehdidi yüzünden Batı Anadolu’dan Atina’ya
gelen heykeltıraşlarla ilgilidir. En iyi örneklerinden biri ise Kore 682’dir.

Resim 65: Yunan Köresinin Gelişimi
(http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2014/05/Korai-examples.jpg)
Diğer önemli bir grup mimariye bağlı heykeştıraşidir. MÖ 7. yüzyılda Prinias’ta ortaya
çıkan bu eserler altınıcı yüzyılın başından itibaren yaygınlaşmaya başlarlar. Delphoi’daki
Siphnos Hazine Binası Korkyra’daki Artemis Tapınağı (MÖ 590) ya da Atina akropolisindeki
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çeşitli yapılara ait alınlıklar dikkat çekicidir. Küçük Asya’da Ion düzenindeki tapınakların
frizleri yoktur; tek istisna MÖ 530’a ait Assos Athena Tapınağı’daki kesintisiz frizdir.

Resim 66: Siphnos Hazine Binası Kabartmaları
(http://www.breathinginthemoon.com/wp-content/uploads/2009/11/Siphnian-TreasuryFrieze.jpg)
Klasik Dönem: MÖ 500’e doğru “Arkaik Üslup” zayıflar ve yerine “Ciddi Üslup” (MÖ
490 - 450) adı verilen yeni bir üslup gelir. İlk örneklerinden biri Aigina Aphaia Tapınağı
alınlıklarındaki savaşçı figürleridir. Atina’nın Pers işgalinden sonra sade, süssüz, ciddi
görünümlü, ölçülü hareketler, gerilim dolu bir hareketsizlik sergileyen “ideal” insan figürüne
doğru bir meyil vardır. Antik akropolisindeki Kritios Genci, bu yeni eğilimin en erken ve
önemli örneğidir. Olmypia Zeus Tapınağı’nın frizleri, tunç Delphoi Arabacısı Selinous A
Tapınağı metopları öne çıkan eserlerdir. MÖ 500 - 460 arasında Arkaik geleneklerin çoğu terk
edilmiştir: Yüz genişler, gözler çekikten bademe doğru evrilir, burun ve saçlar kısalı, arkaik
gülüş kaybolur; acıda bile kaybolmayan soğukkanlı bir ciddiyet hâkim olur. Bu arada vücuttaki
katılıktan da kurtulunur. Ağırlık artık tek bir bacak üzerinde taşınır ve bu da kalçada hafif bir
hakerete yol açar; beden bir jeste eşlik etmek için dönebilmektedir.
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Resim 67: Myron’un Diskobolos’u
(http://www.ancient.eu/uploads/images/2174.jpg?v=1431031051)
Ciddi Üslup’tan Klasik Üslup’a (MÖ 450-400) geçiş neredeyse belli belirsizdir.
Dönemin en büyük sanatçısı “Diskobolos”un (MÖ 450) heykeltıraşı Myron’dur. Ayrıca ünlü
Rica Bronzları adı verilen iki muhteşem örnek de sıklıkla kendisine atfedilir. Diskobolos’ta
eurythmia, yani kusursuz bir denge yaratacak şekilde hareketin en ideal hâlde kesinlenmesine
erişilir. Diğer çok önemli heykeltıraş Polykleitos öncelikle ayakta duran dingin, ama omuzlarla
kalçalar arasında ters ötenlere hareketi vurgulayan erkek heykelleriyle öne çıkar. Ayrıca ideal
figür ölçülerini içeren bir ilkeler bütünü (kanon) ortaya koymuştur. Bunlardan biri baş
yüksekliğinin tüm vücudun yedide biri kadar olmasıydı. MÖ 450 - 420 arasında Doryphoros,
Diadoumenos, Apollon Kitharaidos, Kyniskos gibi eserleri bu ilkelerin yansımalarıdır. En
büyük ustalardan Pheidias Parthenon’daki Athena ile Olmypia Zeus Tapınağı’ndaki Zeus kült
heykellerini ve Athena Promakhosluğu yapmıştır. Beşinci yüzyılın ikinci yarısındaki etkisi çok
büyüktür. Mezar stelleri ve adak kabartmalarında bu etki açıkça hissedilebilmektedir. Onunla
çağdaş diğer heykeltıraşlar arasında Kresilas (Perikles büstü), Agorakritos (Rhamnous
Nemesis’i), Alkamanes (Erekhtheion karyatidleri) sayılmalıdır.
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Resim 68: Kimliği Belirlenemeyen İki Kahramanı Tasvir Eden Riace Bronzları
(Boardman, Greek Sculpture. The Classical Period)
Helenistik heykeltıraşiye bir nevi giriş olarak görülebilecek Geç Klasik Üslup (MÖ 400
- 325) özellikle Arina mezar kabartmalarıyla izlenebilmektedir. MÖ 400’de doğru Phidias etkili
dingin Hegeso steli ile MÖ 390’a ait enerjik Deksileos steli arasında dikkat çekici bir tezat
vardır. Giderek daha karmaşık kompozisyonlara ve neredeyse maniyerist denebilecek
dışavurumcu yapmacık ifadelere bir eğilim vardır. Ölen kişiye veda sahnelerinde patetik
ifadeler yaygınlaşır. MÖ 370 - 340 arasında faal olan Paroslu Skopas dönemin en önde gelen
sanatçılarındandır: Damarlı bacaklar, geniş ve kaslı gövde, kalın boyun, kare yüz, çıkık kaş
kemeri, çukur gözler, açık ağızlar ve dışar vurulan duygular tipik özellikleridir. Tegea Apollon
Tapınağı alınlıkları, Halikarnassos Mausoleion’unun bazı frizleri, Hope ve Lansdowne
Herakles’leri gibi eserlerin heykeltıraşıdır. Praksiteles rahat ve gevşek görünümlü genç
erkeklerde çok yeteneklidir. Kalça hareketleri belirgindir ve yüzler belli belirsiz bir
gülümsemeyle aydınlanır. Lysippos Polykleitos’un kanonunu güncelleyerek yeni oranlar
ortaya koyar. Buna göre baş bedenin sekizde biri yüksekliğinde olacaktır. Apoksyomenos ve
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Herakles Epitrapezios yeni oranların görülüğü yapıtlardır. Ayrıca portre sanatında da yetenekli
olduğu bilinmektedir.

