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GİRİŞ 

Sözlerime Michael Mann’ın araştırmacıyı rahatlatan şu sözleriyle başlamak 

istiyorum: “Hiçbir zaman yeterince entelektüel olamayız. Çünkü sindirebileceğimizden 

çok daha fazla toplumsal ve tarihsel veri mevcuttur. Güçlü bir kuram anlayışı, belirli bir 

toplumun nasıl işlediğini anlamak bakımından, nelerin anahtar nitelikli olgular, neyin 

esas ve neyin marjinal olabileceğine karar verebilmemizi sağlar. Verilerimizi seçeriz ve 

zamanla bu verilerin kuramsal önsezilerimizi doğruladığını ya da reddettiğini görürüz. 

Teorik önsezilerimizi inceltiriz, daha fazla veri toplarız ve söz konusu toplumun, söz 

konusu zaman ve mekânda nasıl yaşadığına dair makul bir anlatıya ulaşana dek kuram ile 

veriler arasında zikzak çizmeye devam ederiz.1 

Hele tarihsel bir dönem hakkında inceleme yaparken; verilerimizin önsezilerimizi 

doğruladığını ya da reddettiğini görmek daha zorlaşır. Çünkü “toplumsal sınıf”, “statü”, 

“siyasi iktidar”, “ekonomi” gibi olguları birebir görmek zorlaşır. Bu sebeple tarihsel bir 

dönem hakkında inceleme yaparken sadece bulguları, edebi yapıtları ve antik kalıntıları 

görmek yetmez, canlandırmamız adeta konuşturmamız ve ilişkilerini kurmamız gerekir. 

Bu tezde de canlandırmamız gereken; yeryüzünden kalkalı yüzyıllar olan Antik Yunan 

bağlamıdır.  

Sadece “olguları” yansıtan bir analizden söz edilemez; çünkü olguları 

anlayışımızın kendisi, zihinsel kavramlar ve teoriler tarafından düzenlenir. Ortalama bir 

ampirik tarihsel çalışma; insan doğası ve toplum hakkında bir dizi örtük varsayım ve 

“ulus”, “toplumsal sınıf”, “statü”, “siyasi iktidar”, “ekonomi” gibi kendi toplumsal 

deneyimimizden türeyen, sağduyu kavramlarını barındırır. Tarihçiler aynı kavramları 

                                                 
1  Michael MANN, İktidarın Tarihi (Çev.: Esin Saraçoğlu, Soner Torlak, Emre Kolay, 

Olcay Sevimli), C.: I, Phoenix Yay., B.: 1, Ankara 2012, s. 8. 
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kullandıkları sürece bu varsayımları incelemeye tabi tutmaksızın yollarına devam ederler; 

fakat farklı tarih tarzları ortaya çıkar çıkmaz, “toplumların nasıl işlediğine dair rekabet 

eden genel teoriler (liberal, uluscu, materyalist, neo-klasik vs. tarih anlayışları) alanına 

girmiş olurlar. Toplumsal olayların veya eğilimlerin birden fazla nedeni vardır. 

Dolayısıyla bir ya da hatta birkaç temel yapısal “belirleyeni” soyutlarsak toplumsal olanın 

karmaşıklığını çarpıtmış oluruz. Ne var ki bunu yapmaktan kaçınamıyoruz. Her analiz, 

izleyen olaylar üzerinde etkili oldukları düşüncesiyle, önceki tüm olayları değil ama 

bunlardan bazılarını seçer. Bu nedenle herkes bir tür önem kriteriyle hareket eder; bu 

kriter nadiren açıkça ifade edilse bile… Zaman zaman söz konusu kriterleri açıkça ifade 

edip teori inşasına girişmek faydalı olabilir.2 Kaldı ki hangi kriterlerle incelenirse 

incelensin; toplumlar onlara ilişkin yazdıklarımızdan çizdiklerimizden hatta 

yaşadıklarımızdan daha karmaşıktır. 

Tarihsel anlatı geniş ölçüde teleoloji eğilimi gösterir. Toplumun verili bir andaki 

geleceğine veya şimdisine ilişkin düşünceler; gerçekte eskiden ne olduğuyla birbirine 

karışır. Mevzu bahis toplum klasik Yunanistan ve anlatıdaki temamız iktidar alanındaki 

başarıları olduğunda, bu eğilim aşırı boyutlara varıyor. O dönemi şimdiye dolaysızca 

bağlayan hatlar vardır (dil, siyasi kurumlar, felsefe, mimari tarzlar ve diğer kültürel 

eserler). Teleoloji eğiliminin aşılması için söz konusu bağların kendine özgü olarak 

incelenmesi gerekir. Bu bağlarla da kavrayışımızın ve hissedişimizin konusu olacak 

Antik Yunan; fikirler ile bir halkın toplumsal durumu arasındaki ilişkinin tanığı ve 

örneğidir. İnançlarını düşünmeden kurumlara bakıldığında, onlar karanlık, tuhaf, 

anlaşılmaz bulunur. Böyleyse tarihsel bir dönem hakkında konuşurken; bağlamı, 

hurafeleri, ciddiyetleri, eğlenceleri ve inançları bütün olarak ele almak gerekir. Patrici ve 

plebler (halk), efendiler ve yanaşmalar (clientis), doğuştan soylular ve fakirler arasında 

                                                 
2  Mann, s. 14. 
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görülen farklar neden kaynaklanmaktadır? Tabiata aykırı görülen Sparta kurumları ne 

anlam ifade eder? Bir Spartalı bugün bizim yaşadığımız toplumu doğaya aykırı mı 

bulurdu? Antik Yunan Hukukunun garip uygulamalarını nasıl açıklayabiliriz? Hukuk 

danışmanlarının agnation ve gensten ne anlamaktadırlar? Hukuk ve politikadaki nasıl 

değişmekteydi? Yurtseverlikten ne anlamaktaydılar? Her daim methiyeler dizilip 

peşinden koşulan özgürlük ne demekti? Bu kavramlar nasıl kurumsallaşmış ve ilerleyen 

süreçte nasıl evrim geçirmişti? İnsan davranışlarını yönlendiren çağa ilişkin temel inanç 

neydi? Antik Yunan bağlamının anlaşılabilmesi için tüm bu soruların cevaplandırılması 

gerekir. 

Kurumları ve yasaları tek başlarına incelemek ve anlamak zordur. Örnek vermek 

gerekirse; Korinth’te3 ve Thebai’de4 toprağını satmak yasaktır. Atina’da kız ve oğlan 

çocukları arasında miras paylaşımı eşit değildir. Ama bu kurumların ve yasaların yanına 

inancı eklersek daha berrak olacak ve hayal ettiğimizden çok başka açıklamalar ortaya 

çıkacaktır. Eğer bu soyun (race) ilk zamanlarına doğru yani kurumların temellendirildiği 

zamana gidersek, insanın, yaşam, ölüm, ikinci yaşam, ilahi ilke konularındaki 

düşüncesini gözlemlersek, inançlarla siyasi kurumlar arasındaki yakın ilişkiyi fark 

edebiliriz. Antik Yunan insanının inançları ortaya çıkarılmaya çalışılarak; hukuk 

kurumlarını açıklanmaya çalışılacaktır. 

Kamunun Genel Hukuku (Genel Kamu Hukuku/Siyasi Hukuk) bilim dalı üzerine 

tez hazırlanırken kamu hukukunun ne olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Oysa kamunun 

genel hukukunun tanımını yapmak gerçekte imkansızdır. Ben ise; eşitsiz olan ilişkilerin 

toplum tarafından kabul edilmesi ve uygulanmasına dair inanç olarak hayal etmekteyim. 

                                                 
3  Mora yarımadasını Yunan anakarasına bağlayan Korinth kıstağındaki şehir devleti 

4  Eski Yunanistan’da Atina’nın kuzeybatısındaki şehir devleti. Kentin ilk zamanlarına 

ait bilgiler efsanelere dayanır. 
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Hukuk, kültürün parçalarından biridir; Yasa/uygulama ikiliği içinde gerçekler 

(uygulama) ve gerçeklere ilişkin hayallerimiz (yasa) arasındaki yönelim ve etkileşimleri 

anlatır. Platoncu anlayışla yasa, gerçeğin gökyüzündeki halidir. Gökyüzündeki yasa ve 

yeryüzündeki gerçek karşılıklı olarak birbirine ayak uydurur ve değişir. Sosyal bilimcinin 

uçsuz bucaksız laboratuvarı olan tarihte; sayısız yönetim şekilleri kıyaslandığında, her 

seferinde eşitsiz ilişkiler gözler önüne serilir. Eşitsiz ilişkinin doğmasında; yasanın 

(hukuk anlamıyla düşünülerek) bir yanıyla buyruk olması yatar. Toplumların yaşayış ve 

inançları, yasaların ve buyrukların satır aralarından da fısıldar. 

Buyruk; tabiatı gereği itaat ister. Buyruk ilişkisinin etkileşiminde; “buyuran”, 

“buyruk” ve “buyrulan” vardır. Buyrulan, buyruğa uyması için kendisinde bir inanç 

bulursa, buyuran; buyrulan üzerinde mikro-iktidar ilişkisi kurmaya başlar. Tam tersi 

durumda buyrulan; buyruğa uymak için gerekli inancı bulamazsa, etkinliği kalmamış bir 

hukuk normu şeklinde ortadan kalkar. Önemli olan; yasaya (buyruğa) ve yasanın 

uygulanmasına duyulan inançtır. Belki de kamunun genel hukuku, bu küçük örneklemin 

topluma uyarlanmasıdır. Açıklamak gerekirse; kamu gücünü elinde bulunduran 

otoriteler; sivil toplumun inançlarına uygun kaldıkça onaylanırlar. İnanç eşiğini aşmadığı 

sürece iktidarda kalırlar. İnanç eşiği aşıldığında devrimler meydana gelir. Bu tezin 

çarpışma noktası da her hukuk sisteminin seküler olduğu iddia edilen hukuk sistemlerinin 

bile inanç temelliliği iddiasıdır. Aksi düşünüş yasanın rasyonelliği iddiasını taşır. İnsanın 

rasyonel bir varlık olduğu iddiası; özgür irade düşüncesinin tezahürüdür. En akıllıca olan 

yasanın olgusal olarak incelenmesi pozitivist düşüncenin bilimsel yöntemi olsa da bu 

yöntem arzuyu ve inancı açıklamakta oldukça eksik kalmıştır. Adalet, erdem, etik gibi 

değerleri hukuk konusunun dışında bırakmıştır. Bu da hukuk anlayışımızı eksik 

bırakmıştır. 

Bu eksiklerin tamamını doldurma iddiasında değilim. Ancak eksik gördüğüm 

yerleri söyleme iddiasındayım. Arzunun karşısında inancın yasalaşmasını 
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örneklendirmek adına Antik Yunan dönemini özellikle seçtim. Çünkü Antik Yunan 

görece iyi belgelenmiş durumdadır. Antik Yunan dünyasında yazılı bir idari teşkilatlanma 

kanununun ve yazılı ceza hukukunun olmayışı kamu hukukunun olmadığı anlamına 

gelmez. Antik Yunan dünyasında her halükârda idari işlerin yürütülmesi için idare 

hukuku, anti sosyal davranışların cezalandırılması için de ceza hukuku vardı. Günümüzde 

“inanılan” hukuk ilkelerine (kanunilik, kanun önünde eşitlik, vs.) yabancı olunsa da o 

dönemde çeşitli ilkelere (geleneğe ve dine uygunluk, aynı sunağa tapınanların eşitliği vs.) 

ve inançlara uygun bir kamu hukuku elbette vardı. Din ve gelenek uygulanırken de 

buyrulanlar bir şekilde buyrukların uygulanmasına rıza gösteriyor ve Antik Yunan şehir 

yaşamı düzenine inanıyorlardı. Keza hukuk da böyle oluşuyordu. Çeşitli toplumsal 

olaylar bazı hukuk kurallarının yazılı olmasına da neden oldu. Yazılı hale gelen yasalar 

da bu sözlü geleneğin kurumsallaşmasıyla ortaya çıkıyordu. Yani “Antik Yunan 

Kamusu” böylece doğuyordu. 

Antik Yunan hukukuna bakıldığında; insanlık dışı gelecek birçok durum 

görülebilir. Fakat bilimsel yöntem olarak objektif olunmalıdır. Şu asla unutulmamalı: 

“Bugünden geçmiş dönemlere bakıldığında, mutlaka -21. yüzyılın başlarının deyimiyle- 

“hak ihlalleri” görülecektir. Yaşanmaz denilen dönemler, korkulan diktatörlükler ve 

acımasız cezalar görülecektir. Fakat geçmiş dönemlerden bugünlere bakıldığında; bir 

buçuk saati aşkın sürede işe gidip gelen insanlar, bir insanın köle değil, “özgür olduğu” 

kabulüyle günde sekiz saat “belki de tanımadığı bir başkası için” çalışması, tabiatla 

doğrudan ilişki kurmak yerine marketlerden alışveriş yapması, sürekli her gün birbirinin 

aynısını olan görevleri makine gibi tekrarlanması, cezalandırılan kişinin ömür boyu dört 

duvar arasına konulup sadece yaşayacağı kadar beslenmesi, Antik Yunan dünyası insanı 

için yaşanılmaz gelecektir. Kaldı ki gelecekten bugüne bakıldığında da kimi kurum ve 

uygulamalarla yaşadığımız toplum ilkel, acımasız veyahut acımasızlığa kayıtsız 

bulunacaktır. 
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Gerçekte ne geçmiş çağlar ne günümüz ne de gelecek; en ideal çağ ya da en 

acımasız çağ değildir. Her çağın farklı alışkanlıkları ve inançları vardır. Antik Yunan 

dünyasında da bugünün dünyası gibi bir maneviyat, askeri, ekonomik, ideolojik düzen 

vardır. Bu tezde de bağlamsal açıdan tüm bu faktörleri de kapsayan Antik Yunan 

dönemine ilişkin hukuk kurallarının uygulanmasını anlatmaya çalışacağım. 

 

 

 “Ey maviler ve pembeler içindeki Yunanistan, tatlı-şeker Yunan, be hey 

sanatın, aklın, Taine'ın ve de Renan'ın Yunan'ı, toz toprak içinde ne de 

kirlenmişsin, kan-ter içinde, pislenmişsin, üstünde kan lekeleri! 5” 

  

                                                 
5  André BONNARD, Antik Yunan Uygarlığı İlyada’dan Parthenon’a (Çev.: Kerem 

Kurtgözü), C.: I, Evrensel Yay., B.: 1, İstanbul 2004, s. 19. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ANTİK YUNAN’IN ANLAMI 

1.1. GENEL OLARAK 

Antik Yunan’da felsefenin yükselişi, mitsel düşüncenin çöküşünü ve rasyonel 

tipte bilginin başlangıcını gösterir. İÖ. 6. yüzyılın başında, İyonya’da Milet kentinde 

Thales, Anaksimandros, Anaksimenes gibi insanlar, doğaya ilişkin yeni bir düşünme 

biçimi başlatıyorlar ve bu doğayı tarihin sistematik çıkar gözetmeyen sözleşme konusu 

olarak alıyorlar; bunu bir kuramın bütün tablosu gibi sunuyorlardı. Dünyanın kökenini, 

yapısını, düzenini, hava olaylarını açıklamak için eskilerin tüm dramatik tanrıbiliminden 

ve evrenbiliminden kurtarılmış bir kuram sunuyorlardı. 

Serüvenleri, savaşımları, keşifleri ile yaratılmış mitlerinin dokusunu oluşturan ve 

doğanın ortaya çıkışıyla, düzenin gelişimini anlatan doğaüstü hikayelere, bir alternatif 

doğuyordu. İnançlarda ve kültte, dinlerin doğanın gücüyle ortak ettiği tanrılara da artık 

anıştırma yapmak yoktu. İyonya’nın fizikçilerinde kesinlik birdenbire varlığın tümünü 

kapsıyordu. Doğada phusis’ten (fizik, hayat akışı) başka bir şey yoktur. İnsanlar ve tanrı, 

hepsi de tek ve aynı phusis’in kısımları ya da görünümleridir. Her yerde aynı güçleri 

oyuna katarlar ve yaşamın aynı güçlerini dışavururlar. Phusis’in doğduğu, çeşitlilik 

kazandığı ve örgütlendiği yolu insan zekası anlayabilir. Bugün yine doğanın yaptığı gibi 

bir ıslak giysi ateşte kuruduğu ya da bir kalbur elle sallandığında, iri taneleri üstte bıraktığı 

gibi, başlangıçta da bundan ayrı bir şey yapmıyordu. 

“İyonyalı filozoflar bilimin izleyeceği yolu açtılar.6” 

                                                 
6  Jean-Pierre VERNANT, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları (Çev.: Hasan 

Portakal), B.: 3, Cem Yay. İstanbul 2013, s. 96. 
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Bilimin ilerleyeceği yolun açılması mekânsal olarak ve yönetimsel olarak ciddi 

bir şekilde incelenmelidir. Antik Yunan’ı inceleyen tarihçilerin, sosyologların ve 

hukukçuların ilgisi de bilimin ilerleyeceği yol ve kendi bilim alanlarının yöntemine ilişkin 

ilk kıvılcımın çaktığı yere yöneliktir. Aklın; bilimin yöntemi olduğu ve hakikate 

ulaştıracağı, modern dünyanın kesin kabullerinden bir tanesidir. Belki de modern 

dünyanın yalanlarından bir tanesidir.7 Hakikate ulaşmak her ne olursa olsun modern 

dünyanın nabzının atmaya başladığı yer olan Antik Yunan ilgiyi hak eder. 

1.2. Coğrafya 

1.2.1. Konum  

Antik Yunan dünyası denilince Ege dünyası, Ege dünyası denilince de kabaca, 

Ege Denizine kıyı coğrafi alan akla gelir. Ege sözcüğünün kökeni; birkaç mitolojik 

öyküye bağlanıyor. Bu hikâyeler arasında en çok bilineni, efsanevi kahraman Theseus’un, 

babası Aigaios ile ilişkili olan hikâyedir. Hikâyeye göre: Theseus, Girit’te tehlikelerle 

dolu bir labirentin içinde yaşayan boğa başlı Minotauros canavarını öldürmek üzere yola 

koyulur. Babasına yolculuğa çıkmadan önce; canavarı öldürürse gemiye beyaz yelken 

çekip döneceğini söylemiştir. Ama canavarı öldürmesine rağmen, babasına söylediği 

sözü unutmuş ve siyah yelkenle dönmüştür. Baba Aigaios, siyah yelken gördüğünde, 

oğlunun canavar tarafından öldürüldüğünü düşünür ve denize atlayıp intihar eder. Bu 

nedenle de denize onun adı verilerek Aigaios Pontos yani Ege Denizi adı verilir.8 

                                                 
7  Robert Pirsig’in Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı isimli eserinde de bilimin hayaleti 

anlatıldığından edebi bir çığır açımı söz konusudur. 

8  Oğuz TEKİN, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yay. B. 10, İstanbul 

2016, s. 35. 
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Bu dönemde Ege Denizi tanıdık yolları ile bir Yunan gölüdür. Platon; 

“Karıncaların ve kurbağaların küçük bir gölün çevresinde yaşaması gibi biz de 

Phasis’ten (Karadeniz kıyılarında) Herakles Sütunları’na (Cebelitarık Boğazı) kadar 

olan denizin çevresinde, dünyanın küçük bir bölümünde yaşıyoruz.” demektedir.9 

Makedonya, Trakya, Batı Anadolu; Antik Yunan dünyası içindedir. Ege denizinin 

sınırları bu ülkelerin içlerinde bulundukları coğrafi alanla belirlemektedir. Kuzeyde 

Makedonya-Trakya, batıda; Yunanistan yarımadası ve doğuda ise; Batı Anadolu kıyıları 

Ege dünyasının kapsamı içerisinde sayılabilir. 

Coğrafya isimlerinin kültür bağlantısında ipucu olacağı düşünüldüğünde; 

Anatolie adı da Yunanca’da “Güneşin doğduğu yer” ya da doğu anlamındadır. Türkçeye 

çevrilmiş biçimi Anadolu’dur. Aynı ipucundan yola çıkarak Tarihçi Heredotos’tan 

öğrenildiğine göre dönemin Pers Komutanı Megabyzos; Kalkhedon (Kadıköy) halkını, 

boğazın diğer yakasında tarımsal olarak elverişli olan Byzantion arazisi yerine bu yeri 

seçtikleri için “kör” olarak tanımlamıştı. 

Güneyde de Girit adasının Antik Yunan kültürüne sahip olduğu kabul edilebilir. 

Ege Denizi’ndeki belli başlı adalar; kuzeyinde Thasos, Smothrake, Imbros ve Lemnos; 

Batı Anadolu kıyılarında, kuzeyden güneye doğru; Lesbos, Khios, Samos, Kos ve 

Rhodos; Batı Yunanistan’a yakın adalar; Euboia, Kiklad Adaları ve Girit adasıdır. 

                                                 
9  Phaidon (Çev.: Hamdi Ragıp Atademir - Suut Kemal Yetkin). MEB Yayınları, 

İstanbul 1989, 109 B. 



10 

 

Anakara Yunanistan ekolojik açıdan özellikle avantajlı bir konumda değildi. 

Vadilerinin toprağı Avrupa'nın pek çok başka alanına göre daha az verimliydi fakat 

tarımsal alan açmak için ilk başta çok fazla çaba gerekmediğinden, demir saban tarımı 

yapan ilk topluluklar için ortalamadan daha iyi bir fırsat maliyeti sunuyordu. Çorak 

tepeleri ve geniş kayalık kıyı şeridi siyasi birleşmeyi ihtimal dışı bırakıyordu ve deniz 

arayışlarını muhtemel kılıyordu. Kara yolu ile ulaşım deniz yolu ile ulaşıma göre oldukça 

külfetlidir. Fakat tüm bunların yanında coğrafya konusu, polisin, deniz gücünün ya da 

klasik Yunanistan uygarlığının ortaya çıkışına ilişkin bir tahminde bulunmak üzere daha 

fazla açıklama yapmaz. 

Yunanistan, Avrupa ile Yakın Doğu arasındaki uç pozisyonundaydı. Avrupa'nın 

sabanla tarım yapılan arazileri arasında Yakın Doğu uygarlığına en yakın olanıydı. 

Denize doğru uzanan dağlık kara parçası ve adalarıyla bu ikisi arasındaki ticareti ve 

kültürel alışverişi kesintiye uğratması en olası olanıydı. Bundan da öte, Yunan olarak 
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kabul edilen Dorlar, İyonyalılardan gelen ilk hareket aslında Avrupa ve Asya'yı aynı anda 

kucaklamıştır. 10 

Antik Yunan kültürü, Mikenlileri izleyen başlangıç dönemi olan İÖ. 1.200’lerden 

itibaren Anadolu'nun kıyıları boyunca uzanan çok sayıda koloni biçiminde Asya'da var 

oldu. Yine de doğu ve batı arasındaki ayrımın daha sonraki dönemlere ait olduğu asla 

unutmamalıdır. Her gelişmede antik yakın doğu uygarlığının pratikleri ile batının demir 

çağı çiftçilerinin pratiklerini birleştirmiş görünüyorlar. Yine de Yunanların şaşırtıcı 

gelişmesini de basitçe yerli kaynaklara dayanan bir gelişme olarak görmemeliyiz. 

1.2.2. Arazi 

Yunanistan, dağları 3.000 metreye ulaşan da engebeli bir coğrafyaya sahiptir. 

Yükseltiler çok sıktır; uzayıp gider ve bazen çok sarp olmak üzere bütün yönlere doğru 

yerleşim devam eder. Engebeli coğrafya, deniz kıyısında birçok küçük yerleşimden 

oluşan dağınık bir yerleşim sunuyordu. Bu da; Yunanların; “site” dedikleri yaşama uygun 

bir kültür ortaya çıkarıyordu. Yönetim; coğrafyanın da zorlamasıyla kantonal biçimde ve 

savunması kolay küçük yerleşimlerin kendi idari teşkilatlarından oluşmaktaydı. Bunun 

için ideolojiye gerek yoktu. 

Yüksekten bakıldığında, birkaç site aynı andan görülebilecek kadar yakın 

kurulmuş olabilirler. Yamaçların altında sıklıkla köyler bulunur. Akropolis (siyasi 

merkez) üstünde kurulmuş bir kasaba, yönetim işlerinin yürütüldüğü merkez olabilir. 

Merkez istila halinde köylülerin sığındığı kale, barış halinde ise pazarın kurulduğu yerdir. 

Korsan saldırılarından kaçınmak amacıyla kent deniz kenarına kurulmaz. Yine de 

her kentin bir limanı vardır ve merkeze oldukça yakındadır. Köyler, tarlalar, Antik Yunan 

yaşayışı karşılayacak şekilde düzenlenmiş kentsel bir kasaba; Yunan sitesinin parçaları 

                                                 
10  Tekin, s. 37. 
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birbirine yakın bilindik görüntüsünü sunar. Bir Yunan sitesi sitesi, kent ve dükkanlar, 

liman ve gemiler olduğu kadar köy ve tarlalardır da; tüm Atinalı halk, denize açılan geniş 

penceresi ile duvar gibi dağın arkasında kalır: Attika adı verilen bölge işte burasıdır. 

Başka siteler de benzer şekilde tahkim edilmiştir. 

Siteler arasında birçok alanda rekabet vardırr. Aralarında, yalnızca beş yıl, on yıl, 

en çok da otuz yıllık kısa vadeli suskunluk dönemleri olur. Ardıdan ittifak bozularak savaş 

başlar. Otuz yıl süren savaşlar, otuz yıl süren barış dönemlerinden daha fazladır. Rekabet, 

yarış olarak görülür. Bu güne değin aktarılan spor ve kültür müsabakalarına dahi yansır. 

Yarış, Yunan rekabet kültürünün tercih edilen türüdür. Olimpiyatlar da (spor yarışları), 

rekabet ve yarış kültürüyle oluşturulmuş etkinliklerdendir. Şenlik olarak 

değerlendirdikleri Olimpiyat günlerinde tragedya, komedya yarşları, spor yarışları, şiir 

yarışları düzenlenir. Ödül sarmaşık çelengi ya da incir sepeti olabilir. Buna karşın 

sağlanan ün çok daha fazladır.11 

Rekabetin içindeki çatışma-birleşme; karşıt ve birbirini tamamlayıcıdır. 

Toplumsal yaşamın iki zıt kutbunu belirler. Antik Yunan dünyasında yarışma ve rekabet 

topluma bağlılığın duygusunu, toplumsal birliği pekiştirir. 

Yarışmada kendi klanını canlandıran temsilci anlayışı kendini gösterir. Antik 

Yunan siteleri arasındaki savaşlar ve yarışmalar, sitelerin kendi içindeki siyasal 

çatışmalar, sitelerin kendi özgün dinleri teknik açıdan birbirini izleyen gelişmelere sahne 

olur.12 

                                                 
11  Bonnard, Antik Yunan Uygarlığı İlyada’dan Panthenon’a, C.: I., s. 30. 

12  Ayrıntılı bilgi için bkz. Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 46. 
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Toplumsal yaşamın, mücadeleci kavramı içindeki bu anlayış, Yunan savaşçı 

aristokrasisinin anlayışını gösteren özelliklerinden birisidir ve erk kavramına yeni bir 

içerik kazandırmaya yardımcı olur.13 

1.3. Polis’in Yapısı 

İyonya’dan İtalya’ya kadar uzanan polislerin en önemli vasıfları küçük 

boyutlarıdır. Sparta, Laconia ve Messenia’yı kendisine kattıktan sonra 8.300 km²’ye 

ulaşmıştı ve üstelik en büyükleriydi. Atina, bütün Attika bölgesi ve Salamis’e birlikte 

2.800 km² idi. Diğer polislerin alanı 80 km²’den 1.300 km²’ye kadar değişiyordu. Örneğin 

1.615 km²’lik Fokis bölgesinde 22 polis bulunuyordu. Aynı şekilde bir ada üzerinde 

kurulmuş olan Delos’un yüzölçümü 5,5 km² idi. Kestirilebileceği gibi, nüfus da aynı 

oranda azdı. Polis bir kent ile onun tarımsal art bölgesinin kendi kendini yöneten, 

teritoryal devletiydi.14 

Polis topraklarında doğmuş bütün erkek toprak sahipleri, aristokrat olsun, köylü 

olsun özgürlüğe ve yurttaşlığa sahip olurdu. Temel iki fikir; toprak sahipleri arasındaki 

yurttaş eşitliği ile aile ya da soy yerine teritoryal kente dönük bağlılık ve sadakatti. Uygar 

kelimesi, Yunanca, aşılanmış, işlenmiş ve evcilleştirilmiş anlamına gelir. Dolayısıyla 

Antik Yunan’da kente dönük bağlılık sahibi özgür yurttaşlar, akraba ilişkilerinde inanç 

yükümünü yerine getiriyorlarsa uygarlaşmış, evcilleşmiş oldukları mantığı hakimdi. 

Toprağa bağlılık ile akrabalığa sadakat arasındaki tezat, gerçekte toprak ve 

akrabalığa ilişkin özellikleri birleştiren birimlerde akrabalık dilinin kullanılması yoluyla 

maskeleniyordu. Atina kabileleri (phylai), yerellik temelinde yeniden üretildi. Benzer 

                                                 
13  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 46. 

14  Mogens Herman HANSEN, Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State, 

Oxford University Press, Londra 2006, s. 20. 
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şekilde, "kardeşlik" (phratra), pek çok Hint-Avrupa dilinde olduğu gibi kan bağı anlamına 

gelmiyor, fakat müttefiklerden meydana gelen toplumsal bir grup anlamı taşıyordu. Soy 

ve akrabalık yapısı Yunan tarihi açısından bir anlam ifade eder ve bu nedenle bazı 

klasikçiler akrabalık yapısını teritoryal birliğin üzerine koymuştur.15 

İlk polisler az gelişkin şehirlerdi ve polis, içinde dağınık evlere ve küçük köylere 

dağılmış şehirlerden ibaret, baskın olarak tarım yerleşimleriydi. Bu şehirler belirli bir 

kutsallıkla çevrelenmiş kabilesel bağlarını olabildiğince koruyordu; ancak korunan bu 

bağlar elbette yeni koşulları işaretliyordu artık. Örneğin agora, başlangıçta kabile 

bağlarıyla birbirine bağlı köylerde kabile üyelerinin bir araya gelerek karar verdikleri köy 

meydanının adıydı. Bir anlamda siyasal enerjinin dolaşıma çıktığı yerdi. Daha sonra çarşı, 

pazar anlamını da yüklenecek olan agora, polislerde de aynı işlevi sürdürüyor gözükse de 

bu kez dolaşıma çıkan siyasal enerji eşitsizlikle maluldür ve eşitsizliği yeniden üretmeye 

başlar. 

Bütün eşitlikçi katılımcılığına karşın buna ilişkin bir diğer örnek “arkhon” 

sözcüğüdür. Başlangıçta kabile şeflerini niteleyen arkhon kabile şeflerinin kendilerini 

aristokrasi olarak örgütlemeyi başarmaları ve yönetim işini tekelleştirmeleriyle giderek 

poliste üst düzey yöneticileri nitelemek için kullanılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde 

demokrasinin evrimiyle artık bu yöneticilikler aristokrasi dışındaki kesimlere açılsa da 

terim aynı biçimde kullanılmaya devam edilmiştir.16 

Görüldüğü gibi polisin tarih sahnesine çıkışında onun kabilesel kökenlerine ve 

kabilesel kutsallık ve din algısının gelişim ve dönüşümüne yapılan vurgu bulunmaktadır. 

                                                 
15  John K. DAVIES. Democracy and Classical Greece. (Fontana History of the Ancient 

World.) London Fontana. 1978, s. 26. 

16   Paul CARTLEDGE, Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi (Çev.: Kıvanç Tanrıyar), 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., B.1, İstanbul 2013, s. 21 
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Ancak akrabalığın önemi ve sembolik bir model olarak akrabalık dışı ilişkiler için 

kullanılması, neredeyse evrenseldir. İS. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında bile, o 

büyük ölçekli teritoryal birim, gerçekte olmadığı biçimde etnik bir birim, ırka dayalı bir 

birim olarak kavramsallaştırıldı. Yunanlılar teritoryal nitelikli yerel sadakat biçimleri 

geliştirdikleri oranda bu normdan saptılar. Aristo; “Polisin birinci niteliği onun bir mekân 

topluluğu olmasıdır.” diye anlatır. Polis, yoğun ve eşitlikçi teritoryal sadakatlerin ve 

engellerin önüne hiyerarşik sadakatleri ve engelleri koyan, geniş bir kan bağı anlamına 

gelen aristokrasi fikriyle de tezat içindeydi. Dolayısıyla polisin ortaya çıkışının 

açıklanması aynı zamanda yerel demokrasiye doğru, siyasî katılıma doğru yönelişi de 

açıklamakla ilgili hale geliyor. Bu yönelişte söz konusu olan, gerçek akrabalık birimleri 

içinde örgütlenmek için çok sayıda ve çok benzer olan mülk sahiplerinin meydana 

getirdiği yakın bir kitle ya da en azından varlıklı bir "sınıftı". Bu da küçük polislerin 

meydana getirdiği çok devletli bir sistemi ima eder. Sonuçta çok devletli bir sistem içine 

gömülmüş polis ortaya çıkmıştır. 

Köylü arazi sahiplerinin demir çağı ekonomisi geniş bir alana yayılmış durum 

benzerliği yarattı. Dahası, üretkenlik ve nüfus yoğunluğu arttıkça, yerel ekonomik 

örgütlenme gerekli hale geldi. Köylülerin arazi sahipliği kolektiviteye yüksek düzeyde 

bağlılık üretme eğilimi taşımaz ve kalıcı kolektif siyasi örgütlenme yaratmasına nadiren 

rastlanır. Başka birkaç ek neden vardı ve bunlar karmaşık yollarla polisin farklı gelişim 

aşamalarında farklı derecede önemli oldular. Karmaşık nitelikteki karşılıklı ilişkileri 

Yunan iktidarının görünümüne katkı yapar. Demir çağı ekonomisine ağırlıklarını 

ekleyecek diğer iki koşul ticaret ve askeri örgütlenme idi. Ardından okur-yazarlığı, 

tarımın ticarileşmesini ve büyük çaplı deniz savaşlarını eklememiz gerekecek.17 

                                                 
17  Mann, s. 235. 
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İyonya, Aiolis, ve Karia bölgesindeki kentlerin çoğu, kıyıya dar bir kıstakla 

(isthmos) bağlı yarımadalar (tombolo’lar) üzerinde kurulmuşlardı. Bu koşullar denizci 

halklar için elverişli olduğu gibi, kara tarafından gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı 

güçlü savunmaya da imkân veriyordu. Bu tür kentlere Lebedos ve Myennesos örnek 

gösterilebilir. Batı Anadolu bölgesinde yer alan kent devletleri bir araya gelip Yunan 

çatısı altında toplanmayı hiç düşünmemiştir. Söz konusu kentleri bir arada bulunmaya 

anlam verdiren Yunan kültürünün dininin ve dilinin birliğidir.18 

Polisin bir diğer özelliği toplumsal yaşamın en önemli dışavurumuna tam bir 

reklam karakteri vermesidir. Hatta denilebilir ki, yalnızca iki ayrı yönde birbirinden ayrı, 

ama dayanışma içinde bir kamu alanı ortaya çıktığı ölçüde vardır. 

1.4. Polis: Şehir mi, Devlet mi? 

Hansen, örgütlenme açısından düşünüldüğünde “Bir polis kısmen şehir kısmen 

devlettir.”19 demektedir. Buna karşılık Berent, “Antik Yunan’da böyle dar bir devlet – ya 

da devlet – tanımı yoktu. Polis, daha ziyade, siyasi açıdan yetkilendirilmiş ve aktif 

katılımcı vatandaşlardan devletsiz (başsız değil) bir cemaat, bir vatandaş devletiydi.”20 

demektedir. Yönetirken ve yönetilirken vatandaşların sahip olduğu karşılıklı güçler ve 

görevlerin aksine kanuni açıdan sabitleştirilmiş haklar yoktu – bırakın soyut insanı, 

vatandaşın dahi yoktu. Bu çıkarımla anlatmak istediğim şey: özellikle güçlü, şahsi 

olmayan ve müdahale etme ihtimali bulunan devlete karşı sabitlenmiş “birey hakları”nın 

olmamasıdır. Birey haklarının olmadığı antik Yunan toplumunu yönetmesi için özel 

                                                 
18  Tekin, s. 59. 

19  Hansen, s. 58. 

20  Ayrıntılı bilgi için bkz. Moshe BERENT, In the search of the Greek State: rejoinder 

to M. H. Hansen, Polis, 21, 2. s. 107-146. 



17 

vekaleti olan seçilmiş hükümet kavramı da gelemez; terimsel olarak “hükümet” bile 

yanıltıcı olacaktır. Yunan vatandaş grupları yetkilileri aşağıda inceleneceği üzere çeşitli 

yollarla seçiyordu. Bu yetkililer, bırakın ortak bir ideoloji ve platformları paylaşan bir 

partinin üyeleri olmayı, Romalıların kullandığı etkin anlamıyla magistrati bile değildi. 

Yunan vatandaş toplulukları daha ziyade sırasıyla kendilerini yönetiyor ve bunu nomos 

aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Nomos, hem müspet kanun -yani hükümetin uygun 

biçimde atanmış ve yetki verilmiş organlarının kararları- hem görenek anlamına gelen 

muğlak bir terimdir. Görenek anlamında alındığında, hem alışkanlığa dayanarak bir 

şeyleri gerçekleştirme tarzlarını hem de bilinçli olarak seçilmiş ve değer verilmiş görgü 

ve adetleri kapsıyordu. Bir Antik Yunan polisinde siyaset bu yüzden hem kuramsal 

(anayasal dediğimiz şey) hem de kültüreldi (hem kamusal hem özel vatandaşlık 

normlarına dair, sürekli müzakereye tabi bir mesele). Politika kelimesi de “polise ait işler, 

güçler vs.” anlamında polis kelimesinden türetilmiştir.21 

Siyaseti ahlakla zenginleştirmek politikanın esas konusuydu. Dahası ahlakları 

bize ait olmayan doğa anlayışlarının da dahil olduğu radikal varsayımları içeriyordu. 

Mesela politika Aristoteles’e göre herhangi uygulamalı evrensel anlamında “siyaset” 

değildi, polisi spesifik olarak ilgilendiren meselelerdi ve onun yorumladığı haliyle polis 

sadece genel insana içkin, doğal, iyi hayat yaşama amacını elde ettiği doğal bir 

organizmaydı.22 Bu hayat siyasi faaliyetlerden biri olarak tanımlanıyordu ama tüm ahlaki 

ve felsefi faaliyetin üstündeydi, praksis ve theoria’nın ideal kombinasyonuydu. 

Arisoteles’in siyasi kurgusu bir nebzeye kadar kendi düşünce sistemine has bir teoloji 

                                                 
21     CARTLEDGE, s. 25. 

22     ARISTOTELES, (Çev: Furkan Aldemir), Say Yay., B. 1, Ankara 2011, s. 44. 
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içeriyordu ama sadece devlet teorisinden çok daha fazlasını kapsadığı için göze çarpacak 

ve diğerlerinden ayrışacak kadar Antik Yunandı.23 

Bugün siyaset doğal bir faaliyet ve daha temel fikir ve değerler üzerinden 

yargılanacak daha düşük seviye bir olgu değil, yapay ve resmi bir iş gibi görünmektedir. 

Antik Yunanlıların fikirleri daha farklı hatta zıt olamazdı. 

Polis’in siyasal haklara ve görevlere layık gördüğü kesimleri örgütleyerek 

oluşturduğu güç dışında ayrı bir ordusu olmadığı gibi aynı şekilde kendisine dışsal bir 

dini de yoktur: Polis, dinin ta kendisi olduğu gibi, yurttaşların ve yönettiği bütünün ta 

kendisidir. Tanrılar diniyle kuşatılmış olması polisle tanrılar arasında bir mesafe 

olduğunu göstermemekte, tersine bizzat polisin kendisinin tanrısal bir kutsallığa sahip 

olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, polis askeri bir birimdir ama bu birim polisin 

savaş dönemi örgütlenmesinden başka bir şey değildir. 

Polis, devletin kendisini ifade eder. Ancak bu polisi meydana getiren yurttaşların 

eşitliği anlamına da gelmemektedir. Bileşenlerinin matematiksel toplamına 

indirgenemeyeceği gibi ondan da soyutlanamaz. Polis içindeki toplumsal-sınıfsal 

mücadelelere bakıldığında; örneğin demos’un aristokratlara karşı mücadelesi 

aristokratlara karşıydı, polise karşı değildi. Bu yanıyla polis aristokratların yönetimi 

altında bile olsa, polisle aristokratik yönetim arasında bir mesafe vardı ve polis tam da bu 

mesafe sayesinde kendisini bütün bileşenlerine ait olarak sunabiliyordu. Tüm bu 

bileşenlerin toplamı olarak kendini sunabildiği ölçüde de polis aslında bileşenlerinden 

ayrı bir siyasal birim olarak yoktu ve özgüllüğünü de tam bu yokluğundan alıyordu. 

Polis; temel erek olan mutluluğu sağlayacak toplumsal siyasal birliğin ya da 

bütünlüğün ta kendisidir. Antik Yunan insanı için mutluluk hayatın amacıdır. Polis; 

mutluluğun düzen içinde sağlanması gereken bağlamdır. Yasalar da bu bağlamın 

                                                 
23  CARTLEDGE, s. 25. 
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mutluluğuna işaret eden bütünlüğün iradesinden başka bir şey değildir. Polis özellikle 

pozitif yasalar yoluyla yurttaşlarının mutluluğunu sağlamaya çalışır. Dolayısıyla 

mutluluğun ancak tümel olabileceği yani polisle birlikte var olduğu gözetildiğinde; 

yurttaşlara düşen, yasalar kendi aleyhlerine bir sonuç ortaya çıkarsa bile, yasaya kayıtsız 

koşulsuz itaat etmeleridir. Çünkü belirli bir tekillik çerçevesinde yurttaşın gözüne yasa 

kendisine kötülük yapıyor gibi gözükse bile gerçekte ona iyilik yapmaktadır. Yurttaşlar 

yasaya uygun davrandığı ölçüde polis yani devlet güçlenecek ve sağlığı anlamına gelen 

uyumu koruyabilecektir ki devlet, güçlü ve uyumlu bir birlik oldukça tümel mutluluğun 

cisimleşmiş hali olur. Sokrates’in de polisin her şey demek olduğuna dair inanışı 

mevcuttur. Polisin, yönetim şeklinin ne olduğunun bir önemi yoktur. Polisin yönetiminin 

ne olduğu; geçici ve değişken dünyaya aittir. Esas olan polisin ta kendisidir. İçinde 

yaşadığı toplumun aynası olan ünlü düşünür Sokrates de; polisi ne olursa olsun inanılması 

gereken, “en iyi” olarak görür. Bu nedenle sürekli korunup kollanması, gözetilmesi 

gereken mutluluğun ölçüsü olarak görülen şeydir.24 

Sokrates, yasa denildiğinde de bu poliste tezahür eden pozitif ve tanrısal iradeyi 

anlamaktadır. Ancak aynı Sokrates çepeçevre polislerden oluşan bir coğrafyada 

yaşamaktadır. Nasıl yönetiliyor olurlarsa olsunlar, ne kadar polis varsa; o kadar yasa 

bulunur. Polislerle bu örülü bu coğrafyada her bir polis, tümel polis karşısında tekil bir 

nitelik taşır; aynı şekilde yasalar da birbirine göre tekillikle maluldür. Eğer Sokratik 

düşünüşle sınırlı kalınacaksa ve bu düşünüş temel olarak bütünü gözetiyorsa bu düşünüş 

ölçeğinde önemli olması gereken, şu ya da bu polisin tekil karakteri, şu ya da bu poliste 

                                                 
24  Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal 

Düşünceler, İletişim Yay., B.: 4, İstanbul 2013, s. 34. 
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geçerli yasanın konumu değildir. Önemli olan şey doğrudan her birine polis dememizi 

sağlayan tümel nitelik polis ve yasa’dır.25 

1.4.1. Agora 

Agoranın etkili olduğu alan dünyevi işlerdir. Kentin merkezinde yer alan, asıl 

işlevi pazar yeri olan açık alanı tanımlar. Her kentin en hayati merkezidir ve kutsal yapılar 

çoğu zaman onun yakınında yer alır. Yunanistan'da din; tanrıyla kişisel bir ilişkiden çok 

dinsel törelere uymaktır ve evdeki ya da tapınaktaki günlük basit sunulardan, akşam 

yemeklerinde sunulan sıvı adaklarına, söylenen ilahilere kült üyeleriyle halkın iç içe 

katıldığı büyük bayramlara kadar yaşamın içine girmiştir. Tek uğraşları din olan insanlar 

olmadığı için zaman zaman herkes, erkekler, kadınlar ve çocuklar dini roller 

üstlenebilmektedirler. Bunun ne anlama geldiği ilerleyen kısımda ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır. 

Agora, yine de Yunan demokrasisinin bir mikro evreni gibidir. Agoraya gelmiş 

bir yurttaş, buradaki gruplar arasında dolana dolana şehirde neler olup bittiğini en son 

değişiklikleri, tartışma ve kavga konularını bunların taraftarlarını muhaliflerini, vs. 

hemen her şeyi öğrenme ve tartışma olanağına da sahiptir. Agora, söz, yasa ve gücün 

kentliler arasında dolaştığı, deyim yerindeyse değiş tokuş edildiği bir alandı. Aynı 

zamanda kentin tüm çeşitliliğinin de yan yana geldiği ve tüm bu çeşitlilik içinde 

eştitsizliklerin de görüldüğü bir alandı. Bu nedenle demokrasi karşıtları agoranın bu 

rahatsız edici görüntüsünü kendi iddialarını ispatlamak için kullanırdı. Demorasi karşıtı 

olan Aristoteles de Politika adlı eserinde; Agora ile Kamu meydanının ayrılmasını 

öneriyordu. 

                                                 
25  Ağaoğulları, s. 46. 
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Agora’da Aristoteles’in rahatsız olduğu bu çeşitlilikten bahsetmek gerekirse; 

Örneğin; bankerler ve para bozanlar masalarda işlem yaparlardı (Eski Yunanca’da 

“masa” anlamına gelen sözcük, modern Yunanca’da banka yerine kullanılmaktadır). 

Komedya şairi Euboulos’tan yararlanarak, Atina’da bir arada satılan şeylerin listesine 

bakarak, buranın atmosferini biraz olsun hissedilir, üzüm, incir, şalgam,elma, armut, 

davalar için şahit, mahkeme celp kağıdı, mahkeme giysisi, muşmula, gül, sakatat, nohut, 

ineğin ilk sütü, mersin çileği, ekşimik, oy sandığı, su saati, çan çiçeği, kuzu, su saati, 

iddianameler, kanunlar(Athenaios XIV. 640). Agora hakkında söylenecek pek çok şey 

söylenebilir.26 

1.4.2. Stoa 

Yunana özgü bir mimari olan stoa; gün boyunca aylaklık yapan, sallana sallana 

dolaşıp etrafı izleyen kalabalığın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmıştır. Üzeri 

çatı ile örtülmüştür. Saatler boyu sohbet edilebilecek kadar rahat ve gölgelidir. 

Buluşmalar için de havadar bir mekân sağlar. Bazı Stoa’lar, ek mahkeme salonu olarak 

hizmet vermiştir. Öyle ki Sokrates kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlamak için, 

agoranın kuzey batısında yer alan Kral Stoası’na gitmek zorunda kalmıştır. Günümüzde, 

bir tren yolunun böldüğü bu Stoa’ya; Drakon ve Solon’un kanunlarını içeren yazıtlar 

kazınmıştır. Daha kuzeyde olan Stoa Poikile, yani resimli stoa Atina'nın tarihindeki 

önemli anları ve efsaneleri betimleyen ve bu adı almasını sağlayan muhteşem duvar 

resimlerinin yanı sıra adını verdiği felsefe okuluyla da ünlüdür. Bu okulun kurucusu 

Zenon İÖ. 4. ve 3. yüzyıllarda burada ders vermiştir ancak eğlence bu kadarla da kalmaz. 