Resim 69: Olympia Zeus Tapınağı’nın Batı Alınlığı
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Olympian_pediment.jpg)
Helenistik Dönem: Helenistik heykeltıraşi MÖ 4. yüzyıldan itibaren şekillenmeye
başlar. Önceki dönemlerde olduğu gibi prestijli büyük ustaların adı pek duyulmamakla birlikte,
onların yerine çeşitli okulların ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Geç Klasik’te görülmeye
başlanan patetik ifade, serbest hareket, dağınık saç şekilleri, saydam mermer yüzeyi,
dışavurumcu ve maniyerist ifadeler iyice belirginleşir. Büyük boyutlu heykellerin ve grupların
sayısında artış vardır. Kadın vücudu anaç görünümden çıkarak daha erotik bir figür hâline gelir;
çıplak kadın heykelleri sıkça görülür. Gerçekçi portrelere, yaşlı kadın ya da çocuk gibi daha
dünyevi figürlere ilgi göze çarpar. Gerçekçilik kaygısı Helenistik eserlerde ortaktır, ancak
üçüncü yüzyıldan itibaren dramatik durumları ve gösterişli jestleriyle patetik bir gerçekçilik
ortaya çıkar. Bu dönemin belirleyici üslubu patetik üsluptur. Kelt Şefi, Derisi Yüzülen Marsyas,
Pergamon Sunağı ya da Laokoon Grubu bunun en belirgin örnekleridir.
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Resim 70: Laokoon Grubu

Resim 71: Pergamon Sunağı (Yazarın Arşivi)
324

13.3. Mimari
Arkaik Dönem: Sekizinci yüzyılın sonunda mimari eserler hâlen kil ve ahşapken taş
mimari ağırlık kazanmaya başlar. Bunlar öncelikle dinî amaçlı yapılardır, zira tanrıların
onurlandırılması önceliklidir. Özellikle tiranların inşaat projelerine ve kamu binalarının
süslenmesine ağırlık verdiği görülmektedir. Yedinci yüzyılın ilk yarısında sundurmalı
tapınaklar görülmekle birlikte, Prinias A Tapınağı (MÖ 630) kerpiç tuğla yerine taş kullanır.
Aynı tarihlerde Thermos’ta bir Apollon tapınağı inşa edilmiştir. Bu Dor düzenindeki ilk
tapınaklardan biridir. MÖ 650’lerde inşa edilen Samos Heraion’u önceki örneklerde görülen
cella eksenindeki sütunlardan kurtulmuştur.
Bu dönemde iki ana mimari düzen ortaya çıkar: Dor ve Ion düzenleri. Vitruvius’a göre
Dor düzeni güç ve sadelik izlenimi yaratmayı hedefler. Özellikle Arkaik Dönem’de sütunlar
daha kısadır ve bir kaide olmadan doğrudan doğruya stylobatesin üzerinden yükselirler.
Genellikle üst üste gelen kasnaklardan yapıldıkları için her zaman 16, 18 ve genellikle 20 yive
sahiptirler. Özellikle altıncı yüzyılda ortalarına doğru bir şişkinlik (enthasis) fark edilir. Başlık
sadedir; bir ekhinus ile abakustan meydana gelir. Bunun üzerinde bir arşitrav yer alır. Arşitrav
üç yivli triglifler ve üzerilerindeki boş dörtgen alan içinde mimari kabartmaların yer aldığı
metoplardan müteşekkil bir triglifon vardır. Triglifonla arşitrav arasında taenia denilen bir
silme ve bu silmenin trigliflere denk gelen alt kısmında “damlacıklar” (guttae) bulunur.
Triglifonun üzerinde alınlığın tabanını oluşturan geison vardır. Alınlığın çatısı ise sima olarak
adlandırılır. Ion tapınaklarına göre daha iyi korunmuş Dor tapınakları arasında Selinous C,
Syrakusai ve Korinthos Apollon, Korkyra Artemis, Aigina Aphaia, Atina Athena sayılabilir.
Ion düzeni çok daha süslü ve zariftir. Sütunlar incedir ve silmeli bir kaide üzerinde
yükselirler. Sütun başlığında bir volütlü bir başlık ve volütler arasında bir yumurta - ok dizisi
yer alır. Başlığın üzerindeki abakusta yine aynı süsleme devam eder. Üç silmeli (fascia)
arşitravdan sonra bir yumurta - ok silmesi gelir. Onun üzerinde de firz yer alır. Ardından simayı
destekleyen geisipodes ve geison vardır. Ion düzeninde alınlıkta bir kabartma bulunmaz. Her
iki düzende de mimari süslemeler ve heykeltraşi eserleri kırmızı, mavi ve siyah gibi canlı
renklere boyanmışlardır. Altıncı yüzyılın Ion mimarisi başlıca Samos Heraion’u (MÖ 570),
Ephesos Artemis Tapınağı, Didyma Apollon Tapınağı tarafından temsil edilir.
Düzenler farklı olmakla birlikte planlar kabaca aynıdır: in antis, prostylos,
amphiprostylos, peripteros, pseudoperipteros, dipteros, pesudo dipteros gibi sütunların
nasıl dizildiklerine göre isimlendirilen planlar mevcuttur. Kült heykelinin bulunduğu ana
mekâna naos ya da cella adı verilir. Bazen cellanın arkasında küçük bir oda daha
olabilmektedir. Cellaya giriş pronaos adı verilen bir sundurmadan geçerek gerçekleşir. Bu
girşin iki yanında öne doğru uzanan duvarlara ante duvarları denir. Altıncı yüzyılda optik
düzeltmeyle ilgili bazı girişimler yapılmıştır. Yapının yatay hatlarının uzaktan bakan biri
tarafından bombeli görünmesini engellemek için özellikle sütunlara (enthasis) ve tapınak
platformuna kavis ve eğim verildiği görülmektedir. Pythagoras’ın öğretilerinden etkilenen bu
denge arayışı önce Dor, fakat altıncı yüzyılın sonuna doğru Ion düzeninde uygulanmıştır.
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Resim 72: Didyma Apollon Tapınağı
(http://www.irismaritime.com/didim%20aydin.jpg)
Klasik Dönem: MÖ 5. yüzyılın ilk yarısında Dor düzeni doruğa ulaşmıştır. Birçok
mimar belki de Ion ve Dor düzenlerinin birlikte kullanılmasına tepki olarak orta boyutlarda saf
Dor düzeninde uyumlu oranlarda tapınaklara ağırlık vermiştir. En fazla sütunların uzamasında
bir Ion etkisi görülür. Bunun en iyi örneği Parthenon’dur. Diğer önemli tapınaklar Aiginia
Aphaia, Selinous A ve E, Olympia Zeus, Syrakusai Athena tapınaklarıdır. Bütün bu tapınaklar
heksastylostur ve uzun kenarlarında 12 - 15 sütun vardır. Uzunluğun genişliğe oranı yaklaşık
ikiye birdir. Tüm plan belirli basit oranlara göre meydana getirilmiştir ve çeşitli unsurlarda
izlenebilir. MÖ 447 - 431 arasında Dor mimarisinin en önemli örnekleri mimarlar Iktinos ve
Kallikrates’in Atina akropolisindeki imar projeleriyle ortaya çıkmıştır: Parthenon, Propyleia,
Erektheion, Athena Nike tapınak ve yapıları. MÖ 440 - 410 arasında yapılmış diğer bazı önemli
tapınaklar dışarıdan Dor düzeninde olsalar da iç düzenlemeleri bakımından Parthenon’un
etkisindedirler: Atina agorasındaki Hephaistos, Rhamnous Nemesis, Sounion Poseidon
tapınakları.
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Resim 73: Yunan Mimari Düzenleri (İÜ Eskiçağ Tarihi ABD Arşivi)

Resim 74: Yunan Tapınak Planları
(http://www.sailingissues.com/greek-temple-styles.png)
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Resim 75: Dor, Ion ve Korint Düzenlerinin Mimari Ögeleri
(https://classconnection.s3.amazonaws.com/558/flashcards/1184558/png/5171351573897001.png)

Resim 76: Parthenon
(http://www.ancient.eu/uploads/images/943.jpg?v=1431036066)
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Helenistik Dönem: MÖ 4 ve 3. yüzyılın özelliği sivil mimarinin gelişimidir. Boyutları
ve yüksekliği artan revaklı toplantı yapıları inşa edilir (Oropos Amphiaraon’unun stoası,
Olympia’daki güney stoa, Megalopolis’teki II. Philippos stoası, Atina’daki Asklepion).
Özellikle tiyatrolarda taş mimari ve basamaklar tercih edilir (Atina, Argos, Megalopolis, Priene,
Syrakusai, Epidauros). Yamaca dayanan Yunan tiyatroları mimari Polykelitos’un akustik
araştırmalarıyla daha iyi ses özellikleri elde etmiştir. Askerî mimaride çeşitli ve çok sayıda yapı
ortaya çıkmaktadır. Özellikle Attika ve Boiotia sınırında müstahkem mevkiler yükselir. MÖ
369’da kurulan Messina gibi yeni şehirlerde yuvarlak ya da kare planlı kulelerle güçlendirilmiş
surlar vardır. Dönemin gelişmiş kuşatma savaşı ve makineleri de bunda rol oynamış olmalıdır.
Daha önce de surlar vardır (Thasos, Atina, Amphipolis). Ancak bu dönemde bosajlı kesme
taşlardan ince işçilik gösteren tahkimat sistemleri savunmanın yanında birer sanat eseri olarak
da değerlendirilebilir. Bununla birlikte Helenistik Dönem’in en özgün yapıları yuvarlak planlı
yapılar, yani tholoslardır. Önemli örnekler Delphoi’da mimar Theodotos (MÖ 380) ve
Epidauros’ta (MÖ 340) Polykleitos tarafından inşa edilmiştir, ancak dinî yönlerine karşın
işlevleri açık değildir. Dönem tapınakları gibi dışarıda Dor, içeride Korinthos düzeni sergilerler.
Olympia’daki Philippeion ise MÖ 335’te Makedonya kraliyet ailesinin heykellerini
barındırmak üzere yapılmıştır.

Resim 77: Philippeion, Olympia
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Tholos.jpg/350px-Tholos.jpg)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Attika siyah ve kırmızı figür vazoları fırınlandıkları zaman kırmızı - turuncu renk veren
demir zengini kilden imal edilmişlerdir. Boya da aynı kilin suyla inceltilmesi sayesinde elde
edilir. Siyah figür ressamları figürlü sahnenin taslağını çıkarmışlar, figürlerin içini kil boyayla
doldurmuşlar ve ardından detaylı ucu sivri bir aletle kazımışlardır. Kırmızı figür ressamları ise
taslaklarını milimetrik genişlikte konturla çevrelemişler, figürlerin içini boyayla çizmişler ve
arka planı doldurmuşlardır. Gerçek siyah figür Gorgon Ressamı’nın (MÖ 600 - 580)
çalışmalarıyla başlar. İmzasını atan ilk ressam, MÖ 580 - 570 arasında faal olan Sophilos’tur.
Kırmızı figür tekniği MÖ 530 civarında ortaya çıkmıştır. Andokides Ressamı ve Psiaks tekniğin
icadıyla ilişkilendirilirler. Bu dönemin önemli ressamları arasında Euphronios (MÖ 520 - 470),
Douris (MÖ 500 - 460), Berlin Ressamı (MÖ 495 - 465), Pan Ressamı (MÖ 480 - 460),
Akhilleus Ressamı (MÖ 465 - 425) sayılabilir.
MÖ 650’den itibaren büyük ya da doğal boyutta heyketıraşi ortaya çıkar. Büyük boyutlu
heykeltıraşinin doğumu Mısır’la ilişkilerin etkilerinden biridir, ancak kısa süre içinde Yunan
sanatçılar Mısır’ın katı kurallarını terk ederek yaratıcı işler çıkarmaya ve deneyler yapmaya
başlamışlardır. Arkaik Dönem heykeltıraşlığı MÖ 750 - 700’lerden MÖ 490’lara kadar sürer.
Vücut katı bir cepheden tasvirle betimlenir. Eller yanlarda gövdeye bitişik ve avuçlar kapalıdır.
Duygusuz ve üçgensi yüz, kalıp hâlinde hacimli ve kalın örgülü saçlarla çevrilidir. Cephede
kavisli hatlara sahip vücut karada nispeten düzdür ve özellikle kadınlarda kalın, neredeyse
kıvrımsız elbiseler bulunur. MÖ 500’e doğru “Arkaik Üslup” zayıflar ve yerine “Ciddi Üslup”
(MÖ 490-450) adı verilen yeni bir üslup gelir. İlk örneklerinde nbiri Aigina Aphaia Tapınağı
alınlıklarındaki savaşçı figürleridir. Atina’nın Pers işgalinden sonra sade, süssüz, ciddi
görünümlü, ölçülü hareketler, gerilim dolu bir hareketsizlik sergileyen “ideal” insan figürüne
doğru bir meyil vardır. Helenistik heykeltıraşi MÖ 4. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlar.
Geç Klasik’te görülmeye başlanan patetik ifade, serbest hareket, dağınık saç şekilleri, saydam
mermer yüzeyi, dışavurumcu ve maniyerist ifadeler iyice belirginleşir. Büyük boyutlu heykeller
ve grupların sayısında artış vardır. Kadın vücudu anaç görünümden çıkarak daha erotik bir figür
hâline gelir; çıplak kadın heykelleri sıkça görülür.
Sekizinci yüzyılın sonunda mimari yapılar hâlen kil ve ahşapken taş mimari ağırlık
kazanmaya başlar. Bunlar öncelikle dinî amaçlı yapılardır, zira tanrıların onurlandırılması
önceliklidir. Bu dönemde iki ana mimari düzen ortaya çıkar: Dor ve Ion düzenleri. Vitruvius’a
göre Dor düzeni güç ve sadelik izlenimi yaratmayı hedefler. Ion düzeni çok daha süslü ve
zariftir. Düzenler farklı olmakla birlikte planlar kabaca aynıdır: in antis, prostylos,
amphiprostylos, peripteros, pseudoperipteros, dipteros, pesudo dipteros gibi sütunların
nasıl dizildiklerine göre isimlendirilen planlar mevcuttur.
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Uygulamalar
Öğrenci, öncelikle müzelerdeki antik sanat eserlerini görmeli ve tanımalıdır. Özellikle
Yaşlı Plinius ve Pausanias dönemin eserlerine dair ayrıntılı betimlere sahiptir. Vitruvius antik
mimari ilkelerini anlatan bir kitap yazmıştır. Ayrıca estetik kuramı için Platon, Sokrates ve
Aristoteles’ten yararlanılabilir. Bunun yanı sıra ileri düzey okuma için aşağıdaki kaynaklar
önerilir:
Boardman, J, Yunan Heykeli. Arkaik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul, 2013.
Yunan Heykeli. Klasik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul, 2005.
Yunan Heykeli. Geç Klasik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul, 2014.
Yunan Sanatı, Homer Kitabevi, İstanbul, 2005.
Siyah Figürlü Atina Vazoları, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003.
Kırmızı Figürlü Atina Vazoları. Arkaik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002.
Maffre, J. J., Yunan Sanatı, çev. I. Ergüden, Dost Kitabevi, İstanbul, 2013.
Tomlinson, R. A. Yunan Mimarlığı, Homer Kitabevi, İstanbul, 2012.
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Uygulama Soruları
1) Ion ve Dor düzenlerinin ilkeleri nelerdir?
2) Tapınak mimarisindeki başlıca planlar nelerdir?
3) Yunan vazo ressamlığının başlıca üslupları ve ressamları hakkında bilgi veriniz.
4) Yunan heykeltıraşisi kaç döneme ayrılır bu dönemlerin üslup özellikleri nelerdir?
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Bölüm Soruları
1)
Siyah figürden önceki vazo ressamlığı üsluplarının kronolojik sıralaması
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Protogeometrik - Submiken - Protoattik