Zira Stoa kalabalığın toplanmasından yararlanan kılıç yutanlar, dilenciler, balık satıcıları 

                                                 
26  Hilary J. DEIGHTON, Antik Atina Yaşantısında Bir Gün (Çev.: Hande Kökten), B. 

3, Homer Yay. İstanbul 2016, s. 38. 
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ile şenlenir. Agora ve çevresinde birkaç Stoa daha bulunmakta ve bu mimari form Antik 

Yunan yaşam stiline mükemmel şekilde uymaktaydı.27

                                                 
27  Deighton, s. 34. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İNANÇ MESELESİ 

2.1. Genel Olarak 

Yunanlıların geleneklerinin ve adetlerinin kamu hukukuna etkileri bu incelemenin 

esas konularındandır. Antik Yunan edebi eserleri, gelenek ve adetlerin yansıdığı önemli 

alanlardan bir tanesidir. Fakat daha da önemlisi bu edebi eserlerin ve mitolojik hikayelerin 

kendileri de Yunanlılar için inanış ve kimliksel olarak kendilerini tanımlama biçimidir. 

Tanrıların Yunanlar için kendini tanımlama biçimi olmasının yanında, tanrıların 

dostluğuna tam olarak güvenmiyorlardı. Tanrılar; kıskançlardı ve çabuk öfkelenirlerdi. 

İyiliksever değillerdi. İnsanların hayatlarına müdahale etme nedenleri yoktu dolayısıyla 

insanların hayatlarıyla ilgilenmiyorlardı. Dolayısıyla insanların tanrıları harekete 

geçirmek için özel bir şeyler yapması gerekiyordu. Onların varlıklarına inanıyor ama 

olmalarını da istemiyordu. Çünkü insanlar tanrıların alay konusu olmaktan korkuyorlardı. 

Hatta alay konusu olmak bir yana onların nefretini çekmek insanların en büyük 

korkusuydu. Yaşamı daima onları yatıştırmakla geçiyordu. Peki tüm bunlar bir yana 

tanrılar nasıl memnun edilebilirdi? Ya da tanrıların insanların dünyevi işlerine yardımcı 

olmalarının yolu ne olabilirdi? Bazı söz öbeklerinin yan yana dizilmesiyle bu sorunun 

çözüldüğüne inanıldı. Sözcüklerden oluşan dua, istenilen başarıyı sağlamıştı, çünkü tanrı 

söylenenleri kuşkusuz duyduğu düşünülmüştü. Tanrının üzerinde etkisi olmuştu. Çünkü 

ondan daha güçlüydü. Çünkü tanrı karşı koyamamıştı. Öyleyse söz öbekleri aynen 

korunmalı ve devam ettirilmeliydi. Böylelikle dua; dededen babaya, babadan oğula 

sürekli tekrarlandı. Yazmayı öğrenince, dualar yazılmaya başlandı. Her aile ya da her 

dinsel aile, ataların kullandığı ve tanrıları kontrol altında tutan sözlerin bulunduğu dizine 
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sahip oldu. Dua, tanrıların vefasızlığı karşısında insanların kullandığı bir silahtı. Ama tek 

bir hecesi dahi değiştirilmemeliydi. Özellikle söylenen ritmi hiç mi hiç değiştirmemek 

gerekliydi. Yoksa tanrıların alay konusu olunabilirdi. Onlar yanlarına çekilemeyebilirdi.28 

2.2. Örnekler 

2.2.1. Mitoloji 

Tanrıların ilişkileri, hırsları, kıskançlıkları, etki alanları ve sorumlulukları; edebi 

eserlerin ve güldürülerin konusu olmuştur. Yunan mitolojisinin en önemli tanrıları, 

Olympos Dağı’nda yaşamaları nedeniyle “on iki Olymposlu” olarak adlandırılır. Temelde 

on üç önemli ve görece önemsiz tanrılar ve tanrıçalar vardır. Tanrıların en yücesi, 

gökyüzünü temsil eden Uranos ve Zeus’tur. Uranos, yeryüzünü temsil eden Gaia ile 

birlikte olur ve bu birliktelikten pek çok çocuk dünyaya getirir. Bunların en küçüğü 

Kronos’tur. Çocuk doğurmaktan bıkmış olan Gaia’nın isteğiyle, Kronos babasının üreme 

organını keser ve denize atar. Daha sonra Kronos, kız kardeşi Rhea ile evlenir ve 

kaderinde öz oğullarından birinin onu tahtından edeceğini bildiği için Rhea’dan doğan üç 

kızını ve iki oğlunu doğar doğmaz yutar. Rhea, oğlu Zeus’a hamileyken Girit adasına 

kaçar ve Zeus’u İda dağındaki bir mağarada dünyaya getirir. Bebeği nymphalara 

(perilere) emanet ederek orada bırakan Rhea, döndüğünde Kronos’a bir bez parçasına 

sarmış olduğu taşı verir ve Kronos yeni doğan oğlu olduğunu sanarak taşı yutar. Zeus 

büyüdüğünde, babasının yuttuğu tüm çocukları geri çıkartmaya zorlar. Daha sonra 

çocuklar hep beraber babasına karşı savaşıp onu yener ve yeraltındaki Tartaros’un 

                                                 
28  Coulanges, s. 162. 
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derinliklerine ebediyen hapseder. Daha sora Zeus kardeşleriyle ve ailesiyle güçleri nasıl 

paylaşacağına dair karara varırlar.29 

Zeus tanrıların tanrısı, tanrıların babasıdır. Gökyüzüne hükmeder. Şimşek ve gök 

gürültüsü tanrısıdır. Betimlenirken elinde şimşek demeti, asa ve kutsal kuşu kartal ile 

betimlenir. Zeus’u karısı ve kız kardeşi olan Hera’ya kadına ilişkin özellikleri atfedilir. 

Zeus’un karısı olduğu için tanrıların da kraliçesidir. Zeus’un kardeşi denizlerin tanrısı 

Poseidon, yunus ve üç adet ucu olan çatallı mızrak tutarken betimlenir. Afrodite ise aşkın 

ve güzelliğin tanrıçasıdır. Yarı çıplak tanrıça Daga, zaman zaman Eros ile tasvir edilir. 

Ara sıra ise elinde elma ile de tasvir edilir. Odysseia’da geçen hikayelerden birinde, 

Afrodite’in kocası olan demirci tanrı Hepaistos, karısı Afrodite’nin kendisini savaşçı tanrı 

Ares ile aldattığını öğrendiğinde, onlar için yatak altından tuzak tertip eder. Tuzaktan 

haberi olmayan Afrodite ve Ares birlikte olurlarken bir anda tuzağın içinde kalırlar. Bu 

tuzak içinde mahsur kalma olayı tanrılar arasında alay konusu yapılır. Hepaisyos Zeus ve 

Hera’nın demirci oğludur. Çoğunlukla dizinde kalkan tavlarken tasvir edilir; kafasında 

koni biçiminde başlık bulunur. Zeus’un kızı Athena aklın ve zanaatin tanrıçasıdır. Athena, 

bir yandan da Atina’nın koruyucusudur. Miğferi mızrağı ve kalkanıyla betimlenen 

Athena; kutsal kuşu baykuş ile tasvir edilir. Ayrıca göğsünde, aigis adında göğüslük taşır. 

Savaş zamanında insanlara yol gösterir ve zor durumda olanların yardım eder. Zeus ve 

Leto’nun oğlu Apollon ise, güneşin ve ışığın tanrısıdır. Çobanların ve sürülerin 

koruyucusu, kehanetin, zanaatin ve müziğin tanrısıdır. Kithara ile tasvir edilen tanrı, 

zaman zaman da defne ve yay tutarken de görülür. Zeus ile Hera’nın olan Ares ise, savaşın 

tanrısıdır. Zaman zaman çıplak tasvir edilse de genellikle savaş zırhı, miğferi, kalkanı ve 

mızrağı ile tasvir edilir. Artemis de, Apollon kız kardeştir. Gençlerin koruycusu olan 

                                                 
29  Lucilla BURN, Yunan Mitleri (Çev.: Nagehan Tokdoğan), Phoenix Yay., B.: 2, 

Ankara 2012, s. 17. 
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Artemis, avın ve ayın tanrıçasıdır. Zaman zaman geyiği ile betimlenen Artemis’in 

yanında oku ve yayı vardır. Asklepios, sağlığın ve şifanın tanrısıdır. Olgun erkek şeklinde 

tasvir edilir. Elindeki asanın üzerine bir yılan dolanmıştır. Zaman zaman adı Teleshporos 

olan bir çocukla tasvir edilir. Zeus ve Maia’nın oğlu Hermes; tanrıların habercisidir. Bu 

sebeple de ayağında kanatları olan sandaletlerle tasvir edilir. Diğer yandan da seyahat 

edenkerin, tüccarların ve zanaatkarların koruyucusudur. Kerykeion adı verilen yılanlı asa 

onun en büyük simgesidir. Helios ise güneş tanrısıdır. Kafasının üzerinde bulunan taç 

biçimsel olarak güneş ışınlarını simgeler. Zaman zaman gökyüzünde atlı arabasıyla 

dolaşır. Demeter ise, bereketin, tarımın ve evliliğin tanrıçasıdır. Aşı örtülü olarak tasvir 

edilen Demeter, buğday başakları tutarken tutarken tasvir edilir. Thyrsos, Kantharos 

Dionysos şarap ve bağ bozumu tanrılarıdır. Genellikle de üzüm salkımlarıyla tasvir edilir. 

Ayak uçlarında panter ile de betimlenir. Zeus ve Poseidon’un erkek kardeşi Hades; 

yeraltının ve ölüler diyarının tanrısıdır. Üç başlı canavar Kerberos’la tasvir edilir. Hygieia 

sağlık tanrıçasıdır. Hygieia; Asklepios’un karısıdır. Yine Asklepios gibi elinde tuttuğu 

phiale (bir tür kap) yılan beslerken betimlenir.30 

2.2.2. İlyada 

İlyada ilk kelimesinden itibaren Akhilleus’un öfkesini anlatır. Konusunun hakkını 

vermek gerekirse, edebi eserin yazarı Homeros, Akhilleus’a yoğun biçimde odaklanmak 

için (aslında İlyada’da tasvir edilmeyen ve Odysseia’da geri sarma yöntemiyle anlatılan) 

onu Truva’nın düşüşünü çevreleyen mythos ve efsane yığını arasından seçmiştir. Bu 

kahraman, ölümlü bir baba ve tanrısal bir annenin (Thetis) oğlu Teselya’lı Akhilleus’tir. 

Akhilleus’un öfkesini, eşi Helen’i almak için Truva’ya Dardanel (Hellespont) üzerinden 

                                                 
30  Lucilla BURN, Yunan Mitleri (Çev.: Nagehan Tokdoğan), Phoenix Yay., B.: 2, 

Ankara 2012, s. 98. 
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sefer düzenleyen, bütün Yunanlıların lideri Agamemnon’a yönelmiştir. Akhilleus’un 

öfkesini uyandıran, Agamemnon’un haksız kefalet isteğiyle, Akhilleus’un en sevdiği 

kadın esirini (Briseis) elinden alması ve bu yolla mühim kahraman konumuna zarar 

vermesi yoluyla ona hakaret etmesiydi. Ancak Agamemnon kavgayı kendisinin 

çıkarmadığını iddia etmişti. Kendi en sevdiği esirini (Chryseis) vermek zorunda 

bırakılmasına karşı, tanrıların müdahalesiyle verilmiş adil bir karşılıktı. Bu yüzden bütün 

destan kahramanların kadınlarını kaybetmelerine verdikleri karşılıkla ilgilidir çünkü bu 

kadınlara sahip olmaları kamu önündeki statülerini ölçmede belirleyicidir. Ozanın destanı 

seçici bir biçimde işlemesine izin verdiği ölçüde, sonuca Akhilleus ve Akhilleus’un tek 

bir dövüşte parçalara ayırdığı ve cesedinin korkunç bir şekilde kirletildiği Truva 

kahramanı Hektor’un babası arasında uzlaşmaya vararak ulaşır. Ancak Truva düşmekte 

ve Helen geri alınmak üzeredir… Siyasi açıdan bakıldığında her şey başka şeylerle 

ilgilenen ozanın eline bırakılmış gibidir. 

2.2.3. Odysseia 

Truva Savaşının siyasi sonucunda belirleyici olan Truva atı fikrinin sahibi; 

Odysseia’nın aynı isimli kahramanıdır. Kahramanla aynı adı taşıyan destan; Truva 

savaşından geri dönüş yolunda Odysseus’un Batı Anakara Yunanistanı’ndan çok uzaktaki 

seyahatlerini ve çektiği eziyetleri anlatır. Truva’daki İthaka adındaki bu küçük dağlık ada 

krallığına ve sadık eşi Penelope’ye dönmesi on yılını almıştır. Odysseus’un en önemlisi 

Truva atı olan “çok sayıda numarası” edebi teamüllerle biçimlendirilmiştir. Ancak 

savaşmak için sayısız “eza çektiğinden de” bahseder. Bunlar arasında her şeyden önce 

güçlü tanrı Poseidon’dan gelenler vardır. (9. Kitapta tanrının canavar oğlu tek gözlü 
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Kyklops’u kör etme sahnesi hafızalara kazınmıştır. Diğer yandan Odysseus Athena’da 

büyük bir tanrısal destek bulur ve sayesinde yuvasına -bir başına- dönebilir.31 

2.3. Mitoloji ve Edebi Eserlerin Halktaki Karşılığı 

Gerçekliği son derece şüpheli olan ama içerisinde gerçeğin de bulunduğuna çok 

az şüphe olan bu hikayelere inanan ve nesilden nesile aktaran insanlar kandırmaca 

yaratma amacında veya kötü niyetli değillerdi; hakikate ulaşmak için o zamana dek 

uygulanagelmiş yöntemi takip ediyorlardı. 

Mitolojinin ve doğa kanunlarını aşan bu hikayelerin inanılması güç olması, 

bugünün toplumunda hakikate ulaşmada yöntem olarak; bilimsel yönteme 

inanılmasından kaynaklanmaktadır. Bugün yaşadığımız toplumda hakikatin bilimsel 

yöntemin dışında; aşkın varlıkların emir ve talimatlarında olduğuna inananlar da vardır. 

Belki de çok uzak gelecekte hakikate ulaşmak için daha elverişli bir yöntem olduğuna 

inanılırsa bilimsel yöntem de terk edilebilir. Böylesine bir durumda da bugünün bilimsel 

yönteme inanmamız; gelecek kuşakların ilgisini çekecektir. Fakat bu çıkarıma dahi 

bilimsel yöntemle ulaşmamız; hakikate ulaşmada daha iyi bir yol hayal edemememizden 

kaynaklanmaktadır. Aksi takdirde geçmişi heyecanlı masallar olarak kabul edip, Yunan 

hayatında neden mitlerin olduğunu anlayamayız. 

İnançların ve yasaların karşılaştırılarak yapılan çıkarımda, din; Yunan ailesini 

oluşturur, evliliği ve baba otoritesini (autorite paternelle) yerleştirir, akrabalığı belirler, 

miras ve mülkiyeti ortaya çıkarır. Aileyi genişleten ve yayan din, aile içinde olduğu gibi 

sitede de hüküm sürer. Eskilerin idare ve özel hukuku denilebilecek kurumlarını kurar. 

Sitenin ilkelerinin, kurallarının, göreneklerinin, yetkili mercilerin kaynağı dindir. Aynı 

                                                 
31  Cartledge, s. 40. 
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zamanda, bu eski inançlar değişime uğrar ya da kaybolur, değişimle beraber özel hukuk 

ve idare hukuku kurumları da değişime uğramak zorunda kalır.32 

Dinin kendisi de Antik Yunan için yıllar içinde birikmiş kültürün ürünüdür.  Antik 

Dünya için din ile kültür arasında kesin bir kategorik ayrım bulunmamaktadır. Eski şair 

ve sanatçılar içinde yaşadığı topluma hitap edebildiği sürece kabul görürler. Kabul 

gördükten sonra da ortaya çıkardıkları tanrı imgeler; hitap ettikleri toplumun canlı 

karmaşasından kaynaklanmış olurdu. Böylelikle toplumun inancına yeni bir biçim 

vermekte, tanrıları çağdaş yaşama uygun hale getirirlerdi. Tanrıların giderek insana ait 

özelliklere sahip olmaları, şairlerin tanrıları çağdaş yaşama uyarlamalarından 

kaynaklanmaktaydı.33 

Kimi Yunanlar ise mitleri ya yaşlı saf kadın masalları olarak görüyor ya da 

gerçekleşmesi zor olağanüstülükler karşısında, tarihsel gerçeklik ve uydurma sorununun 

anlamı olmadığı yönündeki tavrını koruyordu.34 

Kültürel birlik sağlayan mitlerdeki, insanların gündelik tecrübelerinden uzak 

kabuller doğru veya yanlış değildi. Ayrıca yalan da değildi, çünkü mitleri aktaran, 

aktardığı mitlerden bir kazancı yoktu ve yarar sağlamıyordu. Çıkar gözetmeyen bir 

aldatmaca, yalan değildir. Bu sebeple mit doğru veya yanlış değildi. Bugüne uyarlamak 

gerekirse bilimsel yöntem açısından profesyonel otorite tarafından doğrulanmasa veya 

yanlışlanmasa, Einstein doğru veya yanlış yalancı olmazdı.35 

                                                 
32  Fustel De COULANGES, Antik Site (Çev.: İsmail Kılınç), Epos Yay., B.: 1, Ankara 

2011, s. 12. 

33  Bkz. Ayrıntılı bilgi için Bonnard, İlyada’dan Panthenon’a, C.: I, s. 170 vd. 

34  Paul VEYNE, Yunanlar Kendi Mitlerine İnanmış Mıydı? (Çev.: Mehmet Alkan), 

Alfa Yay., B.: 1, Temmuz 2016, s. 65. 

35  Veyne, s. 68. 
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Aristokrat kesim, mitler konusunda takınacağı tutum hakkında tereddütlüydü: ya 

halkın mitlere inanma konusundaki saflığını paylaşmak ya da saflığın bir sonucu bu 

küçük düşürücü bu boyun eğmeyi kendi adına reddetmek.36 

Kendini yetiştirmiş kişiler, filozofların istisnalar hariç büyük bir kısmı tanrıları 

eleştirmiyordu. Daha çok onlarda, tanrısal yüceliğe uymayan kısımların varlığını 

araştırıyorlardı. Din açısından yapılan eleştiri, Tanrı düşüncesini batıl inançlardan 

arıtmayla ilgiliydi.37 

Saflığa, kuşkuculuğa ve inanılması çok da kolay olmayan olaylara konu olan mit; 

zamanla yanlış anlaşılmalara karşı özenle bahsedilmesi gereken bir konu olmuştur. Bu 

konulara girildiğinde şairler, filozoflar, yaşlılar kesin konuşmaktan kaçınırlar; 

düşüncelerini, “deniliyor ki…”, “mite göre” şeklinde dile getirirler. Buna karşın aynı 

efsanenin bir başka yerinde oldukça kesin ifadelerle konuşabilirler.38 

Mitoloji karşısında oldukça kuşkulu davranan Aristoteles ve Polybos, 

konformizm veya siyasi taktik ve pozisyonlar nedeniyle, rüzgarın kralı Aisolos’e 

inanmamışlar, yine de reddetmek uğruna uğraş vermemişler, fakat aşırılıkları 

uyarlamışlardır. Uyarlamaya çalışmalarının nedeni; kendilerince uyarlamaya çalıştıkları 

mitlerin güvenilmemesi gereken mitler olmamalarındandır. Mitleri reddetmediler. Çünkü 

mitlerin tarihsel karşılıktan tamamen yoksun olduğuna hiçbir zaman inanmadılar. Mit 

antik dönemde, iki dogma ile kabul görür: hiçbir mit başı ve sonu itibarıyla tümden 

uydurmaca olamaz. Çünkü anlatılagelen hikayeler gerçekte yaşananların aynasıdır. 

Gerçek ve yansıma ne kadar iç içe geçse de hiçbir zaman birbirinin aynısı olamaz. Aynı 

zamanda anlatıcıyı da araya sokar. Mitleri eleştirmek daha ziyade yanlışığını ortaya 

                                                 
36  Veyne s. 73. 

37  Veyne, s. 89. 

38  Veyne, s. 114. 
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koymak değil, daha çok ondaki gerçeğe uygun olan şeyi bulmak demekti. Çünkü gerçek 

etrafında bir çok ekleme ile kaplıydı ve bunlardan sıyrılmalıydı.39 

Yani mit, hakikatin bir benzemesi, gerçeğin deformasyonuydu. 

Tıpkı Dürziler’in; leoparın oruç tutmasına inandığı halde ondan sakındığı gibi, 

Yunanlılar da mitlere bir yandan inanıyor bir yandan da inanmıyorlardı. Ondan destek 

aldıkları zaman inanıyor, çıkarları kalmadığında vazgeçiyorlardı. Yanlışlık 

çıkarcılıklarından ziyade inanışlarındadır: çünkü bilginlerin yadsıdığı, yarı cahil olanlara 

ait batıl inanıştan başka bir şey değildi. Bununla birlikte çelişkili hakikatlerin.40 

2.4. İnançsızlığa Karşı Kanunları Uygulamak 

2.4.1. Politik Yaşam - Din İlişkisi 

Yunan şehri insanın olduğu kadar tanrıların da şehriydi. Bir antik Yunanlı için her 

şey, erken dönem entelektüellerinden Thales’e göre (onun söylediği rivayet ediliyor), 

“tanrılarla doluydu.” Dahası Yunan dini, Roma dini gibi ideolojik olarak özel alana 

değil, kamusal alana vakfedilmiş sistemdi. Ancak insanlar ve tanrılar arasındaki ilişki 

hiçbir zaman salt ve sadece tek yönlü olmamıştı. Protogoras’ın; “İnsanın her şeyin ölçüsü 

olduğu” yönündeki ünlü özdeyişi, insan ve şehrin kabul gören varoluş ve refahını süren 

tanrılara borçlu olduğu ölçüde tanrıların statü ve itibarlarını da insana borçlu olmasını 

yeniden değerlendiren karmaşık bir iddiayı kabul ediyordu. 

                                                 
39  Veyne, s. 120. 

40  Veyne, s. 172. 
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Tanrılara gösterilmesi gereken, saygı içerisinde sınırları belirleyen, insan şehriydi. 

Bunu en bariz şekilde umumi kurban ve komünal şölen aracılığıyla ama en önemlisi 

inançsızlığa karşı kanunları uygulayarak yapıyordu.41 

Yunanistan’da siyasi eylem doğrudan, aracısız ve katılımcıydı. Diğer yandan, 

katılma yetkisi verilenler kategorisi, modern standartlara göre oldukça kısıtlıydı. Hiçbir 

farklılık kaçınılmaz maddi ya da teknolojik faktörün salt işlevi değildi. Daha ziyade 

düşünülüp taşınılmış siyasi seçimin sonucuydular. Yani gündelik Yunan siyasi 

pratiğindeki Antik Yunan siyaset teorisi vurgusu, devlet müdahalesinin tersine, 

özdenetimle ve kendine yardımın arzulanabilirliğine ve zorunluluğunaydı. Kendilerini 

din kurallarına göre kontrol edebildikleri varsayılırsa vatandaşlar diğerlerini yönetebilirdi 

ve onlara yönetme yetkisi veriliyordu – sırf fiziksel anlamda yabancıları değil, kendi 

eşlerini, çocuklarını ve diğer haklarından mahrum bırakılmışları da. Kendini kontrol 

edememe normlara uygun davranışın komünal olarak tanımlanmış sınırlarını aşmaya 

kadar giderdi. Bu tip bir had aşımı şiddet eşlik ettiğinde hem gayriresmi yollardan kınanır 

hem de resmen hubris (Tanrılara karşı gelme derecesinde kibirle hareket etme) en üst 

düzey vatandaşlık suçu olarak cezalandırılırdı.42 

Helenizmin sembolik merkezi Delphoi’de Apollon tapınağındaki ünlü “kendini 

bil” ve “hiçbir şeyde aşırılığa kaçma” yazıları en güçlü anlamıyla siyasi salıklardı. 

Zorunlu olarak merkezsizleşmiş ve kişisel denetim konusunda cemaat metaforlarıydı. 

Daha gerçek anlamıyla kendine yardım biçiminde özdenetim kurumsallaşmış kanun 

                                                 
41  Cartledge, s. 22. 

42  N. R. E., FİSHER, Hybris: A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 

Greece, Warminster 1992, s. 86. 
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yürütme organlarının tümden ya da kısmi yokluğunun bir işleviydi.43 Mesela Atina’da 

başsavcılık makamı olmadığı gibi yargılananlar şehir Halk Mahkemesine getirilirken 

herhangi bir kararın pratikte yürütülmesine bakacak, kolluk kuvvetinden yoksundu. Bu 

kurumsal zayıflık vatandaş özerkliği kadar kişisel özerkliğin de içkin değerine vurgu 

yapılarak tamamlanıyor ve bir dereceye kadar ideolojik olarak onun yerine geçiyordu. 

Olumsuz açıdan bakılırsa, devlet ve temsilcilerinden ayrı bir sivil toplum yoktu; 

stasis’e (iç çatışmaya) karşı resmi kamusal hoşgörü diye bir kavram ve böyle bir kavrama 

dayanacak ilkelerle itiraz edecek kimse yoktu (bkz. En ünlü örneklerinden Sokrates’in 

davasının gösterdiği üzere). Her şeyden önce yukarıda gösterildiği üzere haklar yoktu. 

Elbette Antik Polis’in mutlak devletsizliğinin görece istisnaları vardı. Ancak ideal tip 

olarak geçerliliği bir yandan pratikte ve diğer yandan idealleştiren teoride mutlaklaştıran 

istisnalar olarak Platon’un Devlet’i ve Yasalar’ı tarafından olumlanıyordu.44 

Politik yaşamın tam bir plan içinde kutsallıktan çıkarılması, insanlarla ilgili işlere 

göre uzak duran ve siyasi iktidarın kararsızlıklarına artık doğrudan doğruya bağlanmayan 

resmi bir dine karşılıktır. Bununla birlikte, politik şeflerin açıklığı ve vatandaşların 

bilgeliği ne olursa olsun, meclis kararı, temelde saydam olmayan bir geleceğe dayanır ve 

insan zekâsı bunu tümüyle kavrayamaz. Buna göre; başka yöntemlerle ve olası tüm 

ölçüler içinde denetimi güvence altına almak önemlidir. Böylece gelecek hakkında alınan 

kararlar; insanların olanaklarıyla değil, ritüellerin etkinliği ile yürür. Sitenin kurumlarını 

yöneten politik akılcılık, kuşkusuz hükümetin eski dinsel yönetimlerine karşı çıkar, ama 

yine de kökten dışlamaz. 

                                                 
43  Wilfried NİPPEL, Public order in Ancient Rome, Cambridge University Press, P.: 

1, Melbourne 1995, s. 78. 

44  Cartledge, s. 25. 
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Kökten dışlanamamanın nedeni ise kültüreldir. Çünkü aslında dinsel yönetim 

toplumsal hayatın içine nüfus etmiştir. Politik akılcılık denilen şey ise bu kültürün 

kurumsallaşmasının sonucunda doğmuştur. Bu nedenle bu kurumsallaşmanın 

incelenmesi için öncelikle toplumun gündelik yaşamının incelenmesi gerektiğini 

düşüyorum. 

2.4.2. Ahiret İnancı 

Yunanlılar, bedenin canlılığı sona erdiğinde ruhun da onunla birlikte sona erdiğini 

düşünmemektedirler. Ölümü varlığın dağılıp gitmesi olarak değil, basit bir yaşam 

değişikliği olarak kabul ettiler. Yunanların eski inanışlarına göre ruh, bugünkü dünyaya 

yabancı bir dünyada ikinci var oluşunu geçirmeyecektir. İnsanların yanında kalacaktır ve 

toprak altında yaşamaya devam edecektir. Bedenle doğan ruhu, ölüm ayıramazdı; mezara 

onunla kapanacaktı.45 

Defin törenleri bir bedenin mezara konulurken yaşayan bir şeyin de konulduğunu 

gösterir. Vergilius, Polydorus’un defin merasimi şöyle sona erdirir: “Mezara ruhu da 

kapatacağız”. Bu sözlerin aynısı, Ovidius ve Plinius’da da vardır. Bu ifadeler inanışın dil 

aracılığıyla gelecek kuşaklara taşınması ve dönemdeki nesillere geçmiş nesillerin 

tanıklığını yapması açısından önemlidir.46 

                                                 
45  Coulanges, s. 18. 

46  Ovidius, Fastes, V. 451, Plinius Lettres, VII, 27. Vergilius, Aen., III, 67. Vergilius’un 

betimlemesi boş mezarlarla ilgilidir; bir akrabanın bedeni bulunmayınca, yapılan 

törenle gömme törenlerinin hemen hemen hepsi yapılıyordu ve beden yoksa da ruh 

mezara gömülmüş gibi yapılıyordu. Euripides, Helen, 1061, 1240. Scholiast. Ad 

Pindaros, Phtic., 284, Vergilius, VI, 505; XII, 214. Akt. Coulanges, s. 25. 
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Günümüzde ölen kişinin mezarda ruhen yatacağı düşünmeyenler de bile bu 

alışkanlığı sürdürmektedir. Antik çağda ölenin ruhunun dünyada kaldığına öyle 

inanılıyordu ki, giysi, vazo, silah gibi ihtiyaç duyduğu varsayılan nesnelerle birlikte 

gömülüyordu. 

Şair Pindaros, bir dizesinde; Phryksos’un, Yunanistan’ı terk ettikten sonra 

Kafkasya’ya gitmesinden bahseder. Bu ülkede ölür ama öldükten sonra her ölenin istediği 

şekilde Yunanistan topraklarına gelmek ister. Kuşkusuz ruh, yurt toprağını, aile 

mezarlığını özlemiştir, ama bedenin kalıntılarına bağlı olduğundan, onlar olmadan 

Kafkasyayı terk edemezdi. 

İşte bu inançlardan mezar gerekliliği ortaya çıkar ve kurumsallaşır. Ruhun, ikinci 

yaşamına ev sahipliği edecek olan yerin altında kalması için ruhun içinde bulunan 

bedenin Yunan toprağına gömülmesi gerekiyordu. Mezarı olmayan ruhun kalacak yeri 

olmazdı. Dolaşıp dururdu. Başıboş gezerken yorulur ve dinlenmek isterdi, ama evlatları 

tarafından beslenmediğinden besine ihtiyaç duyardı ve besin için dolaşıp durması 

gerekirdi. Ölenin ruhu mutlu olmadığından, zararlı olurdu. Bedenine; mezar vermesi 

hakkında uyarma amacıyla yaşayanlara acı ve hastalık verir, ekinlerini kasıp kavurur, iç 

karartıcı görünüşlerle korkuturdu. İşte hayaletlere inanış böyle ortaya çıktı. Antik çağda 

mezar olmazsa ruhun sefil olacağına ikna olunmuştu. Cenaze töreni, acının yakınlarla 

paylaşılması için değil; ölünün dinlenmesi ve mutluluğu içindi.47 

Eski sitelerde bazı suçlular, korkunçluğuyla namlı; mezardan yoksun bırakma 

cezasına çarptırıldı. Böylece ruh cezalandırılıyor ve sonsuz bir işkenceye mahkûm 

ediliyordu. 

                                                 
47  Odyssea, XI, 72. Eurupidies, Troad., 1085, Herodotos, V, 92. Vergilius, VI, 371, 379. 

Horatius, Odes, I, 23. Ovidius Fast., V, 483. Plinius, Epist., VII, 27. Suetonius Calig., 

59, Servius, ad Aeneid., III, 68, Akt. Coulanges, s. 32. 
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Antik kuşakların ilk düşüncesi, insanın mezarda yaşadığı, ruhun bedenden 

ayrılmadığı, kemiklerin gömüldüğü bu toprak parçasında ruhun yerleştiğiydi. İnsanın 

önceki yaşamı ile alacağı vereceği yoktu. Mezarda onu ödül veya işkence beklemiyordu. 

Toprak altında yaşayan varlık dünyadan yeterince uzaklaşmamıştı. Dolayısıyla yılın 

belirli günlerinde mezara yemek götürülürdü. Vergilius ve Ovidius kendi yaşadıkları 

döneme kadar inançlar değişmiş olsa da görenek olarak değişmeden kalan bu töreni 

betimlerler. Mezarın ot ve çiçek çelenkleriyle süslendiği ve pasta, meyve, tuz konulduğu, 

süt ve şarap kimi zaman da kurban edilen hayvanların kanlarının mezara döküldüğü 

anlatılır.48 

Eğer cenaze yemekleri verilmezse, ruhlar hemen mezarlarından çıkarlardı. Sessiz 

gecede inledikleri duyulurdu. Yaşayanlara dine aykırı ihmallerinden dolayı sitem 

ederlerdi. Onları cezalandırmak isterler, hastalık yollarlar ya da toprağı verimsiz 

kılarlardı. Cenaze yemeklerinin düzenlenmesi için geride kalanların başlarına musibet 

yollarlardı. Kurban sunma ve içecek ikram etme ölenlerin ruhlarını yeniden mezara 

döndürürdü. Böylece ilahi özelliklerini geri kazanırlardı. Ancak ölenler mezara 

döndüklerinde barış ve huzur vuku bulurdu. 

İhmal edilen ölenin geride kalanları rahatsız etmesi gibi; ardından usulüne uygun 

olarak tapınılan ölen de koruyucu tanrı olurdu. Kendisine yiyecek getirenleri severdi. 

Onları korumak için insanların işlerine karışmaya devam eder, kendisine atfedilen rolü 

sık sık oynardı. Her ölü gibi güçlü ve etkin olmayı bilirdi. Ona dua edilir desteği ve 

himayesi istenirdi. Bir mezarla karşılaşıldığında durulur ve “insan, yeraltındaki tane 

bana yardımcı ol”49 denilirdi.  

                                                 
48  Vergilius, Aen., III, 300 et ssq: V, 77. Ovidius Fast., II, 540 Akt. Coulanges s. 32. 

49  Aeskhilos, Choeph., 122-135, Akt. Coulanges, s. 34. 
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Yunanlıların evinde tanrıları simgeleyen sunaklar olurdu. Sunağın üstünde daima 

biraz kül ve köz bulunurdu. Ev sahibi için ateşi gece ve gündüz canlı tutmak kutsal bir 

zorunluluktu. Evde ateşin sönmesi uğursuzluk anlamına gelirdi. Ateş akşamları külle 

kaplanarak sönmesi engellenirdi. Sabah olduğunda ilk yapılacak olan ateşi 

canlandırmaktı. Ne zaman aile tümden ölüp giderse, ateş de sunaktan kaybolup giderdi, 

sönmüş ateş, sönmüş aile eskilerde aynı anlama gelen deyimlerdi. 

Ölülere tapınmanın ilk kurallarından biri, herkesin kendisine kan bağı olanlara 

tapınmasıydı. Dini bakımdan cenaze törenleri kan bağı olan akrabalarca gerçekleştirilirdi. 

Belirli dönemlerde yinelenen cenaze yemeğine ise, aile üyeleri katılır ve yabancı kimseler 

alınmazdı.50 Ölünün kendisine sunulan armağanı sadece ailesinden birinin elinden kabul 

edeceğine inanılıyordu. Tapınmayı kendisinden sonra gelen kuşaklardan istiyordu. 

Tapınmada aileden olmayan bir insanın varsa, manilerin huzuru kaçabilirdi. Yasa da 

yabancının mezara yaklaşmasını yasaklıyordu. Mezara kazayla dokunulması dahi 

günahtı. Bu günahtan arınmak için ölünün ruhunu sakinleştirmeli ve kendini de 

arındırmalıydı. 

Her ailenin mezarlığı vardı. Bu mezar, genelde eve yakındı ve kapıdan uzakta 

değildi. Böylece, “erkek çocuklar evden çıkarken ya da eve girerken babalarıyla 

karşılaşıyor ve her keresinde de onlara yalvarıyorlardı”.51 Ata kendi sülalesinin 

yakınında oluyor; görünmüyor, fakat her daim hazır vaziyette ailenin parçası olmaya 

devam ediyordu. O, ölümsüz, mutlu, ilahi ata, dünyada bıraktığı ölümlülerle ilgileniyor, 

onların ihtiyacını bilip ve zayıflıkları tolere ediyordu. Yaşayan, çalışan kişi kendi yol 

                                                 
50  Cicero, De legib., II, 26. Varron, De ling. Lat., VI, 13: Ferunt epulas ad sepulcrum 

quibus jus ibi parentare. Gaius, Iı, 5, 6: Si mortui funus ad nos pertineat. Plutarkhos, 

Solon Akt. Coulanges s. 37. 

51  Euripides, Helen, 1168, Coulanges s. 37. 
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göstericisine sahip oluyordu; bunlar babalarıydı. Zorluklarla karşılaşıldığında atalarının 

antik bilgeliklerini yardıma çağırıyorlardı. Üzüntü anında onlardan teselli, tehlikede 

olduklarında destek, bir hatadan sonra da bağışlanma isterlerdi. 

2.4.3. Ocağa Tapınma, Yakma ve Söndürme Tapınma Ritüelleri 

İnsan, ocağına dua etmeden evinden çıkmazdı. Eve döndüğünde, daha eşini 

görmeden ve çocuklarını öpmeden öncelikle ocağının önünde eğilir ve yardım dilenirdi.52 

O halde, ocağın ateşi ailenin tanrısıydı. Ateşe tapmak çok basitti. İlk kural sunak üzerinde 

daima koyulaşmış kömürlerin olmasaydı, çünkü ateş sönerse tanrının varlığı da son 

bulmuş olurdu. Günün kimi saatlerinde, ateşin üstüne ot ve odunlar konurdu. Tanrı 

böylelikle kendini harlanan alevle gösterirdi. Tanrıya kurbanlar sunulurdu, her kurbanın 

özü kutsal ateşi sürdürmek ve canlandırmak, Tanrının bedenini beslemek ve geliştirmekti. 

Bu nedenle her şeyden önce odun verilirdi, sonra da sunak üzerinde Yunanistan’ın yakıcı 

şarabı, yağ, buhur ve kurbanların yağı dökülürdü. Tanrı bu hediyeleri kabul ederdi. Mutlu 

ve neşe içinde sunak üzerinde yükselir ve kendine tapınanı ışınlarıyla aydınlatırdı. Ateş 

yükseldikten sonra ise yardım dileme zamanı gelirdi. Duanın ilahisi insanın yüreğinden 

gelmeliydi. 

Kuşkusuz polisin kabilesel kökenlerini kavramak bakımından en öğretici 

örneklerin başında prytaneion örneği gelir. Prytaneion, ocağında kutsal ateşin yandığı 

şehir ya da devlet konağı daha özel olarak siyasal konaktı. Aristoteles, Solon öncesi 

dönemde bütün arkhonların burada oturduğunu belirtir. Sözcüğün köküne bakıldığında 

“başkanın evi” anlamında prytanis ile ilişkili olduğu anlaşılır. Yeni bir koloni yani yeni 

bir polis kurulacak olduğunda, göç eden kişiler yanlarında bu kutsal ateşten alır ve 

                                                 
52  Cato, De re rust., 2. Euripides, Hercul. Fur., 523 Coulanges s. 52. 
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gittikleri yerde öncelikle bu ateşle yeni bir ateş ya da ocak yakarak burayı işaretler ve yeni 

bir polisin inşasına girişirlerdi. 

O ateş ya da ocak yanmadan önce orası henüz bir polis kurulmadığı için bir kaos 

dünyası iken ateşle birlikte artık orası, kendiliğinden tanrısal ve içkin bir düzenliliğe 

çevrilerek bir kosmos’a, yani düzenlenmiş kaotik olmaktan çıkmış bir alana dönüşürdü. 

Ateşin işaretlediği bu alan aynı zamanda yeni polisin de merkezi olurdu. Öyle ki polis 

sözcüğü ilk zamanlarda sadece tepedeki kenti ifade ederdi. Bunun dışındaki yerleşime ise 

asty adı verilmektedir. Bazı polislerde kullanılan akropolis sözcüğü işte bu yüksek kenti 

anlatmaktadır. Polisin temel tapınaklarının ya da kült merkezlerinin ve en önemlisi 

prytaneionun bulunduğu alandı.53 

2.4.4. Yemek Ritüelleri 

Yemeği yöneten ekmek pişiren ve yiyecekleri hazırlayan da tanrıydı.54 

Hazırlayanı tanrı olduğu için de yemek yemeden önce ve yedikten sonra dua edilmeliydi. 

Yemeğe başlamadan önce sunak üzerine yiyeceklerin ilk lokmaları konulur, kutsal kabul 

edilen şarap içilmeden önce, sunak masasına serpiştirilirdi. Bu tanrının payıydı. Tanrının 

varlığı ve yiyip içtiği hakkında kuşku duyulmazdı. Şayet o, sunulan yemeklerle 

beslenmeseydi alevin bu kadar büyüdüğünü göremeyeceklerini düşünürlerdi. Yemek 

insan ve tanrı arasında paylaşılmıştı. Birlikte yemek yiyenler inanç birliğine 

giriyorlardı.55 Zamanla inançlar unutulsa bile akıllardan çıkan eski inançlar, geriye 

görenek, töre bırakılırdı. İmansız kimseler bile bu kültürden bağımsız değildi. 

                                                 
53  Ağaoğulları, s. 27. 

54  Ovidius, fastes, VI, 315 Coulanges s. 37. 

55  Plutarkhos, Ouest. Rom., 64; Comm. Sur Hesiode, 44. Hymenes Homer., 29, 

Coulanges s. 34. 
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2.4.5. Mülkiyet Hakkı 

Antik Yunan’ı iyi bilen Servius ölülerin eve gömülmesinin eskilere dayanan bir 

gelenek olduğunu söyler.56 Ölülere tapınmayla sunak arasında kutsal bir ilişki vardır. 

Evdeki ocağın, ilk başta, ölülere tapmanın bir simgesi olduğunu, ocak taşının altında bir 

atanın yattığını, ateşin de ataya saygı duyulup ona tapınma amacıyla yakıldığını ve ölünün 

ateşin içinde yaşamını devam ettirdiğini düşünebiliriz. 

Antik inanışta tapınma, tanrılarını fiziki doğadan seçmiyor, insanın kendinden 

seçiyordu. Tapınılan, bedeni canlandıran ve yöneten, ahlaki ve düşünen güç olarak antik 

dindi. 

Bu antik dini tarihin diğer zamanlarında ortaya çıkan diğer dinlerle kıyaslamamak 

gerekir. İnsanlar bir dini, son birkaç yüzyıldır iki şartla kabul etmektedir: ilki, tek tanrılı 

olunması, ikincisi ise dinin herkese hitap etmesidir. Ama antik Yunan dini, bu iki 

koşuldan hiçbirini yerine getirmiyordu. İnsanlar tek bir tanrıya tapınmıyor ve tanrılar da 

bütün insanların kendisine tapınmasını kabul etmiyordu. Tanrılar tüm insanlığın tanrıları 

gibi tasavvur edilmiyorlardı. Ne -en azından- büyük bir kastın tek tanrısı olan Brahma’ya 

ne de Panhelenik Zeus’a benziyorlardı. Bu ilkel dinde her aile sadece bir tanrıya 

tapabilirdi. Din sadece o evin diniydi.57 

Bu din her evin sınırları içinde kapalı kalırdı. Tapınma kuralları kamusal değildi. 

Aksine tüm törenler gizli tutulurdu. Sadece ailenin içinde yapılan törenler yabancılardan 

saklanırdı.58 Ocak evin dışına veya evin dışından görülebilecek bir yere yerleştirilmezdi. 

Yunanlılar ateşi, yabancılardan koruyarak evin “çitinin/duvarının” arkasına gizliyorlardı.  

                                                 
56  Servius in Aeneid., V, 84: VI, 152. Voy. Platon, Minos, s. 315, Coulanges s. 39. 

57  Arif Müfid MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., B.: 10, 

Ankara 2014, s. 143. 

58  Isaeos, VIII, 17, 18, Akt. Coulanges, s. 62. 
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Her ev dini için aynı tek düze kurallar veya ortak tören yoktu. Her aile, inanış 

ritüelleri konusunda tam anlamıyla bağımsızdı. Hiçbir dış güç tapınmayı ve inançları 

düzenleme yetkisine sahip değildi. Babadan başka rahip yoktu, ruhban olarak hiçbir 

hiyerarşi tanımlamıyorlardı. Her ailenin kendine özgü törenleri, bayramları, dua 

okuyuşları ve ilahileri vardı.59 Baba, dini yorumlayan kişiydi ve evin dini otoritesiydi. 

Dinini öğretmekle de görevli olan baba sadece evin büyük oğluna öğretebilirdi. Aile ev 

dininin en önemli bölümünü oluşturan töreleri, dua terimlerini, şarkıları kimseyle 

paylaşmazdı. Yabancılara anlatması yasak olan tüm bunlar kutsal mülkiyet anlayışının 

bir parçasıydı. 

Mülkiyet, çevremize bakmakla hakkında bir düşünce edinemeyeceğimiz 

kurumlarından birisidir. Mülkiyet hakkı bugünün ilkelerinden farklı ilkeler üzerinde 

kurulmuştur. 

Yunan toplumlarında, eski zamanlardan beri, ev dini, mülkiyet hakkı ve aile güçlü 

şekilde kurulmuştur. Başından beri, bu üçü arasında da açık bir ilişki kurulmuş ve 

birbirlerinden ayrılamaz hale gelmişlerdir. Özel mülkiyet düşüncesi, bizatihi dinin kendi 

içindedir. Her ailenin kendi ataları ve kendi atalarına simgesel olarak tapındıkları ocakları 

vardır. Bu tanrılara sadece onlar tarafından tapılır, bu tanrılar sadece o aileyi korur, o 

ailenin mülkiyetindedirler.60 

Eski zamanların insanları, tanrılar ile toprak arasında gizemli bir ilişki 

kurmuşlardı. Önce ocağı ele alalım. Bu sunak yerleşik hayatın simgesidir, sadece adı bile 

                                                 
59  Hesiodos, Opera, 753. Macrobe, Sat., I, 10. Cic., De legib., Iı, 11, Akt. Coulanges, s. 

62. 

60  Mansel, s. 144. 
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bunu ifade eder.61 Toprağın üstüne konulmalıdır. Bir kere yerine konulduktan sonra yeri 

bir daha değiştirilemez. Kaldı ki üzerine konulduğu taşı da yerinden kaldırıp başka bir 

yere götürmek oldukça zordur. Dinsel olarak da ancak zor bir durumda kalındığında, bir 

düşman tarafından yer değiştirmeye zorlanıldığında ya da toprak aileyi artık 

doyurmamaya başladığında, sunak yerinin değiştirilebilir. Ocak kurulduktan sonra, 

sürekli aynı yerde kalası istenilir. Ocak; belli bir süre için, örneğin bir insanın hayatı 

boyunca kurulmaz: aile devam ettikçe ve sunağın alevini söndürmeyecek biri olduğu 

sürece sabit kalması istenilir. Ocak toprağı ele geçirir, bu toprak parçası kendi toprak 

parçası olur, artık onun mülküdür.62 

İnanışları gereği ocak etrafında birleşen aile daima ocağın bulunduğu toprağa 

yerleşir. İkamet düşüncesi doğal olarak akla gelir. Aile ocağa bağlıdır, ocak da toprağa; 

toprak ve aile arasında sıkı bir ilişki oluşur. İkametgah olarak ocak etrafında birleşen aile 

mutlak zorlayıcı bir sebeple karşılaşmadığı sürece burayı terk etmez, terk etmeyi 

düşünmez. Ocak gibi, hep aynı yeri işgal edecektir. Bu yer ona aittir, mülkiyetidir; sadece 

bir insanın değil, ailenin yeni fertlerinin birbiri ardına doğup öleceği bu yer o ailenin 

mülkiyetidir. 

Antik Yunan düşüncelerini izlemeye devam edelim: İki farklı ailenin iki farklı 

ocağı, birbirinden tamamen farklı ve asla birbirine karışmayan iki farklı tanrıyı simgeler. 