b)

Geometrik - Protokorint - Protattik

c)

Protogeometrik - Geometrik - Protoattik

d)

Submiken - Oryantalizan - Geometrik

e)

Hiçbiri

2)

Siyah figür hangi ressamla başlatılır?

a)

Eksekias

b)

Gorgon Ressamı

c)

Leagros

d)

Amasis Ressamı

e)

Sophilos

3)

Kırmızı figür tekniği ne zaman görülmeye başlanır?

a)

MÖ 590

b)

MÖ 615

c)

MÖ 490

d)

MÖ 500

e)

MÖ 530
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4)

“Daidalos” adı verilen heykeltıraşi üslubu ilk kez nerede ortaya çıkmıştır?

a)

Girit

b)

Atina

c)

Smyrna

d)

Miletos

e)

Aigina

5)

Arkaik ve Klasik Dönem genç erkek ve kadın heykellerine ne ad verilir?

a)

Kouros ve kore

b)

Diadoumenos ve hetaira

c)

Ephebos- damar

d)

Hoplit-peplos

e)

Brankhios-mainas

6)

Helenistik Dönem’in belirleyici heykel üslubuna ne isim verilir?

a)

Olgun Üslup

b)

Maniyerist

c)

Patetik

d)

İdeal

e)

Gerçekçi

7)

Taş kullandığı bilinen en erken Yunan tapınağı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Parthenon

b)

Aigina Aphaia

c)

Menelaion

d)

Theseion

e)

Girit Prinias A
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8)

Yunan tapınaklarında kült heykelinin bulunduğu mekâna ne isim verilir?

a)

Pronaos

b)

Ante

c)

Cella

d)

Tholos

e)

Skene

9)

Aşağıdakilerden hangisi Ion düzeninin özelliği değildir?

a)

Süslü olması

b)

Sütun kaidelerinin bulunmayışı

c)

Yumurta - ok dizisi

d)

İnce sütunlar

e)

Volütlü sütun başlığı

10)

Helenistik Dönem’in özgün yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Gymnasion

b)

Surlar

c)

Stoalar

d)

Tholos

e)

Stadion

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) a, 5) a, 6) c, 7) e, 8) c, 9) b, 10) d
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14. ANTİK ÇAĞ’DA İSTANBUL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kuruluşu
14.2. Geçim Kaynakları
14.3. Yapılar
14.4. Din
14.5. İdari Yapı ve Toplum
14.6. Siyasi Tarih
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1) İstanbul ilk kez kimler tarafından ve hangi tarihte kuruldu?
2) İstanbul’un Antik Çağ’daki stratejik ve ekonomik önemi nedir?
3) İstanbul’da hangi antik yapılar vardı?
4) Byzantion nasıl Roma İmparatorluğu’nun başkenti oldu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kuruluşu

Byzantion’un mitolojik
kuruluş öyküsü ve tarihsel
kuruluşu

Modern ve antik kaynakların
okunması, müze ziyaretleri
ve şehir gezileri

Geçim Kaynakları

Ekonomik gelir kaynakları

Modern ve antik kaynakların
okunması, müze ziyaretleri
ve şehir gezileri

Yapılar

Byzantion’da bulunan
tapınaklar, sivil mimari
örnekleri, limanlar, surlar.

Modern ve antik kaynakların
okunması, müze ziyaretleri
ve şehir gezileri

Din

Byzantion’da tapım gören
tanrılar ve kutsal alanların
konumu

Modern ve antik kaynakların
okunması, müze ziyaretleri
ve şehir gezileri

İdari Yapı ve Toplum

Yönetim, memuriyetler,
toprak idaresi

Modern ve antik kaynakların
okunması, müze ziyaretleri
ve şehir gezileri

Siyasi Tarih

Klasik ve Roma
dönemlerinde Byzantion

Modern ve antik kaynakların
okunması, müze ziyaretleri
ve şehir gezileri
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Anahtar Kavramlar


Megara



Koloni



Pera İmparatorluğu



Atina



Roma



Constantinus



İstanbul Boğazı
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Giriş
Bizans İmparatorluğu’na adını veren İstanbul’un antik yerleşimi Byzantion aslen MÖ
7. yüzyılın ortalarında Yunanistan’dan gelen Megaralı koloniciler tarafından kurulmuştur.
Burası doğu - batı güzergâhları arasında önemli bir geçiş noktası olmasına ilaveten Karadeniz
ve Akdeniz arasında stratejik bir konuma sahipti. Ancak şehir Constantinus’un burayı ikinci bir
başkent yapma kararına kadar orta ölçekte bir şehir olarak varlığını sürdürmüştür. Yine de Pers
İmparatorluğu ve Atina için konumu nedeniyle önemliydi ve bu yüzden zaman zaman büyük
güçler arasındaki mücadelelerin içinde ister istemez yer almıştır. Byzantion’un çekirdeğini
bugün Topkapı Sarayı ve Sultanahmet’in bulunduğu bölge meydana getirmekteydi. Sarayın
bulunduğu yer aslen antik şehrin akropolisiydi. Balıkçılık dışında İstanbul Boğazı’ndan geçen
gemilerden aldığı vergiler ve geniş tarım arazileriyle refaha ulaşmıştır. Stratejik konumu
nedeniyle Roma Dönemi’nde önemini kaybetmemiş fakat tarih sahnesine gerçekten çıkışı
Constantinus’un burada kendi adı verilen başkenti kurmasıyla olmuştur. Art bölgesi savunma
açısından zayıf ve su kaynakları yetersiz olmasına karşın çok kısa sürede büyümüş ve önem
kazanmıştır ancak MS 4. yüzyılın sonunda imparatorların daimî ikametgâhı hâline gelmiştir.
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14.1. Kuruluşu
Argos Kralı Inakhos’un kızı olan Io, aynı zamanda Argos kentindeki Hem tapınağının
rahibesidir. Bir gün tanrı Zeus, Io’yu görüp ona âşık olur. Kocası Zeus’un bir başkasına ilgi
duyduğunu öğrenen Hera kıskançlığa kapılarak Io’yu Zeus’tan ayırmanın yollarını arar Zeus.
Io’yu Hera’nın gazabından korumak iyin onu inek biçimine sokar. Fakat Hera ineğin kendisine
verilmesini ister. Io’yu alır ve bin gözlü dev Argos’u başına nöbetçi olarak diker. Zeus da
haberci tanrı Hermes’i göndererek devi öldürtür. Hera bu kez bir at sineğini musallat eder. Sinek
ısırdıkça inek kılığındaki Io’nun canı yanar; Trakya’dan İstanbul Boğazı’na gelir: Boğazı
geçerek Asya yakasında kıyıya çıkar. Bu öyküden dolayı İstanbul Boğazı’nın adı “İnek Geçidi"
anlamına gelen “Bosporos” adını alır. Io, Antik Çağ’da “Altın Boynuz” (Khrysokeras) olarak
anılan Haliç’i geçtikten sonra bir kız çocuk dünyaya getirir; adını Keroessa koyar. Keroessa’nın
deniz tanrısı Poseidon’dan Byzas adlı bir çocuğu olur. Byzas büyüyünce annesinin kendisini
doğurduğu yerde bir kent kurar. Kentin adı kurucusu Byzas’tan dolayı Byzantion olarak anılır.
Herodotos Byzantion’un Khalkedon’dan (Kadıköy) 17 yıl sonra kurulduğunu söylemektedir.
Eusebios ise kuruluş tarihini MÖ 659 / 660 olarak vermektedir. Fakat bu tarihler kesin değildir.
Sonuç olarak, Byzantion’un MÖ 7. yüzyılın ortalarında bir tarihte ve Kalkhedon’dan sonra
kurulduğunu söyleyebiliriz. Polybios, Byzantion’un deniz sayesinde çok güvenli ve zengin bir
şehir olduğunu söylemektedir. Byzantion, stratejik konumu itibarıyla Karadeniz ile Ege dünyası
arasındaki güzergâhların kilit noktasıdır. Önceleri Boğaz’dan geçişler, yani deniz yolu
önemliydi. Fakat Trakya’dan Anadolu’ya geçişler başlayınca Byzantion’un stratejik önemi
iyice artmıştır. Boğaz’dan ilk önemli geçişi, Pers Kralı Dareios MÖ 6. yüzyıl sonlarındaki İskit
Seferi sırasında, gemileri birbirine bağlayıp köprü gibi kullanarak yapmıştır.