İki aile arasında evlilik bile tanrılar arasında birliği gerçekleştirmez. Ocak yalıtılmış 

olmalıdır, yani ona ait olmayan her şeyden ayrılmalıdır. Tapınma törenleri sırasında 

herhangi yabancı biri yaklaşmamalı ve hatta tapınma törenlerini görmemelidir. Bu 

nedenle bu Tanrıya saklı tanrı, “İçerdeki Tanrılar” ya da iç Tanrı Penates adı verilir. Bu 

                                                 
61  Bkz. Plutharkos, De primo frigido, 21; Macrobe, I, 23; Ovidius Fast., VI, 299, Akt. 

Coulanges, s. 64. 

62  Mansel, s. 149. 
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dinsel kuralın yerine gelmesi için ocağın etrafını bir engelle belirli bir uzaklık gözetilerek 

çevrilmesi gerekir. Bu engelin neyden yapıldığı önemli değildir. Engel denilen şey bir çit 

tahta ya da taştan örülerek yapılmış olabilir. Her ne olursa olsun bu engel; bir ailenin ocak 

alanını diğer bir ailenin ocak alanından ayıran sınırdır. Bu engel “çit, duvar” kutsal kabul 

edilmektedir.63 Onu aşmak dinsizliktir. Tanrı onun gözetir ve koruması altında tutar.64 

Evin ocak tanrısı tarafından çizilen ve korunan engeller; mülkiyet hakkının doğal ve 

sorgulanamaz sınırıdır. 

Yunanlıların “çit-duvar” dediği kutsal engel, ailenin evinin, sürülerinin ve ekip 

biçtiği tarlanın bulunduğu geniş, duvarlarla çevrili bir yerdir. Engellerle çevrili bu yerin 

ortasında ocak bulunur. Sonraki dönemlerde: İnsanlar Yunanistan'a İtalya'ya kadar gelmiş 

ve kentler kurmuşlardır. Evler birbirine yaklaşmıştır; ama bitişik değildirler. Kutsal çevre 

duvarları hala mevcuttur, ama boyutları küçülmüştür; küçük bir duvar, bir hendek, bir 

saban izi olsa da mutlaka bir sınır izi olmuştur. Aynı duvar iki eve ortak olamaz, olursa, 

evin tanrılarının kutsal değeri kaybolur. Yasa, iki ev çiti arasındaki mesafenin iki buçuk 

                                                 
63  Sophokles, Sınır Tanrıları, Trachin 606, Akt. Coulanges, s. 66. 

64  Bu eski tapınmanın Zeus’un daha erken dini tarafından silindiği ve Zeus’un ocak 

tanrısıyla ortak edildiği dönemde, aynı tanrılar kendisi için “aile-ev” ad sıfatını aldı. 

Bununla birlikte, kökenin gerçek koruyucusu ev tanrısı idi. “Aile-ev” tanrıları’nın 

penatesler ile aynı olduğunu söyleyen Halikarnaslı Dionysos (I, 67) bunu doğrular. 

Bu Pausanias’ın (IV,17) bir bölümü ile Euripides (troy., 17) ve Vergilius’un (Aen., 

II, 514) bölümlerinin yakınlaşmasından ortaya çıkar; bu iç bölüm aynı olaya bağlıdır 

ve “aile tanrısı Zeus” sadece ev ocağı olduğunu gösterir.  
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ayak genişliğinde olması gerektiğini bu aralığın da “engel tanrısına” ayrıldığı 

saptanmıştır.65 

Bu eski dinsel kurallardan anladığımız farklı tanrılara inanan ailelerin bir arada 

toplu yaşama geleneğinin gelişmediğidir. Phalanster’e [toplu yaşama anlamında] hiç 

bilinmedik Pythagoras bile, insanların mahrem dininin karşı koyduğu kurumları 

yerleştirmeyi başaramamıştır. Antik Yunan yaşamanın hiçbir döneminde, köy halinin 

birbirine karışmış insan topluluğu bulunmaz. Kendi tanrısı, kendi sunağı ve kendi 

tapınması olan her ailenin özel bir yeri, ayrı bir ikametgahı ve mülkiyeti olmak 

zorundadır. 

Yunanlar insanın ev inşa etmeyi, ocaktan öğrendiğini söylerler.66 Terk etmeyi asla 

düşünmediği bir alana inanış yoluyla yerleşen insan, kalıcı olduğu bu yerde güçlü bir yapı 

kurmak zorunda hissetmiştir. Arap kültüründe var olan çadır gibi geçici konaklardan 

ziyade aynı evde kuşaklar boyu yaşayacak aile için ev yapıldı. 

Ev, hep kutsal çevre engeli içinde yer aldı. Yunanlılarda bu duvarın oluşturduğu 

kare ikiye bölünerek paylaşılıyordu. Birinci bölüm avlu idi, ev ikinci bölümde yer 

alıyordu. Çevre engelinin tam ortasında yer alan ocak, birinci bölüm olan avlunun 

sonunda ve ikinci bölüm olan evin girişinin yakınlarında yer almaktaydı. Ocak çevre 

engelinin ortasında yer alırken yapılar ocağın çevresini sarıyor ve ocağı küçük bir avluya 

hapsediyordu. Ev yapısının bu şekilde olmasının nedenini Antik Yunan toplumunun 

inançlarında açıklıkla görebilmekteyiz; duvarlar ocağın etrafında yükselerek onu dışarıya 

karşı hem yalıtıyordu hem de savunuyordu. Yunanlıların dediği gibi ev yapmayı da din 

öğretmişti. 

                                                 
65  Festus, v. Ambitus. Varron, De ling. Lat., V, 22. Servius ad Ae., Iı, 469, Akt. 

Coulanges, s. 68. 

66  Diodorus, V. 68 , Akt. Coulanges, s. 66. 
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Aile bu mülkiyetin efendisi ve sahibidir. Ona bu hakkı evin tanrısı vermiştir. Ev 

tanrılarını sürekli varlığı ile takdis edilir; “tanrıları koruyan tapınaktır.” Cicero “Her 

insanın evinde kutsal olan ne vardır?” der. Her insanın evinde kutsal olan sunaktır; kutsal 

ateş burada parlar; burada aziz şeyler ve din vardır.67 Kötü niyetlerle bu eve girilirse 

saygısızlık olurdu. Ev dokunulmazdı. 

Başka bir tapınma nesnesi olan mezar konusunun mülkiyete etkisine bakıldığında 

aynı düşüncelerin mezar için de geçerli olduğu görülür. Yunanlıların dininde mezarın çok 

büyük önemi vardı. Çünkü tapınmanın esasını oluşturan dinsel törenler ataların yattığı 

yerde yapılmalıydı.68 Kısaca aile, geçmişten geleceğe doğru nesiller boyunca fertlerinin 

birbiri ardına yatması gereken ortak bir mezarlığa sahip olmalıydı. İki farklı ailenin ortak 

bir tanrıda birleşmesi nasıl mümkün değilse farklı ailelerin fertleri de ortak bir mezarlığa 

gömülemezdi. Ölen kişiyi aile mezarlığına gömmemek veya aile mezarlığına aile üyesi 

olmayan birini gömmek dinsizlik olarak kabul edilirdi.69 Evin dini yaşamda olsun, 

ölümde olsun, aileleri birbirinden ayırıyor ve birlik görüntüsünden uzaklaştırıyordu. 

Evlerin yan yana ve ortak engele sahip olmaması gibi mezarlar da birbirine bitişik 

olamazdı. Her birinin evler gibi ayrı bir çevre engeli de mevcuttu. 

Tüm bunlardaki özel mülkiyet niteliğinin belirgin olduğu görülür. Ölenler 

öldükten sonra o aileye ait tanrılardan olurdu. O tanrılara yakarma hakkı da sadece o 

                                                 
67  Cicero, Pro domo, 41, Akt. Coulanges, s. 67. 

68  Antik kural böyleydi. Çünkü cenaze yemeğinin ölülerin yiyeceği olduğuna 

inanılıyordu. 

69  Cicero. De legib., Iı,22; Iı, 26. Gaius, İnstit., Iı., 6. Digeste, XLVII. Kitap, 12. Başlık. 

Daha sonra da göreceğimiz gibi köle ve yanaşma aileye aittirler ve ortak mezara 

gömülürlerdi. Her insanın aile mezarına gömülmesi kuralının bir istisnası vardı. O da 

sitenin kamusal cenaze törenlerine izin vermesiydi. 
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ailenin üyeleri sahipti. Bu ölüler toprağı sahiplenmişlerdir. Toprağın altında yaşama 

devam ederler ve artık aile üyesi olmayan kimseler onlara karışmaz. Zaten, şayet aileden 

biri değilse hiç kimse onlara dokunamaz. Ölülerin içinde bulunduğu toprak başkasına el 

değiştiremez, mezar yer değiştiremez ve mezara zarar verilemezdi.70 Mezarı korumakla 

ilgili yasalar çok ağırdı. İşte bütün bu yasalar ister istemez din adına kutsal mülkiyet 

hakkını ortaya çıkarıyordu. Aile, ölülerini gömmekle toprağa ele geçiriyor, buraya sürekli 

olarak yerleşmiş oluyordu. Ailede yaşayan en büyük erkek çocuk kolaylıkla “Bu toprak 

bana aittir.” diyebilir. Toprak ailesinin ve kendisinin adeta bedeninden bir parça haline 

dönüşürdü. Bu sebeple topraktan vazgeçme hakkı da olamazdı. Bugünün mülkiyet 

anlayışıyla da karşılaştırıldığında atalarının yattığı toprak başkasına “devredilemez”, 

“zaman aşımına uğramaz”dı. 

Mülkiyet hakkı ve inanç o kadar aynı şeylerdi ki birbirinden ayrı düşünülmesi 

imkansızdı. Aile onları ne kaybedebilir ne de vazgeçebilirdi. Platon yasaları konu edinen 

kitabında, mülk sahibine tarlasını satmaya kalktığında yeni bir şey ileri sürmüyordu; 

sadece eski bir yasayı hatırlatmış oluyordu. Eski zamanlarda, mülkiyetin başkasına 

devredilemez olduğu görülmektedir. Sparta'da, toprak parçasını satmanın kesinlikle 

yasak olduğu bilinir.71 Aynı yasak Locres72 ve Leucade73 yasalarında da yazılıdır. Solon 

Yasalarına bakıldığında; mülkiyetin satılmasını yasaklamıyordu, fakat satan kişiyi “tüm 

                                                 
70  Lykurgos, Leocrates’e karşı, 25. Roma’da mezarın yerini değiştirmek için yüksek 

görevli papazlardan izin almak gerekirdi. Plinius, Lettr., X, 73, Akt. Coulanges, s. 67. 

71  Plutarkhos, Likurgos, Agis. Aristoteles, Polit., II, 6, 10 (II, 7) Akt. Coulanges, s. 72. 

72  Güney İtalya’daki Yunan kenti 

73  İyon denizinde bir ada 
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yurttaşlık haklarını kaybetmek” gibi oldukça ağır bir ceza bekliyordu.74 Aristoteles de 

eski yasaların toprak satışını yasakladığını söylemektedir.75 

Mülkiyet hakkı çalışma hakkı aracılığıyla temellendirilirse, insan bundan 

vazgeçebilir. Ama mülkiyetin din aracılığı ile temellendirilirse, vazgeçilmesi olanaksız 

hale gelir. İnsanın toprağa bağlı olup olmaması kendi niyetiyle alakalı bir durum değildir. 

Zaten, mezarının bulunduğu, tanrılarına dönüşmüş atalarının yer aldığı, yaşadığı ve 

ailesinin gelecek kuşaklarıyla sonsuza kadar tapınma ritüellerini gerçekleştirmek zorunda 

olduğu toprak; tek bir insanın değil tüm ailenin ortak mülkiyetidir. Kişi onu emaneten 

almıştır, toprak ölülere ve doğacak kişilere aittir. Aileyle bütünleşmiştir ve artık ondan 

ayrılamaz. Toprağı ve aileyi birbirinden ayırmak, bir tapınmayı bozmak ve dolayısıyla 

dine küfretmektir. 

Kutsal inanışlara bağlanmış olan toprağın borç karşılığı verilmesi gibi bir durum 

söz konusu değildir. Bunun yerine borçlar beden karşılığı ödenir. Bir kişiyi köle olarak 

kullanmak, mülkiyetini elinden almaktan daha kolaydır. Aldığı köleyi de toprağıyla 

beraber alır. Kölelerin kol gücünü kullanan sahip, toprağının ürününden faydalanır. Ama 

faydalandığı toprağın mülkiyetine atalarına ve geçmişine sahip olamaz.76 

2.4.6. Aile Dininin Yayılması 

Din, sadece üreme yoluyla yayılabilirdi. Oğluna yaşamı veren baba, aynı zamanda 

ona inancını, tapınmasını, ocağı besleme hakkını, cenaze yemeği sunma görevini, dua 

formüllerini söyleme görevini de veriyordu. Kan bağı ile dünyaya gelen bebek de ataların 

bir parçası olarak dünyaya geliyor ve atalarıyla mutlaka gizemli bir bağı oluyordu. Bu 

                                                 
74  Aeskhinos, Timarkhos’a karşı. Diogenes Laertius, I, 55 Akt. Coulanges, s. 75. 

75  Aristoteles, polit., VII, 2 Akt. Coulanges, s. 73. 

76  Coulanges, s. 73. 
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tanrılar ailenin kendisidir; “soyun tanrılarıdır”; ailenin kanıdır, “aynı soydan gelen 

tanrılardır.”77 Doğduktan sonra çocuk, tanrılara tapma ve armağan sunma hakkına 

kavuşuyordu. Daha sonra ise, ölüm onu tanrılaştırdığında, çocuk da aile tanrıları arasına 

yerleşiyordu.78 

Ailenin ilkesi doğal sevgi değildir. Çünkü Yunan hukuku bu duyguyu hiç dikkate 

almaz. Sevgi kalplerinin derinliğinde var olabilir ama hukukta yeri yoktur. Baba kızını 

sevebilir ama malını miras bırakamaz.  

Antik ailenin üyelerini birleştiren etken; doğumdan, duygudan, fiziki güçten daha 

az zahmetli bir şeydir. Bu ocağın ve ataların dinidir. Din aileyi dünyadaki yaşamda ve 

ölülerinin yaşamında tek parça haline getirir. Antik aile, doğal bir birlikten çok dini 

birliktir. Daha sonra da göreceğimiz gibi kadın için evlilik adına yapılan tören; kendisini 

tapınma kurallarına yaklaştırdığı ve ortak ettiği ölçüde aileden kabul edilecek ya da 

dikkate alınacaktır, şayet oğul bağımsızlaşarak tapınmadan vazgeçmişse aileden kabul 

edilmez. Aksine, evlat edinilen bir çocuk ise gerçek erkek çocuk [oğul] olarak kabul 

edilecektir. Çünkü kan bağı yoksa da daha iyi bir bağ sahiptir; bu bağ tapınma birliğidir. 

Ailenin tapınmasını kabul etmeyen mirasçı mirastan mahrum edilecektir. Akrabalık ve 

miras hakkı doğuma göre değil; dinin düzenlediği tapınmaya katılım haklarına göre 

düzenlenecektir.  

Eski Yunan dili aile için anlamlı bir sözcüğe sahipti: “barınak” deniyordu, ki 

bunun anlamı bir ocağın yanındaki demektir.79 Aile aynı ocak etrafında topanıp belli 

                                                 
77  Sophokles, Antig, 199; a.g.e., 659. Rappr. “babadan kalma tanrılar” Aristofenes’de, 

Guepes 388; Aeskhilos, Pers 404; Sofokles Elektra, 411; “aileye topluma ait tanrılar”, 

Platoni Lois, V, s. 729; Di generis, Ovidius, fastes, II. 

78  Coulanges, s. 38. 

79  Herodotos, V, 72, 73. Halikarnaslı Dionysus., I, 24; III, 99 Akt. Coulanges, s. 45. 
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ritüeller yerine getiren kişilerle o ocağa tapınamayan kimseler arasında çizilen çemberin 

içinde kalan kimselerden meydana gelmektedir.80 

2.4.7. Vasiyet Bırakma Hakkı 

Ailenin en büyük erkek çocuğu tapınmanın devam ettiricisi konumundadır. Aynı 

zamanda aile babası öldükten sonra ailenin servetini devam ettirecek kişi odur. Veraset, 

insanların kendi başlarına düzenleyecekleri taraflar arası eşit ilişkiden doğan bir 

sözleşmenin sonucu değildir. Yaşamın her alanını düzenleyen inanışlardan dinlerden ve 

ruhları kontrol eden inanışa göre yaşama duygusundan kaynaklanmaktadır. Yani ailenin 

en büyük erkek çocuğunun mirasçı olması iradi bir durum değildir. Baba herhangi bir 

mirasçı tercih etmese dahi mirasçı olacak kişi bellidir. Dolayısıyla veraset hakkında 

bugünkü düşünülen kural ve kanunlar sistematiği ile o dönemki sistematik oldukça 

farklıdır ve birbirlerine kıyas alınarak haklarında düşünülemez. Servet, tıpkı ocak gibi 

inanca ait hareketsizdir. Bu hareketsizlik içinde hareketli olan insandır ve bu dünyadan 

geçicidir. İnsan; kuşaklar devam ettikçe inanışın devam etmesi ve toprağa önem verilmesi 

için beli bir zaman diliminde gelenden başkası değildir. 

Vasiyet bırakma hakkı yani, ölümden sonra mallarını mirasçıdan başka birine 

bırakılması, kutsal mülkiyet anlayışının temeli olan dinsel inanışla ters düşmektedir. 

Mülkiyet, tapınma ve miras iç içe geçmiş meselelerdir. Zaten mülkiyet kişiye değil, aileye 

aitti, çünkü insan mülkiyeti emeği aracılığıyla değil evi tapınması aracılığı ile elde 

etmiştir. Mülkiyet aileye bağı nedeniyle, ölünün isteği ve seçimine göre değil, inanışın 

getirdiği teamüller vesilesiyle hayatta bulunan en büyük erkek çocuğa geçerdi.. 

Solon’a kadar, Atina yasası vasiyeti yasaklamaktaydı. Solon ise erkek çocuğu 

olmayan ailelere soyun devam etmesi için izin vermişti. Sparta'da ise uzun süre yasaktı. 

                                                 
80  Coulanges, s. 45. 
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Yine soyun devamı amacıyla Peloponnesos savaşları sırasında izin verildi. Korinth81 ve 

Thebai82 de durum aynıydı.83 Sözleşme ile servetin belli bir kısmını belli bir kişiye 

bırakma doğal hak olarak görülmedi. Daimi ilke; servetin ailenin olmasıydı. Din de 

mülkiyeti zaten aileye bağlamıştı. 

Platon Yasalar kitabında eski yasa koyucuların düşünceleri açıkça anlatılmaktadır. 

Ölmek üzere olan bir kimsenin belli bir kişiye servetinin bir kısmını bırakmak istemesi 

üzerine ona: “Ey Tanrım, mallarımı istediğim gibi istediğim kişi için, bana gösterdikleri 

yakınlığa göre şuna az, buna daha fazla diye şekillendirmek zor mudur? Yasa koyucu 

cevap olarak: Sen kendine fazladan bir gün ömür biçemezsin, sen ki bu dünyadan gelip 

geçiyorsun, böyle konulara karar vermek sana düşmez? Ne mallarının ne de kendinin 

sahibisin; sen ve malların, hepsi ailene yani atalarına ve sülalene aittir.84 

2.4.8. Evlat Edinme 

Erkek çocuğu olmadığı için evlat edinen bir ailenin evlatlık ilişkisine itiraz edilen 

bir davada şöyle savunma yapılmıştır: Davalı bize önce hangi gerekçeyle evlat edindiğini 

açıklar: “Menekles çocuğu olmadan ölmek istemiyordu, kendisini gömmesi ve sonrasında 

da cenaze tapınma törenlerinin yapılması için kendisinden sonra birini bırakmak 

istiyordu.” Sonra, mahkemeye evlat edinmeyi iptal ederse kendisine değil de kendisini 

evlat edinenin başına nelerin gelebileceğini gösterir. Menekles ölmüştür, ama söz konusu 

olan Menekles’in çıkarlarıdır. “Evlat edinme iptal ederseniz, Menekles arkasında çocuk 

                                                 
81  Mora yarımadasını Yunan anakarasına bağlayan Korinth kıstağındaki şehir devleti. 

82  Eski Yunanistan’da Atina’nın kuzeybatısındaki şehir devleti. Kentin ilk zamanlarına 

ait bilgiler efsanelere dayanır. 

83  Aristoteles, Polit. II, 3, 4. 

84  Platon, Yasalar, XI Akt. Coulanges, s. 82. 
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bırakmadan ölmüş olacaktır ve dolayısıyla onun onuruna kimse kurban vermeyecektir, 

Kimse ona cenaze yemeği sunmayacaktır ve sonunda tapınmasız kalacaktır.”85 

Erkek çocuk evlat edinmek, evin dininin sürdürülmesine, ocağın esenliğine, 

cenaze armağanlarının devamına, ataların maneslerinin (ruhlarının) huzuruna göz kulak 

olmaktır. Evlat edinmenin kurumunun oluşmasının nedeni aile tapınmasının 

sonlandırmamak olduğundan, sadece çocuğu olmayanın evlat edinmesine izin verilirdi. 

Demosthenes’in86 Leokhares’e87 karşı savunması bunun kanıtıdır.88 

Evlat edinmeye karşılık gelen anlam, serbest kalmaydı (emancipation). Erkek 

çocuğun yeni bir aileye girebilmesi için, eski ailesinden çıkabilmiş olması, yani kendi 

dininden azat edilmesi gerekir. Serbest kalmanın belli başlı sonucu tıpkı evlenecek olan 

kadının kendi ailesinin tapınmasından vazgeçmesi gibi onu dünyaya getiren ailenin 

tapınmalarından vazgeçmesidir. 

2.4.9. Aşk, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 

Eski Yunan felsefesinde Platon aşk konusuyla bilhassa Symposion ve Phaidros 

adlı diyaloglarında herkesten daha fazla uğraşmış, fakat bu konuda ileri sürdüğü 

düşünceler, “mitos, masal ve latifeden” ibaret olarak kalmıştır. Öte yandan yazdıklarının 

büyük bölümü Eski Yunanlıların genç erkeklere duyduğu aşk için geçerlidir.89 

                                                 
85  İsaeos, II, 10-46 Akt. Coulanges, s. 84. 

86  İÖ. 322-384 arası yaşamış ünlü politikacı ve hatip. Kekemelikten kurtulmak için 

ağzına çakıl taşları koyarak konuşma pratikleri yapmıştır. 

87  İÖ. 320-360 arası yaşamış yuna yontucu. 

88  Bkz. İsaeos. II, 11-14 Akt. Coulanges, s. 58. 

89  Hasan AYDIN, Mitos’tan Logos’a Antik Yunan Felsefesinde Aşk, Bilim ve Gelecek 

Kitaplığı, B.: 1, Nisan 2013, s. 15. 
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Daha önce de belirtildiği üzere Yunan şehri, insanların olduğu kadar tanrıların da 

şehriydi. Daha kesin konuşmak gerekirse, tanrılar kadar tanrıçalar şehriydi ve tanrılarla 

doğru ilişkileri korumanın en az erkek vatandaşlar kadar kadınların da kolektif kamusal 

düzlemde dini katılımını gerektirdiği düşünülüyordu. Hatta yeri geldiğinde sadece 

kadınların katıldığı festivaller de oluyordu (Thesmophoria gibi- Kadınların Demeter’in 

kızı Persephone’yi yitirmesini anmak üzere düzenledikleri bereket festivali). 

Antik Yunancada aşkı ifade etmek için üç temel sözcüğün bulunduğu ileri 

sürülmekte, kimisi, sayıyı dörde çıkarmakta, kimileri ise bu sayının altı olduğunu ifade 

etmektedir. Örneğin, Gerasimos Santas, “Plato and Freud: Two Theories of Love” adlı 

yapıtında, Eski Yunancada aşkı ifade etmek için philia, agape ve eros olmak üzere üç 

temel sözcükten bahseder. Ona göre, philia geniş bir içerime sahiptir ve arkadaşlar, 

dostlar arası sevginin yanında aile üyeleri arasındaki sevgiyi, yani eşler arasındaki 

bağlılığı, evlat sevgisini ve kardeş sevgisini ifade etmektedir. Agape, Tanrı’nın 

çocuklarını sevmesi, insanın Tanrı’yı sevmesi ve insanın komşularını sevmesi için 

kullanılmaktadır. Eros ise, erkekle kadın, erkekle erkeğin ya da kadınla kadının arasındaki 

duygusal yakınlığı ve seksüel-erotik sevgiyi ifade etmekledir. Bu haliyle eros’un hemen 

tüm erotik ilişkileri içerdiği söylenebilir. Aynı anlayışın Alexander Moseley’in A to Z of 

Philosophy adlı yapıtının "love” maddesinde de savunulduğu görülür. Onun 

tanımlamasıyla, eros, tutkulu, arzulu yoğun isteği ve cinsel aşkı ifade etmektedir; modern 

dönemde kullanılan erotik terimi de buradan gelmekledir. Philia arkadaşlık anlamında 

sevgiyi içerir; agape ise, tanrısal olana dönük koşulsuz sevgiyi ifade eder.90 C. S. Lewis, 

The Four Loves adlı yapıtında Eski Yunancada aşkı ifade eden sözcük sayısını dörde 

çıkarmakta, Garasimos Santas ve Alexander Moseley’in ifade ettiği eros, philia ve agape 

                                                 
90  Alexander MOSELEY, A to Z of Philosophy, Continuum International Publishing 

Group, New York 2008, s. 133-135. 
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ye storge sözcüğünü eklemektedir. Ona göre, Eski Yunanlılar, aşkın nesnelerini dikkate 

alarak aşk konusunda ince ayrımlar yapmışlar, philia’yı arkadaşça, eros’u romantik, 

agape’yi spritual/ruhani sevgi, storge'yi ise, aile bireylerinin birbirine duydukları sevgiyi 

ya da merhamet ve şefkati ifade etmek için kullanmışlardır.91 

Yunan kültüründe eros ile epithum ia (istek, arzu) ve hedone (haz) arasında köklü 

bir bağ kurulur.92 

Yunan mitolojilerinde her şeyin tanrısal bir açıklaması vardır; sadece yağmur ve 

fırtına, gök gürültüsü ve gün ışığı, hastalık ve ölüm gibi dışsal ve fiziksel olayların değil, 

insanın kendi denetiminin ötesinde bir gücün altında olduğunu hissettiren baskın 

psikolojik dürtülerin de tanrısal bir açıklaması bulunmaktadır. Sözgelimi, yasak aşk bir 

tanrıça olan Aphrodite’nin işidir. Birinin bir durumda delice davranması, baş tanrı Zeus 

onun aklını başından aldığı içindir. Savaş anında olağanüstü yiğitlikler kahramana kudret 

üfleyen savaş ve kahramanlık tanrısı sayesindedir. Bu tür deyişler, tıpkı dışsal olaylar gibi 

psikolojik kökenli olayların da dışsal-tanrısal bir varlık ya da güçten kaynaklandığı, bu 

açıdan kaçınılmaz ve zorunlu olduğunu akla getirmektedir. Şu haliyle, mitolojik 

gelenekle aşk ve yasak aşk iradi bir etkinlik değil, tanrı ya da tanrıçalardan kaynaklanan 

zorunlu bir etkinliktir. Bu durum bizi, Eski Yunan mitolojisinde aşk bağlamında 

karşılaştığımız diğer bir hususa, güzellik (halos) ve aşkın (eros) tanrılaştırılması ve aşkın 

zorunluluğu hususuna yöneltmekledir.93 

Gerçekten Yunan mitolojileri irdelendiğinde, tanrılar arası ilişkilerde aşk ve 

cinsellik söz konusudur ve hatta ensest ilişkiden, aşk yüzünden tanrılar arası kıskançlık 

                                                 
91  Ayrıntılı bilgi için bkz. Clive Staples LEWİS, The Four Loves, N. Y. Harcourt, Brace 

1960, s. 53 vd. 

92  Aydın, s. 43. 

93  Aydın, s. 53. 
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ve kavgalara, tanrıların birbirini ayartmasına ve tecavüze değin olağan ahlaki durumu 

hiçe sayan pek çok olaydan söz edildiği görülmektedir.94 Bu nedenle olsa gerek, daha 

sonraları edebi ve felsefî yazında mitsel halk metafiziğini eleştiren Euripides, 

Ksenophanes, Herakleitos ve Platon gibi düşünürler bu türden tasarımlara köklü bir 

eleştiri yöneltir; Euripides,95 Ksenophanes96 ve Herakleitos’un97 eleştirisi daha çok 

teolojik, Platon'unki ise hem teolojik hem de pedagojik bir temele dayanır. Sözgelimi 

Ksenophanes şöyle der: 

“Hepsini tanrılara yüklediler Homeros ve Hesiodos, 

Ne kadar alçaklık ve yüzkarası varsa insanlarda: 

Çalıp çırpma, zina ve birbirini aldatma. 

Oysa ölümlüler vehmediyor tanrıların doğduğuna. 

Kendileri gibi giysileri, sesleri ve kişilikleri olduğuna.”98 

Tensel güzelliğin bela getirdiği söylemi, Helen'den söz eden mitolojilerde de 

gündeme gelir. Anlatılana göre Helen, o denli güzeldir ki; güzelliği önce anne-babasını 

tedirgin eder. Çünkü onun güzelliği, henüz çocukken bile başa beladır. Toplumsal düzeni 

                                                 
94  Bkz. Colette Estin-Helene LAPORTE, Yunan ve Roma Mitolojisi (Çev.: Musa 

Eran), Tübitak Yay., B. 1, Ankara 2005, s. 132-134. 

95  Euripides, “Tanrılar çirkin şeyler yaparlarsa, Tanrı denemez onlara" demekledir. 

Akt., Willem KRANZ, Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar (Çev.: S. Y. Baydur), 

Sosyal Yay., B. 1, İstanbul 1984, s. 225. 

96  Bkz. Wilhelm CAPELLE, Sokrates'ten Önce Felsefe (Çev.: Oğuz Özügül), C.: I., 

Kabalcı Yay., İstanbul 1994, s. 105. 

97  Herakleitos, halkın inandığı gibi inanmanın dinsizlik olduğunu söyler. Akt.: Kranz, 

s.67. 

98  Capelle, s. 105. 
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tehdit eder, ölümcül güzelliği şeytanı, yani belayı beraberinde çağrıştırır, suça teşvik eder. 

Nitekim daha küçük bir kızken, güzelliği yüzünden, eski Yunan’ın efsanevi kahramanları 

Theseus ve Peirithoos tarafından kaçırılır. İki kahraman Helen'in kime düşeceğine karar 

vermek için kura çektiklerinde Theseus kazanır. Theseus, Helen’i Atina’ya 

götürdüğünde, Atinalılar bu tanrısal güzelliğin başa bela olacağını düşünerek, onu kente 

almak istemezler. Bunun üzerine Theseus, onu annesi Aphidna’ya emanet eder. Çünkü 

kendisi Peirithoos’la birlikte yeraltına inip onun kısmetine düşen Persephone’yi 

kaçıracaktır ve Ölüler Ülkesi’ne gitmek zorundadır. Onlar ayrılınca da kızın yerini 

öğrenen anne bir kardeşleri Dioskurlar gelip onu kurtarırlar. Kız ülkesine döner dönmez 

babası Tyndareos bu güzelliğin başlarına bir bela açacağını tahmin edip bir an önce onu 

evlendirmeleri gerektiğini düşünür. Hemen dört bir yana haber salınır, taliplilerin 

gelmeleri istenir. Helen’in güzelliğinin ünü o denli yayılmıştır ki, gelen taliplerin sayısı 

doksan dokuzu aşmıştır. Taliplerin çokluğu karar vermeyi zorlaştırınca, cin fikirli 

Odysseus ortaya bir fikir atar ve seçimi Helen’e bırakır. O kimi seçerse diğeri saygı 

gösterecek ve hatta bu çiftin başına kötü bir hal gelirse yardımlarına koşacaklarına söz 

vereceklerdir. Denilen yapılmış, Helen kendine eş olarak Menelaos’u seçmiş ve diğerleri 

düğün gününde, onların yardımına koşacaklarına söz vermişlerdir. Mitolojiye göre, 

dünyanın en güzel kadının aşkıyla ödüllendirilen Paris’in Helen’i kaçırması üzerine, tüm 

Akhalıların bir araya gelmelerinin nedeni budur. Hem Akhalıların hem de Troyalıların 

başlarına gelen bu başa bela, ölümcül tensel güzellik yüzündendir.99 

Hesiodos’un hem Tanrıların Doğuşu hem de İşler ve Güçler adlı yapıtında uzun 

uzadıya anlattığı bu efsane, İşler Güçler’deki bağlamıyla birlikte ele alındığında, 

köylülere insan emeğinin gerekliliği ve bereketi hakkında öğüt vermeyi, dünyada çalışma 

ve meşakkat sorununun nasıl ortaya çıktığını açıklamayı amaçlar. Açıklanmaya çalışılan 

                                                 
99  Aydın, s. 62. 
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sorun felsefi bir sorundur;100 ancak yanıt mitolojik bir temelde ortaya konur. Mitolojik 

yanıta göre, başlangıçta sadece erkek türü vardır ve tanrılarla birlikte yaşamaktadır. Bu 

dönemde, erkeklerden oluşan insan türü için, çalışma ve zahmetin söz konusu olmadığı 

bir cennet hayalinin yaşandığı bir altın çağ söz konusudur. Ancak insanların destekçisi 

olan Prometheus tarafından, boğanın tanrılarla insanlar arasında paylaştırılması ve 

tanrılardan ateşin çalınması ve insanlara verilmesi ile yeni bir süreç başlar;101 özellikle 

çalma işine kızan Zeus, bu duruma bir ceza olarak Pandora’nın, bir diğer deyişle kadının 

yaratılmasına karar verir. İşte bu andan itibaren dünya, çalışma yükümlülüğünün olduğu, 

hastalık, acı ve kederlerin eksik olmadığı bir sahneye dönüşür ve altın çağdan bir 

uzaklaşma yaşanır.102 Bu motif, özü itibariyle İbrani geleneğindeki cennetten düşüş mitini 

anımsatmaktadır.103 Mitolojide kadının varlık nedeni, Prometheus’un cezalandırılmasına 

bağlansa da, ironik bir biçimde erkeğe tanrısal bir hediye (doron) olarak gönderildiği, 

erkeğin sevmeye ve okşamaya doyamadığı, erkeği kandırmak için güzel bir biçimde 

süslenmiş bir bela (kalon kakon) olarak sunulduğu görülür. Zeus, Prometheus’a, “ateşi 

çaldın madem, ben de insanlara bir kalon kakon yollayacağım.” der. Kalon kakon, güzel 

bela, musibet demektir, insanların yüreklerini ısıtan, izlemeye doyulamayan bir bela.104 

                                                 
100  Werner JAEGER. İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, (Çev.: Güneş Ayas), 

İthaki Yay., İstanbul 2012, s. 25. 

101  Bkz. William. F. MCCANTS, Kültür Mitleri (Çev.: Merve Tabur), İthaki Yayınları, 

İstanbul 2012, s. 32-33. 

102  Bkz. Jaeger, s. 24. 

103  Bkz. McCants, s. 24. 

104  Bkz. Jean-Pierre VERNANT, İlk Kadın: Pandora, (Çev.: Devrim Çetin Kasap), 

Pinhani Yay., İstanbul 2011, s. 33 
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Buna karşın kendisi de güzel bir musibet ya da güzel bir şeytan olan Pandora hem 

görülür hem de duyulurdur; zira erkekler gibi konuşmaktadır. Fakat onda görülen, ondan 

işitilen şeyler erkeği çekinmeye iteceği yerde baştan çıkaracak niteliktedir. Onun fiziksel 

görüntüsü, yani güzelliği her şeyi unutturur, tatlı ve büyülü sözleri erkeğin aklını başından 

alır.105 

2.4.10. Kadınlar Neden Sevilir Sorusunun Üç Cevabı 

İlki, kadınlar bütün işlerinde erkeğe sıkıntı yaratsalar, iyiliğe karşı kötülük 

yapsalar da yaşlandığı zaman erkeğin yalnızlığını paylaşırlar. İkinci neden, mülkiyet 

sorununa odaklanır. Erkek ne kadar mal biriktirirse biriktirsin, evlenmemişse, yani 

çocuğu olmamışsa, ölüm gelip çatınca, hepsi yabancılara kalır. Yani kadınsız yaşayan 

erkeğin her şeyi, ölünce yabancıların olur. Üçüncü neden ise, ölüme karşı ölümsüz olma 

isteğidir. Bu anlamda buğday spermasını/tohumunu saklamak, yaşam veren tohumu 

filizlensin diye toprağa gömmek, ateşin koru sönmesin diye kül altında muhafaza etmek 

zorunda olan erkekler, çocuk sahibi olmak ve ölümsüzleşmek için kendi sperma’larını 

kadının gaster’inde muhafaza etmeye mecburdur.106 İştahının yanı sıra, kocasının 

ekmeğini ve erkeklik gücünü yutması sebebiyle gaster olan kadın, erkeğin ölümünü 

toptan bir yok oluş olmaktan kurtarması sebebiyle de gasterdir. Kadının tohumların 

ekildiği tarlaya benzetilmesi, Mezopotamya’ya değin uzanan kadim bir analojidir ve 

Yunanlılarda da rastlanır. Erkeğin bırakacağı tohum, kadın vücudunun kıvrımları 

sayesinde tıpkı buğday tarlasındaki tohum gibi filizlenecek ve erkek, Hesiodos’un 

deyişiyle, babaya benzer bir evlat sahibi olacaktır. Böylece erkek, kadının karnı sayesinde 

soyunu sürdürerek ölümsüzleştirecektir. Bu ölümsüzlük motifi, felsefi düşüncede 

                                                 
105  Vernant, İIk Kadın: Pandora, s. 43-44. 

106  Hesiod. Theogony. 600-605. 
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işlenerek derinleştirilecektir. Neden babaya benzer bir çocuk? Çünkü Antik Yunan 

anlayışına göre çocuğun oluşumunda annenin rolü sadece malzemeyi Aristoteles’çi 

terminolojiyle söylersek maddi nedeni sağlamaktan ibarettir; bir şeyi o şey yapan biçimini 

veren yani biçimsel neden babadır.107 

Pandora’nın kutusundan çıkmadan kalan umut yani elpis’e gelince, öngörülen 

ancak emin olunmayan bir olay karşısında bekleyişi içermektedir. Olay mutlu bir olaysa 

ve beklentiniz varsa bu umuttur; ancak olay kötü, tehlikeli ise bu endişedir. Öyle 

anlaşılıyor ki, Pandora ile birlikle insan hayali, hayvanlardan farklı olarak elpis’in 

güdümüne girmiştir. Elpis, hayvanlarda ve tanrılarda karşılaşılan bir şey değildir; sadece 

umut ve korku duyan insanlarda görünür. Bu anlamıyla elpis, insanı tanrılarla hayvanlar 

arasına yerleştiren ontolojik bir ayrım da sunar. Pandora miti, bir bütün olarak kadını tüm 

paradoksal görünümüyle ortaya koyar; onu biçimsel açıdan yüceltir. Ancak karakter 

olarak aşağılar; yine de erkeğin ölümsüz olması için ona muhtaç olduğunu göstermeye 

çalışır. Öte yandan mitteki kadına yönelik arzu, tutku, güzellik, umut gibi unsurlar, 

mitolojik gelenekte, kadının tüm olumsuzluklara rağmen bir aşk nesnesi olarak 

sunulduğunu ima eder. İzleğin emek ve çalışma bağlamında sunulması, örtük bir biçimde 

üremenin ve insanların çoğalmasının doğurduğu ekonomik sıkıntılara gönderme yapıyor 

olabilir.108 

2.4.11. Evlenme ve Boşanma 

Eskilerin evlilik birliğinin belli başlı tek özelliğini sezinliyoruz. İki aile yan yana 

yaşamaktadır, ama farklı tanrıları vardır. Ailelerden birindeki bir genç kız, 

çocukluğundan beri babasının dininde yer almaktadır. Babasının ocağına yakarır, ona her 

                                                 
107  Aydın, s. 67. 

108  Aydın, s. 68. 
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gün kutsal içecekler döker, bayram günlerinde çiçek ve çelenklerle süsler, korumasını 

ister ve iyilikleri için teşekkür eder. Baba ocağı [kızın] tanrısıdır. Komşu ailenin erkek 

çocuğu onunla evlenmek istediğinde bu durum kadın için basit bir hayat birleştirmeden 

fazlasını ifade ediyordu. Artık, baba ocağının terk ederek kocasının ocağına yakarması 

söz konusudur. Din değiştirmek, başka töreleri uymak ve başka dualar etmek söz 

konusudur. Eski ailesinin tanrısını ve inanışlarını bırakması ve tamamıyla yeni bir 

tanrının emrine girmesini ifade eder. Birine sadık kalarak diğerlerini onurlandırmayı 

umut edemez, çünkü bu dinde aynı kişinin hem eski ailesinin tanrısına hem de yeni 

ailesinin tanrısına aynı anda amade olması söz konusu olamaz.. “Evlenmesiyle birlikte, 

kadının; baba evinin dini ile artık hiçbir ortak noktası kalmamıştır, eşinin ocağına 

bağlanır.” der eskilerden biri. 109 Hukuk danışmanlarının dediği gibi artık kocasının 

kızıdır (filiae loco). Bugün bir insanın hem Müslüman hem de Hristiyan olması 

düşünülemeyeceği gibi kadın artık tümüyle kocasının ailesinde ve dinindedir.110 

Ayrılmak isteyen eşler birlikte, din görevlisinin ve tanıkların huzurunda ortak 

tapındıkları ocağın huzuruna gelirlerdi. Evlilik gününde olduğu gibi, karı-kocaya ince 

undan yapılmış bir çörek sunulurdu.111 Ama kuşkusuz, çöreği paylaşmak yerine 

reddederlerdi. Sonra dua yerine birbirlerine tuhaf, sert, kindar ve korkutucu anlamlar 

içeren sözler söylerlerdi. Bir tür bedduaydı bu sözler, kadın böylece kocasının 

tapınmasından ve tanrılarından vazgeçmiş olurdu. Dinsel bağ, bu andan itibaren kopar. 

                                                 
109  Coulanges, s. 46. 

110  Coulanges, s. 50. 

111  Festus., v.differatio. Paludeukes, III, c. 3:. “kurtulma” Bir yazıtta bulunan cümle: 

sacerdos conferreationum et diffarreationum. Orelli, no: 2648.  
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Tapınma birliği sona erdiğinde, diğer birliktelik de hukuken sona erer ve evlilik 

feshedilirdi.112 

“Bir ailenin sönüp gitmesi bu ailenin dininin yıkımına neden olur, hediye olarak 

getirilecek çöreklerden yoksun olacak atalar mutsuzların alemine giderler.” Sitenin 

yöneticisi ailelerin ocaklarının sönmemesi konusunda özenli olmakla görevlendirmişti.113 

Antik aileyi oluşturan din, ailenin ölüp gitmesini kesinlikle istemez. Sönen bir aile 

ölen bir tapınmadır. Her bir aile kendisine özgü inanışa sahipti. Bu farklılık ve çokluk 

saygı gösterilmesi gereken bir emanettir. Dindarlığının [inancın] korkacağı en büyük 

mutsuzluk, gelecek kuşaklarının sona ermesidir. Çünkü dini de [inancı] bu dünyadan 

kaybolup gidecek, ocağı sönecek, ölüleri unutulacaktır. İnsan yaşamının büyük gayesi, 

tapınmayı sürdürecek ardıllığın devam etmesidir. 

Bu düşüncelere göre, bekarlık hem önemli bir dinsizlik [inançsızlık] hem de 

mutsuzluktur; dinsizliktir, çünkü bir bekar, ailesinin atalarının ruhunu da mutluluğunu da 

tehlikeye atmaktadır. Çünkü öldükten sonra tapacak kimse kalmamıştır. Geride kalanlar 

ataların ruhlarını mutlu edecek şeyin neler olduğunu bilemez. Bu hem kendisi hem ailesi 

için lanetlidir.114 

2.4.12. Yurttaşlık Hukuku 

Her bir sitenin bağımsızlığı dinsel zorunluluk nedeniyle mutlaklaşmıştır. Çünkü 

her sitenin ayrı bir inanışı vardı. Bu nedenle farklı sitelerin adalaet anlayışları birbirinden 

farklıydı. Kentler, özerkliklerini; tapınmalarını, hukuklarını, yönetimlerini, dinsel ve 

siyasi bağımsızlıkları sitenin ortak tanrılarından kaynaklanıyordu. 

                                                 
112  Coulanges s. 51. 

113  İsaeos, VII, 30-32, Akt. Coulanges, s. 51. 

114  Coulanges, s. 59. 
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Yurttaşın iradesinin sitenin iradesiyle aynı olduğu, hatta siteye ait olduğu kabul 

edilirdi. Dolayısıyla yurttaş siteye bağımlıydı. Siteyi ortaya çıkaran din ve dinin 

uygulanmasını sağlayan devlet birbirlerini güçlendiriyorlardı. Aynı madalyonun farklı iki 

yüzü olan inanç ve site bu ikisinin gücünden de güçlü bir şey haline geliyordu. Ruh da 

beden de bu gücün emrinde oluyordu. Yurttaşın siteden bağımsız bir iradesi yoktu. 

Bedeni siteye aitti ve sitenin savunulması için yaşıyordu.115 

Site için bir yurttaşın; sitenin çıkarlarına ilgisiz olması düşünülemezdi. Her bir 

yurttaşın siteyi ilgilendiren meselelerde oy kullanması ve yüksek görevli olma sırası 

kendine geldiğinde bu görevi yerine getirmesi bir zorunluluktu. Yurttaşların tarafsız 

kalması istenmezdi. Bir görüşü olmalı ve kendi görüşünün karşısındakilerle mücadele 

halinde olmalıydı. Görüşlerden uzak ve site meselelerine katılmayan kimselere sürgün 

cezası verilebiliyor, servetine el konulabiliyordu.116 

Yurttaşı sitenin ortak tapınmalarına katılan kişiydi. Sivil ve siyasi hakları ortak 

tapınma törenlerine katılmaktan almaktaydı. Sitenin ortak tapınmasından vazgeçmesi, 

yurttaşlık haklarından da vazgeçmesi anlamına gelmekteydi. Örneğin halk yemekleri 

sitenin tapınma etkinliklerinden biriydi. Sparta’da bir kimsenin mücbir neden olsa bile, 

halk yemeğine katılmaması yurttaşlık haklarından faydalanamaması anlamına 

geliyordu.117 Atina’da bayramlara katılmayan üye, yurttaş olma vasfını kaybediyordu.118 

Özete yurttaş sitenin dinine tapınan ver gereklerini yerine getiren kişi olarak 

görülmektedir. 

                                                 
115  Coulanges, s. 209. 

116  Coulanges, s. 210. 

117  Aristoteles, Pol., II, 6, 21(II, 7) 

118  Boeckh, Corp, İnsc., 3641 b. 
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Bu sertlik şöyle açıklanır: Dinsel eylemde yer almayan birey ruhen 

temizlenmemiştir. Ruhen temizlenmeyen kimse de site üyeliğini hak edemez. Törene 

katılan tanrılar nezdinde artık yurttaş değildir. 

Sitelerin dinlerindeki en önemli törenlerden biri arınma törenleridir. Bu tören her 

yıl yapılırdı.119 Törende izlenen ayinler ve taşıdıkları ad, yurttaşların tapınma ihlalinden 

kaynaklanan günahlarının silinmesiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hakikaten çok 

karmaşık olan bu din; eskiler için şiddetli bir korku kaynağıydı. İman ve niyetlerinin 

saflığı önemli değildi. Her dinde çok sayıda buyruk bulunurdu ve bu buyrukların titizlikle 

yerine getirilmesi gerekirdi. Fakat bazı zamanlarda titizlikle törenler icra edilirken de 

kimi hatalar yapılabilir bazı şeyler unutulabilir bazı şeyler de ihmal edilebilirdi. Bunun 

sonucunda tanrılardan korku duyulur ve insanların tanrıların öfkesine maruz kalıp 

kalmayacağı hakkında şüpheye sebep olunurdu. Böyle bir şüphenin bulunması halinde 

bir yurttaşın kendisini rahatlatması için tanrıya kurban sunması gerekirdi. Bunu 

gerçekleştirmek yüksek görevlinin [magistrat-magistratus] işidir. Yüksek din görevlisi 

başta kehanette bulunarak tanrıların kurban törenini kabul etmesine dair karar verirdi. 