14.2. Geçim Kaynakları
Her yıl Boğaz’dan geçerek Karadeniz’den Ege’ye göç eden palamutlar kentin sembolü
olmuştu. Özellikle Altın Boynuz olarak ün yapan Haliç’te palamut kaynamaktaydı. Balıkçılığın
Byzantion için çok önemli olduğunu bu kentin basılmış olan sikkelerinin üzerinde yer alan
balıklardan ve balıkçılıkla ilgili araç-gereç tasvirlerinden anlıyoruz. Strabon, akıntının
palamutları Kalkhedon tarafından Byzantion tarafına sürüklediğini söylemektedir. Byzantion,
ayrıca, sahip olduğu Derkos ya da Delkos (Terkos Gölü) ile Daskylitis Gölü’nden de (Manyas)
balık elde ediyordu. Aristoteles Politika adlı eserinde toplumdaki sınıflardan söz ederken
verdiği örnekler arasında Byzantion’daki balıkçıları da saymaktadır. Strabon ise Byzantion’un
balıkçılıkta dünyada ikinci olduğunu söylemektedir.
Byzantion’un toprakları da çok verimliydi. Ekim yapıldığında iyi ve kaliteli ürün
alınıyordu. Fakat Polybios’a göre Byzantionlular, tarlalarının Traklar tarafından
yağmalanmasından korktukları için rahatça ekim yapamıyorlardı. Byzantion’un ilk gümüş
sikkelerinde yer alan sığır da kentin sığır yetiştirdiğine kanıttır. Ayrıca Helenistik ve Roma
Dönemi sikkelerinde tanrıça Demeter, elinde bereket, boynuzu ile betimlenmiştir. Sikkelerdeki
üzüm salkımı ve başağı tasvirleri buğday ekimi ve bağcılığın önemine işaret eder.
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14.3. Yapılar
Byzantion’un ilk çekirdeğini oluşturan yer bugün Topkapı Sarayı ve Ayasofya’nın
bulunduğu alandır. Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yer kentin akropolisidir. Akropoliste Zeus,
Apollon, Artemis ve Aphrodite tapınakları yer alıyordu. Byzantionlu Dionysios ve Hesykhios,
kentteki gymnasionlardan ve sarnıçlardan söz etmektedirler. Yine Dionysios ve Cassius Dio
kentin limanlarından da bahsetmektedirler. Adı bilinenler Prosphorion ve Neorion limanlarıdır.
MÖ 4. yüzyılda ise biri Kadırga, öteki Yenikapı’da olmak iki yeni liman inşa edilmiştir.
Ksenophon ve Zosimos’da dört sütunlu galeriyle çevrili bir agoradan da söz edilmektedir.
Malalas bu agoranın içinde Helios’un heykelinin bulunduğunu söylemektedir. Yine Ksenophon
Thrakion olarak adlandırılan büyük bir meydan olduğunu bildirmektedir. Roma imparatorluk
döneminde şehir daha da genişlemiştir. Hadrianus döneminde (MÖ 117 - 138) bir su kemerinin
inşasına başlandığını biliyoruz. Bu arada hipodromun da inşasına başlanmış, ancak yapı
Constantinus zamanında bitirilmiştir. Kentte Septimius Severus döneminde inşa edilmiş bir
tiyatro da vardı. Kaynaklar, Severus’un Zeuksippos Hamamı’nı inşa ettiğini de bildirmektedir.
En önemli hamam yapısı ise Roma öncesi dönemde inşa edilmiş, Strategion yakınındaki
Akhilleus Hamamı idi. Fakat bu yapılardan günümüze hemen hiçbir şey kalmamıştır. Byzantion
olasılıkla en erken dönemlerden beri surla çevrilmişti, ancak bu surlardan da günümüze hiçbiri
ulaşmamıştır. Pausanias, Cassius Dio, Byzantionlu Dionysios, Kodinos ve Herodianus
surlardan söz etmektedir. Constantinus’un surları MS 413’te yıkılmış ve günümüz surları
bundan 1,5 km batıda tekrar inşa edilmiştir. Bizans İmparatoru Iustinianus’un (MS 527 565)
döneminde yaşamış Byzantionlu Dionysios kenti çevreleyen sur duvarının uzunluğunun
yaklaşık 6,5 km olduğunu, bunun yaklaşık 1 km’lik kısmının kara tarafında bulunduğunu
söylemektedir. I. Constantinus Byzantion’u yeni başkenti olarak seçtikten sonra imar
faaliyetlerinde bulunmuş, kenti anıtlarla donatmıştır. Bugünkü Çemberlitaş’ta yaptırdığı ve
kendi adını taşıyan forumda, üzerinde kendi heykeli olan porfirden bir anıt diktirmiştir. Daha
Bizans döneminde tahrip olan anıt, çok sonraları etrafı demir çemberlerle sağlamlaştırılarak
günümüze kadar yalnızca sütun hâlinde gelmiştir. Constantinus hipodromu tekrar inşa etmiş,
birçok meydan yaptırmış ve imparatorluğun dört bir yanından getirdiği sanat eserleriyle şehri
süslemiştir. MS 340’ta II. Constantius bir senato kurmuş, fakat Roma’daki eski senatör
ailelerini buraya getirmeyi başaramamıştır. Su sorunu ise Valens’in (MS 373) yaptırdığı
Bozdoğan gibi su kemerleri ve sarnıçlarla çözüme kavuşturulmuştur.
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Harita 15: Byzantium – Constantinopolis Arkeolojik Site Haritası

14.4. Din
Byzantion’da kutsanan tanrı ve tanrıçalar ile Byzantion’un kolonize edilmesinde en
büyük pay sahibi olan Megara’daki tanrı ve tanrıçalar arasında bir bağ kurmak mümkündür.
Megara’nın kurduğu kolonilerde Apollon ve Artemis’in birlikte tapım gördüğü görülmektedir.
Byzantion’da da aynı durum söz konusudur. Ayrıca kentte birer tapınaklarının bulunduğu Zeus,
Aphrodite, Athena, Dionysos vc Serapis de kutsanan tanrılar arasındadır. Bunların varlığı antik
kaynak dışında Byzantion sikkeleri üzerindeki betimlerden de bilinmektedir. Eusebios
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Constantinopolis’in pagan tapınımıyla lekelenmemiş bir Hristiyan şehri olarak kurulduğunu
söylese de şehrin Byzantion olduğu zamanlardan kalma çeşitli tapınaklara dokunulmamıştır.
Fakat Constantinus vakit kaybetmeden şehitler için martyrionlar, özellikle On İki Havari
Kilisesi olmak üzere çok sayıda kilise inşa etmiştir. Constantinus’un da ölüm yatağında
Hristiyan oluşuyla Constantinopolis piskoposu büyük bir prestij kazandı. MS 381’de Roma
piskoposundan sonra en büyük otorite olduğu ilan edildi. Thracia, Asiana ve Pontica idari
birimlerinde (dioceses) yargısal otorite hâline geldi.

Harita 16: Boğaz’ın Kıyısında Antik Tapınaklar
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14.5. İdari Yapı ve Toplum
Bir Megara kolonisi olan Bynzation’u bu statüsüyle bir “apoikia” olarak adlandırmak
gerekmektedir. Megara’nın diğer kolonilerinde en yüksek devlet görevlisi (eponym magistrat,
yani yıla adını veren yüksek devlet memuru) basileus olmasına karşın, Byzantion’da
hieromnamon idi. Devletin en yüksek diğer görevlileri ise Strategion’da oturan strategoslardı.
Byzantion’un üyelerinin Pentekaideka olarak adlandırdığı bir meclisi vardı. Byzantion’da tam
hukuka sahip vatandaşların yanı sına metoikos olarak adlandırılan özel statüye sahip yabancılar
da yaşıyordu. Aristoteles’e atfedilen Oikonomikos adlı eserde bunlardan söz edilmektedir.
Kentte ikâmet eden özel statüye sahip yabancılar toprak sahibi olamıyorlardı. Yine aynı eserden
öğrendiğimize göre Byzantionlular ekonomik kriz dönemlerinde devlet arazilerinde ekili olan
toprakları belli bir süre için, boş arazileri ise süresiz kiraya veriyorlardı. Mallarına el konulan
din adamlarına ise gymnasion, agora ve liman civarındaki devlete ait diğer kamu arazileri
veriliyordu. Aristoteles’ten Byzantion’daki başka meslek grupları hakkında da bilgi sahibi
oluyoruz: Balıkçılar, tuz tüccarları, hokkabazlar, medyumlar, büyücüler vb. Bu kişiler
kazançlarının üçte birini vergi olarak veriyordu. İstanbul ve civarında ele geçen Helenistik
mezar taşlarında bir astronom, ebe ve Mylasalı (Milaslı) bir yargıcın adı geçmektedir.
Başkent olmasıyla birlikte şehirde yükseköğrenimle ilgili bölümler açılmıştır. MS
425’te Yunanca ve Latince retorik, gramer, felsefe ve hukuk kürsülerinin açıldığı bilinmektedir.
Ancak nitelikli bilginlerin şehre gelişi çok daha sonra olmuştur. Şehrin refahı daha ziyade
sarayın ve imparatorluk ailesinin burada bulunuşundan ve idari merkez olarak işlevinden
kaynaklanmaktaydı.