Sonra dualar eşliğinde formülü dillendirir ve haberci aracılığıyla halkı çağırır. Yurttaşlar 

din görevlisinin belirlediği gün sitenin duvarlarının dışında toplanırlardı. Yurttaşlar 

sessizlik içinde beklerken, yüksek görevli bir koyun, bir domuz ve bir boğadan oluşan 

kurbanlar önünde, kendisi arkasında yürüyerek sitenin duvarlarının etrafında üç defa 

dolaşırlardı. Üçüncü tur bittiğinde yüksek görevli bir dua okur ve kurbanları tanrıya feda 

eder.120 Bu andan itibaren günahkarın her türlü günahı silinmiş olur, her ihmal 

onarılmıştır ve artık site tanrılarıyla barış içerisindedir. 

                                                 
119  Aynı şekilde, her yıl ev-ocak da ruhen temizlenirdi. 

120  Varron. L. L. VI, 86. Valerius-Maximus, V; 1, 10. Titus-Livius, I, 44; III, 22; VI, 27. 

Properce, IV, I, 20. Servius, ad Eclog., X, 55; ad Aen., VIII, 231. 
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Bu törenlerde yabancılar, yurttaşların arasında olmamalıdır. Aksi takdirde törene 

uğursuzluk karışmış olur. Diğer yandan tüm yurttaşlar törende hazır bulunmalıdırlar, 

yoksa site üzerinde kötü izler kalır. Dolayısıyla, bu dinsel tören öncesi yurttaşların 

sayımının yapılması gerekir. 

Bu törene sadece yurttaşlar eş, çocuk, köle, mallar adına katılırlardı. Kendilerini 

temsil eden yurttaş sayesinde ruhen arınmış olurlardı. Törene katılacak yurttaş, bu 

nedenle, kendi ailesine bağlı kişi ve varlıkların sayısını kurbandan önce sayımcıya 

bildirmeliydi.121 

2.4.13. Yurtseverlik ve Sürgün 

Eskilere göre yurtseverlik; en yüce erdemdir. Diğer erdemler yurtseverlik 

duygusuna bağlanır. İnsanın sahip olabileceği en değerli şey yurdudur. Yurdunu, malını, 

güvenliğini, hukukunu, inancını ve tanrısını bulur. Yurdunu kaybederse her şeyini 

kaybeder. Özel çıkarın kamusal çıkarla anlaşmazlık içerisinde olması imkansızdır. 

Platon: “Bizi doğuran, besleyen ve yetiştiren yurttur.” Sophokles: “Bizi koruyan yurttur.” 

der. 

Her Yunan sitesi; Yunan toplumuna bağlı olmak bilincine sahiptir. Heredotos: 

“Sicilya'dan Asya'ya, Afrika'nın kıyı kentlerinden Bosphor (İstanbul Boğazı) 

ötesindekilere, Kırım ve Kafkasya'ya kadar Yunan topluluğu aynı kandandır.” der, “aynı 

dili konuşur, aynı tanrılara, aynı tapınaklara, aynı sungulara, aynı adetlere, aynı törelere 

sahiptir.” Hiçbir Yunan sitesi başka bir Yunan sitesine karşı Barbarlarlar ittifak 

yapmamalıdır. Bu durum Yunan halkına ihanet etmek anlamına gelir. Barbar kelimesi, 

                                                 
121  Coulanges, s. 157. 
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Yunanca’da Yunanlı olmayan, yabancı, dili tuhaf, bar-bar-bar konuşan kimse 

anlamındadır.122 

Böyle bir yurt insan için sadece bir evden ibaret değildir. Kutsal surlarını terk eder, 

toprağın kutsal sınırlarını aşarsa, bir din ve toplumsal bir bağ bulamaz. Yurdundan başka 

bir yerde düzenli yaşamın ve hukukun dışındadır. Burada, yurdunda insan onuruna 

sahiptir ve ödevleri vardır. Ancak burada insan olunabilir. 

Yurt insanı kutsal bir bağ ile bağlar. Dini sevdiğimiz gibi yurdu da sevmemiz 

gerekir. Dini sevmekle yurdu sevmek aynı şeydir. “Ona tümüyle kendimizi vermeliyiz, 

her şeyimizi sunmalıyız ve kendimizi adamalıyız.” Onu şanlı ya da karanlık, müreffeh ya 

da mutsuz her durumda sevmeliyiz. Yurdundan mahrum edilen Sokrates bile onu 

sevmezlik edemez. Yurdunu İbrahim’in tanrıyı sevdiği gibi uğruna çocuğunu feda edecek 

kadar sevmek gerekir. Özellikle onun için ölmeyi bilmek gerekir. Yunanlı yurduna 

yaşamı borçludur. Yurt saldırıya uğradığında, saldırıya uğrayan şey inançtır. Düşman 

kenti ele geçirirse, sunakları devrilecektir, ocakları sönecektir, mezarlarına saygısızlık 

yapılacak, tanrıları imha edilecek, tapınması silinip gidecektir. Yurt sevgisi eskilerin 

dindarlığıdır. 

Bir insanı yurdundan etmek çok ağır bir ceza olarak düşünülmüştü. Büyük suçlar 

için sürgün cezası öngörülürdü. 

Sürgün tam olarak tapınmanın yasaklanmasıdır. Yunanlılarda çok kullanılan bir 

formüle göre, bir insanı sürgün etmek aslında ateşin ve suyun yasak 

edilmesidir.123Ateşten kastedilen ocağın kutsal ateşidir. Su da kurban için gerekli kutsal 

                                                 
122  André BONNARD, Antik Yunan Uygarlığı Antigone’den Sokrates’e (Çev.: Kerem 

Kurtgözü), C.: II, Evrensel Basın yay. B.: 1, Ekim 2004, s. 30. 

123 Herodotos, VII, 231. Cranius Athénée içinde, XI, 3. Çiçero, Pro domo, 20. 

Titus_Livius, XXV, 4. Ulpien, X, 3. 
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suyu ifade eder. Sürgün, insanı dinin dışına iter. Karar, “Kaçsın, tapınaklara yaklaşmasın. 

Yurttaşlardan kimse onunla konuşmasın, ne de kabul etsin. Hiç kimse onu dualara ne de 

kurbanlara kabul etsin; kutsal suyu ona vermesin.”124 der. Eve gelirse ev kirlenir. Onu 

kabul eden kişi onun temasıyla kirlenir. “Onunla yemek yiyen ya da içen ve ona dokunan 

arınmak zorundadır.” der yasa. Sürgün edilen, hiçbir dinsel törene katılamazdı; tapınması 

yoktu ne kutsal yemeği ne de duaları; din tarafından yoksun bırakılmıştı.125 

Yurttaşlığın ve siyasi hakların kaynaklandığı yer dindir. Yurdun dinini 

kaybederek sürgün edilen kişi, bu haklarını kaybediyordu. Sitenin tapınmasından 

dışlanarak sürgün edilen kişi, ocak tapınması yapamıyordu ve dolayısıyla ocağı 

sönüyordu.126 Mülkiyet hakkı ortadan kalkıyordu. Toprağı ve tüm malları siteye 

bırakılıyordu. Eğer malları siteye bırakılmamışsa öldüğü düşünülerek çocuklarına 

bırakılıyordu.127 Tapınması olmadığından ailesi de yoktur; koca ya da baba olamaz 

artık.128 Çocukları kudretinin altında değildir;129 karısı onunla evli olmaktan çıkıyordu130 

ve başkasıyla evlenebiliyordu. Ksenephon’un dediği gibi “sürgün edilen ocağını, 

özgürlüğünü, yurdunu, karısını ve çocuklarını kaybeder.” Ölürse aile mezarlığına 

gömülme hakkı yoktur, çünkü yabancıdır.131  

                                                 
124  Sofokles, Oedipe roi, 239. Platon, Lois, IX, 881. 

125  Coulanges, s. 191. 

126  Ovidius, Triestes, I, 3, 43. 

127  Pindaros, Pyth., IV, 517. Platon, Lois, IX, 877. Diodorus, XIII, 49. Dionysius, XI, 

46. Titus-Livius, III, 58. 

128  İnstitutes, I, 12. 

129  Gaius, I, 128. 

130  Dionysius, VIII, 41. 

131  Thukydides, I, 138. 
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2.4.14. Kölelik 

Kölelik ilk zamanlarda bir ilerleme olarak ortaya çıkmıştır. İlk Yunanlarda köle 

kavramı yoktu. Savaş zamanlarında düşman esirleri öldürüyorlardı. Zaman zaman 

işkence ediyor, etlerini kızartıyorlardı. Kölelik; ticaret gelişmeye başlayınca savaş 

esirlerinin, onları esir alanlar için çalışması veya esir alanlara para kazandırması 

nedeniyle hayatta bırakılması nedeniyle doğmuştur. Bu ilerleme, savaş geleneklerinin 

yarattığı vahşetin yumuşamasına neden oldu.132 

Bir kölenin efendi adına hizmet edebilmesi için onun ailesine girmesi gerekirdi. 

Bunun için efendi tarafından ocağa yaklaştırılırdı. Ocakla bir araya gelir, başına kutsal 

sudan dökülürdü. Daha sonra aile üyeleriyle yiyecekleri paylaşırdı.133 Bu tören, evlilik ya 

da evlat edinme töreniyle benzerlik gösterir. Dün yabancı olan ve bugün eve gelen kişi, 

artık ailenin bir üyesidir ve evin dinine bağlanır. Köle dualara katılır ve bayramları 

paylaşırdı.134 Ocak onu da korurdu. Dolayısıyla ocak tanrıları aileyle beraber ona da 

aitti.135 Bu nedenle köle aile mezarlığına gömülürdü. 

Köle; ocak tanrılarına tapma ve onlara dua etme ile birlikte özgürlüğünü 

kaybederdi. Din, onu yaşamı boyunca ve hatta öldükten sonra bile aileye bağlı kılan bir 

zincir haline gelirdi. 

Efendisi özgür insan gibi muamele etse bile tapınma sebebiyle köle evi terk 

etmezdi. Aileye tapınma ile bağlıydı, dolayısıyla günaha girmeden aileden ayrılamazdı. 

                                                 
132  Bonnard, C.: I, s. 150. 

133  Demosthenes, in Stephanum, I, 74. Aristofanes, Plutus, 768. Bu iki yazar bir tören 

yapıldığını belirtirler, ama töreni betimlemezler. Aristofanes’in scholiaste’ı birkaç 

ayrıntı ekler. 

134  Ferias in famulis habento. Çiçero, De legib., II, 11. 

135  Quum dominis tum famulus religio Larum. Çiçero, De legib., II, 11. 
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Azatlık, özgür ya da yanaşma adı altında da olsa aile babasının otoritesini tanırdı. Aile 

babasına karşı sorumlulukları devam ederdi. Aile babasının izniyle evlense bile eğer 

çocuğu olursa çocukları aile babasına ve dolayısıyla aileye köle olarak hizmet etmeye 

devam ederlerdi.136 

Azatlık kimsenin azatlık olma statüsü tek bir nesille sınırlıydı. Azatlık bir kölenin 

çocukları, kölenin azatlığından önce dünyaya gelmişse, köle olmaya devam ederlerdi. 

Kölenin azatlığından sonra doğan çocuklar ise özgür sayılırdı. Azatlıkların kamu 

hizmetinde görev alma şansı yoktu. Yalnızca azat edildikten sonra doğan özgür çocuklar 

kamu görevleri alabilirlerdi.137 

Köleler ailenin üyesi olsa da sitenin üyesi değildi. Köle, site hayatında insan 

sayılmazdı. Ancak, satılacak, devredilecek, bir mülkiyet konusu olabilirlerdi. "Canlı alet" 

olarak köle, verilen emirleri yerine getiren makine olarak görülürdü. Köle, başka bir 

insanın eşyasıdır. Geldiği yer ya da yaptığı işle ilgili bir takma ad taşır. Yasal olarak 

evlenemez. Birlikte yaşayan kölelerin yasal bir evliliği olamaz. Eşler ayrı ayrı satılabilir. 

Doğan çocukları efendiye ait olur. Efendi uygun gördüğü takdirde çocukların ölmesine 

karar verebilir. Köle, bir efendinin mülkiyeti olduğu için mülk edinemez. Ancak efendisi 

tarafından hoş görüldüğü takdirde para biriktirebilir. Yine de efendisinin kölenin 

biriktirdiği parayı kölenin elinden almasının önünde bir engel yoktur. Efendi köle 

üzerinde disiplin etmek amacıyla ceza uygulayabilir. Efendisi köleyi hapsedebilir, 

dövebilir, yemek vermeyebilir, işkence uygulayabilirdi. Hatta efendinin kölesini öldürme 

hakkı dahi vardır.138 

                                                 
136  Coulanges, s. 111. 

137  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 79. 

138  Bonnard, C.: I, s. 152. 
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Üretimin ve zanaatin gelişmesi sonucunda köle yaygın bir uygulama haline geldi. 

Köle "canlı bir alet"tir, fakat tekniğin o zamanki durumu nedeniyle bugün basit bir 

makine ile yapılan bir iş için o dönemde birden fazla köle kullanılabiliyordu. Örneğin 

yapı inşa etmek çok zor bir işti. Özgür insanlar ve köleler birlikte çalışırlardı. Köle veya 

yurttaş aynı işin karşılığında aynı ücret verilirdi. Buna karşın kölelerle beraber çalışan 

efendi hem kölesinin ücretini hem de kendisinin ücretini alırdı. Sadece yapı inşa etme 

işinde değil diğer alanlarda da durum böyleydi.139 

DEFNE ORMANI 

Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri  

İçin felsefe yapıyorlardı, çünkü  

Ekmeklerini köleler veriyordu onlara;  

Köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için  

Felsefe yapmıyorlardı, çünkü ekmeklerini   

Köle sahipleri veriyordu onlara.  

Ve yıkıldı gitti Likya.  

Köleler felsefe kaygusu çekmedikleri  

İçin ekmek yapıyorlardı, çünkü  

Felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara;  

Felsefe sahipleri köle kaygusu çekmedikleri  

İçin ekmek yapmıyorlardı, çünkü kölelerini  

Felsefe veriyordu onlara.  

Ve yıkıldı gitti Likya.  

Felsefenin ekmeği yoktu, ekmeğin  

                                                 
139  Geoffrey Ernest Maurice de Ste. CROIX, Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi 

(Çev.: Çağdaş Sümer), Yordam Kitap Yay., B.: 2, İstanbul 2016, s. 157. 
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Felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin  

Ekmeğini, sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi.  

Ekmeğin sahipsiz felsefesini  

Felsefenin sahipsiz ekmeği.  

Ve yıkıldı gitti Likya.  

Hala yeşil bir defne ormanı altında.  

                 Melih Cevdet ANDAY 

2.5. Sitenin Yasaları mı? Ailenin Yasaları mı? 

Aile yasalarını siteden almamıştır. Eğer özel hukuku site yerleştirmiş olsaydı, 

gördüğümüzden daha farklı olurdu. Mülkiyet ve vesayet hakkını başka ilkelerle 

düzenlerlerdi. Örneğin toprağın devredilememesi ve mirasın bölünememesi site yararına 

yapılmış veya site yararına düzenlemeler değildi. Site ortada hiçbir durum yokken; 

babanın öz oğlunu satmasına ve hatta öldürmesine izin veren yasayı icat etmedi. 

 Yasa siteden önce vardır. Site kendi yasalarını yazmaya başladığında, bu yasayı 

daha önceden zaten düzenlenmiş, capcanlı haldeki gelenek ve göreneklere yerleşmiş, 

evrensel kalıtımla desteklenmiş olarak buldu. Başka türlü yapamayacağından, 

uygulanagelen görenekleri yasa olarak kabul etti ve görenekler zamanla ortadan 

kalktıktan sonra değiştirebildi. Eski hukuk bir yasa koyucunun eseri değildi. Aksine, yasa 

koyucuya [siteye kendiliğinden, farkında bile olunmadan] dayatılmıştır. Doğduğu yer 

ailedir. Bu halkların ilkel zamanlarında evrensel olarak kabul edilmiş, kavrayış ve irade 

üzerinde nüfus kurmuş olan dinsel inançlarından kaynaklanmıştır.  

Bir aile, bir baba, bir anne, çocuklar ve kölelerden oluşur. Bu grubun kendine göre 

bir disiplini vardır. Herkesin belli görevleri vardır. Otorite ise babanın da üzerinde olan 

https://www.siir.gen.tr/siir/m/melih_cevdet_anday/index.html
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ev dinine aittir. Bu içsel tanrı ya da aynı anlamda insan ruhundaki bu inanç, tartışılmayan 

otoritedir. Ailede sırayı saptayacak olan odur.140 

Pater adı bile ilginç bilgiler içermektedir. Sözcük Yunancada Latincede ve 

Sanskritçede aynı anlamda kullanılır. İlk anlamını dinsel ve hukuki dilin açıklamalarında 

bulmuştur. Eskiler Jüpiter’e yakarırken, ona “pater hominum Deorumque” diyorlardı. 

Jüpiter’in; insanların babası olduğunu söylemek gibi bir amaçları yoktu. Çünkü onu, öyle 

kabul etmediler, aksine insan türünün ondan önce var olduğuna inandılar. Aynı Pater 

unvanı Apollon’a Bacchus’e, Vulcan ve Platon’a da verildi. Mater unvanı bakire üç 

tanrıça olan Minerva, Diana ve Vesta için kullanılıyordu. Aynı şekilde, hukuki dilde, 

Pater kelimesi çocuğu olmamış, evlenmemiş, evlilik yaşına gelmemiş insanlar için de 

kullanılırdı. O halde babalık düşüncesi bu sözcüğe bağlı değildi. Pater kelimesi, babalık 

düşüncesini değil, güç, otorite, ihtişamlı soyluluk düşüncelerini içeriyordu.141 

Pater kelimesinin aile babası için kullanılarak yavaş yavaş babalığın olağan adı 

haline gelmesi kültürün değişmesi ile ilgili bir hadisedir. Ancak bu konu antik kurumların 

değişmesi ve evrilmesi ile ilgilenen kimse için daha ciddi bir konu olacaktır. Pater 

kelimesi, babanın aile içindeki gücü ve babaya gösterilen saygı duygusu hakkında bir 

ipucu içeriyor olabilir..142 

Aile babasının adaleti eksiksiz ve itiraz kabul edilemez olarak görülürdü. Aile 

babası, sitenin yargıçları gibi ölüm cezası verebilirdi; hiçbir otorite, kararlarının 

değiştirme hakkına sahip değildi. Yaşlı Cato’nun dediği gibi: “Koca, kadının yargıcıdır. 

Yetkisinin sınır yoktur; istediğini yapar, karısı hata yaparsa onu cezalandırır; şarap 

                                                 
140  Coulanges, s. 86. 

141  Mansel, s. 151. 

142  Coulanges, s. 89. 
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içmişse, onu mahkûm eder; başka bir erkekle alışveriş yapmışsa, onu öldürür.” Çocuklar 

açısından da yasa aynıdır. 

Babanın otoritesi, gücünü inançlardan alırdı. Dolayısıyla sınırı da tastamam inancı 

içindeydi. Örneğin, baba oğlunu ailesinden dışlayabilirdi; ama bunu yaparsa, ailenin 

söneceğini de atalarının maneslerinin sonsuza kadar unutulup gideceğini de bilirdi. 

Yabancı birini evlat edinebilirdi; ama eğer bir oğlu varsa din evlat edinmeyi yasaklıyordu. 

Mülkiyetin tek sahibiydi; ama en azından ilk zamanlarda, onları başkasına devredemezdi. 

Karısını boşayabilirdi ama bunu yapmak için, evliliğin sağlamış olduğu dinsel bağı 

koparması gerekirdi. İnancın babaya birtakım haklar vermesi aynı zamanda birtakım 

sınırlamalar koyması anlamına da geliyordu.143 

Aile uzun yıllar boyunca toplumun temel yaşam birimi olarak varlığını devam 

ettirmiştir. Ama ailenin insanı genişlemesi dardır. Maddi ihtiyaçların fazla olmadığı 

dönemde bu darlık sorun olmamışsa da hayatın tehlikeleriyle birlikte kendisine 

yetmesinin zor olduğu dönemler de yaşamıştır. 

Aile yapısının küçüklüğü; tanrı hakkındaki düşüncelerin neden bu kadar küçük 

olduğu sorusunu cevaplamaktadır. Her ailenin tanrıları vardı ve insan sadece idrak 

edebildiği bu ev tanrılarına tapardı. Ama insanlar kavramakta zorlandıkları bu çok güçlü 

tanrılarla uzun süre yetinemezdi. 

O halde, dinsel düşünce ve insan topluluğu eşzamanlı büyüyecektir. 

Ev dini, iki ailenin birbirine karışmasını ve birbiriyle kaynaşmasını yasaklıyordu. 

Ama kendi dinlerinin ritüellerinden hiçbir şeyi feda etmemeleri şartıyla, ailenin kendi 

tapınması dışında, başka bir tapınma töreni için farklı ailelerinin bir araya gelmesi söz 

konusu olabiliyordu. Belirli sayıdaki aile, Yunancanın ortak atalı klan-kardeşlik 

                                                 
143  Coulanges, s. 93. 
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[phratrie], Latince’nin ise klan birimleri [curie] dediği grupları oluşturdular.144 Aynı 

tapınma törenlerinde bir araya gelen aileler arasında kan bağı olmasa da aynı törenlere 

katılmaları yeni bir dinsel düşüncenin gelişmesine neden oluyordu. Farklı ailelerin bir 

araya geldiği zamanlarda tapınılan tanrılar; ailelerin tekil ev tanrılarından daha güçlü ve 

herbir aileye göz kulak olabilecek bir tanrı olarak hayal edildi. Aileler bir araya gelerek 

bu ortak tanrı için de bir sunak yaptılar, onun için de kutsal ateş yaktılar. 

Ortak atalı ailelerin de artık ortak sunakları vardı ve koruyucu tanrıları da artık 

ortaktı. Dinsel ayin, aile içinde yapılan törenle aynıydı. Belli başlı olarak, ortak yapılan 

yemeye dayanıyordu. Sunak üzerine getirilen yemeklerin kutsal olduğu düşünülüyordu, 

yemek dua okunduktan sonra yeniyordu, tanrı yemek sırasında hazır bulunuyor, yiyecek 

ve içeceklerden payını alıyordu.145 

Antik Yunan tarihinin sonlarına dek sürecek olan ortak atalı aileler [phatrie] 

hakkında bazı görenekler aydınlatıcı bilgiler taşımaktadır. Demosthenes zamanında ortak 

atalı aileler arasına katılabilmek için, ortak atalı ailelerin üyelerinin yasal evliliğinden 

doğulması gerekiyordu. Çünkü aile üyesi olmanın kan bağı ile geçmesi gibi ortak atalı 

aileler birliğinin üyesi olabilmek için de kan bağı gerekiyordu. Klana giriş dinsel bir 

törenle gerçekleşirdi. Ortak atalar için yapılan sunağa kurban kesilir ve kurbanın eti sunak 

üzerinde pişirilirdi. Törende ortak atalı ailelerin bütün fertleri hazır bulunurdu. Yeni üyeyi 

                                                 
144  Homeros, İlyada II, 362. Demosthenes, in Macart. İsée, III, 37; VI, 10; IX, 33 

Phratries a Thebes, Pindaros, İsthm., VII, 18 ve Scholiaste. Atina klan-kardeşliğine 

Spartalıların klanı denk düşüyordu. Ortak atalı Klan ve klan birimleri aynı şekilde 

çevrilen terimlerdi: Dionysius d’Hal., Iı, 85; Dion cassius,fr. 14, Akt, Coulanges, s. 

116. 

145  Coulanges, s. 116. 
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belli usulleri yerine getirmemesi nedeniyle kabul etmeme hakları da vardı.146 şayet 

doğumun yasallığı hakkında kuşku duyuluyorsa sunak üzerine konulan eti kaldırırlardı. 

Et sunak üzerinden kaldırılmaz ve piştikten sonra aile üyeleriyle paylaşılırsa yeni üyenin 

kabul edildiği anlamına gelirdi. Sunak üstünde hazırlanmış ve ailenin diğer üyelerince 

paylaşılmış etin; aralarında bağ kurduğuna ve bu bağın ancak ölümle sona eren aziz bir 

birlik oluşturduğuna inanıyorlardı.147 

  

                                                 
146  Demosthenes, in Eubul., in Macart. İsée, VIII, 18. 

147  Coulanges, s. 117. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EKONOMİ 

3.1. Genel Olarak 

Yaygın kanıya göre ekonomi bilimi; alternatif şekilde kullanılabilecek kıt 

kaynakların, sonsuz ihtiyaçlara elde edilecek tatmini faydayı maksimum kılacak şekilde 

nasıl tahsis edileceğini araştırır. İnsanlığın tarih sahnesinde olduğu andan itibaren 

kaynakların kıt olması en çok önemsenen ve çözülmesi için kafa yorulan konulardan birisi 

olmuştur. İktisat biliminin kurucusu sayılan, Adam Smith, “Milletlerin Zenginliği” isimli 

kitabında, insanların kaynakların kıt olması sorununu çözerken “rasyonel” 

davrandıklarını iddia etmişti. Adam Smith’e göre rasyonellik faydalanma kapasitesini 

sonuna kadar kullanmak istemelerini ifade etmekteydi. Verimliliğin ve dolayısıyla 

zenginliğin artması için iş bölümüne gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyordu. 

Ekonomi esas itibariyle Yunanca bir kelimdir. Oikos aile, ev halkı anlamına 

gelmektedir. Nem kelimesi ise “tanzim etme, idare ve düzenleme” anlamındadır. 

Ekonomi kelimesi ise bu iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.  

Antik çağda ekonomik düşünüş olarak bir sitenin büyümesi ile bir fabrikanın 

kurulması birbirine bağlanmaz. Antik Yunan düşünüşüne göre sitenin ekonomik gelişimi 

farklı yerlerde farklı iklimlerde yetiştirilen ya da üretilen ürünlerin değişimine 

bağlanmıştır.148  Çünkü aslında site ürünlerin getirildiği bir pazardır. Ekonomi tarihçisi 

Edgar Salin dünya ekonomik tarihindeki krizleri ve nedenlerini karşılaştırdı. Antik Çağda 

krizler; tanrıların kızdırılmış olmasına ve dini sebeplere dayandırılmıştır.  

                                                 
148  M. I. FINLEY, “Of Populousness of Ancient Nations”, Essay, Londra World’s 

Classics ed., 1903, s. 415. 
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“Ekonomi” kelimesinin kapitalist sistem analizi olarak kullanılmasına yanlıştır. 

Ekonomi kapitalizmin analizi değildir. Kapitalist olma yolunda olmayan veya kapitalist 

olmayan toplumlar da kavramları bilimselleştirilebilmiş olsun veya olmasın, kendi 

sistematiği ve sorun çözme yöntemleriyle birlikte bir kurallar ve kanunlar sistematiğine 

dayanırlar.  

Yunan site ekonomisi, ailelerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla 

çözmeleri veya çözemeyişleri bugünkü kapitalist ekonomiye ulaşma yolunda geçilmesi 

gereken bir safha değildir. Dünyanın farklı bir çok coğrafyasında farklı ekonomik 

modellere sahip toplumlar bugün aynı ekonomik kurallar ve kanunlar çerçevesinde 

hareket edebilmektedir. 

İnanç temelinde Yunan toplumu sınıflar üzerine yerleşmemiştir. Aile içerisinde 

farklı ekonomik sınıflara mensup insanlar bulunsa da önemli olan ailenin site üzerinde ne 

kadar güçlü olduğudur. Bir ailenin ekonomik olarak güçlü olması siyaseten ve statü olarak 

ne kadar güçlü olduğuyla alakalı bir konudur. 

Günümüzün kavramsal çerçevesinde sınıflar, “statü grupları”ndan farklı olarak şu 

şekilde söz edebiliriz: (1) hayatın tesadüfleri sonucu, belirli ortak unsurları paylaşan (2) 

bu unsurların, servet ve gelir imkanıyla belirlendiği (3) işgücü pazarı şartları ve emtia adı 

altında temsil edildiği bir gruptur.149 

3.2. Statü 

Yukarıda da açıkladığı üzereİnanışlar; statü ve mülkiyeti arasında yakın bağ 

oluşmasına neden olmuştur. Yunanlar toprağın sahibi olma hakkını yalnızca yurttaşlara 

tanımışlardır. Daha katı yönetilen sitelerde; örneğin Sparta’da, yurttaş olma hakkı ve 

                                                 
149  Max WEBER, Economy and Society (ed. Guenther Roth - Claus Wittich) C.: 2, New 

York 1968., s. 927. 
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dolayısıyla siyasi haklar toprak sahibi olanlara verilmiştir. Gelenekler, görenekler, örfler, 

adetler inanışlar kanunların oluşmasına sebebiyet verdiğinden; kanunlardan ziyade 

bunlara önem verilmiştir.150 

Siyasi çöküşler, baskı, savaş ve göçler nedeniyle zaman zaman toprakların terk 

edildiğini ve el değiştirdiğini görmek mümkündür. Kriz dönemlerinde, kazanan tarafta 

yer alan yoksullardan ziyade, belirli bir mülkü olan zengin aileler, daha fazla toprak ve 

zenginlik elde etmiştir.151 Savaşlar zengin ailelerin statülerini yükseltmesi için bir 

fırsattır. 

Statü grupların kendi pozisyonlarını güçlendirmeleri; pazardaki diğer aktörlerin 

gücünü zayıflatmıştır. Bu da sitede yaşayan ailelerin eşitliğini engelleyen bir duruma 

doğru sürüklenmiştir. Statü ve tabakalaşmanın olduğu toplumlarda gerçek bir açık pazar 

rekabetinden bahsetmek de mümkün değildir.152 

Yunanlılar servetlerini artırmak amacıyla değil; temel yaşamsal harcamalarını 

karşılamak amacıyla servetlerini ipotek edebilirlerdi. Tabi ki tüm ekonomik 

girişimcilikleri de statü endişeleri altında gerçekleşiyordu. Başarısız kalmış bir ekonomik 

girişim; girişimcinin toplumsal statüsünün kaybolmasına neden olabilirdi. 

Antik Yunan’da ekonomik girişimde bulunmak üzere sürekliliği gerçek ve 

kurumsallığı kredi sistemi de bulunmamaktadır. Kurumsal kredi sistemine en yakın şey 

olabilecek uygulama: eranos kredisi yoluyla sıcak paraya sahip olmak için bir grup kişinin 

bir araya gelerek ortaya koydukları para için faiz karşılığı bulunmuyordu. Bir yurttaş 

mutlaka arkadaşlarına yardımda bulunmalı ve diğer yurttaşların ekonomik 

darboğazlarından istifade etmemeliydi. Zengin olmak elbette bir amaçtı fakat statü her 

                                                 
150  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 108. 

151  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 116. 

152  Weber, s. 937 
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zaman yatırımın niteliğini etkilerdi. Ekonomi parametreleri statü endişesi etrafında 

toplanmıştı denilebilir.  

Kölelik sistemi antik çağ toplumunun en sistemli modeli olarak görüşebilir. Bu 

model köle ve efendi olmak üzere iki uç şeklinde görünen, ihtiyaçları sürekli değişen 

toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşmuştur.153 

Finley Antik Yunan’dan Antik Roma İmparatorluğu’na uzanan uzun zaman 

dilimindeki ekonomik düzenlemelerin birbirinden farklı olduğu anlamıştır. Fakat o, 

“baskın tipler karakteristik davranış tarzları” üzerinde durulmasını ister. Yani sistem ne 

kadar kölenin ve efendinin olduğu şeklinde niceliksel olarak değil bu sistemin 

özelliklerini barından nitelikleri yönünden incelenmelidir. Zaten o dönem için 

kullanılabilir bir istatistik veri tutulmamıştır. Yine de sistemli istatistiksel veri 

toplamamış olmaları, bizim için sorun oluşturmamalıdır. Bu durum antik çağ insanının, 

ekonomik faaliyetleri hayatın farklı bir unsuru olarak görmediğinin bir göstergesidir. 

Kısacası antik çağ ekonomisi oturmuş bir ekonomidir.154 

Antik çağ ekonomisinin statüye bağlı yapısının beş sonucu: 

1- Her bağlı üretim, bağlı olmayan metaların gelişmesini engeller. Ekonominin 

toprak piyasasına bağlı olması; işgücü piyasasına, birikime, tekniğe ve ticarete bağlı 

olmaması anlamına gelir. Bu durum bütün bu bağlı olmayanların gelişmesine engel 

olmuştur. Ekonomik davranış tarzlarının, kabul gören sosyal ilişkileri içinde diğer 

ekonomik etkenlerin ne kadar etkili olduğunun gizlenmesine neden olmuştur. Borcun 

faizle verilmesinden, birikimlerini uzun ticaret yollarıyla sağlayanlardan ve 

                                                 
153  M. I. FINLEY, “Between Slavery and Freedom”, Comerative Studies in Society and 

History 6, 1964, 233-249. 

154  M. I. FINLEY, Antik Çağ Ekonomisi (Çev. Hatice Palaz Erdemir), Arkeoloji ve 

Sanat Yay., B. 1, İstanbul 2006, s. 23. 
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zenginliklerini statüsel olarak değil ama servetlerini artırmak yoluyla sağlanmasındann 

memnun olmazlardı. 

2- Statü olarak yönetim kademesine yakın olan zenginler için fakirlerin yurttaş 

statüsüne erişmeleri, “özgürlük ve köleliğin el ele gelişmesi” oldukça nadir olarak 

gerçekleşen istisna halleriydi 

3- Yurttaşların statü endişesi, ekonomik açıdan kendilerini daha iyi konuma 

getirecek olan faaliyetlerin ilgilenilmeyen köşede kalmış şeyler haline dönüşmesine 

neden olmuş olabilir. Yurttaş olmayanların, kadınların ve kölelerin ticaret yapması, mali 

işlerle ilgilenmesi oldukça nadir meydana gelen bir durum olurdu. Eğer bir kölenin ticaret 

yaptığı görülüyorsa bu durum muhtemelen zengin yurttaşların servetini, yine köleleri 

aracılığıyla meydana gelen ürünleri satarak veya kendilerine tabi insanlara verdikleri ya 

da işlenmesi için başkalarına verilen topraklarda yetişen tarımsal ürünler satılması 

anlamına gelebilirdi.  

4- Yunanlar zenginliği ekonomik yöntemlerle değil siyasi ve hukuki yöntemlerle 

elde etmeye çalışmışlardır.  

5- Pazar ve piyasa arayışlarının yurttaş ve Yunan olmayan toplumlara da 

yayılması ihtiyacı ve diplomatik çözümler aranması, diplomasinin başarısız olduğu 

durumlarda çıkan savaşlar, Yunanlıların servetlerini artırmak için motivasyonlarını 

artırmaktaydı.155 

İnançlar; statü ve toprak mülkiyeti arasındaki yakın bağın en önemli nedenidir. 

Toprak sahibi olma hakkı yalnızca yurttaşlara tanınmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi 

Sparta’da, siyasi haklar dolayımıyla ekonomik haklar sadece yurttaşlara tanınmıştır. 

Görünüm açısından kanun aslında gelenektir. Göreneklerin, örfün polise dair yani 

“politik” halidir.  

                                                 
155  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. XXVI 
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3.3. Kölelik 

Tek bir kölelik durumu bütün köleler için anlaşılabilir bir model çizemez. Birçok 

farklı köle yaşayışı bulunmaktadır. Efendisinin ekonomik durumu köle için belirleyicidir. 

Efendisinin çiftliğinin olması ve topraklarının fazlalığı veya zanaatinin olmasına göre 

farklılık göstermekteydi. Kölelerin hukuken insan oldukları kabul edilmiyordu. Servetin 

parçası olan köleler, hayvan muamelesi gördüklerinden damgalanabilmekteydi. Bazı 

kölelerin insanlık dışı muamele ve işkenceden dolayı kaçtıkları da olabilmekteydi. 

Kölelerin tutum ve davranışlarından sahipleri sorumluydu. Tıpkı hayvanlar gibi 

efendisine ve efendisinin servetine zararlar verebilmekteydiler. 

Her ne kadar hukuken efendisinin servetine dahil olarak eşya statüsünde olsalar 

da fiilen eşya olmadıklarından örneğin kadın köleler, efendilerinden çocuk 

doğurabiliyorlardı. Tapınmayla aile birliğinin parçası olan köleler ailenin dini törenlerine 

katılıyorlardı. Öldüklerinde dini törenlerle temizlendiklerinden, tanrıların gözünde insan 

oldukları düşünülüyordu.156  

İstatiksel olarak köle sayısını bilemiyoruz. Kölelerin sayısı bir kenara 

bırakıldığında, herhangi bir yurttaşın ne kadar kölesi olduğunu da kesin olarak 

bilemiyoruz. Günümüz tarihçilerine göre de 20.000’den 40.000’e kadar farklılık gösteren 

bilgiler mevcuttur. Hangi sayının doğru olduğu bilinmemekle birlikte, bu tutarsız 

bilgilerden yola çıkarak herhangi bir çıkarımda bulunmamız maalesef mümkün değil.157 

Romalı Hukukçu Cicero, bedeni çalışmanın, sıradan ve özgür olmadığından 

bahsetmektedir. Cicero, köle kavramını, yalnızca ücret karşılığı çalışan işçiler için 

kullanmaktadır. Kölelerin çalıştığı işlerde özgür yurttaşların çalıştığına rastlamak 

mümkündür. Fakat yurttaşlar çoğunlukla küçük işyeri olanlar, kiraladıkları toprakta 

                                                 
156  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 63. 

157  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 73. 
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çalışanlar, serbest zanaatkarlar, tüccarlar ve şehirlerde tefecilik yapan serbest meslek 

sahipleridir. Cicero’nun yaptığı bu ayrım, kavramsal olarak köleliği belli bir yere koymak 

için yapılan ilk ayrımdı. Eksikleri de mevcuttu. Dilendiği zaman işgücü kiralanamıyordu 

veya sezonluk olarak kiralanma dönemleri vardı. Tarım ürünlerinin hasat zamanında veya 

istisnai anlarda ve kısa süreli işlerde köle gücü için servetin eksilmesi anlamsızdı. 

Kentlerde beden gücü karşılığı ücret ile geçinenler, limanda ve yapı inşa işlerinde çalışan 

özgür yurttaşlar da vardı. Ptokhoi adı verilen “fakir” insanlar, dilencilerin aksine ağır 

işlerde çalışıyorlardı. Ürün toplama ve hamallık, kent yaşamı için hayati önem taşıyan 

işlerdendi. Bu işleri yapan kimseler; özgür yurttaşlar olsa da işi olmayan kimseler veya 

düşük gelirli çiftçi ve zanaatkarlardı.158 

Geçici ve sezonluk işlerden ziyade düzenli olarak pek çok işçinin çalışması 

gereken, kentte veya taşrada bir iş olduğunda, çalışanların statülerinin çoğunlukla köle 

olduğunu veya köle olarak belirlendiği görülmektedir. Özgür yurttaşları kiralayan 

girişimcilerden antik kaynaklarda bahsedilmemektedir. Augustus zamanında İtalya’da 

Arezzo çömlekleri üretiminde, yalnızca tek bir atölye’de yaklaşık altmış köle 

çalışmaktaydı. “Arretine malları”nın üretim merkezi Fransa’ya geçtiğinde ise bu işi, 

çoğunluğu Kelt kökenli yerel çömlekçiler, yanlarında çok sayıda köle veya ücretli işçi 

çalıştırmayan küçük bağımsız zanaatkar girişimciler üstlenmişlerdi. Sonunda geç Roma 

İmparatorluğu’nda, imparatorluğa ait fabrikalarda ve darphane gibi büyük sanayi 

kuruluşlarında, köleler ile ihtiyaç olmadan istihdam edilen işgücü arasındaki fark hemen 

hemen kaybolma noktasına geldi. İmparatorluk, diğer ihtiyaçlarının yanı sıra askerler için 

üniforma ve silaha ihtiyaç duymuştu ve genel olarak konuşmak gerekirse, bu alanda 

                                                 
158  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 76. 
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çalışanlar yine aşağı gruptakiler ve dar anlamda da büyük çoğunluğu kölelerdi. Bu iş gücü 

daha sonra, aynı grubun sonraki nesillerinden sağlandı.159 

Antik Yunan toplumunda diğer köleci toplumlardaki gibi özgür yurttaşlar ve 

köleler bir arada çalışmışlardır. İÖ 5. yüzyılın sonlarında doğru, Atina Akropol’ünde 

Erekhteion’da ele geçirilen kayıtlara göre -Atina sözleşme hazırlayan taraf olduğu için 

kayıtlar günlük olarak tutulmuştu- 86 işçinin; 24’ü özgür yurttaş, 42’si yabancı ve 20’si 

köle olarak bilinmekteydi. Yine kayıtlara göre yabancı olup şehirde ikamet eden duvar 

ustası Simias beş kölesi ile birlikte çalışmıştı. Bu gibi örnekler köleler ile özgür 

yurttaşların bir arada çalıştığını doğrulamaktadır. Tabi ki Simias, çalışmasına karşılık 

hem kendisi hem de köleleri için ücret alıyordu. Ancak burada anlatılmaya çalışılan husus 

özgür yurttaşlar, köleler ve yabancıların bir arada çalışabildiğidir.160 

Ücret hem özgür yurttaşlar için hem de köleler için sabitti ve aralarında farklılık 

yoktu. İşe alınma açısından özgür yurttaşlarla kölelerin rekabet içerisinde olduğunu 

varsayarsak bu durumda köleler özgür yurttaşların fiyatlarını aşağıya çekmektedir. Buna 

rağmen özgür yurttaşların şikayetleri daha çok ekonomik duruma ilişkin değil ahlaki 

duruma ilişkindir.161 

3.4. Tarım, Finans ve Kredi 

Toprağa bağlı bir ekonomide toprağın büyüklüğü gelirin de büyüklüğü anlamına 

gelir. Antik çağ ekonomi tarihçilerinin “tarım krizi” dedikleri ise köylülerin askere 

alınması ya da hastalık vb etkilerle sayılarındaki değişmelerden meydana gelen 

                                                 
159  A. H. M. JONES, “The Caste System in the Later Roman Empire”, Eirene 8, 1970, 

s. 83. 

160  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 82 

161  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 82. 



82 

değişikliklerdir. Büyüme için referans olarak; kişisel ihtiyaçların artması veya tüketim 

mallarına olan talebi dikkate alırsak yahut da seçim dönemlerinde halkın desteği için 

yapılan harcamalar ile zenginlerin hayatı göz önünde bulundurulduğunda büyümenin 

sürekli olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu sistem içinde ister Yunan coğrafyasında 

bir çiftliğe bağlı çiftçiler düşünülsün isterse de fetihlerle elde edilen yerlerde bağımlı 

çalışan işçiler düşünülsün, köleler ve Klasik Dönem’de dar gelirli toprak kiracıları olarak 

uçlarda yaşayan çiftçiler, sömürünün en ağırını yaşayan kesimdi. Bir süre sonra bu 

kesimler için yurttaşlığın anlamı toprak ve yetiştirdikleri ürünler için ağır vergi ödeme 

anlamına geliyordu. Bu da üretimin azalmasına neden oluyordu. Bu, kentlerin 

doyurulması açısından kıtlıklara neden olabiliyordu. Kentler bir yandan sömürünüz sözde 

azalması için çalışırken diğer yandan işgücü verimliliğinin artırılmasını amaçlayan 

düzenlemeler yapıyordu. Tabi bu arayışlar uzun vadede tarım işgücünün sosyal 

yapılanmasında ve mülkiyet sisteminde değişiklik meydana getirmişti. 

Toprağa yatırım yapmak, hakkında düşünülerek uygulanan sistematik bir politika 

değildi. Anapara maliyeti ve işçi giderleri arasındaki ilişki, eldeki ürünün verimini 

artırmak için toprağı bir plan dâhilinde işlemek ve girişimcinin uzun süreli yatırımını 

desteklemek amacıyla kredi vermek gibi kurumlar yoktu. Kısa süreli verilen kredilerin de 

aslında kredi olmadığını ve aslında ne anlama geldiğini yukarıda açıklamıştık. Gelişme 

sağlamak amacıyla ödünç alma örnekleri oldukça azdır. Kısa dönem için verilen kredi, 

“borç alan kişinin hiç beklemediği bir zamanda kaynaklarını kaybettiği dönemde, 

genellikle bazı özel durumlarda çok ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamak için alınmıştır.” 

Yoksa günümüz ticari hayatındaki gibi para kazanma ve büyük yatırımlar yapma 

amacıyla kredi alınması uygulaması yoktu. Kredi benzeri uygulamalar aile ihtiyaçları, 

siyasi giderler ya da ailenin üretim yapabilecek kadar bile servetinin olmaması 
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durumunda olurdur. Özetle tüm bu anlatıya da gelir sağlamak amacıyla kredi sisteminin 

kullanılmadığı açıktır.162 

3.5. Polis ve Taşra Arasındaki Ekonomik İlişkiler 

Her ne kadar yukarıda bahsetmiş olsam da ekonomi ile ilgili olarak Polis’in ne 

olduğu ile ilgili olarak kısa bir hatırlatma yapılması gerekmektedir. Günümüz 

coğrafyacıları, Polis’in tanımı hakkında kesin tanım yapmaktan çekinmişlerdir. Antik 

yazarlar kendi aralarında İber Yarımadası’nda bulunan bazı büyük köy yerleşimlerini 

Polis olarak nitelendirmesini eleştirmişlerdir. (Strabon 3.4.13) Buna karşılık kentin ne 

olduğundan o kadar emin olacak ki herhangi bir tanım yapma gereksinimi dahi 

duymamıştır. Geç dönem yazarlarından Pasuanias, nicelik açısından küçük bir yerleşmin 

kendisini polis saymasını alaylı bir uslupla eleştirmiş; “Herhangi bir hükümet binası, 

tiyatrosu, agorası, su akan bir çeşmesi bulunmayan ve insanların yaşadığı küçücük dağ 

kulübelerine benzeyen evlerden oluşmuş bir yerin şehir olmasının mümkün 

olamayacağını” ifade etmiştir (10.4.1). Tabi ki bir yerleşimin sahip olduğu yapıların ne 

olduğuna bakılarak o yer hakkında siyasi veya sosyal olarak bir tanımlama yapılması 

mümkün değildir. Gerçek bir kent; hem siyasi hem de kültürel bir cazibe merkezdir. 

Polis’te yaşayanlar tarafından iç işleyiş açısında siyaseten bağımsız olunmasıyla övünülse 

de sınırlı bir siyasi özerkliğe sahiplerdir. Polis’te doğanlar eğitim, sağlık, adalet 

hizmetlerine ulaşım açısından ve Polis yönetimine katıma açısından görece şanslıdır. 

Polis’in sahip olduğu coğrafi büyüklük; Polis olarak tanımlanabilme açısından ölçüt 

değildir. Polis olarak kabul gören çoğu yer, birçok köyden büyük değildi. Oysa kültür 
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açısından bir Polis’in ihtiyaç duyduğu tüketim malları oldukça farklılık 

göstermekteydi.163 

Bir kentin taşra ile olan ekonomik ilişkileri bütün olarak için değerlendirildiğinde, 

bir yaşam tarzıyla başka bir yaşam tarzı arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirilmekte 

olur. Kentliler, temel yiyecek ve hammaddelerin üretimini yapamadıklarından bu 

gereksinimlerini taşradan temin etmektedirler. Kent, bir üretim merkezi değil; tüketim 

merkezidir. Kentler taşradan topladıkları kira ve vergi gelirlerinin bir kısmını yeniden 

taşraya döndürürler. Bu sayede kentte üretilen mal ve hizmetlere karşılık ödeme alırlar. 

Nüfus dağılımları, değişkenler, taşranın ne kadar üretim yaptığı ve birbirine dönüşebilen 

malların oranı olan çok çeşitli yapılarda denklemlerin konusu olabilir. Bu yapı karmaşık 

bir sistemdir.164 

Su ve deniz taşımacılığı antik kent için çok önemli bir imkândı. Su taşımacılığı 

yoluyla, temel ihtiyaçların ve gıdanın taşınması nüfus artışını da beraberinde getirdi. Bu 

sayede kentlerdeki kısıtlı tarım ürünleri çeşitlendi. Üretilen çeşitli malların yayılması; 

üretimde ve ev işlerinde kölelerin kullanılmasına neden oldu. Kölelerin bu şekilde 

kullanılması kentlilerin hayat standardının yükselmesine neden oldu. Nüfus ve tüketim 

mallarının artmasıyla; sanatçılar, komedyenler, zanaatkarlar, öğretmenler ve hatta 

turistlerden oluşan gezgin bir nüfusun oluşmasına neden oldu ve bir yandan da bu nüfus 

teşvik edildi. Taşrada, kentlerden ithal edilen zanaat malzemeleri, tarımda uzmanlaşma 

dolayısıyla gelişmiş çiftliklerin kurulmasına ve kentlere geri besleme etki yaratmasına 

neden olmuştur.165 

                                                 
163  N. J. G. POUNDS, “The Urbanisation of Classical World”, Annals of the Amer. 

Assn. Of Geographers 59, 1969, s. 135-157. 

164  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 149. 

165  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 152. 
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Kent ve taşra ilişkisinde yer alan maden, yiyecek, köle ve diğer transferinin önemli 

sonuçları olmuştur; tarımsal üretimin artmasına -kaldı ki bu kentlerin kendi taşra 

alanlarının ürünleridir- neden olmuştur. Tarım yapılacak teknik aletiler için gümüş gibi 

ve benzeri madenlerin bulunması veya bulunmaması, bunlardan başka; özellikle kıymetli 

şarap ve yağ elde edilen bitkiler; ticarette gizli ihracat ve turizm; dördüncü olarak 

imparatorluktaki kiralar, vergiler, haraç, bağlı ülkelerden gelen hediyeler ve toprak 

sahipliğinden elde edilen gelirlerdi.166 

3.6. Finans 

Borç alma ve bankacılık konusunda yapılan araştırmalar, iki farklı uygulamayı 

gözler önüne sermiştir. Neredeyse istisnasız her dönemde, borca karşılık limandaki 

geminin rehnedilmesi hariç; deniz taşımacılığı kredisi hariç tutulmuştur. Bu hariciyet, bir 

uygulama olarak kredi şeklinden farklı olarak bir sigorta faaliyetine yaklaştırılabilir. İş 

hayatında üretim amaçlı olmayan borçlanma, kaçınılmaz bir şeydir. 

Antik dönem ekonomisini modern anlamda laisser faire teorisiyle açıklayamayız. 

Çünkü bu teori çağdaş ekonomik düzene ilişkin bir teoridir. Bu teori veya bir başka teori 

ekonomik kavramının bugünkü gibi anlaşılmadığı bir döneme uygun olarak kullanılamaz. 

Bu bölümün ilk kısmında da bu konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Genel teori ve 

kavramlara ulaşamasak bile belli eldeki verilerle birtakım sonuçlara ulaşabiliriz. Farklı 

değişkenlerin bir araya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan, bazı sonuçların önceden 

öngörülebildiği çoğunun da tıpkı bugün gibi öngörülemediği etkenler vardır. Zaten 

oldukça siyasi olan ekonominin inançlarla iç içe olduğu antik Yunan toplumunda, sonuç 

gözetmeden meydana işlevlendirilen ekonomik planlara ilişkin çözümleme yapmak 

oldukça zordur. 

                                                 
166  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 165. 
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3.7. Yunan Şehir Devletleri Arası Ekonomik İlişkiler 

Yunan şehir devletleri etnik, siyasi ve evrensel bir çevrede gelişmiştir. İÖ 5. İki 

site arasında meydana gelecek olan uyuşmazlıkları çözümlemek için kurallar 

oluşturmuşlardır. Uyuşmazlıklar adından gelecekte de aynı sorunların yaşanmaması 

adında anlaşmalar yapmışlardı. Anlaşmalar genel olarak siteler arasındaki ticari hayata 

ilişkin olmakla birlikte, bu anlaşmalardan sadece tacirler faydalanmıyordu. Aristoteles 

(Peri Rhetorikes 1360a 12-13), yiyecek ihtiyacının karşılanmasını da bağlı topluluklara 

yüklemiştir. Belirgin örneklerle bu duruma ilişkin örnekler bulmak zordur. Örnek olarak; 

İÖ 4. yüzyılda Bosphorus Kralları şeklinde bilinen yarı İskit yarı Yunan Krallık, 

Atinalılarla anlaşma yoluna giderek onların şerefini; sevilen millet statüsüne 

getirmişlerdir. Atina’nın bu statüye kavuşmasıyla Bosphorus Krallığı, Güney Rusya 

tahıllarının Yunanistan’a gönderildiği merkez haline gelmiştir. Atina’ya büyük hubuabat 

gemileri gitmeye başlamış, seferlerde yüklü ticaret yapan müşterilere, kargo önceliği 

verilmiş ve liman vergilerinde indirim yapılmıştır. Hatta ticari hayatı kolaylaştırmak adı 

altında onursal vatandaşlık hakkı dahi verilmiştir. Bu oldukça önemli ve uzunca yıllar 

hüküm süren düzenlemenin nasıl bir anlaşma ve hangi şartlar altında belirlendiği kesin 

olarak bilinememektedir.167 

“Gemiler Atina’ya gitmek üzere harekete geçiyorlardı”, bunlar “Atina gemileri 

değildi”-amaç yiyecek ve beslenme idi-; Atinalı tüccarlar, ihracatçılar düşünülmemişti. 

İÖ 4. yüzyıl ortalarına doğru Atina sitesi, dış ticareti teşvik etmek ve kolay hale getirmek 

için birtakım adımlar attı. “Ticaret hukuku” (dike emporike) adında; deniz ticaretinden 

doğan ticari uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi amacıyla yeni bir kanun çıkarıldı. Ticari 

uyuşmazlıkları çözmekle görevlendirilen kişilere; yurttaş olsun veya olmasın, eşit 

imkanlar tanıyarak, bir ayda hâkim önüne çıkma imkanı getirilmişti. Bu sayede Atina, 

                                                 
167  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 192. 
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Atina’nın ticari hayatını canlandırıyor, Atina’ya ürün getiren yabancılara hukuki koruma 

sağlıyor ve adalet hizmetlerini yurttaş veya yurttaş olmayan herkes için hızlandırıyordu. 

Yani özetle: Atinalı ve yurttaş olmayan tüccarlar, Atina halkının ihtiyaçlarını karşılıyor 

ve Atina halkının tüketim fazlası ürünlerini başka ülkelere taşıyorlardı. Bunun için de 

yurttaş olmayan tüccarlara bazı ayrıcalıklar tanınıyordu.168 

Yunan siteleri arasında, tiyatro için özel yer ayırarak yabancı tüccarlar onuruna 

etkinlik tertip etmek, vergilendirmede eşitliği sağlamak için metoikion’dan ve liman 

vergisinden muaf tutmak sıklıkla karşılaşılan uygulamalardır. Bu tür uygulamaların 

giderek arttıığını da görmekteyiz. Vergiden muafiyet, genellikle kişisel kullanım için 

ihtiyaç olan ve yurtdışına götürülen ürünlere uygulanmıştır ve bununla da sınırlı 

kalınmıştır.169 

Belli bir kişiyi onuruna uygulanan kişisel vergi muafiyeti; vergi sisteminin 

ekonomi üzerindeki etkisi Yunan kavramsal dünyasındaki gibi değildir. Liman vergisi 

muafiyeti, bu muafiyetten faydalananların rekabet durumlarının geçerli olup olmadığı 

değerlendirilerek verilen resmi bir belge şeklinde değildir. Fakat örneğin tiyatroda o kişi 

için yer ayırma bu şekilde değerlendirilebilir. Vergi sitenin ticaret yapanlar üzerinde hem 

ekonomik gücü hem de güvencesidir. Vergiler ekonomide engel haline dönüşmeye 

başladığında tekrar incelenmiş, sağduyunun bastırılma fırsatı olarak uygulamaya 

konulmuştur. Örneğin limanlardan siteye ithal edilen ve ihraç edilen malların aynı oranda 

vergilendirildiğini düşünelim: bu durumda sitede üretilen malın korunması veya ithalatın 

özendirilmesi gibi bir fikrin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Normal şartlar altında 

uygulanması gereken tahıl vergisinin dahi bir olmaması (Demosthenes 59.27) ve bu 

                                                 
168  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 195. 

169  Teyite muhtaç bilgi. 



88 

verginin ödenmemesi halinde hukuki ve cebri yaptırımların yürürlüğe konulması durumu 

ortaya çıkmıştır.170 

3.8. Para 

Site yönetimlerinin başa çıkamayacakları diğer bir husus ise dizaynı sonsuz 

farklılıkta, farklı formlarda, Yunan dünyasının farklı iktidar odaklarınca değişik usul ve 

tarzlarda bastırdığı sikkelerdir. Yunanlar sikkeye hatta asıl olarak sikkenin ne kadar güzel 

olduğuna olan ilgisi herkesçe bilinmektedir. Yunan dünyasının bu kadar ilgili olmasına 

rağmen bu ilgi çok yakınlarında yer alan görece gelişmiş Mısırlılar, Romalılar, Fenikeliler 

ve Etrüsklerce paylaşılmamıştır. Yunanlılar için bu özel ilgi alanı “sanki yerel bir gösteriş, 

vatan sevgisi, propaganda anlamında siyasi bir değiş tokuş aracıdır. Yakın doğu, ticaret 

hayatında işlenmemiş bir takım metalleri para yerine kullanmış; metali ağırlığına oranına 

göre değişen değerine sahip olmuş ve kullandırmıştır.  Sadece ağırlığına göre orana 

kullanılmayan Atina’nın sanatsal değere sahip sikkeleri, ekonomik değere sahip olmasa 

da ısrarla kullanılmıştır. Ekonomik değeri yoğun değilken bile vatanseverlik duyguları 

nedeniyle; sahtecilik, sikke kaplama yoluyla değerini değiştirme ve tüm bu sahteciliklere 

verilen ağır cezalar halk arasında endişeye sebep olmaktaydı. Halk gerçekte, paranın 

değerinin düşürülmesinden ya da bu durumun pazarı etkilemesinden ziyade cezalardan 

çekinmekteydi.171 

                                                 
170  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 197. 

171  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 200. 



89 

3.9. Kamu Maliyesi 

Sitenin donanma haricinde sürekli bir geliri yoktu. Kamu görevlerinin çoğu 

yıllıktı ve bu görevler yenilenmezdi. Siyasi belirtilerinin yanında, kimi zaman kamu işleri 

için yapılan ekstra ödemelerin sağladığı ek gelir, yurttaşlar için özendirici bir görev haline 

getirmiştir. Örneğin bazı zamanlarda yapılabilen ama düzenli olmayan ödemeler yaşlı 

yurttaşlar tarafından normal ev gelirine eklenmiştir. Aristophenes’in Sphekes 

(Eşekarıları) adlı eserinde gerçek budur.172 

Atina sitesine özel olarak bakıldığında Peloponessos Savaşları haricinde, iç 

karışıklıklardan iki yüzyıl boyunca uzak durması özellikle dikkat çekicidir. Hatta site, 

stasis olarak adlandırılan geleneksel iç savaş haberlerinden, borçların iptal edilmesi 

toprakların geri verilmesi gibi olaylardan uzak kalmıştır. Bunun nedeni yaygın bir şekilde 

dağıtılan kamu fonlarının ve ikinci olarak da sitenin güçlü bir kamu maliyesi sisteminin 

bulunmasının etkilidir. İÖ 5. yüzyılın sonlarına doğru büyük kıtlıklar ve mali sıkıntılara 

rağmen Atinalılar bu sistemi korumayı başarmışlardır.173 

Sitenin herhangi bir yurttaş gibi, mali açıdan sorunlar yaşayabileceği bir yapı 

olduğunu belirtmemiz gerekir. İÖ. 2. yüzyılda, muhteşem yalnızlığa sahip Delos’taki 

Apollon Tapınağı, Klasik Dönem Atina’sında Athena Tapınağı’nın yaptığı gibi hem 

kendi tasarruflarını hem de Delos şehrinin birikimlerini bir şekilde korunan kutsal 

                                                 
172  Eşekarıları (Yargıçlar), (Çev.: Selahattin Eyuboğlu), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 

İstanbul 2000. 

173  A. H. M. JONES, Athenian Democracy, Oxford 1957, s. 5-10. Jones, İÖ 5. yüzyılda 

ortaya konan demokratik mekanizma ve 4. yüzyılda bunun devamı konusundaki iki 

soruyu birleştirerek tek bir soru haline getirmektedir. 
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odasında saklamıştır.174  Bu iki hazine de “içerisine konulan şeylerin türünü belirten 

işaretler taşıyan” çeşitli küplerden oluşuyordu ve “kutsal hazine”, “kamu hazinesi” olarak 

adlandırılıyordu. Delos’un birikimi aslında çok fazlaydı. Çok sayıdaki küplerden her biri 

48.000 drakhmeden fazla sikke alabiliyordu. Adanın hem küçük hem de evrensel kutsal 

bir alan olması gibi kendine özgü karakteri nedeniyle genellikle tüm antik çağ siteleri için 

bir model haline gelmiştir. Hazinenin farklı merkezlere doğru yayılması ve hazinede ne 

kadar nakit bulundurulacağına dair ilkeler antik Roma imparatorlarını sınırlandırmıştır. 

Örneğin imparator değişikliği olduğunda askerlere para dağıtmak gelenek haline gelmeye 

başladığında, dağıtılan para; küplerde mevcut bulunan para miktarıyla sınırlı olmuştur. 

Yunan siteleri ise çoğu gelir gider dengesini çok erken dönemlerden itibaren 

yerleştirmişti. Zaten bir çoğunun birikimi çok azdı hatta bir kısmının birikimi dahi yoktu. 

Bu sebeple savaş ve kıtlık dönemlerinde hatta tapınak inşası gibi çok büyük işlerde 

ekonomik sıkıntılarını geçici önlemlerle karşılamışlardır.175 

3.10. Sınıf 

“Sınıf”ın ne demek olduğu, çerçevesinin içine nelerin girdiği veya bir kişinin 

hangi sınıfta olduğunu belirleyen kanunların neler olduğunu belirleme konusu kesin 

olarak üzerinde anlaşılabilecek bir konu değil gibi durmaktadır. Ancak Marksistler sınıf 

kavramının üretim araçlarına sahip olma konusunda sınırları çok da kesin olmayan bir 

ayrımlama yapmışlardır. Üretim doğrultusunda sınıflandırılmışlar, üretim yapanlar ve 

yapmayanlar olarak ayrılmışlar, sonra bu öncelikler içinden kendileri için çalışanlar ve 

başkasının yanında işçi olarak çalışanlar şeklinde yeniden bir ayrıma tutulmuşlardır. Tüm 

                                                 
174  Burada para olarak, diğer tapınaklarda olduğu gibi sikke halinde bulunmayan ve 

mücevherlerden oluşan hazineden değil, sadece sikkeden bahsediyorum. 

175  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 207. 
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diğer ekonomik kavramlarda olduğu gibi sınıf ayrımını antik çağ toplumlarına uygulamak 

mümkün değildir. Ortodoks bir değerlendirmeyle, antik dönemde zengin bir senatör ile 

aylak bir çömlekçi aynı sınıftan olabileceği gibi, bir köle ile özgür ama ücretli çalışan 

yurttaş aynı sınıfta kabul edilebilir. Tabi ki bu yöntem antik çağ toplumunu doğru 

değerlendirmemize yardımcı olacak yöntem değildir.176 

George Lukacs, kapitalizm öncesi toplumlarda “statü bilincinin, … sınıf bilincini 

ortadan kaldırdığını” belirtmişti. Lukacs “toplumun, kastlara ve toprak sahipliği 

durumuna göre yapılanmasında, ekonomik unsurların, siyasi ve dini etkenlerle karmaşık 

şekilde birbirine geçmiş birbirine bağlanmış olduğu” ifade etmiş ve “ekonomideki 

zümreler ile yasal zümrelerin tamamıyla iç içe girmiş olduğunu ve birbirinden 

ayrılamayacağını” ortaya koymuştur.177 

Geniş anlamıyla sınıflar ekonomik tahakküm ilişkileridir. Sınıf sosyolojisi esas 

itibarıyla zenginlik farklılıklarıyla değil, ekonomik güçle yani kişilerin ekonomik 

kaynakları (üretim, dağıtım ve değişim araçları) kontrol etmek yoluyla kendilerinin ve 

başkalarının yaşam fırsatlarını kontrol etme becerileriyle ilgilenir. İktisadi güçteki 

eşitsizlikler bilinen tüm uygar toplumlarda varlık gösterirdi. Hiçbir zaman tam manasıyla 

meşru olmadıkları için, sınıf mücadelesi yani farklı ekonomik güçlere sahip, hiyerarşik 

olarak, “dikeyine” düzenlenen gruplar arasındaki mücadele de her yerde görüldü. Ancak 

pek çok toplumda (aile ilişkileri, hamilik ilişkileri, kabile ilişkileri, yerel ilişkiler ve diğer 

ilişki biçimlerinin yarattığı) “yatay” ekonomik örgütlenmelerle bir arada varlık 

göstermeleri sonucu herhangi bir belirgin örgütsel biçim almaları engellenmiştir.178 

                                                 
176  P. VIDAL-NAQUET, “Les esclaves grecs etaint-ils une classe?”, Le Chasser noir, 

(yeniden gözden geçirilmiş baskı), Paris 1983, s. 211-221. 

177  M. I. FINLEY, History and Class Conciousness, Londra 1971, s. 55-9. 

178  Ste. Croix, s. 47. 
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Yunanistan’daki yaygın sınıf yapısı temel olarak iki boyutluydu. Birinci boyutta, 

yurttaşlar, yurttaş olmayanlar vardı. Yurttaşlar serfler ve köleler üzerinde iktidara sahipti. 

İkinci boyutta, bazı yurttaşlar diğer özgür yurttaşlar üzerinde ekonomik iktidar 

uyguluyordu. 

Her ikisi de son derece siyasileşmiş ama yine de birbirinden ayrı başlıca iki üretim 

biçimi olduğu gerçeğini yansıtır. Birincisi özgür yurttaş tarafından köleden veya serften 

üretimden çekilmesini; ikincisi büyük toprak sahibi tarafından yurttaş küçük toprak 

sahibinden daha dolaylı biçimde çekilmesini içeriyordu. İkincisi dar anlamda üretim 

ilişkisi değildi, fakat askeri ve siyasi iktidarla içi içe geçmiş ekonomik iktidarın daha 

geniş devrelerinden kaynaklanıyordu. Klasik dönem Yunanistan’ı gibi istikrarlı, kalıcı bir 

toplumda bu iki üretim biçimi tek bir genel ekonomi içinde eklemlenmişti. Ayrıca her iki 

boyutta da en üstte olan sınıf çoğunlukla en yukarda birleşiyordu. Fakat daha alt 

seviyelerde bu geçerli değildi ve bu nedenle yaygın sınıf yapısının iki ayrı boyutunu 

analiz etmemiz gerekiyor.179 

Yurttaş ile köle ya da serf arasında niteliksel bir sınıf bölünmesi vardı. Köleler 

başkalarının malıydı, toprak veya örgütlenme haklarından yoksundu ve normal şartlarda 

Yunan değillerdi (fakat Yunanlılar da borç bağı nedeniyle köle haline gelebiliyordu). 

Yurttaşlar toprağın tek sahipleriydi ve sadece onların siyasi örgütlenme hakları vardı ve 

Yunandılar. Neredeyse her durumda yurttaşların erkek çocuklarıydılar. Hem köle hem de 

yurttaş grupları içinde farklılıklar olsa da ikisi arasındaki ayrım normal koşullarda 

aşılmazdı. Bu ayrımın önemi her zaman büyüktü. Kölelerin sayısı muhtemelen hiçbir 

zaman yurttaşların sayısını geçmedi. Üretim seviyeleri de kendi toprakları üzerinde 

çalışan yurttaşların üretim seviyelerini aşmıyordu. Fakat Ste. Croix’in belirttiği gibi, 

bunlar kesin istatistikler değil. Köleler artık yani geçim için gerekli üretimin fazlası için 

                                                 
179  Ayrıntılı bilgi için bkz. Ste. Croix, ikinci bölüm vd. 
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önemli bir katkı yapıyorlardı. Özgür ücretli emek, neredeyse bilinmiyordu. Yunan yurttaş 

başka bir yurttaş için çalışamazdı ve ne borçlular ne metikler sözleşmeye dayalı olmayan 

bir biçimde tam manasıyla kullanılamıyorlardı. Köle emeği, doğrudan üreticilerden 

dolaysızca çekilen artığın büyük bölümünü sağlıyordu. Elbette artığın dolaysızca 

çekilmesi hikâyenin tamamı değil. Yurttaşların artığının bir başka kayda değer bölümü 

daha dolaylı olarak, ticaret ilişkilerinde Yunan kentlerinin sahip oldukları kontrol edici 

konumdan geliyordu. Söz konusu konumu, askeri güçler ve özellikle donanma güçleri 

pekiştirebiliyordu. Bu ticaret bekleneceği üzere kısmen “özgürdü” (ve böylece 

Yunanistan stratejik uç konumundan ve üzüm, zeytin ve [Atina’daki] gümüşe sahip 

olmaktan yarar sağlıyordu) ve kısmen askeri olarak şekilleniyordu. Ticaretin her iki yönü 

de büyük oranda polis tarafından ve dolayısıyla yurttaşlar tarafından düzenleniyordu. 

Yine de Yunan uygarlığı aynı zamanda köleliğe ve köleliğin yarattığı artığa fazlasıyla 

dayanmıştır.180 

Yurttaşlar bunun bütünüyle bilincindeydi. Kaynaklarımız köleliği uygar yaşamın 

zorunlu bir parçası olarak sorgusuzca kabul edildiğine işaret ediyor. Dolayısıyla 

yurttaşlar, köle ilişkileri bakımından, siyasi ve yaygın bir sınıftı, ortak konumlarının ve 

bu konumun siyasi koşullarını korumaya dönük ihtiyaçlarının bütünüyle bilincindeydiler. 

Köleler muhtelif alanlardan getiriliyor ve farklı diller konuşuyorlardı. Çoğu tekil 

hanelere, atölyelere ve küçük ve orta büyüklükteki arazilere yayılmıştı (bunun istisnası 

gümüş madenleriydi). Yaygın örgütlenme için gerekli kapasiteden yoksundular. Soyut 

olarak yani Marksist açıdan “nesnel” olarak yaygın bir sınıf olarak görülebilirler fakat 

örgütsel olarak (ki sosyolojik olarak değer taşıyan budur) veya siyasi olarak bir sınıf 

oldukları söylenemez. Dolayısıyla sınıfın yurttaş-köle boyutu simetrik değildi. Yurttaşlar 

                                                 
180  Ayrıntılı bilgi için Ste. Croix, birinci bölüm, s. 40 vd. 
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örgütlüydü, köleler ise değildi. Mücadele muhtemelen sürekli fakat örtüktü. Yunanlıların 

yaşamı için taşıdığı öneme rağmen konu açıklıkla tarihsel kayıtlara girmemiştir. 

Bunun bir istisnası var: Komşu Messinia ve Lokania nüfuslarını köleleştiren 

Spartalıların teritoryal yayılmacılığı. Birlik ve yerel örgütlenme becerisine sahip bu “esir” 

serfler sürekli bir isyan kaynağıydı. Bu durum, bir başka serf halk yani Teselyalılar 

tarafından köleleştirilen Penestai için de geçerlidir. 

Kölelerin örgütlenme eksiği aynı zamanda onları sınıfın ikinci boyutundan, 

özellikle yurttaşlar topluluğunun alt sınıflarından ayırmıştır. Bunlar polis düzeyinde 

örgütleniyorlardı. Aslında, daha güçlü yurttaş sınıfları karşısındaki temel çıkarları, onları, 

siyasi çabaları yoğunlaştırmaya yönlendirmiştir. Yine de özgürlükleri ve polisin gücü 

gerçekte köleliğe dayanıyordu. Özgürlük ve kölelik Finley’in181 gözlemlediği gibi el ele 

ilerlemiştir. Dolayısıyla en büyük iki alt sınıf arasında bir ittifak oluşması pek de mümkün 

değildi. Aslında ikisi arasında herhangi bir kayda değer doğrudan ilişki olması pek de 

mümkün değildi. Alt sınıftan yurttaşların çoğunun kölesi yoktu. Kölelikle ilişkileri daha 

dolaylıydı ve bunu Yunan toplumunun alt ucunda iki ayrı sınıf boyutunun olduğuna bir 

işaret olarak görebiliriz. 

Köleler tarihte etkin bir kuvvet olmadılar, oysa tarihte etkin kuvvet olanlar için 

emekleri vazgeçilmezdi. Köle praksisi önemsizdi. Buna karşılık en alt seviyedeki 

yurttaşlar bile sınıf praksisine sahipti. 

Sınıfın ikinci boyutuna, yurttaş topluluğu içindeki bölünmeleri incelerken, tek bir 

niteliksel bölünmeyle karşılaşmıyoruz. Yine de bu boyutu anlamamız güç değil. Bizim 

liberal, kapitalist demokrasilerimiz polise benzemiyor değil. İkisi de biçimsel yurttaş 

eşitliğini sürekli sınıf derecelendirmeleriyle birleştiriyor. Aynen sermaye sahipliğinin 

toplumumuzdaki herhangi bir niteliksel bölünmeye kısmi bir yaklaşım sağlıyordu. 

                                                 
181  Moses FINLEY, Politics in the Ancient World, Cambridge, s. 72. 
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Yunanistan’da sahip olunan arazinin büyüklüğü ve karlılığı, ticaret fırsatları, aristokrasi 

içinde doğmuş olmak, doğum sırası, evlilik kısmetleri, askeri ve siyasi fırsatlar gibi 

faktörler diğer eşitsizlikleri birlikte getiriyordu. Anakara Yunanistan’ındaki polis, 

Anadolu polisine göre bu eşitsizlikleri görece başarılı bir biçimde sınırlandırıyordu ve her 

ikisi de eşitsizlikleri sınırlandırmak konusunda diğer Orta Doğu devletlerinden (ya da 

halef Makedonya ve Roma devletlerinden) daha başarılıydı. 

Sınıf eşitsizlikleri tanımlanabilir siyasi hizipler de yaratıyordu: bir yanda 

çoğunlukla köleleri olmayan (ya da belki bir iki tane kölesi olan) ve borç ya da faiz 

kanunlarıyla potansiyel olarak tehdit edildiklerini hissedenleri de içeren “sıradan” 

yurttaşlar, demos vardı. Ortada ilk önce hoplitler (Zırhlı Piyade) ve ardından Aristo 

tarafından Polisin omurgası olarak tanımlanan orta halli gruplar bulunuyordu. Öte yanda, 

köle kullanımları ve yurttaşları dolaylı olarak sömürmeleri sayesinde emekten 

kaçınabilen (ve gerçekten “özgür” olabilen) ve hamilik ettikleri bağımlı kişileri seferber 

edebilen aristokratlar ve büyük toprak sahipleri vardı. Hepsi faiz ve borç kanunları, 

toprakların ve kentin kolektif zenginliğinin yeniden dağıtılmasına yönelik girişimler, 

vergilendirme ve askerlik hizmeti zorunlulukları, karlı ticarete erişim, koloni girişimleri, 

makamlar ve köleler için mücadele ediyordu. Bu denli yüksek miktarda emek ve artık, 

site vasıtasıyla yönlendirildiği için ve bu bir demokrasi olduğu için (ya da başka 

zamanlarda demokrasi en azından alt ve orta sınıflar için erişilebilir bir ideal olduğu için) 

günümüzde görülene benzer düzeyde siyasileşmiş bir sınıf mücadelesi söz konusuydu. 

Fakat bizimkinde çok daha aktif ve militarist bir yurttaşlık biçimi söz konusu olduğu için 

aynı zamanda sürekli olarak daha fazla şiddet içeren ve daha görünür bir mücadeleydi. 

Stasis (iç karışıklık) Yunanların vahşi hizip kavgalarını ifade etmekte kullandıkları bir 

terimdi ve şiddet içeren bu kavgaların belirli bir düzenleme çerçevesinde “ya hep ya hiç” 

biçiminde sonuçlanmasını sağlayan (sürgün ya da temel anayasal biçimler arasında 

dalgalanmalar gibi) kurumları olurdu. 
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Bunun yarattığı gelgitlerin ve Yunan uygarlığına katkıların izlerini sürebiliriz. 

Hoplit/orta halli çiftçi ilerleyişini, genellikle, ilk önce tiranlığın ve ardından demokrasinin 

monarşi ve aristokrasiye karşı muzaffer mücadelesi izledi. Artan zenginlik, ticarileşme, 

kölelik, deniz yayılması ve okur-yazarlık Atina tarzı demokrasinin kuvvetini ve güvenini 

artırdı. Ama aynı zamanda polisler içindeki ve arasındaki ekonomik sınıf farklılıklarını 

büyüttü. İÖ. 4. yüzyıla gelindiğinde zenginlik giderek büyük toprak sahiplerinin elinde 

tekelleşiyordu. Belki de Rostovtzeff ve Mossé tarafından iddia edildiği gibi daha önceki 

örneklere yaslanarak bekleyebileceğimiz üzere İtalya’dan güney Rusya’ya kadar 

Yunanistan’ın uç topraklarının yükselişi Yunan tekellerine son verdi, uçların iktidarını 

geliştirdi ve kentlerdeki ekonomik gerilemeye neden oldu ve bu süreçte daha güçlü olan 

hayatta kaldı. Her durumda Makedonya saldırısı öncesindeki demokrasi baskı altındaydı 

ve üst sınıflar evdeki devrimi bastırmak için Makedonya’nın öldürücü darbesine yardım 

etmiş olabilirler.182 

Darius Heredotos’un Pers tartışmasında oligarşilerde patlamaya meyilli vahşi ve 

kanlı stasis’lere karşı uyarmıştı. Heredotos kendi sesiyle dış düşmanın açtığından çok 

daha kötü olan “iç savaş”ın korkunçluğuna yanıp yıkılmıştı.183 Thukydides belki de en 

parlak pasajlarını stasis olgusunun meşhur ve sağlam analizlerine adamıştır. Mazur 

görülebilecek bir abartıyla stasis’in Atina-Peloponnessos Savaşı sırasında galip gelip tüm 

Yunan dünyasını boğduğunu iddia etmiştir. Aristoteles’in stasis’i pratik şehir siyaset 

                                                 
182  Cartledge, s. 259. 

183  Heredotos, Tarih: “ama müttefiklerin dayatması karşısında Atinalılar 

vazgeçmişlerdi, zira Yunanistan’ın kurtuluşunu her şeyden üstün tutuyorlardı ve 

biliyorlardı ki, bir kez bu komuta tartışması başlarsa Yunan mahvolur – derin bir 

görüş zira nasıl savaş barıştan daha kötü ise iç çekişmeler de uyuşmalı bir savaş 

yönetiminden daha kötüdür.” 
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teorisinin önceliğini yapacak kadar ciddiye almıştır. Konu sadece tarihçilerle felsefecileri 

meşgul etmiyordu; Stasis’in Yunan dünyasında yaygın, sık rastlanan ve ağır bir olgu 

olduğuna şüphe yok. 

Yaygınlığı hem olumlu hem olumsuz açıdan açıklanabilir. Olumlu açıdan hizbin 

başlıca kaynağı isonomia terimiyle ifade edilen vatandaş mülkünün kavramsal eşitliği ve 

bazen aşırıya kaçan sosyo-ekonomik tabakalaşmanın olması arasındaki çelişkiydi. Bu 

tabakalaşma kendini siyaseten “siyasi düzlemde sınıf savaşı” olarak ifade ediyordu.184 

Fakirliği geniş anlamda kullanan Yunanlılarda her zaman fakir vardı: Yelpazenin bir 

ucunda yer alan zenginler hariç herkesin “fakir olduğu” düşünülüyordu, diğer ucunda 

“muhtaçlar” vardı. Ancak siyaset düşünürleri zengin ile fakir arasında kalan görece 

durumu iyi, azınlık bir mesoi’nin varlığına zaman zaman yer veriyordu. Ayrım kriteri 

keyfiydi: önemli olan insanın hayatını kazanmasına gerek kalmayacak kadar zengin olup 

olmadığıydı. Zengin ile fakir vatandaşlar genelde, hatta neredeyse, otomatikman ve 

sıklıkla aktif bir siyasi şekil alan, daimî karşıtlık olarak algılanıyordu. 

Hak ettikleri onur ve statüden mahrum bırakıldığını düşünen Alkibiades gibi 

olağanüstü karizmatik bireylerin varlığı fitilleyici ya da kışkırtıcı bir faktördü. Siyasi iç 

rekabet, dar anlamıyla siyaset, Yunanlılar tarafından karşıtlıkçı rekabetin sıfır toplamlı 

oyunu olarak yorumlanıyordu. Aristoteles’e göre ise bu anlamıyla onur siyasetin 

hedefiydi.185 Demokrasiyle yönetilen Atina uzun zaman boyunca stasis’siz kalma 

ayrıcalığını yaşadı çünkü demos yani elitin onu adil onur payından mahrum bıraktığını 

düşünmüyordu hatta böyle düşünmek için iyi bir sebebi yoktu. Onurunun eşitsiz feda 

edildiğini düşünen bir kitle değil elitti. Bu yüzden İÖ. 411 ve 404’te Atina’da iki başarılı 

oligarşik karşı devrim oldu. 

                                                 
184  Ste. Croix, s. 278-326. 

185  Ste. Croix, s. 80. 
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3.11. Kolonicilik 

Kolonizasyon da oldukça modern bir dönemdir. Antik Yunan dönemi için 

kolonicilik bugünki anlamında bir faaliyet değildi. Çok büyük coğrafyalara doğru yayılan 

Yunan toplumu için de karmaşık yayılmacılığı tarifleyen belirsiz bir terimdir. Yunan 

toplumlarının Karadeniz’den Marsilya’ya kadar İÖ. 750’den önce başlayıp asırlarca 

devam eden yayılma, yalnızca sayısı giderek artan yurttaşları dışarı gönderdikleri bir 

dönemi değil, fetihler, ticaret ve başka nedenlerle yabancı topraklara gittikleri bir dönemi 

ifade eder. İÖ. 5. yüzyılda savaşlar ve nüfus ihtiyacıyla yayılmacılık azalmıştı. Fakat 

ihtiyaç duyulması durumunda tekrar dönülen bir uygulama oldu. Yayılmacılığın çok 

çeşitli nedenlerine örnek olarak Atina’nın isyancı yurttaşları esas yurtlarının dışında 

kontrol ettikleri topraklara yerleştirerek oluşturduğu koloniler verilebilir.186 

Koloni kurma hakkında verilen karar, site halkının talebi doğrultusunda 

olabileceği gibi bir grup ya da tek bir kişinin isteği doğrultusunda da verilebilirdi. 

Arkeoloji kazılarında ve yüzeyde yapılan araştırmalarda nasıl koloni kurulduğuna ilişkin 

bazı yazıtlar ele geçmiştir. Yazıtlarda koloni kurma kararı, kolonizasyonun nasıl 

gerçekleştirileceği, koloni kurucusunun (oikistes) seçimi ve kolonistlerin toplanması, ana 

kent ile koloni kent arasındaki ilişkiler ve koloninin statüsü gibi bilgiler yer alırdı. Koloni 

kurucusu tüm sorumluluğu taşıdığından, onun seçimi çok önemli bir işti. Kurucu ilk 

olarak Delphoi’daki tanrı Apollon’un kehanet merkezine danışır ve onay alırdı. 

Kolonistler ilk defa yola çıkarken kadınlar onlarla beraber gelmezler, koloni kurulduktan 

sonra gelirlerdi. Kimi zaman koloni yerleşim yerinin yerlileri kıyım ve göçe zorlamayla 

yerlerinden edildikten sonra kurulurdu; bazen de Herakles Pontika (Karadeniz Ereğlisi) 

örneğinde olduğu gibi yerli halk köle haline getirilirdi. Koloni kurulan yer genelde suya 

yakın yerlere kurulurdu. Toprak, kura çekme yöntemiyle koloniciler arasında 

                                                 
186  Finley, Antik Çağ Ekonomisi, s. 205. 
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paylaştırılırdı. Kolonistlerin sahip oldukları toprak parçasına “hisse/pay” anlamına gelen 

kleros adı verilirdi. Kurucunun (oikistes) ölümü kolonizasyon sürecinin tamamlanması 

demekti. Kurucu, ölümünden sonra “kahraman” olarak anılır ve tapınım görürdü. Ana 

kent ile koloni arasındaki siyasal kurumlar, kültler, takvim ve konuştukları dilin lehçesi 

birbirine benzerdi.187 

Koloniciler geldikleri Yunan sitesinin kültürünü taşıdıklarından; geldikleri kent 

ile koloni kurdukları yer arasında ekonomik ve dinsel bağlar bulunurdu. Doğal olarak 

aynı tanrılara tapınılırdı. Fakat koloni kurulan yer ile kolonicilerin geldikleri site arasında 

siyasi bir bağ yoktu. Dolayısıyla koloni kurulan yerin kendi anayasası, kendi yönetim 

organları bulunurdu. Bu sebeple her koloni (apoikia) yeni kurulmuş bir Yunan kent-

devletiydi. Yalnızca ticari amaçla kurulan küçük ölçekteki pazar yerlerine emporion adı 

verilirdi. Emporion, Yunan kenti statüsündeki koloni biriminden hem coğrafi büyüklük 

hem de idari teşkilatlanma açısından küçük ve ticari amaçlarla kurulmuştur. Siteye bağlı 

olup siyasi özerkliği yoktur.188 

Kolonizasyonun nedenlerine bakılacak olduğunda; nedenlerden biri tarım 

topraklarına duyulan gereksinimdi. Diğer bir neden; sitedeki olanakların yetersiz 

kalmasıydı. Sitenin kendine yetecek öz kaynaklara sahip olmaması sitede yaşamı 

zorlaştırıyordu. Bu nedenle yurttaşlar, gelişmek için ticari faaliyetlerde bulunmak 

istiyorlardı. Bu nedenle ticari koloniler kurmaktaydılar. Antik kaynaklarda yer alan bazı 

bilgilere göre: düşman istilası, kıtlık, komşularla geçinememe, maden yataklarına sahip 

olma arzusu ve yoğun nüfus artışı kolonizasyonun nedenleriydi. Kolonizasyonu tek bir 

nedene bağlamak doğru değildir. Yukarıda sayılan nedenle veya daha başka birçok 

nedenle kolonicilik faaliyetleri yapımış olabilir. Bu faaliyetlerin sonucunda, Yunanlıların 

                                                 
187  Tekin, s. 76. 

188  Mansel, s. 168. 
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yabancılarla iletişime girmeleri, farklı dillere sahip insanları (barbaroi) ve onların yeni 

hayat tarzlarını tanımaları, kendi kültürlerini yaymaları ve tabi ki yabancı kültürlerden 

etkilenmeleri ve uzak mesafeler arasında deniz yoluyla Ege ve Akdeniz havzasında 

ticaretin gelişmesine hasıl olmuştur. Kolonizasyonla birlikte Akdeniz dünyası 

küçülmüştür. Bu durum ister istemez bir Yunanlılaştırma izlenimi uyandırmaktadır.189

                                                 
189  Tekin, s. 79. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ORDU 

4.1. Genel Olarak 

Şimdi de Yunan ordusunu inceleyelim. Örneğin Yunan-Pers savaşlarından Platea 

savaşını ele alalım. Spartalılar düzene girmişlerdir ve her bir Spartalı savaş pozisyonu 

almıştır. Flütçülerin flütünden dinsel ilahiler yükselmektedir. Hattın biraz gerisindeki kral 

kurbanları kesmektedir. Ama kurbanların iç organları uygun işaretler vermemekteydi. 

Yeniden kurban kesilmesi gerekmektedir. Sırasıyla iki, üç, dört kurban feda edilir. Bu 

arada Pers süvarileri giderek yaklaşmakta, oklarını fırlatmakta ve epeyce Spartalıyı 

öldürmektedir. Spartalılar hareketsiz, kalkanları ayaklarının önünde, düşmana karşı 

savunmaya geçmeden bu sırada birçok Spartalı ölse de hareketsiz beklemektedirler. 

Nihayet kurbanlardan olumlu işaretler gelir; Spartalılar kalkanlarını kaldırır, kılıçlarını 

çeker ve savaştan galip çıkarlar.190 

Her zaferden sonra kurban sunulurdu. Yunanlılarda zaferin kökeni kurbandır. Bu 

görenek, zaferi sitenin tanrılarına atfeden düşüncenin sonucudur. Savaştan önce ordu; 

tanrılara Aeskhilos’dakine benzeyen bir dua okumuştur: “Topraklarımızda oturan ve 

topraklarımıza sahip olan tanrılar, sizlere sesleniyorum. Silahlarımız mutlu olur ve 

kentimiz kurtulursa sunaklarımızı dişi davar kanlarıyla sulayacağıma, boğalar kurban 

edeceğime ve mızrakla fethedilen zaferlerin eserlerini aziz tapınaklarınıza sereceğime söz 

                                                 
190 Ahmet SEYREK, Medeniyetlere Yön Veren Uygarlıklar, Maviçatı Yay., İstanbul 

2017, s. 46. 
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veriyorum.”191 Bu söze göre galip gelen kurban sunmak zorundaydı. Ordu kente sözünü 

gerçekleştirebilmek için ilahiler söyleyerek uzun bir ayin alayıyla, “Bacchaus’e 

yalvararak tapınağa girilirdi.192 193 

Din, savaş ve barış zamanındaki her hadiseye içkindi. İnsanı tümden kaplıyordu. 

Ruh, beden, özel yaşam, kamusal yaşam, yemekler, bayramlar, meclisler, mahkemeler, 

savaşlar, her şey dinin etkisi altındaydı. İnsanın tüm hareketlerini düzenliyor, yaşamın 

her anını ele geçiriyor, alışkanlıklarını saptıyordu. Mutlak otoriteyle insanı yöneten 

dinden başka bir şey yoktu. 

4.2. Hoplit 

Hoplit194 iki temel aşamada gelişti; birincisi esas olarak silahlarla ve ikincisi 

taktiklerle ilgilidir. Çeşitli madenlerin temin edilmesi ile birlikte köylü ekonomisinin 

başarısı ve biçimi askeri bir atılımı destekledi. Aristokrasinin şampiyonlarından meydana 

gelen birleşik ordunun yerini birbirine bağlı, ağır silahlarla donatılmış piyade ordusu aldı. 

Bir piyade askeri artık standart olarak bronz baldır zırhları ve gövde zırhları; ağır bir 

bronz miğfer, yuvarlak biçimli, ağır bir ahşap kalkan; demir uçlu, keskin ve uzun bir 

mızrak ve demirden, keskin ve kısa bir kılıçla donatılıyordu. Bunların hepsi birlikte, ağır 

silahlarla donatılmış anlamına gelen meşhur adlarını veriyordu onlara; hoplit. 

Silahlar kısmen türetilmiş silahlardı. Miğfer ve muhtemelen kalkanın izleri daha 

eski Asur modellerine götürülebilir (Heredotos, taşıyıcıların Anadolu’nun Karyalıları 

                                                 
191  Aeskhilos Sept chefs, 252-260. Euripide, Phénic., 573, Akt. Coulanges, s. 158. 

192  Diodorus, IV, 5. Photius: “ünlü zafere Bacchaus’e ilahi söyleyerek eşlik edilir.” Akt. 

Coulanges, s. 158 

193  Coulanges, s. 160. 

194  Hoplit falanjı hakkında geniş ve tartışmalı bir literatür bulunmaktadır.  
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olduğunu söyler bize). Fakat Yunanlılar bunları değiştirdi. Miğfer daha ağır ve daha 

kapalı hale geldi. Yalnızca T şeklinde bir açıklık ağız ve gözler için bırakıldı. Duymak 

zorlaşmış ve sadece ileri görüş kalmıştı. Benzer biçimde kalkanın kolu dirsekle bilek 

arasındaki kısmı ile el tarafından kavranması onu daha geniş, daha ağır ve daha az 

hareketli yapmıştı. 6. yüzyılın sonuna doğru hoplit en ağır haline ulaşmıştı. Daha gevşek 

bir düzende savaşan, bireysel mücadeleye giren askerler silah ile hareketliliği 

uzlaştırmaya ihtiyaç duyuyordu. Eğer bir Yunan buluşu olan bacaklardaki baldır zırhını, 

zırh ağırlığının geri kalınına eklenseydi tekil bir asker, demir uçlu mızrağı olan herhangi 

bir hafif silahlı, hareketli köylü için kolay bir kurban olurdu. 

Dolayısıyla hoplitin başarısının silahlarda ya da tekil askerin kendisinde değildi. 

Uzun süren alıştırmalarla öğrenilen kolektif taktiklere dayanıyordu. Yaşamlarının üç yılı 

boyunca genç erkekler taktikler konusunda günlük olarak alıştırmalara sokuluyordu. 

Alıştırmalarda ve savaşta kalkan; kolektif bir kenetleme aracı haline geliyordu. Hoplit sol 

tarafını ve solundaki yoldaşının sağ tarafını kapatıyordu. Karşılıklı bağımlılık yaşamlarını 

koruyordu. Thukydides taktiklere eşlik eden belirgin korkuyu canlı bir biçimde tarif eder. 

Tüm askerler bir noktada birleşir: Eyleme girerken sağ kanada doğru dışarı itilirler 

ve her iki taraf da sağ yanlarıyla ters yöne düşen sol kanadın ötesine uzanır, çünkü korku 

sayesinde, her adam, kalkanlar birbirine ne kadar yakın şekilde kenetlenirse korumanın o 

kadar iyi olacağını düşünerek sağındaki askerin kalkanı altına korumasız kalan tarafını 

mümkün olduğunca siper eder. Bundan en fazla sorumlu olan adam, her zaman korumasız 

olan kendi bedenini düşmandan geri çekmeye çalışan sağ kanattaki ilk adamdır ve aynı 

korku nedeniyle diğerleri onu izler. 

Bu taktik, savaş grubuna yüksek düzeyde sadakati, ortaya çıkan polisin kapsadığı 

toplumsal ilişkilerin devasa bir ruhsal yoğunlaşmasını koşul olarak gerektirir. Falanj 

dikeyine sekiz rütbeden, yatayına daha fazlasından ve yüz ila bin civarında askerden 

meydana geliyordu. Zırhları orta düzeyde zenginlik gerektiriyordu ve güçlü bir devlet 
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elitinin yokluğunda orta halli varlıklı köylü çiftçiler hoplitler haline geliyordu; yetişkin 

erkeklerin en zenginlerinin beşte biri ila üçte biri hoplit olurdu. Bu yoğunlaşma yurttaşlar 

topluluğundan başka bir şey değildi. 

Hoplit savaşında muazzam kan dökülüyordu fakat bunu yöneten kurallar vardı. 

Vernant savaşın polis demek olduğunu ve kurallarının da polis yaşamını ifade ettiğini 

söyler. Savaş, tüm yurttaşların katıldığı meclis tartışmalarının ardından kamusal olarak 

ilan edilirdi (Sürpriz saldırılara yer yoktu). Savaş meclisin söze dayalı mücadelelerinin 

bir uzantısıydı. Savaş ciddi ve kanlıydı, çünkü yenilen hoplitler hızlı kaçamıyorlardı.  

Yunanlar ikmal malzemeleri ve kuşatmalar konusunda savaşta idareli davranıyorlardı. 