14.6. Siyasi Tarih
Byzantion, kurulduğu andan itibaren Trak kabilelerinin saldırılarına maruz kalmıştır.
Trakların saldırılarını birçok antik kaynak aktarmaktadır. Dareios, İskitlere karşı yaptığı sefer
sırasında (MÖ 6. yüzyıl sonları) Anadolu’dan Trakya’ya İstanbul Boğazı’ndan ve Byzantion’un
yakınından geçmiş ve hem Byzantion hem de Kalkhedon Perslerin kontrolüne girmişti. MÖ
500’de başlayan Ionia Ayaklanması sırasında Sardeis’in Ionialılarca ele geçirilmesinden sonra
Ionialılar Byzantion ve Kalkhedon ile bölgedeki diğer kentleri de işgal ettiler. Ionia
Ayaklanması’nın bastırılmasından sonra Byzantion bölgedeki kentlerle birlikte Perslerin
müttefiki olan Fenike donanması tarafından yakılıp yıkıldı. Şehir bir süre Pers egemenliğinde
yaşadı. Perslerin Plataia ve Mykale’de Atinalılara yenilmelerinden sonra, MÖ 5. yüzyılın
ortalarında Helenlerin egemenliğine girdi. Pers komutanı Artabazos, Plataia yenilgisinden
sonra Teselya ve Makedonya üzerinden Byzantion’a girdi. Askerleriyle birlikte buradan
Anadolu yakasına geçti. Sparta Kralı Pausanias da Trakya’ya gelerek şehri Pers
boyunduruğundan kurtardı. Atinalılar Pausanias’ı kovduktan sonra şehir Atina egemenliğine
girdi ve MÖ 478’de Atina tarafından Perslere karşı oluşturulan Delos Deniz Birliği’ne alındı.
Birliğe ödediği yıllık vergi miktarı değişkenlik göstermesine rağmen, bazı yıllar bu miktar 1,5
talantonu buluyor, hatta geçiyordu. Bu da şehrin söz konusu dönemde ne kadar zengin
olduğunu göstermektedir. MÖ 440 / 439’da Samos ile birlikte Atina’ya karşı ayaklanan
Byzantion cezalandırılmıştır. Ksenophon’dan öğrendiğimize göre Byzantion; Sparta ile Atına
arasında MÖ 431’de başlayan Peloponnesos Savaşı’nın başlangıcında hâlen Atina’nın
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egemenliğinde bulunuyordu. Atina, Byzantion’u elinde tutmakla, Karadeniz’den Ege’deki
kentlere aktarılan buğday ticaretini de kontrol altında tutuyordu. MÖ 415’te Alkibiades, Nikias
ve Lamakhos komutasındaki Atina donanmasının Sicilya seferindeki başarısızlığının ardından,
Byzantion kendisini sürekli olarak Atina ile Sparta arasındaki iktidar savaşının içinde buldu.
MÖ 411’de ise Atina’dan ayrılıp Sparta tarafına geçmiştir. Ancak 410’da Atinalılar şehri
yeniden kendi taraflarına zorla geçirdiler. Şehir bir süre Atina ve Sparta arasında kaldı. Daha
sonra Makedonyalı II. Philippos’un Karadeniz ticaretini elinde tutma girişimi karşısında
Byzantion, Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Atina ile ittifak yaptı. MÖ 340 / 339’da II.
Philippos kuşattıysa da ele geçiremedi. Büyük İskender döneminde bağımsız kalan Byzantion,
onun ölümünden sonra (MÖ 323) bölgeye egemen olan Trakya Kralı Lysimakhos zamanında
da bağımsızlığını sürdürmüştür. Şehir 3. yüzyılda Keltlerin baskısı sonucu onlara haraç ödemek
zorunda kalır. Romalıların Helenistik krallar ile yaptığı mücadelelerde Byzantion Roma’nın
yanında yer almıştır. Bu sayede Perinthos’un da kendisine bağlanmasını sağlamıştır.
Mithradatcs Eupator’un MÖ 88 - 63 yılları arasında Romalılarla yürüttüğü savaşlar sırasında
Byzantion yine Roma’nın yanında yer alır. Romalılar MÖ 74’te Bityhnia Eyaleti’ni kurmuştur
fakat Byzantion’un bu eyalete ne zaman dâhil olduğunu bilmiyoruz. Daha önce bağımsız bir
statüde olan Byzantion, Claudius (MS 41 - 54) zamanında vergiye bağlanmıştır. Roma
ordusunun Boğaz’dan geçişlerinde ve Roma’nın Trakya’daki savaşlarında kentin zarar
görmesinden dolayı, MS 53 yılında 5 yıl için vergiden muaf tutulmuştur. İmparatorluk
döneminde en büyük felaketi iki Roma imparatoru (Septimius Severus ve Pescennius Niger)
arasındaki mücadelede taraf tuttuğu zaman yaşamıştır. MS 196’da Severus Niger’i tutan
Byzantion’u ele geçirmiş ve halkı cezalandırmıştır; bağımsızlık ve vatandaşlık hakkını
kaybederek vergiye bağlanmışlar ve surları da yıkılmıştır. Bir kısım toprakları Perinthos’a
verilmiştir. I. Constantinus stratejik mevkisi itibarıyla Byzantion’u yeni başkenti olarak
seçmiştir. Kenti yeniden büyük ve görkemli hâle getirmek için imar faaliyetleri başlatmış, MS
11 Mayıs 330’da Roma İmparatorluğu’nun ikinci ya da yeni başkenti olarak açılışı yapılmış,
adı da bir süre korunmasına karşılık, sonradan imparatorun adından dolayı Constantinopolis
olarak değiştirilmiştir. Kent tıpkı Roma gibi 14 idari bölgeye ayrılmıştır. I. Constantinus, kentte
bayındırlık faaliyetlerini yoğunlaştırarak onu anıtlarla donatmış ve dönemin en görkemli
merkezlerinden biri yapmıştır.
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Uygulamalar
Öğrenci Strabon, Herodotos, Cassius Dio ve Prokopios gibi antik kaynaklardan şehrin
tarihî yapıları, toplumsal yapısı gibi bilgileri okuyabilir. Ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzelerini
ziyaret ederek şehrin çeşitli kesimlerindeki kazılardan çıkmış buluntuları inceleme fırsatına
sahiptir. Buna ilaveten şehirde yapacağı gezilerle Antik İstanbul’un topoğrafyasını daha iyi
anlayabilir. Aşağıda ileri düzey okuma için tavsiye edilen bazı kaynaklar mevcuttur:
Dagon, G., Konstantinopolis Hipodromu. Oyunlar, Halk ve Politika, Sel Yayınları,
İstanbul, 2012.
Müller-Wiener, W., İstanbul’un Tarihsel Topopgrafyası, YKY, İstanbul, 20072.
Tekin, O., Eskiçağ’da İstanbul, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2001.
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Uygulama Soruları
1) Byzantion nasıl kurulmuştur?
2) Byzantion’un konumunun avantajları nelerdir?
3) Klasik ve Roma dönemlerinde Byzantion’un siyasi tarihindeki gelişmeler nelerdir?
4) Byzantion’un önemli antik yapıları hangileridir?
5) Byzantion’un Roma İmparatorluğu’nun başkenti hâline gelişi nasıl olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Efsaneye göre Byzantion Zeus’un sevgilisi Io’nun torunu Byzas tarafından kurulmuştur.
Tarihî açından kuruluşunun arkasında Yunanistan’ın Peloponnesos Yarımadası’ndan (Mora)
gelen Megaralı koloniciler vardır. Şehir bir ticaret kolonisi olarak hayatına başlamıştır.
Herodotos Byzantion’un Khalkedon’dan (Kadıköy) 17 yıl sonra kurulduğunu söylemektedir.
Eusebios ise kuruluş tarihini MÖ 659 / 660 olarak vermektedir. Fakat bu tarihler kesin değildir.
Sonuç olarak Byzantıon’un MÖ 7. yüzyılın ortalarında bir tarihte ve Kalkhedon’dan (Kadıköy)
sonra kurulduğunu söyleyebiliriz. Her yıl Boğaz’dan geçerek Karadeniz’den Ege’ye göç eden
palamutlar kentin sembolü olmuştu. Özellikle Altın Boynuz olarak ün yapan Haliç’te palamut
kaynamaktaydı. Balıkçılığın Byzantion için çok önemli olduğunu bu kentin basılmış olan
sikkelerinin üzerinde yer alan balıklardan ve balıkçılıkla ilgili araç-gereç tasvirlerinden
anlıyoruz. Byzantion’un ilk çekirdeğini oluşturan yer bugün Topkapı Sarayı ve Ayasofya’nın
bulunduğu alandır. Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yer kentin akropolisidir. Akropoliste Zeus,
Apollon, Artemis ve Aphrodite tapınakları yer alıyordu. Antik kaynaklar kentteki
gymnasionlardan ve sarnıçlardan söz etmektedirler. Megara’nın diğer kolonilerinde en yüksek
devlet görevlisi (eponym magistrat, yani yıla adını veren yüksek devlet memuru) basileus
olmasına karşın, Byzantion’da hieromnamon idi. Devlerin en yüksek diğer görevlileri ise
Strategion’da oturan strategoslardı. Byzantion’un üyelerinin Pentekaideka olarak adlandırdığı
bir meclisi vardı. Dareios, İskitlere karşı yaptığı sefer sırasında (MÖ 6. yüzyıl sonları)
Anadolu’dan Trakya’ya İstanbul Boğazı’ndan ve Byzantion’un yakınından geçmiş ve hem
Byzantion hem de Kalkhedon Perslerin kontrolüne girmişti. MÖ 478’de Atina tarafından
Perslere karşı oluşturulan Delos Deniz Birliği’ne alındı. Birliğe ödediği yıllık vergi miktarı
değişkenlik göstermesine rağmen, bazı yıllar bu miktar 1,5 talantonu buluyor, hatta geçiyordu.
Bu da şehrin söz konusu dönemde ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. I. Constantinus
stratejik mevkisi itibarıyla Byzantion’u yeni başkenti olarak seçmiştir. Kenti yeniden büyük ve
görkemli hâle getirmek için imar faaliyetleri başlatmış, MÖ 11 Mayıs 330’da Roma
İmparatorluğu’nun ikinci ya da yeni başkenti olarak açılışı yapılmış, adı da bir süre
korunmasına karşılık, sonradan imparatorun adından dolayı Constantinopolis olarak
değiştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Byzantion adı nereden gelmektedir?