Hoplit (ya da hizmetkârı) üç günlük yiyecek stoku taşırdı. Güzergâh kampları kurmuyor 

ve genel olarak kentler üzerinde kuşatma operasyonları gerçekleştirmiyorlardı. Sparta 

burada küçük bir istisna oluşturur. Komşu toprakları fethetmeye dönük ilgisi Sparta’yı 

daha iyi bir levazım sınıfına ve bazı kuşatmalara yönlendirmiştir. Fakat savaş tarımsal 

üretimi tehlikeye düşürmüyordu. Hoplit düzeni düşmanını hızlıca arayıp buluyor ve 

sonuç kısa, kanlı ve çoğu kez tayin edici bir karşılaşma oluyordu. Küçük bu toprak parçası 

savunabilirdi ve komşu topraklar üzerinde tahakküm kursa da onları ele geçiremezdi 

(çünkü kent kolayca alınamıyordu). Ardından barış anlaşması bir devletin diğeri 

üzerindeki hegemonyasını teyit ediyor ve ikincisinin siyasi liderliğini çoğu kez muzaffer 

olanın hamilik ettiği yerel aktörlere bırakıyordu. Dolayısıyla savaş aynı zamanında 

polislerin çoklu bir devlet sistemi içinde olmalarını teşvik ediyordu. Savaşın kayda değer 

biçimde diplomatik alanda düzenlenmesi zaten devredeydi. “Yunanistan" bir kez daha 

tek bir polisten fazlasıydı. Çok devletli bir sistemin net biçimde düzenlenmesini ve 

meşruiyetini sağlayan daha geniş bir kültürdü. 

Hoplitlerin gücü ne savaşta ne de toplumsal yapıyı belirleme becerileri 

bakımından mutlak değildi. Savaş sırasında hareketlilikteki ve saldırıdaki sınırlılıkları 

açıktı ve sonunda belirli uyarlamalara gidildi. Muhtemelen daha gevşek Yunan 



105 

düzenleriyle girilen karşılaşmaların bir sonucu olarak (kuzey ve orta bölgelerin federal 

ethnos’ları daha fazla süvari ve hafif birlik kullanıyorlardı, önce zırh hafifletildi. İlk Pers 

istilası gündeme geldiğinde (İÖ. 490), baldır zırhları atılmıştı, gövde zırhı metalden deri 

ve kumaşa çevrilmişti, miğfer hafiflemiş ya da yerini deri bir şapka almıştı. Fakat düzen 

hala oldukça sıkıydı. Sıranın genişliği sadece bir metreydi ve çok yoğundu. Bu daha fazla 

saldırı gücüne izin veriyordu. Persler (Yunanların dediğine göre) ağır piyadeler onlara 

saldırdıklarında hayrete düşmüşlerdi. Eğer kapalı alanlarda yakalanırlarsa saldırının 

yoğunlaşmış gücüyle harap oluyorlardı. Modern eyerden (İÖ. 200 civarında icat edildi) 

ve daha az etkili olsa da üzengiden195 önce, süvarilerin şok değeri düşüktü. Piyade 

düzenleriyle karşılaştıklarında, süvariler, piyadeleri birbirlerine yaklaşmaya zorluyorlardı 

ve bu sayede okçular onlara büyük zararlar verebiliyordu. Yunanlar ilerleyişlerinin sürati 

sayesinde bu taktiği sekteye uğrattılar. 

Hoplitlerin gerçekte devrimci bir kuvvet olup olmadıkları konusunda klasikçiler 

arasında bir tartışma vardır. Bu tartışma, temel olarak, İÖ. 6. ve 7. yüzyıllarda monarşi, 

aristokrasi, tiranlık ve demokrasi ilkelerine dayanan anayasalar etrafında yürütülen 

mücadeleler üzerindeki hoplit etkisi etrafında dönmüştür. 

Askeri düzenin temel katkısı köylü çiftçilerin anayasal-teritoryal kent devletine 

bağlılıklarını yoğunlaştırmak oldu. Yerel bir ekonomiye gömülmüş olan hoplit askeri, 

neredeyse kalkanına ve kılıcına ihtiyaç duyduğu kadar ihtiyaç duyuyordu yoldaşlarının 

siyasi bağlılığına. Spartalı Tyrtaios geleneksel “mükemmellik” (kuvvet güzellik, 

zenginlik, doğum, belagat) fikirlerini reddederken bunu şöyle açıklıyordu: 

“Bu mükemmelliktir, insanların en güzel varlığıdır, genç bir adamın 

kazanabileceği en soylu ödüldür. Bir adam sıkı durup ön safta hareketsiz 

kaldığında, ruhunu ve kalbini dayanmak için çelikten yapıp utanç verici 

tüm kaçış düşüncelerini unuttuğunda ve sözleriyle yanında duran adamı 

                                                 
195  Bazı askeri tarihçiler üzenginin saldırıdan ziyade kılıçla aşağı doğru atılma becerisi 

üzerinde daha etkili olduğunu düşünüyor. 
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yüreklendirdiğinde, bu kent için ortak bir iyidir. Bu savaşta iyi olan 

adamdır, [alıntılayan Murrav, 1980: 128-9)” 

Mükemmellik toplumsaldı ya da daha doğrusu siyasiydi yani polisten türüyordu. 

Bu mükemmellik Asur piyadesinde ve diğer daha geniş, sınıflara bölünmüş teritoryal 

imparatorlukların ya da aristokratik-feodal devletlerin askerlerinde yoktu. Onların 

mükemmelliği ya mesleki yeterlilik ya da aristokratik onurdu ki her ikisi de halk kitlesinin 

deneyiminden uzaktı. Bu devletler yetişkin erkeklerinin üçte birinden gelen böylesi 

olumlu bir bağlılığa yaslanamıyordu. Yunan hoplit ordusu uygun adım yürüyüş içinde 

örgütlenen yeni bir orduydu. Daha önce uygarlaşmış ve daha geniş, otoriter bir dünyaya 

komşu olan küçük teritoryal devletler içinde örgütlenen özgür demir çağı köylülerinin 

ürünüydü. 

İÖ. 750 ile 650 arasında, teritoryal bir pazaryeri olarak örgütlenen ve Orta 

Doğu'dan yayılan askerleri kendisine çeken ortaklaşacı, eşitlikçi ve müreffeh Yunan 

yerelliği, kent devleti ile hoplit savaş düzenini eşzamanlı olarak üretti. Bu ikisi birbirine 

kenetlenmişti ve birbirlerini karşılıklı olarak geliştiriyordu. Tüm etkin askeri düzenler 

gibi hoplit ordusu da kendi maneviyat biçimini yeniden üretti, "Kent ve tüm halk için 

ortak iyiye" bağlılık basitçe arka plandaki normatif bir eğilim değildi; fakat askerin içine 

kıstırıldığı muharebe düzeninin ayrılmaz bir parçasıydı. Eğer saf bozulursa, hoplit açıkta 

kalırdı. Sadece önünü görebiliyordu, hantal kalkanı sağ tarafını açıkta bırakıyordu ve 

kıvraklığı (özellikle kaçmak konusunda) yok denecek kadar azdı. Hoplit aristokrat olsun 

halktan varlıklı bir kimse olsun, kent devletine yaşamla ve ölüm korkusuyla bağlıydı. Bu 

onun siyasi özgürleşmesi kadar kafesiydi de. 

4.3. Polis’te Askerlik Vatandaşlık Arasındaki İlişki  

Polis’te askerin durumuyla vatandaşın durumu birbirine denk düşer: Sitenin askeri 

oluşumunda yer alan, aynı şekilde politik örgütünde de yer alır. İÖ. 7. yüzyılın 
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ortalarından itibaren ordudaki değişimlerle, savaş tekniğinde bir devrim savaşçının 

kişiliğini dönüştürdü, toplumdaki durumu ve psikolojik portresi yenilendi.196 

İyice silahlanmış (kılıç ve kalkanlı) askerlerin, sıra halinde savaşanların ortaya 

çıkışı, mızraklı alay ilkesine göre sıkı bir eğitimin uygulanması hippies (atlı) askerlerinin 

ayrıcalığına kesin bir darbe indirdi. Askeri donanmanın harcamalarına katılan herkes -

yani demos’u oluşturan küçük mülk sahipleri- at sahipleriyle aynı plana yerleştirilirler. 

Bununla birlikte, bu aşamada askeri işlevin demokratlaştırılması -eski aristokratik 

ayrıcalıklar- savaş ahlakının tümüyle düzeltilmesine yol açar. Homeros çağının 

kahramanları, iyi araba sürücüleri yine de Hippius’un kişiliğinde yaşayabilmişlerdi. Bu 

asker vatandaşların askerlerle pek ortak yanı yoktur. Birinciler için önemli olan, bireysel 

askeri başarılardır, tek başına yapılan savaşta gerçekleştirilen yüksek işlerdir. Savaşta, 

promachoi’ların karşılaştığı düellolar mozaiğinde askeri değer, aristeia biçiminde 

tümüyle kişisel bir üstünlükle gerçekleşir. Savaşçıya bu göz alıcı eylemini 

gerçekleştirmesi için izin veren cesaret, bir tür savaş coşkusunda, dehşet havasında 

bulunur. Bununla birlikte hoplit, teke tek savaşı bilmez; eğer bireysel bir cüretle birisi 

karşısına çıkarsa bunu reddetmek zorundadır. Çünkü o, dirsek dirseğe, omuz omuza 

yapılan savaştır. Ona sıraya uyması, düzen içinde yürümesi, eşit adımlarla düşmana 

saldırması ve uyanık olması, göğüs göğüse savaşta yerini terk etmemesi öğretilir. 

Savaşçının erdemi: tümüyle kendine egemen olmak, ortak bir disipline uymak için sürekli 

denetim, eğitimin genel düzeni alt üst etmesini önlemek için, güdüsel tepileri 

dizginleyecek bir soğukkanlılıktır.197 

Yunan savaş düzenini bünyesine katan güçler şunlardı: Etrüskler, Yarı Yunan 

Makedonyalılar ve daha sonra Romalılar (Belki de küçük bir güç olan Anadolu’nun yarı 

                                                 
196  Antony ANDREWES, The Greek Tyrans, Londra 1956. 

197  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 59. 



108 

Yunan Karyalıları da izlediler diğerlerini). Tüm bunların başarısız olmasına ilişkin olası 

bir açıklama, diğer güçlerde kitlelerin gerekli toplumsal dayanışmadan yoksun olmaları 

nedeniyle kalkanları kenetleyememelerine dayandırılabilir. Bir süre için yalnızca 

Yunanlar sahip oldular buna. Bu nedenle Yunanlar Orta Doğu’da ve Akdeniz'de paralı 

askerler olarak kullanıldılar. Yunanlar, Firavun II. Psametikos için para karşılığında 

savaşırken ya da Babilli Nebuçadnezar için Kudüs’ü ele geçirirken bile Yunandılar. Hala 

kalkanları kenetleyecek maneviyata sahiptiler: Bir kez daha "Yunanistan” yalnızca tekil 

polisi temsil etmiyordu, çünkü maneviyatı pek çok farklı polisten toplanan askerler 

arasında doğu çöllerinde de varlık gösteriyordu. 

Hoplit örgütlenmesi polisin anayasasını belirleyemedi, çünkü bir örgütlenme 

olduğunu söylemek çok da mümkün değildi. Ciddi bir iç komuta yapısına sahip değildi 

(Sparta ve Tebai düzenleri hariç). Bunun yanı sıra, toplam ordu birden fazla falanjdan 

oluşurdu. Her hoplitin kendisine eşlik eden bir hizmetkarı olurdu ve aynı sayıda hafif 

birlik vardı. Bir tür merkezi komuta yapısına polisin diğer yönleri ihtiyaç duyuyordu. 

Askeri liderlik ilk başta aristokratların sorumluluğundaydı. Sparta gibi krallık ve 

aristokrasinin olduğu yerlerde kral, soylular ve hoplitler arasındaki bağların sıkılaşması 

yoğun, kontrol altındaki, oligarşik fakat yine de eşitlikçi disiplin biçimine yol açabildi. 

Bu biçim dünyanın tümünde basitçe "Spartalı” olarak bilinir oldu. Başka yerlerde: 

merkezileşme bir başka biçim aldı: Hoplit sınıfı ile İÖ. 7. yüzyılın ortasından yana pek 

çok devlette kontrolü ele geçilen despotik gaspçılar yani tiranlar arasındaki ittifak. Fakat 

tiran kontrolünü köylü ekonomisi içinde kurumsallaştıramıyordu. İktidarı, dar biçimde 

savaş liderliğine ve hiziplerin hünerli bir biçimde birbirlerine düşürülmesine 

dayanıyordu. Tiranlık ortadan kalkınca, hoplit demokrasisi genellikle iyice 

sağlamlaşıyordu. 

Eğer askeri iktidar kent devletinde üstün gelseydi militarist Sparta bunun en 

baskın tipi olurdu. Bu demokratik aşamanın ilk dönemleri, söz gelimi İÖ. 500’e kadarki 
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dönem için iddia edilebilir. Tüm yetişkin erkek Spartalılar hoplittiler, (miras olarak 

edindiklerine ek olarak) eşit miktarda toprağa sahiptiler ve meclislere katılma hakları 

vardı; ancak bu durum bir dereceye kadar oligarşi ve aristokrasiyle birlikte varlık 

göstermişti. Yunanistan’ın gördüğü en etkin hoplit ordusu gücünü, diğer kent 

devletlerinden tiranların kovulmasına ve bu kent devletlerinde eunomia adını taşıyan 

Sparta tarzı bir hoplit demokrasisinin kurulmasına yardımcı olmak üzere 6. yüzyılda 

kullandı. “İyi düzen” anlamına gelen eunomia terimi, güçlü bir kolektif disiplin düşüncesi 

ile eşitlik fikrini birleştiriyordu. 

Eşitlik ve kontrolün birleşmesi, kolektif bir örgütlenme olarak hoplit savaş 

gücünün sınırlarını gösterdi. Esas itibariyle içe kapalı bir görünümü vardı. Sparta ileri 

tarihlere kadar deniz aşırı ticaret ve koloniler kurmakta görece ilgisizdi. Maneviyata 

verilen önem içeridekiler ile dışarıdakiler arasındaki ayrımı vurguluyordu. Yalnızca 

küçük bir ordu desteklenebiliyor ve yalnızca yerel topraklar fethedilebiliyordu. Sparta 

fethettiği halklara kendisine tabi köleler gibi davrandı; yardımcı kuvvetler olarak 

yararlıydılar ama hiçbir zaman yurttaşlığa kabul edilmediler. 

İÖ. 5. yüzyılın tam manasıyla gelişkin polisi, Sparta’nın yoksun olduğu bir 

açıklığa sahipti. Bunun ilk örneği, grup içi sadakati daha büyük bir açıklıkla hem 

Yunanistan hem de “Genel olarak insanlık” ile özdeşleşme duygusuyla birleştiren 

Atina’ydı. Yalnızca küçük kent devletini destekleyen hoplit ordusundan bunu 

türetemeyiz. O halde bu kimlikler neye bağlıydı? İlk önce “Yunanistan” fikrini ele alalım. 

Yunanlar birbirleri arasındaki siyasi mücadelenin gaddarlığına rağmen ortak bir 

kimliğe sahiptiler. Esas olarak bir yerellik olan “Hellas” bu birlik için kullandıkları terim 

haline geldi. Ortak bir etnik soydan geldiklerine inanıyorlardı. Bunun doğru olup 

olmadığını bilmemizi sağlayacak hiçbir aracımız yok. Onların temel kanıtları dildi.198

                                                 
198  Cartledge, s. 247. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İDARİ TEŞKİLATLANMA 

5.1. Genel Olarak 

Aile - Ortak Atalı Aile - Polis – Yunan Kentleri Birliği; idari teşkilatlanmanın 

kademeleri şeklinde düşünülebilir. 

Aile ve ortak atalı aileler gibi ortak atalı ailelerden oluşan birlik (tribü) de 

bağımsız bir beden haline gelmişti. Çünkü yabacı olanın dışlandığı özel bir tapınmayı 

içeriyordu. Bir kere oluştuktan sonra başka bir aile kabul edilmezdi. Din, iki farklı 

tribünün, bir tek tribü içinde erimesine izin vermiyordu. Ama ortak atalı aileler, bir 

tribüde birleşebiliyordu. Tribüler de kendi tapınmalarının bozulmaması şartıyla 

birleşebilirdi. İşte site, bu birliğin kurulduğu anda var oldu. 

Tribülerin birleşmesini belirleyen birçok neden olabilir. Birlik, gönüllü olarak, bir 

trübünün üstün gücüyle ya da güçlü birinin isteğiyle kurulabilirdi. Kesin olan, ortaya 

çıkan yeni birliğin de yeni tapınma aidiyetiyle bağlanmasıydı. Bir araya gelen tribüler, 

kutsal ateşlerini yaktılar ve ortak bir dine tapınmaya başladılar. 

Dolayısıyla yavaş yavaş genişleyen bir çemberden ziyade büyüklü-küçüklü 

grupların birbirine katılmasıyla büyümüştür. Birçok ailenin birleşmesiyle ortak atalı 

aileler oluşmuş, birçok ortak atalı aileler tribüyü, birçok tribü de siteyi oluşturmuştur. 

Aile, ortak atalı klan, tribü, site yapısal olarak benzer toplumlardır ve birbirlerinden 

doğmuşlardır. 

Birleşen ögeler kendilerine özgü yaşam şekillerini ve bağımsızlıklarını 

kaybetmemişlerdir. Aileler; ortak atalı ailelerin içine girmiş de olsalar, aile olarak yalnız 

kaldıkları zamanlarda hiçbir şey değişmemiştir; ne tapınma ne kutsal görevler ne 
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mülkiyet hakkı ne de içsel adaleti. Tribü birimleri kendi aralarında birleşiyordu. Yine her 

biri tapınmasını, toplantılarını, bayramlarını, şefini koruyordu. Tribüden siteye geçildi, 

ama tribüler dağılmadı ve her biri, site yapısı yokmuş gibi kendi ritüellerini sürdürmeye 

devam etti. Sitede; farklı farklı küçük tapınmalar üzerine kurulu büyük bir ortak tapınma 

vardı. Bu durum siyasete devam eden birçok küçük yapının büyük bir yapıyı meydana 

getirmesi şeklinde yansıyordu. 

Site bir tür konfederasyondu. Ama konfederasyon önceleri küçük birliklerin 

kendilerinden ayrı içişlerine müdahale edemedi, tribülerin, ortak atalı ailelerin ve ailelerin 

dini ve sivil bağımsızlığı uzun dönemler boyunca varlığını sürdürdü. Sitenin bir aile 

içinde ayrı yeri yoktu; aile içinde olup bitene karar veremezdi; eşini, oğlunu, yanaşmasını 

yargılama hakkını ve ödevini babaya bırakıyordu. Özel hukuk da sitenin boş bıraktığı bu 

alanda varlığını sürdürmeye devam etti. 

Siteler uzun yıllar devam eden göreneklerin kurumsallaşmasıyla meydana 

gelmiştir. Sitenin doğuşunun saptanması için de bu göreneklere bakılmalıdır. İlk 

zamanlardaki sitenin ordusu incelendiğinde ordunun aile klan birimleri tribü şeklinde 

bölümlere ayrılmış olduğunu görürüz.199 Öyle ki eskilerden birinin dediği gibi “bir 

savaşçı, barış zamanında sunağa birlikte şarap serptiği ve birlikte kurban sunduğu kişiyi 

savaş sırasında yanında bulabilir.”200 

Atina’nın geleneklerinin iki açık gerçeği içerisinde gizlemektedir; birincisi, site 

kendisinden daha önce oluşmuş olan grupların federasyonudur; ikincisi din ne kadar 

genişlediyse toplum da o kadar genişlemiştir. Toplumsal ilerlemenin dinsel ilerleme 

tarafından tesis edildiğini söyleyemeyiz ama kesin olan şuduru ki ikisi de aynı anda ve 
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125. 
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birbiriyle senkronize bir uyumla gerçekleşmiştir. İlkel toplumlarda düzenli toplumlar 

kurmanın aşırı zorunluğunu düşünmek gerekir. Birbirinden çok değişik, özgür, kararsız 

olan bu kişiler arasında toplumsal bir bağ yerleştirmek kolay değildi. İlkel toplumlara 

ortak kurallar yüklemek, üzerlerinde ortak bir komutanlık tesis etmek, itaati kabul 

ettirmek, tutkunun yerine aklı ve kişisel akıl yerine de kamusal aklı ikame etmek için 

maddi güçten daha güçlü, çıkardan daha saygın, felsefi kuramdan daha inanılır, bir 

sözleşmeden daha sabit bir şey, hem de tüm kalplere nüfuz etmiş olan ve orada kendi 

gücüyle kalabilen bir şey gerekir. 

Bu şey inançtır. Ruh üzerinde daha güçlü bir şey yoktur. İnanç etkinliğimizin 

[esprit] eseridir, ama onu istediğimiz gibi değiştirmekte özgür değilizdir. O bizim 

yarattığımızdır, ama bunu bilemeyiz. İnsansaldır ama biz tanrısal olduğuna inanırız. 

Gücümüzün sonucudur, ama bizden daha güçlüdür. Her an bizimle konuşur. Bize itaat 

etmemizi söylerse itaat ederiz; bize ödevler verirse uyarız. İnsan doğayı itaat altına 

alabilir, ama düşüncesine bağlıdır.201 

Oysa antik inanç ataya saygı göstermeyi buyuruyordu; ataya tapınma aileyi sunak 

etrafında birleştirdi. Buradan da din, dua, görev ve ahlak düşüncesi doğdu. Tariflenen bu 

doğuş mülkiyet hakkının, miras hakkının; kısacası özel hukukun ve ev örgütlenmesinin 

kanunları oldu. Sonra da bunlar, büyüyen ihtiyaçlarla birlikte geliştiler. İnsanlar kendileri 

için var olan ortak tanrıları hissettikçe daha geniş gruplar içinde bir araya geldi. Ailede 

bulunan ve düzenlenen aynı kurallar daha sonra, sırayla ortak atalı klana, tribüye ve siteye 

uygulandı. 

İnsanların bu yolda ilerleyişi uzun zaman almıştır. İnsan yalnız aile yaşamı içinde 

sadece ev tanrılarını tanır, “babadan kalma tanrılar.” Ailenin üstünde, ortak tanrısıyla 

ortak atalı aileler yaşar. Ortak atalı ailelerin bir araya gelmesiyle tribü ve tribünün tanrısı 

                                                 
201  Coulanges, s. 129. 



113 

gelir. Nihayetinde sıra siteye gelirdi. Tüm siteyi kapsayan koruyucu bir tanrı tasavvur 

edilir. İnançların bu biçimde hiyerarşisi aslında idari teşkilatlanmanın da hiyerarşisidir. 

İnançların hiyerarşisi ve birliklerin hiyerarşisi. Eskilerde dinsel düşünce toplumu 

düzenleyici düşünce olmuştur.202 

Site ve kent onlar için eş anlamlı değildir. Site, ailelerin ve tribülerin dinsel ve 

siyasi birliğiydi. Kent, bu birliğin konuşlandığı coğrafi alandı. 

Günümüzde yükselmeye devam eden kentler eski kentlere benzemez. Birkaç ev 

yapılırsa köy, ev sayıları azar azar artarsa kent olur. Sonunda da etrafını, gerekirse bir 

hendek veya duvarla çevrilir. Kent evlerin zaman içindeki artışıyla oluşmuyordu. Kentin 

birdenbire kurulmaya başlıyordu. 

Ama önce sitenin oluşması gerekiyordu. Zor olan ve uzun süren iş de buydu. 

Aileler, ortak atalı aileler, tribüler olarak tapınma birleşmesinden sonra, tapınmanın 

ihtiyaç duyduğu tapınağı inşa etmek için kent kurulmaya başlanıyordu. Dolayısıyla bir 

kentin kuruluşu dinsel bir eylemdir.203 

Bu eski gelenekler ve inançlar, siten üyelerinin birleştirici bağı hakkında fikir 

vermektedir. İnsan birliği bir arada yaşamaya dair duyulan bir inancın ürünüdür. Bu 

inancın simgelerinden biri de birlikte yenilen yemektir. Aynı masa etrafında toplanmış, 

beyaz elbiseler giymiş, başında taç bulunan aile babalarının bir araya geldiği küçük ilkel 

bir topluluktur. Birlikte yere ve sunağa şarap serperler, aynı duayı yaparlar aynı ilahileri 

söylerler, aynı sunakta yapılmış yemeği yerler; atalar aralarındadır ve yemeği koruyucu 

tanrılarla paylaşırlar. Toplumsal bağı kuran ne çıkar ne bir sözleşme ne de bir 

alışkanlıktır. Site tanrıları önünde saygıyla ve titizlikle gerçekleştirilen bir inanç birliğidir. 
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5.2. Antik Yunan’da Kamu 

Site, üyelerinin inançları konusunda seçim şansı vermiyordu. Sitenin dinine 

inanılması ve boyun eğilmesi zorunluydu. Diğer sitelerin tanrılarına tapınılmayabilirdi ya 

da hor görülebilirdi. Junon, Kibele ve Jüpiter gibi genel tanrılara inanıp inanmamak 

serbestti. Ama örneğin Atina’da yaşayan bir yurttaşın Atina’nın efsanevi kralları 

Erecthea, Athena ya da Kekrops’tan kuşku duymaması gerekirdi. Çünkü dinden kuşku 

duyulması site ve polisten de kuşku duyulması anlamına gelirdi. Site bu inançsızlığı 

cezalandırırdı. Sokrates’in de ölüme mahkûm edilmesinin nedeni budur. Sitenin 

inançlarına karşı düşünce ve ifade özgürlüğü yoktu. Tapınma kurallarına uyulması, dinsel 

alaylara katılınması ve kutsal yemeklerde bir araya gelinmesi zorunluydu. Yurttaşlık 

törenlerine, kutsal yemek törenlerine  katılmayanlara ceza verilirdi.204 

Olumsuz açıdan Yunanlıların resmi açıdan kurumsallaşmış güç ayrımı yoktu. Kim 

yönetirse -bir kişi, bazıları, herkes- yürütme açısından olduğu kadar yasama yargı 

açısından da yönetiyordu. Bir mesele hatta kavram olduğu sürece, egemenlik, sivil itaat 

için güç sağlayacak “egemenlik” kanunu (ya da kanunları) anlayışını belirleyen modern 

kanun koyucu çabalarına rağmen, muğlak kaldı. Dahası, modern anlamda siyasi parti 

olmadığı için, sadık muhalefet gibi bir kavram olamazdı – hatta muhalefet meşru değildi. 

Son olarak, yukarıda bahsedilen sitenin kanun ve nizam güçlerinin olmaması da burada 

katkı nitelikli bir rol oynuyor.205 

O halde yurttaşların sitenin hayatından bağımsız bir özel yaşamı da evlatlarına 

vereceği dini eğitimin serbestliği de yoktu. Yurttaş site içinde erimiş bir katmandı. Site 

ve sitenin aziz ve ilahi otoritesi karşısında yurttaşın hiçbir değeri yoktu. Modern 

düşüncenin aksine site sadece yurttaş için var olmuyordu. Sitenin çıkarı gündeme 
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geldiğinde, daha önceden suç olarak tasnif edilmemiş bir davranışa dahi ceza verebilirdi. 

Örneğin; Aristides suç olarak bilinen davranışlardan birini yapmamıştı, hatta şüphe 

altında bile değildi. Ama sitede hareketleri ve söylemleriyle oldukça etki yaratan ve yanlış 

bir söylem ve harekette bulunduğu takdirde site için tehlikeli de olabilecek olan Aristides, 

sadece site öyle istedi diye site topraklarından kovulabilmişti. Bu uygulamaya 

uzaklaştırma veya sürgün anlamına gelen ostrakismos denilirdi. Megara’da Argos’da, 

Siraküza’da ve Yunan sitelerinin birçoğunda bu uygulama vardı.206 Site bir gün kendisini 

edeceğinden kuşku duyduğu yurttaşlara karşı böyle önlemler alabilirdi. Atina’da bir insan 

siteye şefkat eksikliğinden suçlanabilir ve yurttaşların haklarına saygı göstermediği için 

mahkûm edebilirdi. Eğer sitenin çıkarı söz konusuysa site içinde erimiş bir katman olan 

insan yaşamının önemi yoktu. Adalet, hukuk, ahlak, sitenin çıkarları önünde boyun 

eğmeliydi. 

Antik Yunan demokrasisi de sadece kurumsallaşmış bir sistem değil, toplumsal 

bir fenomen ve kültürdü. İkincisi Atina’nın da içinde yer alacağı şekilde bütün antik 

demokrasiler aşağıda 6 temel şekilde bütün modern demokrasilerden ayrılır. (1) Onlarınki 

doğrudan modern demokrasi temsilidir. (2) Antik demokraside demos (kitle, çoğunluk, 

fakir) gücü (krotos) kontrol edebiliyordu. (3) Antik demokraside ne teoride (anayasal ve 

felsefi) ne gerçek siyasi pratikte güçler ayrılığı vardı. (4) Antik demokrasilerde ve hangi 

idari ya da ideolojik görüntüye sahip olursa olsun tüm Yunan polisinde yurttaşlar etkin 

biçimde katılımcı paylaşma bağlamında yorumlanır ve inşa edilirdi. (5) Demokratik 

Atinalıların da dâhil olduğu -ve belki de özellikle- Antik Yunanlılar elbette bir özel 

kamusal alan ayrımına sahipti ama korudukları ya da destekledikleri “haklar” insan ya da 
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azınlık hakları değil, vatandaş, vatandaşlık haklarıydı. (6) ve son olarak bireyi devletten 

koruma gibi bir kaygı yoktu.207 

Siteden bağımsız bir birey özgürlüğüne sahip olunduğuna inanılmamıştır. Hatta 

bireysel özgürlük düşüncesi dahi yoktur. Site ve sitenin tanrıları karşısında bireyin site 

bir hakkı olabileceğine inanılmıyordu. Aşağıda anlatılacağı gibi sitenin yönetilme 

biçimleri değişse dahi hükmedenlerin sınırsız gücünde azalma olmadı. Yönetim biçimi 

farklı zamanlarda aristokrasi, monarşi, demokrasi oldu. Değişimlerden ve devrimlerden 

hiçbiri bireysel özgürlük vaat etmedi ve yönetime geldikten sonra da vermedi. Yurttaşlık 

hakları kamu görevlisi olmak, yüksek kamu görevlilerini atama ve oy kullanma 

özgürlüğünden ibaretti. Ama yurttaş daima devlete kayıtsız şartsız itaat etmesi gereken 

kimse olarak kalıyordu. Yunanlılar düzen fikrini, toplumun olmanın önemini her şeyden 

önceye koymuşlardı. Bu önem toplumun daha doğduğu andan itibaren kuşandığı 

geleneksel ve kutsal inançlarına bağlıdır.208 

Sitenin kaybolup gitme nedenlerini ikiye indirgeyebiliriz. Birincisi, insan 

etkinliğindeki doğal gelişmedir. Fikirlerin zaman içinde değişime uğraması inançların 

değişmesine yol açtı. İnançların değişmesi inançların eklemlendikleri fikirlerin ayakta 

tuttuğu toplumsal anıtın kaybolmasına yol açtı. İkincisi ise sitenin örgütlenmesi dışında 

kalan, acı çeken, çıkarı sitenin yıkılmasında olan bir sınıf/zümrenin varlığıdır.  

Bir toplumsal rejim; o rejimin üzerine kurulduğu inançlar zayıfladığında ve 

insanların çoğunun çıkarı rejimle uyuşmadığında çöker. Hiçbir site bu dönüşüm 

yasasından kurtulamadı. 

Sosyal ve siyasal yaşamın kendine has örgütleniş biçimi sitenin akrabalığa dayalı 

örgütleniş biçiminin hiyerarşisinden oluşan şemaya dayanır. Bu şema polis (çoğulu 
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poleis) adı verilen kent-devleti üzerine oturur. Polis’in nasıl kurulduğuna ilişkin bir 

görüşe göre; Dor baskısıyla Anadolu’nun güneyine inen ve Yunancanın farklı ağızlarını 

konuşan topluluklar, Batı Anadolu’da, kent-devletleri kurmuşlardır. Kurulan ilk kent 

devletleri; hâlihazırda var olan kent merkezlerinin işgaliyle yeniden iskân edilmesi 

sonucu kurulmuştur. Batı Anadolu ve Anadolu’nun diğer bölgelerinde ve Yunanistan 

yarımadasında da çok sayıda kent devleti kurulmuştur. Batı Anadolu’daki Smyrna’yı en 

erken kurulan kent devletlerinden biri olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Tarihçiler, 

Smyrna’nın kuruluşunu İÖ. 11. yüzyıla kadar götürmektedir. Keza Miletos da oldukça 

eski bir yerleşim merkezidir. Kent devletleri tek bir kent merkezinden oluşmakla birlikte 

kimi zaman aynı kent devleti içinde birkaç kent merkezinin de yer aldığı görülmektedir. 

(synoikismos). 

Sonuç olarak Ege’de polislerin tam olarak ne zaman kurulduğu sorusunun tam 

olarak yanıtlanamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Tarihçilerden bazıları, ilk kent 

oluşumlarını Minos dönemindeki Girit’e kadar götürmektedir. Bazı tarihçiler ise tiran ya 

da kral gibi bir tek kişinin egemenliğindeki yerleşimlere kent adı verilemeyeceğini 

söylemektedir. Dolayısıyla ilk kent yerleşimlerinin İÖ. 6. yüzyılın sonlarında demokratik 

rejimlerin kurulmasıyla meydana geldiğini söylemektedir. Buna karşılık, yönetim şekli 

ister oligarşik ister demokratik olsun bir topluluğun, kendisi için iktidar şekli seçmesinin 

yeterli olduğunu söyleyenler de vardır. Bu ölçüt kabul edildiği takdirde kentlerin 

kurulması İÖ. 9. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir; ancak bölgedeki yerleşimlerin 

gelişkin kent devleti olarak ortaya çıkmalarına ilişkin yaygın görüş İÖ. 8. yüzyıldır. 

Kent devletleri ilk olarak monarşiyle yönetilmekteydi. Kent devletinin başında 

basileus adı verilen bir kral vardı. Aristoteles de monarşi döneminde övgü ve özlemle söz 

etmektedir. Aristoteles’e göre ilk dönemlerde akıllı, erdemli ve üstün insanlar vardı. Bu 

insanların yaşadığı dönemde monarşi ile yönetim en doğru yönetim usulüydü. Sonrasında 

krallıklar yerini aristokratik nitelikli oligarşiye bırakmıştır. Bu arada birçok kent 
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devletinde de tiranlıklar egemenkiklerini devam ettirmişlerdir. Sonrasında Atina’daki 

demokrasi rüzgarının yayılmasıyla tiranlar devrilmiş ve yerlerine demokratik yönetimler 

kurulmuştur.  

5.3. Kralın Otoritesi 

Siteyi daha doğduğu andan itibaren, oluşturulacak yönetimi müzakere eden, 

yasalarını arayan, tartışan ve kurumlarını bir yapı olarak düşünemeyiz. Sitede yasalar bu 

tarzda bulunmamış ve hükümetler böyle kurulmamıştır. Sitenin siyasi kurumları siteyle 

birlikte aynı gün doğmuştur. Çünkü sitenin her üyesi, inançları ve gelenekleri aracılığıyla 

sitenin siyasi kurumlarını tohumlar halinde içinde barındırıyordu.209 

Aristoteles şöyle yazıyor: “Dinsel göreneğe göre, sitenin kamusal kurban sunma 

imtiyazı özel rahiplere değil, saygıdeğerlik vasfı ocaktan kaynaklanan burada kral, 

şurada başkan, bir başka yerde arhont denilen insana bağlıdır.”210 Yunan sitelerinin 

oluşumunu en iyi bilen Aristoteles böyle konuşuyor. Bu değerli bölüm, kral, başkan, 

arhont sıfatlarının uzun süre eşanlamlı kullanıldığını kanıtlamaktadır. Eski bir tarihçi olan 

Lapsekili Charon’un Lakedemonyalıların krallarının hayatlarını konu alan 

“Lakedemonların Arhont ve Başkanları” adlı kitabında da aynı bilgiyi 

doğrulamaktayız.211 Adı her ne olursa olsun her üç sıfatla adlandırılan yönetici 

saygıdeğerliğini ve gücünü ocak tapınmasından ve inançlardan alıyordu.212 Dini açıdan 

otorite olmayan kişi siyasi açıdan da yönetici olamazdı. 
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211  Suidas 

212  Coulanges, s. 168. 



119 

Erken dönem Antik Yunan hayatını anlamak için bakacağımız Miken Krallığında 

tüm toplumsal yaşam, aynı zamanda dinsel, politik, askeri, yönetim ve ekonomik rolü 

üstenen bir sarayın çevresinde merkezileşmiştir. Bu saray ekonomisi içinde kral tüm erk 

gücünü, yönetimin tüm yönlerini kendi kişiliğinde toplamış ve bir araya getirmiştir. 

Geleneksel yaşam içinde ve sarayın saygın karmaşık hiyerarşisi ile krallık denetimcileri 

sayesinde katipler bir sınıf oluşturuyorlardı. Ekonomik alanın tüm bölümlerini, toplumsal 

yaşamın tüm alanlarını denetliyorlar, ince kurallara bağlıyorlardı. 

5.3.1. Miken’de Kralın Yetki ve Görevleri 

Miken toplumu ilk Yunan toplumlarından olup karakteristik açıdan Yunanlıların 

geleneklerini saf bir şekilde yansıtmaktadır ve bu nedenle değerlidir. Toplumsal 

örgütlenmenin başında olan kral, wa-na-ka, anax sıfatını taşır. Askeri yaşamın her 

düzeyinde kendi otoritesini uygulamaktadır. Silah alımını, arabaların donanımını, 

insanların (erkeklerin) askere alınmasını kadroyu ve birlikleri, birliklerin hareketini saray 

düzenlemektedir. Bununla birlikte, kralın yetkisi, savaşta ekonomik alandan daha öteye 

gitmemektedir. Anax, dinsel yaşamın da sorumlusudur; dinsel günleri kesin bir şekilde 

saptar; ayinleri, çeşitli tanrıların onuruna yapılan bayramların kutlanmasını gözler; 

kurbanları ve bunun yanında bitkisel kurbanları, herkesin kendi toplumsal düzeyine göre 

vermesi gereken sunakları saptar. Çok sayıda ve güçlü bir din adamları sınıfına bağlı 

olarak dinsel dünya ile özel olarak bağlantı içinde bulunur. Yunanistan’da anının; 

krallığın dinsel bir işlevi olarak site kadrosuna kadar süregeldiği söylenebilir. Yine bu 

anı, büyücü, zamanın sahibi, verimliliğin dağıtıcısı tanrısal kralın mitsel biçimi altında 

yaşamaktadır.213 
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Mikenler doğu ile bağlantıyı temsil ediyorlardı. Dorların istilası sonucunda 

yıkıldılar.  Bu istila Yunanistan ile doğu arasındaki bağların yüzyıllarca kopmasına neden 

oldu. Miken yıkılınca, deniz bir ulaşım yolu olmaktan çıktı. Yalnız kalan ve kendi içine 

kapanan Yunanistan, salt tarım ekonomisine döndü. Krallığın ısmarladığı işleri yerine 

getirmek için sarayın çevresine toplanmış “alet insanları”nın çoğul esnaf birliğini 

bilmiyor, bu işler için köylerde yetişmiyordu. Miken İmparatorluğu’nun düşüşüyle 

birlikte, saray sistemi de tümüyle yıkılıp, bir daha asla doğrulamadı. 

Anax terimi, politik sözlükten çıktı. Bunun yerini, krallık işlevini belirtmek için 

kullanılan Basileus aldı. Bu terim iktidarın tüm biçimlerini yoğunlaştıran tek bir kişiden 

çok büyüklük kategorisinin çoğul olarak kullanılışını gösterir ve bunlar da ötekiler gibi 

toplumsal basamakların en üstüne yerleşir. Anax egemenliği kaldırılıyor, kralın 

örgütlediği bir denetim, bir yönetim aygıtı, bir katipler sınıfı artık kalmıyordu. Yazının 

kendisi ortadan kalkıyor, sarayın yıkıntıları arasında yutuluyordu.214 

Miken döneminden Homeros’a gelinceye kadar unvanlarla, rütbelerle, sivil ve 

askeri işlevlerle, toprakla ilgili söz haznesi giderek yok oldu. Basileus ya da temenos gibi 

geriye kalan kimi terimler, eski sistemler gibi eski değerleri artık taşımamaya başladı. 

Fakat bu Miken dünyasıyla Homeros dünyası arasında hiçbir sürekliliğin, hiçbir 

benzerliğin olmadığı anlamına gelmez.215 Bununla birlikte, basileus’u, meclisi, taşkın 

soyluları, arka planda sessizce duran demos ile Ithak gibi bir Krallık tablosu sürüp gidiyor 

ve Miken gerçekliğinin kimi yönlerini açıkça aydınlatır. Kuşkusuz bunlar taşra 

görünümleri ama sarayın sınırlarında kalır. Bununla birlikte anax’ın açıkça ortadan 

kalkmış olması, bileşimi oluşturan iki toplumsal gücün yan yana yaşatmaya benzer. Bir 

                                                 
214  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 36. 

215  Moses FINLEY, Homeros and Mycenae; Property and tenure, Historia, 1957, s. 153-

159.  
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yandan köylü toplulukları, öte yandan savaş soyluları; bu ikincilerin en yüksek aileleri, 

genos’un ayrıcalığı olarak kimi dinsel tekelleri ellerinde tutuyordu. 

Atina Miken dönemiyle sürekliliğin birdenbire kopmadığı Yunanistan’daki tek 

bölgedir. Atina bilim geleneği üzerine dayalı Aristoteles’in tanıklığı, krallığın 

parçalanması denilebilecek aşamaları bize sunuyor.216 Kralla beraber, ordunun yöneticisi 

olarak polemarkın var olması, askeri iktidarla siyasi iktidarı birbirinden ayırmıştır. 

Komutan kavramı dahi basileia’dan ayrı kendine özgü bir anlam ifade eder. Arhont 

(hükümet başkanlığı) politik alanı tanımlamaktadır. Önce on yıl seçilen arhont’lar, sonra 

her yıl yenilenmeye başlar. Seçim sistemi dinsel sürecin kimi özelliklerini korumuş ya da 

değiştirmiş olsa bile, iktidarın yeni bir kavramını içerir: Arche, her yıl bir kararla ve 

çatışmayı, tartışmayı gerektiren bir seçimle gönderilir. Daha yüksek bir yönetim, yönetim 

biçimi alan politik iktidarın daha sıkı bir sınırlama getirmesinin karşı bir yanı da vardır; 

basileus (kral) kendini özel olarak dinsel bir bölüme gönderilmiş sayar. Basileus artık 

mutlak güç sahibi olarak görülen tanrısal kişi olmaktan çıkmıştır. Görevi, din adamlarının 

üzerindeki gücüyle sınırlanır. Tüm iktidarın efendi-kral imajının yerini, birbirinden ayrı 

ve ayarlanması zor denge sorunları ortaya çıkaran uzmanlaşmış toplumsal işlevler alır.217 

Kardeşler arası bir çatışmanın öyküsüyle mitolojinin telkin ettiği şeye bu kez tarih 

ve politika kuramı toplumsal yapıyı birbirinden ayrı bölümlerin ayrışık parçaları gibi 

sistematik bir biçim altında ekleyeceklerdir. Toplumsal sınıfların tekelci işlevleri 

birbirinden ayrıdır, ama karışımı ve birbiri içinde erimeyi yine de gerçekleştirirler.218 

                                                 
216  Aristoteles, Atina Anayasası, III, 2-4; Chester G. Starr, The decline of the early greek 

kings, Historia, 10, 1961, s. 129-138. 

217  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 42. 

218  Bkz. Aristoteles, Politika, II. 
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Krallığın çeşitli öğelerini insanüstü bir etkinlikte birleştiren ve düzene koyan anax 

ortadan kalkınca, ortaya yeni sorunlar çıkar: rakip gruplar arasındaki çatışmadan, 

ayrıcalıkların karşı karşıya gelmesinden ve karşıt işlevlerden, yeni bir düzen nasıl oluşur? 

Ortak bir yaşam, uyumsuz öğelere nasıl dayanır, ya da toplumsal planda bir çoğuldan, 

çoğul birden nasıl çıkabilir?219 

5.3.2. Yorum 

Aile dininin şefi olarak baba hem yargıç hem de efendiydi. Aile babasının siyasi 

göreviyle dinsel görevlerinin iç içe olduğu gibi, Miken Krallığının ilk dönemlerinde de 

sitenin siyasi yöneticisinin de en yüksek dini görevlisi olduğunu görmekteyiz. 

Aristoteles’in ifadesine göre, sunak ona saygıdeğerlik ve güç atfeder. Tüm toplumların 

kökeninde aynı şey bulunmaktadır; din ve gelenek halkların çocukluk döneminden 

itibaren toplumsal itaati de tesis etmiştir.  

Aile dininin site dinine her şeye nasıl karıştığını dile getirmiştik. Tanrılara her an 

bağlı olduğunu hisseden insan, insanla tanrı arasındaki bağı temsil eden rahibe de 

kendisini bağlı hisseder. İnsanla tanrı arasındaki bağı temsil eden rahip kutsal ateşi 

gözetir. Pindaros’un da dediği gibi, her gün icra edilen tapınma, siteyi her gün kurtarır.220 

Tanrıların karşı koyamayacağı dua formüllerini bilen rahiptir. Savaş zamanında tanrıların 

orduyu koruması için kurban keser. Böylesine önemli görevleri üstlenen birinin şef olarak 

kabul edilmesi doğaldır. Rahip; dinin yönetime, savaşa, adalete her an karışması 

nedeniyle, savaşta kumanda, barışta yönetici, adalete ulaşmada yargıç olması da 

kaçınılmazdır.221 

                                                 
219  Bkz. Ehrenberg, The Greek State, Oxford, s. 60. 

220  Pindaros, Ném., XI, 5. 

221  Coulanges, s. 170. 
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En eski şefleri belirleyen şeyin ne olduğunu söylemek zordur. Dolayısıyla en eski 

şefleri ortaya çıkaran şeyin “güç” olduğunu söylemek de zordur. Siyasi otorite ancak 

geleneksel inançlardan kaynaklanmaktadır. Evde aile babasını yaratan inan. Sitede de 

yönetimi ve yöneticiyi yaratmaktadır. Tartışılmaz ve kaçınılmaz olan inanç, insan ile tanrı 

arasındaki bağ olan rahibin kutsal materyalin emanetçisi ve tanrının elçisi olduğunu 

buyururdu. Böyle bir insana itaat etmekte tereddüt edilemez. Kral Pindaros’un dediği gibi 

“kutsal kral”dır. Kral tabi ki bir tanrı değilse de “tanrıların öfkesini büyü ve dua ile 

önlemesi konusunda en güçlü insandı.”222 Bu insanın yardımı olmadan hiçbir dua etkili 

olmaz ve hiçbir kurban kabul edilemezdi.223 

Krallıklar daha sonra devrimlerle devrilse bile insanların kalbinde inanç sebebiyle 

kin yoktu. 

Eski yasaların yaratılma tarzı açıkça görülmektedir. Bunları icat eden bir insan 

değildir. Solon, Lykurgos, Minos, Numa sitelerinin yasalarını yazılı hale getirmişler, ama 

yasalarını yapmamışlardır. Yasa koyucu; dehasıyla yaratıp; yarattığı yasayı insanlara 

kabul ettiren bir kişi asla olmadı. Antik yasa halkın oylarından da kaynaklanmadı. Oy 

sayısının bir yasa yaratabileceği düşüncesi ancak çok uzun yıllar sonra ve sadece siteleri 

değişime zorlayan devrimlerden sonra ortaya çıkabildi. Bu zamana kadar görülen yasalar, 

antik, saygıdeğer ve değişmez bir şey olarak tezahür eder. Site kadar eski olan yasa, 

kurucunun ocağı kurmasıyla aynı anda ortaya çıkmıştı. Din kurumlaşırken yasalar da 

kurumlaştı. Ama bunlarla bizatihi ocağın kurucusunun tasarlandığını söyleyemeyiz. Daha 

önce aileyi, mülkiyeti, mirası, vasiyeti, evlat edinmeyi düzenleyen Yunan yasalarından 

söz ederken, bu yasaların inançlarla örtüştüğünü görmüştük. Eğer bu yasaları, doğal 

hakkaniyetle kıyaslarsak çoğu kez çelişkili olduğunu görürüz. Yasaların kökeninin 
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akılda, adalet duygusunda ve hukukun saf kuramında olmadığı çok açıktır. Buna kıyasen 

yasaları ölüler, tanrılar ve tapınma ve tapınma kurallarının önüne koyarak bakarsak 

mükemmel bir uyum içinde olduklarını görürüz. 