a)

Megabyzos

b)

Byzas

c)

Zeus

d)

Io

e)

Kreoussa

2)

Byzantion hangi tarihte kurulmuştur?

a)

MÖ 655

b)

MÖ 510

c)

MÖ 7. yüzyılın son çeyreği

d)

MÖ 8. yüzyılın başı

e)

MÖ 7. yüzyılın ortaları

3)

Byzantion’un akropolisi ve çekirdeği nerede yer alıyordu?

a)

Vezneciler

b)

Beyoğlu ve Şişli

c)

Eminönü

d)

Mustafakemalpaşa

e)

Topkapı Sarayı ve Sultanahmet

4)

Şehrin en önemli geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Balıkçılık

b)

Dokuma

c)

Şarap ticareti

d)

Hayvancılık

e)

Çömlekçilik
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5)

Bozdoğan Kemeri hangi imparator tarafından inşa edilmiştir?

a)

Septimius Severus

b)

Constantinus

c)

Constans

d)

Valens

e)

Iustinianus

6)
Şehirde tapım gören en önemli pagan tanrıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a)

Zeus ve Hera

b)

Apollon ve Artemis

c)

Poseidon

d)

Hermes ve Hephaistos

e)

Aphrodite

7)
Şehre adını vererek Roma İmparatorluğu’nun ikinci başkenti yapan hangi
imparatordur?
a)

Constans

b)

II. Constantius

c)

I. Contantius

d)

I. Constantinus

e)

Constantinus Chlorus

8)

Byzantion hangi Yunan şehrinin kolonisidir?

a)

Atina

b)

Megara

c)

Korinthos

d)

Eretria

e)

Miletos
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9)

İstanbul Boğazı’nı Byzantion’dan geçen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İskender

b)

Perikles

c)

Pausanias

d)

III. Dareios

e)

I. Dareios

10)

Byzantion ne zaman Roma İmparatorluğu’nun başkenti ilan edilmiştir?

a)

15 Nisan 324

b)

11 Mayıs 330

c)

26 Haziran 320

d)

5 Haziran 323

e)

10 Ekim 335

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) e, 4) a, 5) d, 6) b, 7) d, 8) b, 9) e, 10) b
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