İnsan kendi vicdanını inceleyip de: “bu doğru, adil; bu yanlış, adaletsiz” demedi. 

Antik hukuk da böyle doğmadı. Ama insan dinsel yasa gereği kutsal ocağın babadan 

erkek çocuğa geçeceğine inanıyordu. Evin miras malı olduğu bu inanıştan ortaya çıktı. 

İnsan atasını tarlasına defnettiğinde, tarlarının sahibinin ebediyen ölü olacağına ve bu 

sebeple gelecek kuşakların da tarladan faydalanmak için ona tapınması gerektiğine 

inanıyordu. Toprak ölüye ait olduğundan ve kurbanların kanı o ölüye ait tarlaya 

akıtıldığından başkasına devredilemeyeceği kabul edildi. Bu kabulden sonra da kutsal 

mülkiyet ortaya çıktı. İnanç, tapınma ritüellerini kız çocuğun değil, erkek çocuğun devam 

ettirmesini buyuruyordu. Bu nedenle de dine eşlik eden yasa tanrıların mirasına kız 

çocuğunun değil, erkek çocuğunun sahip olmasını buyuruyordu. Erkek yeğenin miras için 

hakkı vardır ama kadın yeğenin mirasta hakkı yoktur diyordu. Yasayı insanlar adaleti 

arama duygusuyla ortaya çıkarmadı. Yasa; kendiliğinden ortaya çıktı. Yasalar inancın 

doğrudan ve zorunlu sonucuydu; insanlar arası ilişkilere uygulanan dinin ta kendisiydi.224 

Yasalar uzun süre kutsal bir olgu olarak kalmışlardır. Halk oylamasıyla ya da 

akılla yasa yapılmasına inanıldığı dönemlerde dahi, dine danışmak ve dinin rızasını almak 

gerekiyordu. Yasaları insan eseri olarak görmüyorlardı. Yasaların kökeni azizdi. 

Platon’un: “Yasalara itaat etmek, tanrılara itaat etmektir” sözü boşuna söylenmiş 

değildir. Sokrates’in yakın arkadaşı Kriton; Sokratesin yaşamını yasalar istediği için feda 

ettiğini açıklamaktadır. Sokrates’den önce Termofil kayasına şunlar yazılmıştı: “Ey 

yolcu! Sparta’ya git, söyle ki biz yasalara itaat etmek için öldük”. Eskilerde yasa daima 
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kutsaldır; krallık zamanında, kralların ecesidir; cumhuriyet zamanında halkın ecesi 

olmuştur. Yasaya itaatsizlik etmek kutsal olana itaatsizlik etmektir. 

Yasa ilke olarak değişmez, çünkü ilahidir. [İlahi] yasaların asla ilga edilmediğini 

belirtelim. Yeni yasalar eski yasalarla çelişse dahiİ eski yasalar etkinliği olmayan yasalar 

olarak yürürlükte kalmaya devam ederdi. Drakon Yasası, Solon Yasası tarafından iptal 

edilmedi.225 On İki Levha yasaları Kraliyet Yasalarını ilga etmedi. Yasaların kazılarak 

işlendiği taşların ilahi olduğu için dokunulmazdı. Çelişkili yasalar aynı taş levhanın 

üzerinde duruyordu. Eski ve yeni yasaya bir arada saygı gösterilmesi gerekiyordu. 

İsaeuos’un savunmalarından birinde, iki kişi arasındaki miras tartışmasında; her biri 

yasanın kendi lehine olduğunu savunabiliyordu. 

Antik yasanın hiçbir gerekçesi yoktur. Gerekçesi inanca dayanan yasanın kendi 

nedenlerini açıklamasına gerek yoktu. Yasanın yasa olmasının gerekçesi, tanrılar buyruğu 

olmasından kaynaklanıyordu. Bu yasalar; tartışılmaz ve zorunludur; bir otoritenin 

eseridir, insanlar ona itaat ederler çünkü ona güvenirler. 

Yasalar uzun kuşaklar boyunca yazılı değildi. İnanç ve dua formülleriyle babadan 

oğula aktarılıyordu. Ocak; ailenin ve sitenin etrafında sürüp giden kutsal bir gelenekti.226 

5.4. Siyasal Organizasyon 

Halk ve kent, Yunanların siyasi organizasyonunda en önemli iki unsurdu. Kent 

halkının kendi iktidarı ve kendi bağımsızlığı söz konusu olduğundan, polis, bugünkü 

düşünüş açısından bir devlete karşılık gelebilir. Fakat kent devletlerinin adlarından 

(Athina, Korinthos gibi) çok o kenti oluşturan halkın adı (Atinalılar, Korintoslular) ön 

plandadır. 
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Bir kent devleti mekânsal olarak; politik ve dinsel yönetim birimlerinin yer aldığı 

bir merkez ve merkezin etrafındaki ekonomik alanı olan yani tarım üretiminin sağlandığı 

kırsal kesimden (khora) oluşurdu. Burada kent devletinin merkezi ile kırsal kesim 

arasında ortaklaşa bir yaşam (symbiosis) söz konusudur. Kent merkezi “akropolis” adı 

verilen yüksek bir tepenin etrafında surlarla çevrili alanın içinde yer alırdı. Akropolis’te 

yönetim binaları, meclis ve benzeri mekânlarla kent için önemli kamu binaları ve dini 

yapılar bulunurdu. Akropolis’in dışında ise görece önemsiz buldukları kamu binaları ve 

yurttaşların evleri bulunurdu. İktidar görevine sahip olanlar Akropolis’te ikamet 

ederlerdi. 

Başlarda monarşik yapıların yer aldığı kent merkezleri zamanla yönetim 

şekillerinin değişmesiyle aristokratik ya da demokratik yapılara da sahip olmuşlardır. 

Monarşik idare edilen dönemde basileus adını taşıyan krallar Akropolis’te yer alırdı. İÖ. 

700’lü yıllarda krallar yerini soylu ailelerden (aristokratları) seçilen ve arkhon adı verilen 

yöneticilere bırakmak zorunda kaldılar. Örneğin Atina’da kralın dini görevleri arkhon 

basileus’a devreldildi. Aristokratların söz sahibi olduğu dönemde, aristokratlar Atina 

Akropolis’inin 300 metre kadar batısında yer alan Areopagos Meclisini inşa edip burada 

toplanmaya başladılar. Aristokratik yönetim sisteminde başlarda üç arkhon görev 

yapardı. Basileus olarak adlandırılan birinci arkhon din ve devlet işlerinin 

yürütülmesinden sorumluydu. Polemarkhos olarak adlandırılan ikinci arkhon askeri 

işlerden sorumluydu. Üçüncü olarak da genel idari işlerden sorumlu arkhon bulunurdu. 

Sonraki dönemlerde thesmotetai adında polisin kanunlarından sorumlu altı kanun koyucu 

arkhon daha ilave edildi. Böylece başlangıçta dokuz arkhon’un görev yaptığı 

anlaşılmaktadır. Arkhon’lar zengin ve soylulardan seçiliyordu. Aristokratların idaresinde 
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en önemli karar mercii kuşkusuz yukarıda söz ettiğimiz Areopagos Meclisi idi ve daha 

önce arkhon’luk yapmış olanlar bu meclisin doğal üyesiydiler.227 

Diğer önemli siyasal kurumlar “Danışma ve İdare Meclisi” Bule ve “Halk 

Meclisi”nin (Ekklesia/Demos) idi. Bu siyasi merkezlerle bir kent devletinin sahip olmak 

istediği ve öenm verdiği üç önemli özellik bulunurdu. Birincisi; başka eleutheria olarak 

adlandırılan ve dış güçlerin egemenliğinde olmamayı ifade eden bağımsızlık, ikincisi; 

autonomia olarak adlandırılan ve dış güçlerin iç işlerine karışmaması ve iç işlerinde özgür 

olmak, üçüncüsü ise aurarkeia olarak adlandırılan kendine yetermek ve ekonomik olarak 

bağımsız olmakdı. Kuşkusuz kimi kent devletleri bazı başka özelliklere de değer 

verebilirdi. Örneğin 2. yüzyılda yaşayan Pausanias (X. VI. 1), “agorasız ve tiyatrosuz bir 

kent devletinin düşünülemeyeceğini yazmaktadır. Bağımsızlık göz önüne alındığında bir 

kent devleti için sikke basımının da önemli bir kıstas olacağı açıktır. 

Siyasal ve sosyo-ekonomik yapısı dolayısıyla kent devletlerinin hepsinin, 

yurttaşları için bir anayasası vardı. Demokrasi de kent devletlerinde bu temelde 

yükselmiştir. Atina’da ilk demokrasi iması İÖ. 5. yüzyılda Aiskhylos’ta bulunmaktadır. 

Demokrasi bir yönetim biçimi olarak ilk kez Heredotos’un İÖ. 5. yüzyılda yazdığı 

eserinde geçmektedir. Atina demokrasisinde, demokrasinin ilkeleri; isonomia adı verilen, 

yasalar karşısında eşitlik, isegoria adı verilen mecliste konuşma özgürlüğü ve isotimia adı 

verilen herkesin yüksek kamu görevlerine gelebilme hakkıbir makama gelebilme hakkı. 

Her ne kadar antik demokraside sadece erkeklerin yurttaş olarak temsil edildikleri 

ve bu yüzden günümüz demokrasi kavramından farklı ve sınırlı olduğu ortadaysa da 

Atinalıların bu kısıtlı demokrasiye kralları, aristokratları ve tiranları devirerek ulaştıkları 

düşünüldüğünde, “demokrasi”ye ulaşılan yolda küçümsenmeyecek adımlar atıldığı 

görülmektedir. Fakat şurası da unutulmamalıdır ki demokratik yönetim her zaman 
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yüceltilen ve gıpta ile bakılan bir yönetim şekli değildi. Demokrasinin; Sokrates, 

Heredotos, Perikles gibi taraftarları olsa da Ksenephon, Aristophanes, Aristoteles, Platon, 

gibi güçlü muhalif olanları da vardı. Demokrasiye karşı olanlar; ancak zenginlerin, 

soyluların ve eğitimlilerin devleti iyi şekilde yönetebileceğini savunuyordu. Devlet 

yönetme işi; cahil halka ya da “ayaktakımına” bırakılamayacak kadar ciddi ve önemli bir 

işti. Demokrasi karşıtı olan aydınlar, demokratik yönetimin zamanla okhlokratia denen 

“avam yönetimi”ne dönüşerek dejenere olacağını düşünüyordu. Nitekim Atina’da halkın 

iradesinin her şeyin üstünde olduğu düşüncesiyle, bazı yanlış kararlar alınmış olduğu da 

vakidir.228 

5.5. Antik Yunan ve Dil 

Yunanlıların dilleri ile ilişkileri tartışmaya en açık konulardan biridir. Dil onlar 

için Logos’tur (mantık). Yani bir kişinin konuşurken ifade ettiği şey konuşan kişinin 

mantığıdır. Bir varlığın kelime olarak karşılığı Logos’ta hayat sürüyordur. Şair Pindarus 

özel isimler kullanarak, varlıkları adlandırmaya muktedir olan bir “Tanrılar Dili”nden söz 

ediyordu. Platon’un diyaloglarında bir sorun saçmalık düzeyine çıkmaktan geri kalmaz: 

şeylerin doğru adı nedir? Sanki isimler; insan diline ait olmaktansa şeylere ait olmak 

zorunda kalmışlardır. Yunan’ın neredeyse “zihinmerkezliliği” bundan doğmuş, nitekim 

diğer diller anlaşılması mümkün olmayan bir şey derecesinde tanımlanmıştır –“varvaros” 

barbarlar, konuşmaları Yunanlılar tarafından anlaşılmayanlardan başka bir şey değildir. 

Bir dil tasavvurunun radikal bir değişim geçirmesi için Yunan kentinin “açılması”nı 

ticaretin ortaya çıkmasını ve yeni felsefe mezheplerinin özellikle yabancı olan ve iki dil 

konuşan Stoacıların kıvılcımını beklememiz gerekiyordu. Dilleri ve Yunan’ı kavrayışları 

kozmopolit olmalarına rağmen “Siyasi Meselelere” müdahale etmemeyi öğretmişlerdir.  
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Sitenin çerçevesi içinde politik yaşamın aracısını oluşturan sözdür; tam olarak 

entelektüel alanda ortak bir kültür olanağı veren yazıdır ve öncelikle korunan ya da 

yasaklanan bilgilerin tümüyle açığa vurulmasına izin veren işte bu yazıdır.  

Sitenin doğuşundan itibaren bir hak davasının değeri yasaların kaleme alınmasıyla 

anlaşılıyor. Yasalar sürekli ve değişmez olduğu düşünülerek yazılıyor ve hukuku söyleme 

işlevi olan basileis’in süreksiz ve gündelik otoritesinden kaçırılıyordu. Tümüyle ortaklaşa 

oluyor, genel kural oluyor ve herkese eşit şekilde uygulanmaya elverişli oluyordu. Sitede 

dike (doğru) yeryüzünde ve gökyüzünde farklı anlamlar taşıyordu. Yeryüzünde 

yaşayanlar için doğru; tanrıların “armağanlarının yiyicisi” kralların keyfi için verilmiş bir 

karardı. Gökyüzündeki ilahi doğru ise anlamı yeryüzünde yaşayanlar tarafından 

bilinemeyecek kadar yüce bir tanrısallıktır. Yeryüzünde dike gökyüzündekine kıyasla; 

ulaşılması gereken bir değer gibi olarak görünür. Toplum yaşamında herkesin uyması 

gereken kural herkesin üzerindeki yasada gerçekleşir.; Gökyüzündeki yasaya ancak usla 

erişilir. Yasa usa uygun bir ölçüdür. Tartışmalara uğrayabilir, kararnameyle 

değiştirilebilir, ama bir karara varıldığında kutsal bir emir olarak yerine getirilir.229 

Buna karşılık bireyler kendi bilgilerini yazı aracılığıyla kamuya duyurmaya karar 

verdikleri zaman, bu ya Anaksimandros ve Pherecydes’in yaptığı gibi kitap biçiminde 

olur, bu ilk yazılanları Herakleitos Ephesus’taki Artemis Tapınağı’nda bırakır; ya da 

anıtsal taş üzerine yazılarak parapegma şeklinde olur; bunlar sitenin kendi memurlukları 

ya da  din adamları adına taşlara kazıttıkları yazılara benzer (resmi görevi olmayan 

vatandaşlar buralara gökle ilgili gözlemlerini ya da kronoloji tablolarını yazarlar); 

bunların tutkuları başkalarına ya da kişisel görüşü tanıtmak değildir. Bunlar merkeze 

mesajlarını bırakırken, bunu sitenin ortak malı yapmak isterler; bu yasa gibi herkese 

                                                 
229  Vernant, Antik Yunan Siyasal Düşüncesinin Kaynakları, s. 50. 
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benimsetilmeye elverişli bir normdur. Kamuya açıklanmış bulunan bilgelikleri, yeni bir 

gerçeklik ve nesnellik kazanır: kendi başına bir gerçekliği oluşturur.230 

Burada artık söz konusu olan birkaç seçkin insana ayrılan ve tanrısal bir lütfu 

kolaylaştıran dinsel bir giz değildir. Kuşkusuz bilgenin gerçeği, tıpkı dinsel gizem gibi, 

sıradan insanları aşan temel bir açılımdır, gerçekliğin ortaya çıkmasıdır, ama bilgelik 

yazıya teslim edilirken, bu mezheplerin gizli çemberinden sökülüp alınır, gün ışığında 

tüm sitenin görüşüne sunulur. Bu herkesin ulaşabileceği bir hak olduğunu kabul etmektir, 

ona boyun eğmeyi tanımaktır; tıpkı politikada olduğu gibi herkesin yargısına başvurarak, 

herkesin kabul ettiği ve tanıdığı umudu taşımaktır. 

Kullanılan kelimeler; haklarında kullanılan şeyler için de bir mantık ve yasadır. 

Genus ile aynı anlama gelen gens sözcüklerini incelediğimizde gignere eylemine ve 

genitor ismine karşılık gelirler. Bu kelimeler soy” sözcüğünün eylem olarak “doğurmak” 

isim olarak “baba-ata” şeklinde kullanılmalarının karşılığıdır. Gensi genus, gignere ve 

genitor soy bağı düşüncesini taşırlar. Yunanlılar bir “soyun” üyelerini aynı süt ile 

beslenmiş anlamındaki sözcüğüyle belirtiyorlardı. Aile olarak çevirdiğimiz Latince 

familia, Yunanca oikos “ev-yurt-tapınak-aile” sözcüklerini karşılaştırıldığında hiçbirinde 

kuşak ya da akrabalık anlamı yoktur. Familia’nın gerçek anlamı mülkiyettir; tarlayı, evi, 

parayı, köleleri ifade eder. Bu nedenle, 12 Levha’da mirasçıdan bahsederken familiam 

nancitor der yani vasiyet alsın der. Oikos “ev-yurt-tapınak-aile” sözcüğünün ise ikamet 

edilen ev veya mülkiyet hakkı anlamı dışında başka bir anlamı yoktur. Bununla birlikte, 

bunlar daima aile olarak çevirdiğimiz sözcüklerdir. Oysa, içsel anlamı ev ya da mülkiyet 

ifade eden terimlerin, çoğu zaman aile için kullanılması; akrabalık, soy bağı, doğum, gibi 

diğer sözcüklerin aralarındaki bağlantı ve birliğinden bahsetmesi düşünülemez. Eski 

dillerin modern diller gibi mantığı ve sistematiği yoktur. Yine de Romalılar ve Yunanlılar; 

                                                 
230  Vernant, Antik Yunan Siyasal Düşüncesinin Kaynakları, s. 51. 
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genos ve gens kelimelerinin ortak kökenden geldiklerini bilmektedirler. Zaman içinde 

geleneği değiştiği ölçüde gens kelimesi de değişmiş, bozulmuş, dolayısıyla kaybolmuş 

olabilir, ama sözcük, tanıklık için tarihte kalmıştır. 

5.6. Eğitim 

Yunan kültüründe serbest eğitim hakkı yoktu. Bunun gerçekleşmesi için oldukça 

zaman geçmesi gerekti. Site yeni-doğanlarının ve çocuklarının gelişimine ve eğitimine 

hakimdi. Örneğin geleneklerin çok katı uygulandığı Sparta’da çocuğun eğitimi hakkında 

babanın hiçbir hakkı yoktu. Geleneklerin Sparta’ya göre daha yumuşak uygulandığı 

Atina’da; yine de eğitimin sitenin kendi seçtiği ortak eğitmenlerle yapılması isteniyordu. 

Aristofanes,231 çocukların okula gidişini şöyle anlatır; “sırayla semtlere bölünmüş 

çocuklar yan yana, yağmurda ve karda ya da güneş altında yürürler; bu çocuklar yerine 

getirdikleri yurttaşlık görevini anlamış görünmektedirler.” Site eğitimde tek söz sahibi 

olmak istiyordu. Platon buna gerekçe olarak: “Ebeveynler çocuklarını, sitenin seçtiği 

öğretmenlere yollamak ya da yollamamak konusunda özgür olamazlar; çünkü çocuklar 

ebeveynlerinden çok siteye aittirler.”232 Demekteydi. Site yurttaşlarının ruhuna ve 

bedenine sahip olduğunu düşünür. Bu sebeple site kendi ruhunun ve bedenin bir parçası 

olan yurttaşından kendi istediği şekilde faydalanmak ister. Yurttaşların bedenlerini kendi 

istediği şekilde eğitir. Çünkü sitenin silahı yurttaşlarının bedenidir ve bu silah site için 

mümkün olacak en iyi ve en güçlü şekilde kullanılmalıdır. Eğitimlerde yurttaşlara ilahiler, 

dinsel şarkılar ve kutsal dansların nasıl yapıldığı öğretilir. Bütün bu bilgiler sitenin dini 

törenleri ve kurban törenleri için gereklidir.233 

                                                 
231  Aristofanes,  Nuées, 960-965, Akt. Coulanges, s. 240. 

232  Platon, Lois, VII Akt. Coulanges, s. 241. 

233  Aristofanes, Nuées, 966-968. 
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Site kendi verdiği eğitimin yanında başkaca bir eğitime gönül rızasıyla izin 

vermez. Atina’da genç yurttaşlara başkaca bir eğitim verilmesi yüksek görevlilerin iznine 

bağlıydı. 

Atina’nın mükemmel insanı yaratmayan eğitim sistemi 3 kola ayrılır. Çevrilmesi 

olanaksız bir sözcük olan arete, erdem sahibi olma ve site için verimli olma eğitimini 

içerir. Bunlar bir bütün olarak öğretilemediğinden alt gruplara bölünür. Grammatistes 

kolunda aritmetik ve okuma-yazma eğitimi verilir. Kitharistes kolunda müzik öğretilir. 

Paidotribes kolunda ise bedeni eğitim verilir. 5. yüzyıla ait ünlü Douris kasesindeki okul 

sahnelerinde okuma ve yazmanın yanı sıra müzik dersleri de canlandırılmakta ise de sözü 

edilen bu konuya daha sonra değineceğiz. Aristoteles, resmi bile geleneksel bir eğitim 

konusu olarak kabul eder. 

Yunanlıların hafızaları eğitimlidir. Mahkeme salonlarında verilecek söylevlerin 

ezberlenmesi ve akıldan söylenmesi zorunlu olmakla birlikte küçük yaşlardan beri bu 

şekilde eğitilmiş zihinler için bu hiç de zor bir iş değildir. Çocuklar düzenli olarak 

Homeros’un tüm eserlerini ezberlerler. (27.000 dize) öyle ki söz konusu çalışma Atinalı 

çocuklar için Shekaspeare, İncil, efsanevi öykülerin karışımı olarak geçer, hatta şarap, 

yay germe ve araba yarışları konusunda bilgi sağlar. Bu noktada hala sözlü bir kültürle 

karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır. Anlatıldığına göre İÖ. 413’teki Sicilya 

bozgununun ardından esir düşen Atinalılardan bazılarının hayatını kurtaran, bilgiyi akılda 

tutma becerileri olmuştur. Euripidies’in eserlerini çok seven bazı Syrakusai’lılar yazarın 

yapıtlarını ezbere bilen esirleri evlerine köle olarak götürmüşler, onlar da yenik ordunun 

tıkıldığı taş ocaklarında berbat koşullarda yaşamaktan kurtulmuşlardır.234 

                                                 
234  Deighton, s. 46. 
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5.7. Meclisler, Magistratlar ve Yurttaşlar 

5.7.1. Ekklesia 

Eski Yunan siyasal yaşamının en önemli kurumu olan Halk Meclisi’ne (Ekklesia) 

kent-devletinde yaşayan bütün özgür erkek yurttaşlar katıldığından oldukça büyük bir boş 

alana ihtiyaç duyulurdu. Hatta nadiren de olsa boş alan ihtiyacını karşılamak için Halk 

Meclisi yani Ekklesiasterion inşa edilirdi. Yurttaşlar genellikle agora-tiyatro gibi açık 

alanlarda toplanırlardı; ancak, Anadolu’nun güneyinde, Lykia bölgesinde yer alan 

Trebenna’daki Ekklesiasterion bir istisna teşkil eder ki bu yapı burada ele aldığımız 

dönemden çok daha ileri bir tarihe (İS. 3. yüzyıla) aittir. Demos’a kayıtlı (20 yaşını 

doldurmuş erkek-özgür ve Yunan) tüm yurttaşlar Ekklesia ya da kendilerince uygun olan 

bir alanda ayda iki-üç kez katılırlardı. Yasam ve yargı gücünü elinde bulunduran 

Ekklesia’da iç ve dış politika görüşülür; savaş ve barışa karar verme, kanun yapma, 

magistraların seçimi, yargılama ve sürgüne gönderme kararları Ekklesia’nın yetki ve 

sorumluluğundaydı. Tartışılacak ve oylanacak meseleler ise önce Bule’de (Boule) 

görüşülürdü. İÖ. 5. yüzyılda Prytaneis’in başkanı (Epistates) aynı zamanda Ekklesia’nın 

da başkanıydı. Ekklesia toplandığında önce görevli memur gündemi okurdu ve katılanlar 

maddelerin tartışmaya açılıp açılmamasını oylardı. Eğer tartışılması istenen bir konu 

varsa, görevli memur “kim konuşmak ister?” diye sorardı. Konuşmacılar kürsüye (bema) 

çıkar ve fikirlerini söylerdi. Konuşmak isteyenler arasında sıradan yurttaşlar olabileceği 

gibi, bu işi profesyonelce yapanlar da (rhetores) vardı. Eskiçağ’da bizim bugün 

anladığımız anlamda partiler bulunmadığından, bazı etkin grupların sözcülüğünü de bu 

tür hatipler yapmaktaydı. Konuşmadan sonra el kaldırma yöntemiyle oylama yapılırdı. 

Teorik olarak tüm yurttaşlar Ekklesia’ya katılabilir ve konuşabilirdi. Fakat 

pratikte bu mümkün değildi; çünkü Ekklesia’ya katılmak için yurttaşların işlerini bırakıp 

bütün zamanlarını orada harcamaları gerekiyordu; bu da zaman, iş gücü ve para kaybı 
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demekti. Üstelik, kent merkezine uzakta ikamet edenler için bu gerçekten çok güç bir işti. 

Bu nedenle, yurttaş nüfusunun ancak dörtte biri Ekklesia’ya devam edebiliyordu.235 

5.7.2. Bule 

Bule bir diğer meclisti. Aslında meclisten ziyade Ekklesia'nın yönetim kurulu 

olarak çalışırdı. Modern devlet yönetimlerine benzetildiğinde Bule’nin; yürütme gücünü 

elinde tuttuğu söylenebilir. Ekklesia'da görüşülecek gündemi hazırlayan ve Ekklesia’nın 

yönetim organı olarak faaliyet gösteren Bule’ye her bir aileden bir temsilci katılırdı. 

Aileler de gönderecekleri temsilcileri kura yöntemi ile seçerlerdi. Bule’ye üye olabilmek 

için otuz yaşın üzerinde olmak zorunluydu. Çoğunlukla bir yıl ama nadiren iki yıl görev 

yaparlardı. Prytaneis'in başkanı (Epistates) günlük olarak ve yine kur’a ile seçilirdi ve bir 

defaya mahsus görev yapardı. Böylece Bule'nin, Ekklesia'nın gündemini hazırlamasının 

yanı sıra, Ekklesia'da alınan kararların yürütülmesini de sağladığı anlaşılmaktadır. Devlet 

işlerinin aksamadan sürdürülmesi gerektiğinden Bule, normalde, her gün toplanırdı; 

(önceleri olmasa da daha sonra, Perikles zamanında alınan bir kararla) Bule üyelerine bir 

ücret ödemesi de yapılmaktaydı. 

Prytaneis Bule’nin yanında alt komisyon olarak çalışma yürütürdü. Sitenin 

aciliyet teşkil eden işleri her şeyden önce Prytaneis ele alırdı. Prytaneis'in toplantı yeri 

Prytaneion adı verilen yuvarlak planlı (tholos) bir mekândı; Prytaneis’in üyelerinin görev 

saati yoktu ve harcamalarının tamamı site tarafından karşılanırdı. Bule'yi ve gerekirse 

Ekklesia'yı toplantıya çağırmak Prytaneis'in göreviydi. Devlet misafirleri burada ağırlanır 

ve kutsal ateşin sürekli yanar kalması sağlanırdı. 

                                                 
235  Tekin, s. 67. 
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 5.7.3. Magistrat 

Magistrat’lar site yönetiminde meclislerden sonra gelen en güçlü kesimdi. Bu 

kesim sitenin önemli yönetim kademelerinde görev yapan yüksek devlet memurlarından 

oluşmaktaydı. Sitenin ve yürütme organının başı; baş Magistrat unvanını kullanırdı. 

Örneğin Atina’da baş magistrat yukarıda ne anlama geldiği açıklanan “Arkhon" yerine; 

lonia, Lydia, Karia ve Phrygia bölgelerinde Stephanephoros yerine; Pamphylia, Pisidia 

ve Ovalık Kilikia’da Demiurgos (Termessos’ta Arkhiprobulos); Lydia ve yine bazı lonia 

kentlerinde Prytanis yerine kullanılırdı. Magistratlık görevinin genel kabul gören süresi 

bir yıldı. Buna karşın daha kısa süreli görev yapan Magistratlar da vardı. Örneğin baş-

magistratlar Rhodos, Knidos, Stratonikeia ve Tarsos’ta altı ay; Erythrai ve Kalkhedon’da 

dört ay görev yapıyorlardı; ancak bu süreler dönemden döneme değişiklik 

gösterebilmektedir.236 

Kent-devletinde nüfusun büyük çoğunluğu özgür erkek yurttaşların eşleri, 

çocukları, kentte yaşayan yabancılar ve kölelerden oluşmaktaydı. Bunun yanında yurttaş 

sıfatını alabilenler oldukça sınırlıydı. Kadınlar yurttaş sayılmadıklarından, politik 

haklardan mahrumlardı. Kent-devleti ironik olarak “erkekler kulübü” olarak da 

nitelendirilmektedir. Kuşkusuz, kadınların yanı sıra kentte yaşayan yabancılar ve köleler 

de yurttaş sayılmıyor ve Ekklesia'ya (Halk Meclisi) katılamıyorlardı. 

Zaman zaman farklı kent devletleri coğrafyanın da verdiği elverişlilikle birlikte 

bir araya gelerek amphiktyones adı taşıyan birlikler de kurmuşlardır. Yunanistan’da 

Thermopylai yakınındaki Anthel ve Korinthos Körfezi’nin kuzeyindeki Delphoi’ bu 

merkezlere örnek olarak verilebilir. Bazıları başlarda koloni olarak kurulmuş olsa da 

Yunanistan’da ve Anadolu’da yer alan kentlerin hemen hepsi gerçekte birer kent-devleti 

niteliğini taşıyordu. Örneğin, Yunanistan’da Atina, Korinthos, Sparta, Argos, Thebai; 

                                                 
236  Tekin, s. 68. 



136 

Anadolu’da Miletos, Ephesos, Smyrna, Byzantion, Aspendos, Perge ve daha yüzlercesi. 

Koloni mizaç olarak Yunanlıların yeni yerleştikleri yerlerde kurdukları yeni idari teşkilat 

olduğundan yapı olarak diğer Yunan kent-devletlerinden çok da ayrı bir oluşum olarak 

düşünülmemek gerekir. 

5.8. Spartalılar 

Tüm bunların yanında Yunan kültürünün uç örneklerinden olan, Peloponnesos’un 

Lakonia bölgesinde bulunan Sparta’dan söz edilmesi gerekir. Kendilerini Lakedaimon 

olarak adlandıran bu kent-devleti Yunan geleneklerini kendine özgü siyasal ve sosyal 

sınırlara taşımışlardır. Sparta teşkilatlanması kendi anlatısına göre kahraman Lykurgos 

yasalarıyla birlikte İÖ. 7. yüzyılda kurulmuştu. Halkı Sparta’da oturankar, kentin etrafına 

yerleşen periokoi olarak adlandırılan yarı yurttaşlar ve heilotes adı verilen yarı köle 

sınıfında sayılabilecek toprağa sınıftan oluşuyordu. Heilotlar; Sparta’nın yayılmacı 

hareketleri dolayısıyla Peloponnesos’un güneyinde yer alan Lakonia ve Messenia 

bölgesinden İÖ 8. yüzyılda köle olma amacıyla getirilen nüfustu. Aslında heilotlar yurttaş 

olmasalar da Sparta’nın egemenliği altındaki kalabalığı önemli bir bölümünü meydana 

getiriyorlardı. Ekonomik olarak çiftçilikle yapıp ve elde ettikleri ürünleri Spartalılara 

götürmekteydiler. Sayıları en fazla dokuz bine kadar ulaşabilen Spartalı özgür ve erkek 

yurttaşlar, heilotları kontrol altında tutmak adına sert bir yönetim uyguluyorlardı. 

Dünyaya gelen her Spartalı yurttaş kleros adı verilen bir toprak parçasına sahip oluyordu. 

Heilotlar ise bu toprak parçalarını Spartalılar adına işliyordu. Spartalı yurttaşlar, 

heilotların topraktan yetiştirdikleri ürünler sayesinde yaşamlarını devam ettirmekteydi. 

Spartalı bir yurttaşın ticaret yapması ve bir başkasının yanında işçi olarak çalışması 

yasaklanmıştı, uğraşılan tek iş iyi bir asker olmaktı. Çocukluk döneminden itibaren her 

Spartalı yurttaş sıkı bir eğitim ve sıkı bir disiplin içinde büyüyordu. Bu nedenle, 

Spartalılar “asker-toplum”du. Perioikoi olarak adlandırılan ve Spartalıların egememliği 
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altındaki köy ve kasabalarda yaşayanlar köleleştirilmemişlerdi. Bu kesim yurttaşlık 

haklarına sahip olsalar da asker olmak zorunda değildiler. Tarım, zanaat ve ticaret gibi 

istedikleri işlerle ilgilenebiliyorlardı. Belli dönem aralıklarıyla vergi vermek ve savaş 

zamanlarında Sparta’ya asker göndermeleri gerekiyordu. Perioikos’lara, Spartalılara tabi 

olduklarından onlara “Lakedaimonioi” adı verilmiştir. Diğer Yunan kentlerinde olduğu 

gibi; çocuklar sitenin malı sayılırdı. Sitenin görevi onlara istediği eğitimi vermekti. Onları 

gerektiğinde ahlaken yasaklanan şeyleri sitenin iyisi için yapabilecekleri öğretilirdi. 

Örneğin Ksenophon, çocukların hırsızlık yapmaya yönlendirilmesinin sebebini şöyle 

açıklar:237 

"...Böyle olmakla birlikte, Lykurgos, erkek çocukların açlıktan kıvranmak 

durumuna düşmemeleri için, aslında onlara her gereksinme duyduklarını 

bu yoldan kolayca elde etme olanağı vermediği halde, açlıklarını gidermek 

için yeterli olacak kadar yiyeceği çalmalarını hoş gören bir yasa koydu; 

hatta peynir hırsızlığında, çok peynir çalmak, onurlandırıcı bir beceri 

sayılıyordu... Sanırım herkes, Lykurgos’un, Sparta’lılarda çocuklara 

verecek yeterince yiyecek bulunmadığı için çocukları hırsızlık becerme 

tasarlamalarına sürüklemek amacı gütmediğini anlayacaktır. Tersine, 

apaçıktır ki, hırsızlık etmeye niyetlenen kişi, bu işi gece yapacaksa, gece 

boyunca ortalığı gözler; gündüz yapacaksa, gün boyunca herkesi 

aldatacak bir tutum içinde, öksesini kurmakla uğraşır; yararı olacağını 

anlarsa, casus bile kullanır. Böylece bellidir ki, çocukların eğitiminde o 

yola başvururken, Lykurgos, onların yiyecek bulmakta olabildiğince 

beceri kazanmasını ve savaş hileleri konusunda da yetenek edinmesini 

sağlamak istiyordu.”.238 

Sparta’nın başında eşit yetkiye sahip iki kral bulunuyordu. Ayrıca, Gerusia adında 

otuz kişiden teşkil eden “Yaşlılar Danışma Meclisi” ve Apella adında genel “Halk 

Meclisi” vardı. Gerousia üyeleri site yönetiminde etkin aristokratik ailelerin üyeleri 

arasından seçilirdi. Gerousia üyelerinin 60 yaşından büyük olmaları gerekiyordu. Bir kez 

seçilen meclis üyesi ölene kadar görevini devam ettirirdi. Halk Meclisinde; Danışma 

Meclisi’nin üyeleri ve devlet denetçileri olan ephoros’lar seçilirdi. Spartalılar, 

                                                 
237  Tekin, s. 69. 

238  Ksenophon, Şölen - Spartalıların Anayasası, çev. B. Umar, İzmir 1984, s. 92-93. 
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“Lakedaimonialılar ve Müttefikleri” olarak anılan bir “Peloponnesos Birliği” de 

kurmuşlardı.239 

Siyasal örgütlenmenin temelinde söylenceler yer alıyordu. En olgun zamanında 

siyasal örgütlenme Delphoi kâhininin söylencesel yasa koyucu Lykurgos’a söylediğine 

inanılan rhetra’ya -hikmet- göre düzenlenmişti. Sparta’nın çekirdeğini üç kabile 

oluşturmaktaydı. Anlaşılan o ki yayılma ve iç içe geçme sürecinde üçüncü kabile şefliği 

her nasılsa ortadan kalkmış geriye kalan iki kabile şefi iki kral olarak tüm polislerde 

krallıklar tasfiye edilirken Sparta’da varlığını sürdürmüştür. Bu yüzden Sparta’da polisin 

başında hep iki kral (arghagetes) olmuştur. Bunların saygınlıkları tam yetkileri eksikti. 

Barış zamanında yalnızca kimi uyuşmazlıkları çözmek, Yaşlılar Meclisi’nin (Gerousia) 

toplantılarına katılmak, dini işleri yerine getirmek gibi işlevler üstleniyorlardı. Savaş 

zamanları ise ordunun komutanı durumundaydılar ve Sparta dışına çıkıldığı an sınırsız 

yetkiye sahiptiler. 

Gerousia, muhtemelen kabile geleneklerinin dönüşümüyle aristokratik bir kurul 

olarak, Messenia’nın fethinden sonra (Buna I. Messenia savaşı adı verilmektedir) ortaya 

çıkmıştı. İki arghagetes dışında, altmış yaşını bitirmiş 30 gerontesten (yaşlıdan) 

oluşuyordu. Gerousia düzenli olarak toplanırdı ve yasa tasarıları hazırlamak bu meclisin 

göreviydi. Hazırlanan bu tasarıların onay mercii ise Apella’ydı (Halk Meclisi). Apella 30 

yaşını doldurmuş spartiatlardan oluşuyordu; önüne gelen teklifleri tartışma hakkı 

olmaksızın, yalnızca reddetme ya da onaylama hakkına sahipti. Apella’nın, özellikle 

savaş ya da barış kararlarını onaylamak ve reddetmekle yükümlü bir meclis olduğu ve 

askeri bir topluluk olan Sparta’nın hayatında savaşın son derece önemli bir yer tuttuğu 

gözetilirse, bu meclisin önemi kendiliğinden anlaşılacaktır. 

                                                 
239  Tekin, s. 70. 
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5.9. Yeni Toplum Düzenine Doğru 

Kent devletlerinin büyümesi gelişmesi ve ekonomik olarak karmaşıklaşmasıyla 

birlikte, zenginleşenler, soylular ve yoksullaşanlar arasında çelişkiler ve çatışmalar da baş 

göstermiştir. Yoksul kesimler, toplum yaşamıyla ilgili düzenlemelerin, adet gelenek ve 

göreneklere uygun olarak yorumlanmadığını veya bu kuralların değişmesi gerektiğini 

düşünüyordu. Mevcut halde zenginleşenlerin ve soylu sınıfın istedikleri oluyor ve hukuk 

zenginleşenlerin soyluların istediklerini yerine getirmede araç oluyordu. Yoksul 

kesimlerle soylular ve zenginlerin arasında olan geleneklerin ve adetlerin ne anlama 

geldiği mücadelesi bu gelenek ve adetlerin yazılı hale gelmesine yol açmıştır. Yasaların 

yazılı hale gelmesiyle herkes, hukukun herkese eşit uygulanmasını ve kimseye keyfi 

hukuk uygulanmamasını sağlamaya çalışmıştır. Tanrının buyrukları olduğu düşünülen 

ama uygulamada soyluların ve zenginleşenlerin işine yarayan sözlü yasalardan (thesmoi), 

toplumda yaşayan herkesin siyasal ve sosyal yaşamını eşit olarak düzenleyen yazılı 

yasalara geçiş (nomoi) oldukça önemli bir kazanımdır. Bu kazanımla yasaların herkese 

farklı uygulanacağı endişesinin ortadan kaldırılması hedefleniyordu.240 

5.9.1. Drakon 

Atina’lı Drakon (İÖ. 624/621) gelenek inanç ve adetleri yazılı hale getiren yasa 

koyuculardandır (nomothetai). Atina’da, İÖ. 7. yüzyılın ikinci yarısında baş gösteren 

yönetim krizlerine, ekonomide yaşanan sıkıntılar da eklenince, site için siyasi bir kriz 

meydana gelmişti. Bu krizi çözmek için verilecek karar riskli ve tehlikeliydi. Drakon da 

böyle bir siyasi ve toplumsal atmosferde kanunları sisteme bağlı hale getirerek yazılı hale 

getirmek yoluyla krizi çözen kişidir. Drakon toplumda paniğe neden olduğu iddia edilen, 

                                                 
240  Tekin, s 79. 
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gerçekte zengin kesimlerin kaos ortamından korkularını dindirmek amacıyla öldürme ve 

tecavüz suçlarına oldukça ağır cezalar getirmiştir. Oldukça ağır cezalarının toplumda 

yarattığı korku ve cezaların uygulanma şekli nedeniyle “yasalarını kanla yazdı” deyimi 

söylenegelmiştir. Bu cezaların ağırlığı nedeniyle oluşan baskı ortamını yumuşatmak 

adına kasten öldürme ile istemeden öldürme (taksir) arasında ayrım yapılması çözümünü 

bulan kişidir. Kasten öldürme suçunun cezası öldürmeyken, taksirle öldürme suçunun 

cezası sürgündür. Antik Yunan toplumlarındaki kültür birliğine dikkat çekilmesi 

gerekirse şu örnek verilebilir: Drakon’un Atina’da getirdiği hukukun sistematikleşmesi 

döneminde de Sparta’da da bundan etkilenilerek toplumsal ve siyasal yaşamını sil baştan 

düzenleyen bir yasa meydana getirilmişti. Sparta yasasının mimarı ise efsanevi yasa 

koyucu Lykurgos idi. 

Drakon yasaları aile, gelenek, inanç hukukunun zenginleşen sınıflarına uygun 

olarak sistematik haline getirilmesidir. Bu yolla fakirleşen sınıfların tepkileri bastırılmış 

zengin kesim hayatına devam edebilmiştir. Drakon öylesine katı bir derleme yapmıştı ki 

en küçük bir hırsızlığın bile cezası ölümdü. Fakat getirilen düzenlemeler her ne olursa 

olsun artık bir dönüşe işaret ediyordu. Artık tanrının buyruğu olduğu düşünülen ve 

ayrıcalıklı kesimlerin keyfine göre yorumlayıp açıkladığı söylencesel ve mitsel yasalar 

(thesmoi) yerine içeriği her ne olursa olsun, herkesçe okunabilen yazıya geçirilmiş 

nomoi’ye bakabiliyordu. Ancak yoksul kesimler adına bir süre için denenmişse de 

ekonomik sıkıntılar ortadan kalkmadığı için bu yasalar bir süre sonra Atina’daki 

memnuniyetsizliği daha da artırdı. Ayaklanma girişimleri birbirini izleyince bu kez yeni 

bir yasa yapıcıya görev verildi. Yunan dünyasının yedi bilgesinden biri sayılan Solon yasa 

yapıcı olarak görevlendirildi.  
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5.9.2. Solon 

5.9.2.1. Solon’un Hikâyesi 

Solon soylu bir ailedendi. Bağlı bulunduğu "gens" Atina'ya son kralını vermişti. 

Buna rağmen henüz bilinmeyen nedenlerle İÖ. 7. yüzyılın sonlarına doğru yoksulluğa 

düşmüştü. Solon da ailesinin yoksulluğa düşmesi karşısında Atina’ sanayi ve ticaretin 

güçlü olması nedeniyle deniz yoluyla dünyayı dolaşıp, ticaret yoluyla zeytinyağı satarak 

gelir elde etmeye karar verdi. Gelir elde edip hayatını kazanma ülküsünün yanında; yeni 

yerlere gitme ve yeni uygarlıkları görme arzusu Solon'un kararında önemli bir yer 

tutmuştur. Hatta yaşadığı bu yılların ardından yasa koyuculuk vazifesini icra ettikten 

sonra da Solon yeniden denize açılmıştır. Bu onun tutkusu, kendisine özgü yaşlanma 

tarzıdır. Solon: "Her gün bir şeyler öğrenerek yaşlandım." diye yazar. Ticaret yapmaya 

başlayarak ailesi yoksulluğa düşmesinin ardından yeniden servet edinmiştir. Edindiği 

servetle birlikte Atina'ya döndüğünde; hemşehrileri onu önyargılardan uzak ve dürüst bir 

insan olarak görürler. O ticaret yaptığı sırada artan toplumsal çelişkinin ardından hem 

zengin hem de yoksul kesimlerin gözünde popüler bir kişilik olmuştur. Plutharkos, ünlü 

insanlar sıralamasında Solon'dan şu şeklide bahseder: "Zenginler zengin olduğu için, 

yoksullar da namuslu olduğu için takdir ediyorlardı onu." 

Solon’un yaşadığı dönemde Atina ile Megara, ikisi de ticaret ve denizcilik kentleri 

haline gelmekte olan bu komşu siteler, Salamis adasının kime ait olduğu hakkında 

mücadeleye girmişlerdi. Atina’nın açıklarında yer alan bu ada askeri ve coğrafik açıdan 

liman girişi gibidir. Adanın ele geçirilmesi Atina’nın gücünü zayıflatmak açısından çok 

önemlidir. Buna rağmen Atinalılar Megara’lıların adayı işgal etmesinin önüne 

geçememişlerdir. Bu mağlubiyeti ardından Atinalılar, halk önünde Salamis'den söz 

edilmesini ölüm cezası ile cezalandıran bir yasa çıkardılar. Solon da siteye doğru yola 

çıkar. Hitap taşına çıkarak halka; Salamis'in ne kadar güzel bir ada olduğu ve o adayı 
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Megaralılara bırakmanın Atina için utanç anlamına gelmesi hakkında kendi kaleme aldığı 

şiirini okur. Onu dinleyen halk coşkuya kapılır. Halk Salamis'e yürür, harekâtı Solon 

yönetir. Ada yeniden Megaralılardan alınır.241 Bu hikaye her ne kadar mitsel ve 

söylencesel bir atmosfer taşısa da Solon’un ne kadar sevildiği ve ne kadar onaylandığı 

hakkında fikir verir. 

Solon’un İÖ. 6. yüzyılın başında yaptığı köklü değişikliklerin Atina için anlamı 

büyüktür. Solon öncesinde Atina halkı dört ortak atalı aileye ayrılmıştı. Bu ayrımda 

askeri, dini ve mali unsurlar göz önüne alınıyordu; her biri üç trittys’e bölünmüştü. Her 

bir trtittys de dört naukraria’ya ayrılmıştı. Her ortak atalı ailede aynı zamanda birkaç 

phatria vardı. Bunların da başında soylu ailelerden bir lider bulunuyordu. Phatria’lar 

sosyal ve dinsel gruplardı ve bir tanrı veya kahramana adanmış kült merkezleri vardı ki 

bu tanrı veya kahraman phatria’nın koruyucusu sayılırdı. Ancak bu şekilde örgütlenmiş 

Atina toplumu kabileler arasındaki adaletsiz gelir dağılımı ve yönetimdeki başarısızlık 

nedeniyle olsa gerek, siyasal ve ekonomik açıdan büyük bir kriz yaşıyordu. Halkın yoksul 

kesimlerindeki hoşnutsuzluğun ciddi olduğu sırada Atina’da, İÖ. 594 yılında Solon 

arkhon olarak seçildi. Solon kendini, zengin kesimlerle yoksul kesimler arasındaki 

anlaşmazlığı çözmeye adamıştı. Solon, arkhon seçildikten sonra aceleyle reformlarını 

yerine getirmekten ziyade adım adım ilerledi. Tahminen İÖ. 570’lere gelindiğinde 

kendisinden sitenin içine düştüğü ekonomik ve politik sorunları çözmesi isteniyordu. 

Areopagos Meclisi de Solon’u yetkilendirdikten itibaren ekonomi ve toplum alanındaki 

reformlarını hazırlamaya ve yürürlüğe koymaya başladı 

                                                 
241  Bonnard, C.: I., s. 136. 
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5.9.2.2. Toprak Reformu 

Atina, bir süredir merkezinde kırsal, tarım borcu olan ekonomik krizle 

cebelleşiyordu ve sıradan Atinalı için borç bir boyunduruk biçimi, kişisel özgürlüğü 

kaybetmekti. Solon’un kendi deyişiyle “yüklerden kurtulmak” temelde, kişinin gelecekte 

kendi bedenini bir borç güvencesi olarak vermesinin kanunen yasak olmasıyla birlikte, 

mevcut borçların her koşulda iptalinden oluşuyordu. Bundan sonra, kanun maddesine 

uyulduğu müddetçe, hiçbir Atinalı Atina polisi içinde kanuni olarak 

köleleştirilemeyecekti ve tersinden bakıldığında yurttaşlığa sahip olmak ve onu 

gerçekleştirmek zorunlu olarak kişisel özgürlük anlamına geliyordu. 

Zaten Solon’un kendi şiirlerinde metafor olarak özgürlük kavramına rastlarız: 

Kara toprağı “özgürleştirdiğini” söyler (toprağın eski sahibinin özgürce kullanması için 

olmadığını şu ya da bu şekilde gösteren yazıtlar). Fakat Atinalı yurttaşlar için özgürlüğün 

gerçek, kanuni anlamı çok daha önemli ve aynı zamanda oldukça sembolikti. Zira kilit 

bir sosyo-ekonomik sonucu da vardı. O zamana kadar Atina vatandaşlarını yarı ya da tam 

köle konumuna indirgemiş Atina eliti onlar için gerekli görevleri icra edecek başka 

insanlar, diğer deyişle hakiki köleler, -kanun gücüyle desteklenen kaba kuvvet tarafından 

çalışmaya zorlanan doğuştan yabancılar- bulmak zorunda kalmıştı. 

Atinalılar, diğer Yunanlılar gibi, böyle köleler elde etmek için artık giderek 

Yunanlı olmayan barbarlara yönelmek durumunda kalmıştı. Bu kölelere daha sonra 

Ege’nin giderek büyüyen köle pazarlarında, özellikle Khios adasının sahillerinde 

arguronetoi, gerçek anlamlıyla gümüş parayla satın alınmış denecekti. Bunlar tamamen 

sahip olunabilen, kişi sayılmayan, taşınabilir mal konumundaki kölelerdi. 

Dönemin Atina’sında eupatridai adı verilen toprak sahibi zengin aristokrat 

ailelerin yoksul halkı sömürerek zenginleşmiş ve güçlerini artırmışlardır. Solon bozulan 

dengeyi yoksul sınıflar lehine kurmak için köylünün borcundan dolayı toprağını ve 

özgürlüğünü kaybetmesini önlemiştir. Köylü lehine borç ödeme konusunda düzenlemeler 
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yapmış ve köylünün bir kısım borçlarını silmiştir. Borçlar köylünün sırtında o kadar 

büyük bir yüke neden olmaktadır ki borçların silinmes silinmesi yükten, külfetten 

kurtulma anlamına gelen isakhteia kelimesiyle adlandırılmıştı. Borçlarını ödeyememesi 

nedeniyle özgürlüklerini kaybeden kölelere yurttaşlıkları geri verilmişti. Tüm bu 

düzenlemelerle halkın sevgisini kazanmıştır. Solon, bir yandan da, borçlarını hiç 

ödeyemeyecek durumda olanlardan, zengin kesimlere borçlarını ödeyebileceği bir yol 

yaratarak zengin kesimlerin de sevgisini kazanmıştı. 

1. Solon Atina’nın ticari hayatında ölçü birimlerini standartlaştırmak adına 

Euboia ağırlık sistemini getirmiştir. Sitenin gereksinimini duyduğu tarım ürünlerinin 

ihraç edilmesini yasaklamıştır. Zeytinyağı bu yasağın dışındadır çünkü zeytinyağı üretimi 

çok fazla olduğundan iç piyasada tutulmasına gerek yoktu. 

2. Atina dışında yaşayan yetenekli usta ve zanaatkârların Atina’ya yerleşmeleri 

için özendirici düzenlemeler yapıldı. Böylelikle ticaretin gelişmesi ve tekniğin ilerlemesi 

amaçlanıyordu. 

Toplum düzeni açısından: 

Solon, anayasada yaptığı yeni bir düzenlemeyle yurttaşları soyluluğa göre değil; 

zenginliklerine göre dörde ayırmıştı. Zenginliklere ölçüt olarak bir yılda kaç kile / ölçek 

(medimnos) buğdaya (ya da aynı değerde başka ürün veya para) sahip olduklarını esas 

aldı. Bugünün ölçüsüyle 1 medimnos 38 kilogram veya 50 litreye denk geliyordu. Bir kişi 

normal olarak yılda sekiz medimnoi buğday tüketirdi; karı-koca ve üç çocuktan oluşan 

aile ise yılda yaklaşık 25 medimnoi buğday tüketirdi. Vergi ödemelerinde; yurttaşların 

siyasette makam sahibi olması ile hangi sınıfa mensup oldukları dikkate alınacaktı. Bu 

dört sınıf ve servetleri aşağıdadır: 

1) Pentakosiomedimnoi: 500 medimnoi ve üstü 

2) Hippeis (atlılar): 300-500 medimnoi 

3) Zeugitai (küçük çiftçiler): 200-300 medimnoi 
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4) Thetes (Fakir köylüler ve toprağa bağlı köleler ve işçiler): 200 medimnoi ve 

altı 

İlk iki sınıfa mensup yurttaşlar yüksek devlet memurluklarına (arkhonluk) ve 

Areopagos’a (aristokratlar meclisi); 3. sınıf yurttaşlar ufak memurluklara ve Dörtyüzler 

Meclisi’ne (Bule); dördüncü sınıf yurttaşlar ise Halk Meclisine (Ekklesia ve Heliaia’ya 

(bir tür halk mahkemesi) seçilebiliyorlardı. Askerlik hakkı yalnızca ilk üç sınıfa 

verilmişti; dördüncü sınıf askerlikten muaftı. Thetes askerlikten ve her türlü vergiden 

muaf tutulmuştu. 

Bu yeni düzende dokuz arkhon görevlendirildi. Arkhon’luğa seçilme 

Pentakosiomedimnoi sınıfından herkese açıktı. (belki Hippies sınıfına da). Eski arkhonlar 

hala Areopagos Meclisine doğrudan girebiliyordu. Fakat yavaş yavaş meclis aristokratik 

kompozisyonunu kaybediyordu; Solon da bunu istiyordu zaten. 

Solon’un eski Yunan siyasal yaşamına kazandırdığı kurumlar şunlardır: 

1) Halk Meclisi Ekklesia 

2) Soylular-Aristokratlar Meclisi (Areopagos) 

3) Dörtyüzler Meclisi (Bule) 

4) Halk Mahkemesi (Heliaia) 

Bu kurumlar içinde bir reform niteliği taşıyan, 400 üyeden oluşan Bule’nin 

kurulmasıydı. Her kabileden 100 üye alınmıştı. Bu meclisin üyelerinin nasıl seçildiğini 

bilmiyoruz; fakat üstteki üç sınıf temsilcilerinden oluştuğu söylenebilir. Danışma Meclisi 

niteliğindeki Bule’nin görevi mecliste görüşülecek gündemi hazırlamaktı. Bu nedenle 

Bule’nin önceki Areopagos Meclisi’nin yerini aldığını söyleyebiliriz. Areopagos artık 

eski gücünü ve etkinliğini yitirmişti. 

Solon, yargı yönetiminde tamamıyla radikal bir reform yaptı. Yeni bir mahkeme 

sistemi (Heliaia) kurdu; mahkemede jüri olmak dört sınıfa da açıktı. Her yurttaş 

arkhonlardan birinin kararını mahkemeye götürebilirdi. Yeni mahkemeler arkhonların 
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yasal işlevlerinin yerini almadı fakat onların güçlerinin denetlenmesine imkân veriyordu 

olasılıkla meclisin bir parçası gibi çalışıyordu; hatta tüm meclis bir mahkeme olarak da 

toplanabiliyordu. 

5.9.3. Kleisthenes 

Kleisthenes’ten önceki ve Solon’un hükümet başkanlığından tirana giden, sonra 

da Psistratide’lerin düşüşünü içine alan dönemde, Atina tarihine, iktidar tarihi için 

birbirine karşı çıkan üç komitenin çatışması egemen olmuştur. Bu komiteleri temsil eden 

neydi? Bunlar bizim politik ve ekonomik ulamlarımızın tümüyle kapsamadığı toplumsal 

gerçekliklerin karmaşık bir bütününü de dile getiriyorlardı. Bunlar öncelikle klan ve 

toprak sahipliği dayanışmasını belirtiyorlardı. Her kesim, Attika toprağının bölünmüş 

görünen üç bölgesinden birisinden adını alır: Pediakoi’ler, ova insanlarıdır. Diğer bir 

deyişle, kentin yerleşim yerini çevreleyen zengin topraklarıyla kentin sakinleridir; 

paralien’ler deniz kıyısında yaşayan insanlardır; diacrien’ler ise, ülkenin arkasında kalan 

dağlık bölgenin insanlarıdır, diğer bir deyişle, kent merkezinden en uzakta bulunan çevre 

kasabalarda otururlar. Bu toprak bölünmelerine denk düşen birbirinden ayrı yaşam 

biçimleri, toplumsal statüler ve politik yönelimler vardır. Pediakoi’ler soylulardır, 

eupatrides ayrıcalıklarını savunurlar ve toprak mülklerinin çıkarlarını korurlar; 

paralien’ler ise mesoi’lerin yeni toplum tabakasını oluştururlar ve aşırıların başarılı 

olmasından kaçınmaya bakarlar; diacrien’ler halk kesimini oluştururlar, odunculuk, 

kömürcülük yapan küçük köylüler kümesini kurarlar; bunların çoğunun kabile 

örgütlenmesinde yeri olmadığı gibi, sitenin soylular kadrosu ile de bütünleşmemişlerdir. 

Sözün kısası, bu üç bölüm, büyük aristokratlar ailesinin hizmetindeki müşteriler 

topluluğu gibi görünürler ve aradaki rekabet politik oyuna ağır basar.242 

                                                 
242  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 92. 
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Bu coğrafi ayrımda kabile organizasyonu temel alınmamıştı. Bu gruplardan 

birinin lideri olan Peisistratos İÖ. 546-527 yılları arasında Atina’da üç kez tiranlığı ele 

geçirmişti. Tiranların yenilmesinden sonra Atina’da demokrasi rejimi kurulması görece 

daha kolay olmuştur. Nitekim sadece birkaç yıl geçtikten sonra, aristokratlara karşı 

verdiği mücadeleyi kazanan Kleisthenes Atina’da yönetime gelmiştir. Kleisthenes ve 

mensubu olduğu Alkmaeonid ailesi, halkın çiftçilerin ve zanaatkarların desteğiyle 

Atina’da iyi bir pozisyona gelmişti. 

Kleisthenes’in anayasal reformları nasıl gerçekleştirdiği açık değildir. Herhangi 

bir resmi görevi olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat olasılıkla, Isogoras’ın ayrılmasından 

sonra anayasayı revize etmesi için özel bir görev verilmiş olabilir. 

Kleisthenes İÖ. 508 yılında yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemelerle soyluların ve 

aristokratların yönetimdeki tekelini kırmaya çalışıyordu. Kleisthenes, yurttaşları coğrafi 

niteliklerine göre on kabileye ayırmıştı. Bu on kabile, Atina’nın da içinde bulunduğu 

Attika bölgesinin üç yönetim bölgesine göre düzenlenmişti. 

1) Kent (asty) yani Atina 

2) Kıyı (paralia) 

3) İç bölge (mesogeia) 

Burada dikkat edilecek nokta bundan böyle Atina ile Attika ayrımının ortaya 

konmasıdır. Oysa Atina ve Attika Thukydides’e göre efsanevi kral Thukydides 

zamanında İÖ. 13. yüzyıl ama daha ziyade İÖ. 8. yüzyılda tek bir kent devleti olarak 

birleşmişti ve Kleisthenes reformuna kadar bu şekilde kabul edilmişti. Kleisthenes 

reformuyla Atina tekrar ayrı bir kent olarak dizayn ediliyor, Attika’nın iç kesimi ile 

kıyılar ayrı birer bölge olarak kabul ediliyordu.  

Her bölge “üçte bir” trittys anlamına gelen on bölüme ayrıldı. Böylece 30 trittys, 

kentten, kıyıdan ve iç bölgeden olmak üzere, (üçer üçer) kura usulüyle birleştirildi. Yani 

kentte trittys, kıyıda trittys ve iç bölgeden seçilmesi suretiyle 10 trittys oluşturulmuş ve 
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sonunda 10 kabile (phyle) elde edildi. Diğer bir deyişle, her bir phyle’de 30 trittys; her 

bir trittysde de çok sayıda demos yer alıyordu. Her biri kendi arasında toplanan demoslar 

tarım arazilerine sahip yerleşim yerleriydi. Her demos, kendi arasında toplanıyordu. 

Yurttaşlar isimleriyle beraber bugünün soyadı uygulamasına benzer şekilde, ait oldukları 

phyle/genos, ortak atalı aile değil, bulundukları demosun adını kullanacaklardı. Demos’a 

kaydını yaptıranın bir anlamda yurttaşlığı onaylanmış oluyordu. Toplumun bu şekilde 

bölünmesiyle, uğraşları farklı olan grupların (kentte zanaatkarlar, tüccarlar; iç bölgede 

çiftçiler; kıyıda denizciler ve balıkçılar) bir araya getirilmesi ve Timokratik düzene son 

verilmesi amaçlanıyordu.243 

Kleisthenes; Solon tarafından kurulan Bule’nin (ya da Dörtyüzler Meclisi) üye 

sayısını 500 kişiye yükseltmiştir. Bu yeni meclis, yeni demokrasinin kalbiydi; ancak 

politika üreten değil, üretilen politikanın yürütüldüğü yerdi. Politika üretilmesi Halk 

Meclisi’nin işiydi. Yine de devletin işlemesini sağlayan Bule (500ler Meclisi) idi; 

Bule’nin günümüz hükümeti gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Öncelikle Halk Meclisi’nin 

gündemini hazırlardı. Tavsiye niteliğinde veya tartışmak için tasarılar da (probouleumata) 

Bule üyeleri tarafından meclise getirilirdi. Kamu işlerinin festivallerin, askeri 

harcamaların organizasyonu, finansmanıyla da Bule ilgilenirdi. Bule 30 yaş üstü 500 

yurttaştan oluşuyordu ve on kabilenin her birinin 50 üyesi vardı. Bule üyeliği bir yıllık 

idi ve aynı kişi üst üste iki yıl Bule üyesi olamazdı. Yine de yaşamının farklı 

dönemlerinde iki defa Bule’ye üye olabilirdi. Kleisthenes zamanında da Solon zamanında 

olduğu gibi thetesler Bule’ye giremezdi. Bule üyeleri görevleri süresince askerlikten 

muaftı. Resmi gösteriler ve festivallerde protokol koltuğuna otururlardı; başlarına mersin 

ağacından bir çelenk takarlardı. Bule üyeleri dinsel bayramlar ve festival günleri hariç her 

gün Buleuterion’da toplanırlardı. Devlet işlerinde kesinti olmaması için her kabileden 
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oluşan 50 üyesi 36 gün süren dönemlik periyotlar boyunca sırayla daimî komite gibi 

çalışırdı. Prytaneis olarak adlandırılan daimi komitenin 50 üyesi Buleuterion’a bitişik yer 

alan tholos binasında toplanırdı ve orada yaşarlardı. Pryteneis her gün kurayla bir başkan 

seçerdi. Seçilen başkan 24 saat orada bulunurdu ve o gün toplanan Bule’ye de başkanlık 

ederdi. Eğer o gün Halk Meclisi de toplanacaksa (ki ortalama olarak ayda 3 kez 

toplanırlardı) ona da başkanlık ederdi. 

Ekklesia ise devletin politika üreten unsuruydu. Yasama ve yargı Ekklesia’nın 

işiydi. 20 yaşın üstündeki tüm yurttaşlara açık olan Ekklesia, üye sayısı kalabalık olduğu 

için uygun bir açık alanda toplanıldı. (Atina’da Pynks Tepesi). 

Kleisthenes tarafından inşa edilen sistem aristokratların etkinliğini azaltmayı 

hedefliyordu. Kent merkezinden uzak tarım arazilerinde yaşayan çiftçilerin de söz sahibi 

olup kendisini ifade edebileceği bir yönetim yaratmayı arzuluyordu. 

Kleisthenes, demokratikleşme çabalarının tiranlar tarafından bir kez daha 

engellenmemesi için Halk Meclisi’ne yılda bir kez “Çanak Çömlek Mahkemesi” 

(ostrakismos/ostrakophoria) olarak çalışma yetkisi vermiştir. Bu mahkemelerde 

yurttaşlar, aralarında tiranlığa heves eden kimselerin isimlerini ostrakon olarak 

adlandırılan çanak çömlek parçalarının üzerine yazarak teşhir ediyorlardı. Eğer kuşkulu 

kişinin adı yeterli çoğunluk olan 6000 yurttaşın büyük bir çoğunluğu tarafından yazılmış 

ise, ismi yazılan kimse servetinde ve onurunda bir eksilme olmaksızın 10 yıl boyunca 

kent dışına sürülüyor; başkaca bir ceza da uygulanmıyordu. Themistokles, Kimon ve 

Alkibiades gibi komutanlar ve magistratlar çanak çömlek mahkemesi kararları ile 

Atina’nın dışına gönderilmişti. Atina agorası ve Kerameikos kazılarında çok sayıda 

ostrakon bulunmuştur.244 

                                                 
244  Tekin, s. 87. 
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Görüldüğü gibi ister Sparta örneği üzerinden gidilsin, isterse Atina örneği biricik 

örnek olarak düşünülsün Yunan polislerinin çeşitli ve farklı biçimlerde belli ailesel 

bağlılık ilişkilerinden dolayımlanarak ve bizzat bu ilişkileri temel alarak bir yasama ve 

siyasal kurumsallaşma sürecini yaşadığı açıktır. Sparta lykurgosun, Atina’da Solon’un 

kısmen ve yine Atina’da Kleisthenes’in tamamen yapmayı başardığı şey dini inançlara ya 

da akrabalığa soya dayalı bağlılıkların ve kurumsallıkların, farklı ölçütler üzerinden yeni 

bağlılıklar ve kurumsallıklar inşa edilerek tasfiye edilmesidir. Ancak kuşkusuz bu 

deneyim Yunan uygarlığı dışındaki başka kent devletlerinde, üzerinde yeterince 

çalışılmamış gibi gözükse de izlenebilecektir. O halde, bunun dışında Yunan mirasını 

özgül kılan başka bir şeye ayrıca bakmak gereklidir. Kuşkusuz Yunan denildiğinde, polis 

merkezli olarak üzerinde konuşulması gereken en güçlü icat yurttaşlık ve demokrasidir. 

Gerçekten de polislerde “devlet teoride ve bir dereceye kadar pratikte polis sakinleri”nden 

başka bir şeye karşılık gelmiyordu. Ancak polisin sakinleri elbette herkesi kapsamıyordu; 

polisin sakini olmak öncelikle ve özellikle yurttaş olmak demekti. 

Ancak tüm bunlara karşın vatandaşlık ve böylece Meclis’e potansiyel üyelik, 

Meclis üyeliğinde olduğu gibi, yerel deme [yüzyüze ilişkilerle yürüyen bir kurum, eğer 

böyle bir kurumdan bahsedilebilirse] seviyesinde belirleniyordu. Meclis Areopagos’a 

karşı yeni, daha bağımsız bir kimlik edinmişti; kişiler savaş Arkhon’u makamının yerini 

alan, yeni generallik makamına (farklı, barışçıl işlevleri yerine getirmek üzere yeniden 

şekillendirilmiş Polemarkhos) Meclis’te açık oylama yoluyla getiriliyordu. Yeni harekete 

geçmiş meclis hem siyasi açıdan kendine güvenli hem de en azından kendi topraklarında 

askeri açıdan etkindi.  

Sadede gelmek gerekirse, bu yeni Kleisthenes sonrası demos’un bir nevi kratos 

uyguladığını ve bu nedenle Atina’da demokrasinin kökeni konusunda, Kleisthenes’çi 

görüşü savunulabilir. Bir antik Yunan demokratik toplumunda “siyasi olan” es mason 

yani es mesoi gerçekleştirilmiştir ve tam olarak katılmak isteyen tüm vatandaşların ortada 
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ve şeffaf biçimde erişimine açıktır. Perikles’in Thukydides’te yer alan meşhur Cenaze 

Töreni Söylevi aslında basit bir demokrasi söylevi değildir; olası her yoldan kafa 

karıştırıcı ve ideolojik açıdan taraflıdır; retorik açıdan birden çok anlama gelir yine de 

Thukydides Perikles’ine Atina Politeia’sı yönetişiminin azınlığınkilerden ziyade 

vatandaş çoğunluğunun çıkarlarına dayandığından bir demokratia olduğunu söyletirken 

bir gerçeğe işaret ediyordu. Benzer şekilde, “sadece biz” abartmasına temkinli şekilde 

yaklaşıldığında bile “bunlarda [ta politika, aktif siyasi hayat] pay hakkı olmayan bir 

kişinin [sadece] edilgen değil yararsız da olduğu yargısını yalnızca biz veririz” iddiasında 

ciddi bir doğruluk payı var.245 

  

                                                 
245  Cartledge, s. 81. 
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ALTINCI BÖLÜM 

YARGI 

6.1. Genel Olarak 

Demokrasi yalnızca meclislerde değil, mahkemelerde de hayata geçer. Hatta bir 

tanıma göre şehir yönetiminin genel karakteri ne olursa olsun, Yunan sitesinin yurttaşı 

olmak “makamı (arkhe) olduğu kadar kanuni yargıyı da (krisis) paylaşmak” anlamına 

geliyordu. Aristoteles, Atina vatandaşı olmasa da Atina sahnesinin dikkatli bir 

gözlemcisiydi ve özellikle demokrasiyle yönetilen bir şehrin vatandaşına uygulanacak bu 

genel tanımı eklerken aklında muhtemelen Atina vardı. Demokratik Atinalıların halkın 

yargı gücü anlayışını Halk Mahkemeleri’nde gidebileceği kadar ileri götürdükleri 

şüphesizdir. Hala kabul gören erken modern liberal kuvvetler ayrılığı doktrini (yasama, 

yürütme ve yargı hakkında) hiçbir şey bilmiyorlardı. 

6.2. Yargının Felsefesi 

Günümüz hukuk felsefesi düşüncesiyle, Antik Yunan Hukuku, içtihat hukukuyla 

karşı karşıya konulabilir. Hak neredeyse İdea haline gelme eğilimindedir ve hak felsefesi 

ruh fenomenolojisinden aklın gerçekleşimine kadar her şeyi içermektedir.  

Her filozof yasal meseleler ve haklarla uğraşmak zorundaydı. Antik Yunan’dan 

günümüze hukuk hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen felsefeciler için her zaman 

bilgelik kaynağı ve düşünüm için önemli bir konu olmuştur. Ancak yasaya saldırıda 

bulunulmasa da üstesinden gelinmeye çalışılan bir felsefi düşünüş tarzını da ayırt 

edebiliriz. Bu sofistlerce başlatılan “içtihadi” düşünme tarzıdır. Bir sofist, Platoncuların 

teşhis ettiği gibi, “durumlar” veya modern felsefi terminolojiyle “dil oyunları” yaratarak, 
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her şeyi “görelileştirme” eğiliminde olduğu sürece, hakikat yerine kanaati çözümlemekte 

ve beslenmektedir. “Eğer şöyle olsalar”, simülasyonlar ve sözde kavramsal argümanlar 

geliştirmektedirler. Yine de halkın yerleşik kanaatlerinin üstesinden geldikleri doğrudur 

ve yapmış oldukları çalışmalar, Sokratik-Platonik düşünceye dâhil olsa bile, sadece yıkıcı 

olarak değerlendirilemez. Çünkü kanaati yok etmek felsefeciler tarafından genellikle 

başlangıç olarak kabul edilmektedir. Örneğin Aristoteles’e göre, retorikle ikna etmek, 

kanaati yerle bir edecek bir edimdir. Bu nedenle büyük hatipler örneğinde ve o çağın 

avukatları Sofistlerde olduğu gibi ikna etme sanatını öğrenmek için uğraşmak önemlidir. 

İkna etmek, Yunan’da, konuşma ve dilin, siyasallaşmış kentin kıvrımlarına kaydedilmiş 

fevkalade farklı bir modelidir. Antik Yunan dünyasında düşüncenin farklı boyutlarına 

bakmaya eğilen simalarının Sofistler olduğunu da daha sonra göstereceğiz. Onlar için 

felsefe veya genel olarak düşünme ikna etme sanatı, tartışma becerisi için bir hazırlıktır. 

Platon’un Sofist diyaloğundaki felsefi karşı iddiaların sonu gelmez örüntüler silsilesinin 

gösterdiği gibi, filozofun bile argümantasyon veya “kanaatle çalışmak” dışında 

yapabileceği hiçbir şey yoktur. Sofistler karşısında, Sokrates bile Sofist haline gelir. Bu 

ideal diyalektiğin güzergâhında ciddi bir kopuştur. 

6.3. Dava Açma Hakkı 

5. (403’te yeniden kurulduğu haliyle) ve 4. yüzyılda gelişmiş Atina demokrasisi 

altında gönüllü ilkesi sağlam ve açık açık yerleşmişti. İsteyen her vatandaş mecliste 

konuşma yapmaya çağrılıyordu. İsteyen her vatandaş umumi olarak taş ya da bronz 

tabletlere yazılmış, sergilenen Meclis’in hükümlerini ve diğer kararlarını okumaya davet 

edilmesiydi. Burada en önemli şey, isteyen herhangi vatandaşın bir bütün olarak Atina 

halkı açısından çok ciddi meseleler hakkında dava açmaya davet ediliyordu. Ve böyle bir 

dava meseleden sadece tarafların etkilenip de açtığı dike’den (mesela bir cinayet) farklı 

resmi olarak graphe (“mahkeme emri”) diye adlandırılıyordu. Fakat Solon zamanında 
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dike belirli bir tanımlanmış dava sınıfından ziyade ya genel kavram olarak adalet ya da 

herhangi dava anlamına geliyordu. Atina polisi. Solon’un reform paketinin ikinci “en halk 

yanlısı” özelliğini (yanlış) temsil ederken bir nebze anakronizm yapıyordu. 

6.4. Temyiz Mahkemesi 

A fortiori (halk taraflısı) olan üçüncü özellik son derece anakronistiktir. Atina 

demos’unun Solon’dan sonra “devletin sahipleri” olduğu (politeia) olduğu kesin biçimde 

söylenemez. Benzer şekilde, muhtemelen Heliaia olarak bilinen (Ekklesia adı verilen 

siyasi meclisten farklı olsa da gerçek anlamda “meclis”) temyiz mahkemesinin kurulması 

tam demokratik mahkeme ve davalardan bir sistemin öncüsüydü ve eşitlikçi demokratik 

“tek vatandaş-tek oy” ilkesi başka bir yerde değilse çok muhtemel burada hayata 

geçirilmişti (Larsen, 1949). Yani temyiz mahkemesi üyeleri temyizlere resmi oyla karar 

vermekle kalmıyor, oyları da bireysel ve eşit olarak alınıyor ve sayılıyordu.) 

Ancak hangi vatandaş sınıfının tam olarak bu yeni mahkeme üyeliğine getirildiği 

muğlaktır. En muhtemel hipotez görevlendirmenin hoplit sınıfının -yani üç aşağı beş 

yukarı iyi düzenlenmiş bir falanj’ta savaşan ve kendi silahlarını karşılayabilen ağır silahlı 

piyadeler- üyelerinden daha aşağı inen bir toplumsal yelpazeye genişlemediğidir ve tüm 

yurttaşların üçte birinden fazla etmez. Yine de böyle bir grubun elitin altında kitleler 

olarak demosun temsilcisi saymak meşrudur ve yargı gücünde elitin üstünde 

yerleştirilebilir. Yani soylu doğumlulardan sonra artık Solon’un sayesinde (doğuştan 

soylu olmayan) zenginler de bu gruba dahildi ve ikisine birlikte asillerle birlikte yürütme 

ve yargı gücüne mutlak erişim hakkı verilmişti.246 

Solon’un ünü her yere yayıldı. “Yedi Bilgeler”den biri sayıldı. Yapmadığı şeyler 

bile ona atfedildi. Fakat Solon’un reformları toplumu ve dolayısıyla kent devletini ileri 
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götürmeyi hedeflemesine karşın demokratikleşme sürecinde yeni sorunları ortaya çıkmış 

ve düzenlemelerin uygulanmasında aksaklıklar baş göstermiştir. Solon’un yürürlüğe 

koyduğu kanunlarla borçlar kaldırılmışsa çiftçilerin birçoğu yeterli sermayeye sahip 

olmadığından yeniden borç almak zorunda kalmış ve tekrar borç batağına girmişlerdir. 

Yeniden zenginlere bağımlı hale geldiklerinde artık sadece isimleri köle değildi. Bu 

reformlarla Atina’daki önemli bir sorunun çözülmesi hedeflenmişse de başarılı 

olunamamıştır.247 

Solon’un ardından Atina üç dört ayrı partiye bölünmüştü. İlk grup Eupatridesler 

(İyi doğmuşlar, soylular verimli ova topraklarını ellerinde tutuyorlardı. Bu yüzden onlara 

pedionlular da deniyordu). İkinci grup (paralialılar), deniz bölgesinin tüccar ve 

zanaatlarını temsil ediyordu. Üçüncü grup ise dağlılar (diakrialılar), yoksul theteslerdi. 

Bu grubun başında da soylu olmasına rağmen soyuyla bağlarını koparmış Peisistratos 

vardı. Çatışmadan bu grup zaferle ayrılacak İÖ. 560 yılında peisitratos iktidarı ele 

geçirecek ancak kesin hâkimiyetini 542’de tesis etmeyi başaracak ve demokrat güçler 

adına tiran olarak Atina’yı İÖ. 527’deki ölümüne kadar yönetecektir. Bu dönemde 

soyluların önemli bir bölümü tasfiye edilecek, geniş topraklarına el konulacaktır. Bu 

dönem adeta Atina’nın altın çağıdır. Hem askeri ve kültürel hem ekonomik olarak. Ancak 

peisistratosun ardından oğulları aynı başarıyı gösteremeyince, Spartanın desteğiyle 

Atina’da aristokrasi, oligarşiyi yeniden inşa etmeyi başaracaktır. Yunan dünyası az sayıda 

kişinin bir araya gelerek yönetimi ele geçirmesine alışkındır ve bu nedenle de bu tür 

rejimlere soy olarak en iyilerin ya da kısaca “soyluların yönetimi” anlamında aristokrasi 

adını vermekten çok az sayıda kişinin (oligoi) yönetimi elde tutmasından ötürü “azınlığın 

da az sayıda kişinin yönetimi” anlamında oligarkhia, oligarşi demeyi tercih etmiştir. 

                                                 
247  Tekin, s. 87. 
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Ancak tahmin edilebileceği gibi oligarşiler kısa zamanda “zenginliğin ya da zenginlerin 

yönetimi” anlamında plütokrasilere dönüşecektir. 

 

6.5. Savcılık 

Atina tarzı demokrasi birçok bağlamda doğrudan, katılımcı demokrasiydi. Her 

yurttaşa açık açık kanuni dava açma yetkisi veriyor; hatta bu davranış açık açık ideolojik 

olarak kendi içinde site adına yaparak ideal bir davranış olarak sergileniyordu. Böylece 

yurttaşlar yönetimin işlemediği kent devletlerinde başsavcı rolünü oynuyordu. 

Elbette Atina’nın başsavcısı yoktu çünkü ihtiyaç duymamıştı. Meletos gibi 

savcılar bu yüzden kendi hesaplarına komünal çıkarı temsil eden şeyi talep etmek 

zorundaydı. Sadece o sıradaki değil gelenek ve görenek açısından da sitenin en yüksek 

menfaati olarak varsaydıklarını gözetmek durumundaydılar. 

Diğer bir deyişle, genelinde kanun ve yasallık anlamında nomos’u umumi olarak 

savunmak dışında, arkalarında nomos (gelenek ve görenek) olduğunu iddia ediyorlardı. 

Bu tutum, demokratik Atina’da davanın ne ve ne için olduğu hakkında egemen ideolojik 

anlayışla birebir örtüşüyordu. Pratikte genelde şehir kanunlarını çiğneme ya da bu tip bir 

şeyle ilgili ne olup bittiği hakkında gerçeği bulmakla pek ilgili değildi – ve bazen hiç 

değildi. Daha ziyade bireyleri içeren -en azından savcı ve davalı-çatışma çözmeyle ama 

aynı zamanda bütününde cemaatin faydasıyla, vatandaş uyumu ve dayanışması menfaati 

ile ilgili bir meseleydi. Böyle çatışma çözümleri, davanın su yüzüne çıkmış içeriği dini 

olmasa bile – Sokrates’in yargılanmasında olduğu gibi- varsayılan suçun kirlettiği şehrin 

Augias ahırlarının (Herakles’in yerine getirmesi emredilen on iki ödevden biri, yani 

Alis’in kralı Augias’ın üç binden fazla sığırının bulunduğu, otuz seneden beri 
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temizlenmeyen ahırları temizlemek) temizlenme ve arındırma ritüeli gibi kuvvetli dini 

imalar kazanabiliyordu.248 

6.6. Ceza Hukuku 

Kent otoritesi ailenin yerine geçtiği zamanda da hukuk dine sıkıca bağlı kaldı. 

Antik Yunan hukuku verilen cezaya varıncaya kadar dinsel bir karakter taşır: işlediği 

suçla, tanrılara hakaret etmiş olan suçlu temiz olmayan, dinsiz bir kişiydi. Tanrıların 

öfkesinden kurtulmak için aile ocağından uzaklaştırılır. Artık onu koruyacak bir tanrı 

yoktur. Yunanlılar böyle insanlar için atimos adını kullanırlardı. Onlar için ormanda 

haydut gibi yaşamaktan başka çare yoktu. 

Öldürme suçu için başlangıçta şahsi öç düşüncesi hâkimdi. Bir cinayeti yapanla 

buna uğrayan aynı aileden, aynı ortak atalı ailelerden ise, suçluyu toplumdan dışarı atan, 

o birimin yöneticisidir. Ama suçu işleyenle bunun kurbanı ayrı ayrı toplumlardan iseler, 

ilkel çağda bu işe el koyacak üstün bir otorite yoktur. Kuralların çiğnenmesi, bunu 

yapanın bütün ailesine de bulaşan bir leke olduğundan, bütün aile de suça ortak sayılırdı. 

Bunun sonunda da toplu öç alma olayları meydana gelirdi.249 

Eski toplumlardaki bu çok karakteristik özel savaşlar zamanımızda da kan davası 

olarak da görülebilir. 

Fakat gittikçe parçalanan ailelerin zararına gelişen devlet, bu çok kere sonu 

gelmeyen ve toplumu zayıf düşüren çatışmalara kayıtsız kalamadı. Buna son vermek için 

çeşitli yollara başvuruyordu: Kısası yasalaştırmış, suçlu tarafın, zarara uğrayan tarafa 

tazminat ödemesini önce teşvik etmiş, sonra da zorunlu kılmıştır. 

                                                 
248  Cartledge, s. 104. 

249  Marcel ROUSSELET, Adalet Tarihi (Çev.: Adnan Cemgil), Kültür Serisi: 30, Remzi 

Kitabevi Yay., İstanbul 1993, s. 6. 
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İnsan öldürme ile ilgili yasal düzenleme cinayetin özel bir iş olmaktan geneler 

arasında bir hesaplaşma olmaktan çıktığı anlamına gelir. Ölenin ailesi için zorunlu aynı 

zamanda kaçınılmaz cinayetlere ve karşı cinayetlere yol açan dar bir çevreyle sınırlı 

kalan, suçun yerini, sitenin çerçevesi içinde örgütlenmiş bir baskı alır. Bunun denetimini 

toplum yüklenir. Çünkü cinayet yalnız ölen yakınlarını ilgilendirmez, tüm toplum için 

kirlenme sorunu olur. Cinayetin cezalandırılmasının evrenselleştirilmesi, bundan böyle 

her türlü ölümün insana korku vermesi, bir site içinde görülebilecek miasma (kirlenme, 

leke) saplantısı, dökülen kan, aynı zamanda, bir kötülüğün arındırılması olan günah 

ödeme isteği gibi tüm bu davranışlar, Dionysos’un atılımıyla kırsal kesimde kendini 

gösteren Orfeos’çular gibi bir mezhebin hareketinde daha iyi uzmanlaşan dinsel 

uyanışlara bağlıdır.250 

Yasa yapımcıları önleyici cezaları uygulamadan önce, kötüleri önleyici bir 

edimle, örneğin arıtıcı büyüyle, müziğin ve şarkının halini alan sözlerin yatıştırıcı 

erdemiyle etkilemek isterler. Suçlu bir cinli gibi atadan gelme bir kirlenmenin yeniden 

canlanması olan kötü daimon’un öfkesi gibi sunulur. Yasa yapımcısının büyülü 

catharsis’i bu rahatsız ve hasta ruha, düzeni ve sağlığı geri getirir; benzer şekilde, 

Epimenides’in arındırıcı ritleri de eski cinayetlerin yol açtığı geçimsizlik ve şiddet 

hareketleriyle alt üst olan siteye huzuru ılımlı olmayı ve homoioi’yı geri getirir 

Bir yurttaşın öldürülmesi toplumsal yapıda aynı kandan bir akrabanın öldürülmesi 

söz konusuymuş gibi aynı dinsel ürküntüyü, aynı kutsal şeyin kirlenmesi duygusunu 

yaratıyordu. Eğer toplumsal bilince bu yönde dikkat edilirse, cinayeti belirten sözcüğün 

semantik evrimi içinde -katile- kanıt bulunur; bu öncelikle bir akrabanın ölümüdür; sonra 

kurbanın ailesine yabancı bir caniyi belirtir, ama bu aile ilişkisi göz önüne alındığı zaman, 

kurbanın yakınları için dinsel bir nefreti ve iğrenmeyi gösterir; aynı sözcük aynı kandan 

                                                 
250  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 70. 
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bir insanın katilini belirtir; son olarak da, kurbanın ailesiyle özel bir ilişkisi olmayan 

herhangi bir bireyin cinayetini belirtir. .251 

Özel öç almadan, cinayetin adli yolla baskısına geçildiği zaman, bir akrabanın 

cinayetini tanımlayan sözcük, daha sonra kurbanın akrabalarına göre sözcük, tüm 

vatandaşlara göre suçu belirtmek için kullanılmıştır.252 Ayrıca kanlı suçlar için geçerli 

olanlar, diğer suçlar için de geçerlidir. Aristoteles ve Plutharkhos, Soloncu anayasanın en 

başarılı yeniliklerini bir bir sayıyorlar: Bu ilkeye göre bir bireye karşı yapılan haksızlık 

gerçekte herkese zarar veriyor: ayrıca Solon, zarara uğramış herhangi bir kimsenin lehine 

olarak herkesin adalete karışma hakkını tanıyor ve kurban olmadığı halde aidikia’yı 

izleme hakkı veriyor.253 

Ceza yönünden sorumluluk, uzun zamanlar bastırma ve sindirme düşüncelerine 

bağlı kılmıştır. Böyle olunca da suçlunun kastı olup olmadığı göz önünde tutulmaz ve 

şuurundan geçen şeyler üzerinde durulmazdı. Suçun yalnızca maddi unsuru göz önünde 

tutulduğundan kasten öldürme ile tedbirsizlik yüzünden öldürme birbirinden ayırt 

edilmezdi. 

Bu tamamıyla objektif sorumluluk, ilk çağlarda, bugün bizim için hiçbir cezaya 

çarptırılmamaları gereken çocukların ve delilerin, ceza takibine uğratılması sebebini 

ortaya koyar. İlyada’da Patrokles, çocukken, istemeyerek bir arkadaşını öldürdüğü için, 

yurdundan uzaklaşmak zorunda kaldığını anlatılır.254 Daha sonra bu durum yukarıda da 

anlatıldığı gibi Drakon ile beraber değişecek ve taksir ilk defa hukukun konusu olacaktır. 

                                                 
251  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 72. 

252  L. Gernet, Eski Yunanistan’da Hukuk ve Toplum, Paris 1955, s. 29-50. 

253  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 75. 

254  Rousselet, s. 10-11. 
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6.7. Avukatlık 

Avukat kelimesi Yunanca’da ‘üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan’ anlamına gelen 

“Advo Catus” kelimesinden gelmektedir. Mitolojide, savunma görevini ilk olarak, 

Zeus’un kızları “Litailer” üstlenmişlerdir. Litailer “suç işleyenlerin kandırıldıklarını” 

söyleyerek, Zeus’tan bağışlama istiyorlardı. O nedenle avukatlık mesleğinin ilk 

temsilcileri Litailer olarak kabul edilir. Suç tanrıçası Ate’nin kız kardeşleri Litailer, suça 

teşvik eden Ate’ye karşı iyilerin savunurken hem de suç ve günah işleyenlerin de Zeus 

tarafından affedilmesini isteyenlerdir. Litailer Ate’nin insanları günaha ve suça teşvik 

etmesini engellemek için etrafında dönmektedirler. Çirkin görüntülerine karşın asil bir 

ruha sahip olan Litailer, suç işlediği düşünülen yurttaşları savunmuşlardır. 

Avukatlığın meslek olarak şekillenmesinden önce synagore olarak adlandırılan, 

özgür ve erkek kişiler tarafından dost ve akrabalarına yardımcı olan, bu kişilerin 

mahkeme önündeki açıklamalarını, savunmalarını, iddia ve taleplerini hazırlayan 

kimseler avukatlık mesleğinin ilk temsilcileri olarak sayılabilir.255 Sonraki dönemlerde 

legographes olarak adlandırılan kimseler avukatlık mesleğinin gereklerini yerine 

getirmişlerdir. Bunlar mahkemede söylenecek sözleri, bu bağlamda iddia ve savunmayı 

mahkeme huzuruna çıkmadan önce hazırlayan, zaman zaman da mahkemede davacı, 

davalı veya sanıkların yanında hazır bulunarak onlara hukuki konularda yardımcı olan 

kişilerdir. Bu mesleği yerine getirme hak ve yetkisi yalnızca özgür, yurttaş ve erkeklere 

tanınmıştı. Kölelerle birlikte, aile babasına saygısızlık edenlerin, kent savunmasına 

katılmayanların, kamu görevli yapmayı reddedenlerin, ahlaka aykırı işlerle uğraşanların, 

onurlu bir hayat sürmeyenlerin de avukatlık yapmaları mümkün değildi. Avukatlık 

mesleğinin icrasıyla ilgili bu ilk sınırlamalar, Yunancada ‘üstün, ayrıcalıklı’ anlamlarına 

                                                 
255  Yusuf Kaçar, Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi, Hukuk Forum Sitesi, Vekil Net. 
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gelen ‘Advo Catus’ sözcüğünün işlevine, yani avukat unvanına uygun bir kişiliğe sahip 

bulunmamanın doğal sonucuydu. 

Drakon, sadece yukarıda anlatıldığı şekliyle kent devletinin değil, avukatların ilk 

meslek örgütü sayılabilecek ilk örgütlenmenin yasal düzenlemelerini yapmıştır. O 

dönemde avukatlık mesleği haklı olma sanatından çok kazanma sanatıdır. Kazanmak için 

de, jüri üyelerini etkilemek gerekiyordu. Mahkemelerde yapılan savunmalarda suçlunun 

aklanması için yargılayan yetkisi elinde bulunan kimselerin dünya görüşlerini 

değiştirmek zorunda olduklarını söylemek yerine, insanların inandığı şeylerden hareket 

etmek gerekiyordu.256  

Poliste güzel söz söylemek hem önemli, saygın bir sanattır, hem de siyasal 

anlamda çok işlevseldir. Örneğin, büyük jürilerden oluşan mahkemelerde her suçlanan 

kişi kendini sözlü olarak savunurdu. Legographes’ler, isteyenlere gereksinimleri 

doğrultusunda konuşmalar kaleme alırlar ve suçlanan kişi de bunları ezberleyerek kendini 

savunurdu. Söylenilen şeyden çok, nasıl söylendiği jüriyi etkilediği için güzel konuşma 

çok önemli bir yer tutuyordu. İşte sofistler bunu öğretiyorlardı. 

Bu bilgi dalının kapsamında aynı zamanda tartışma sanatı da vardı. Yani ileri 

sürülen bir savı karşı savla çürütme sanatı anlamında diyalektik. Tam da bunu öğrettikleri 

için şarlatanlıkla, büyük kalabalıkların gözünü boyamakla suçlanıyorlardı. Oysa 

sözcüğün gerçek anlamında Yunan düşüncesi, bir sonraki adımın bir öncekini çürüterek 

kendi özgünlüğünü ilan etmesi anlamında baştan beri diyalektik biçimde gelişmişti ve 

sofistlerin bu anlamda farklı bir özelliği yoktu. Aynı şekilde sofistlerin her şeyi tartışma 

konusu yapmalarından ötürü aşağılanmaları ve düşman sayılmaları da anlamlı bir 

açıklama söz konusu değildi. 

                                                 
256  Veyne, s. 117. 
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Antiphon ayrıca başka bir noktaya işaret eder. Toplumsal yaşam için adil olan şey, 

yasanın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamaktır. Oysa doğal adalet bu adalet 

anlayışının üstündedir ve yanında herhangi biri yoksa kişi özgürce, bu daha yüksek 

adalete uyabilir. Kaldı ki toplumsal adalete uymayan birisi toplumsal yasanın kötü saydığı 

bir şeyi yapsa bile nihayetinde kendini hitabet sanatıyla savunacaktır. Bu sanatı iyi 

kullanan biri toplumsal yasa karşısında da kötülük yaptığı halde yapmadığına 

inandırabilir. O halde, toplumsal yasaya bağlı adaletli olup veya olmamak meselesi 

yalnızca hitabet sanatıyla ilgili teknik bir ustalığa indirgenir. 

Polis sisteminin içerdiği şey, önce sözün, iktidarın diğer aygıtları üzerine 

olağanüstü üstünlüğüdür. Polis, en üstün politik aygıt, site içinde tüm otoritenin anahtarı, 

başkalarına buyurmanın ve onlara egemen olmanın aracıdır. Sözün bu gücü, kral 

Themis’i yüce bir dille anlattığı zaman, kimi dinsel ritlerde ya da kralın söylediklerine 

verilen değerlerde, sözcüklerin etkinliğini ve formüllerini anımsatır.257 

Bununla birlikte, söz konusu olan tümüyle farklıdır. Çünkü söz artık ritsel bir 

sözcük, doğru bir formül değildir, çelişkili bir tartışmadır, bir uslamlamadır. Söz, bir 

yargıca seslenir gibi, kamuya seslenir: Yargıç, kendisine sunulan iki taraf arasında elini 

kaldırır ve son kararını verir. İki konuşmadan daha ikna edici olanın gücünü ölçen insanca 

bir seçimdir ve konuşmacılardan birinin, rakibi üzerindeki zaferini güvence altına alır.  

Kralın kurala bağlanması gereken, genel çıkarların tüm sorunlarıdır ve tanımladığı 

arche alanı, şimdi söz sanatına uymuştur; tartışma bittiği zaman kesin karar verilmiştir. 

Sorunlar söylev formüllerine dönüştürülebilmelidir, çelişkili tartışmalar, zıt uslamlamalar 

tanıtlamasının değirmeninden geçmelidir. Politika ile logos arasında, böyle dar bir ilişki, 

karşılıklı bir bağ vardır. Politika sanatı özde dil kullanma sanatıdır; logos ise kendi 

kökeninde politik işlevi aracılığıyla kendi bilincini, kendi ve kendi etkinliğini kazanır. 

                                                 
257  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 47. 
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Tarihsel olarak bunlar retoriktir, safsata sanatıdır; mecliste ve mahkemedeki mücadelede 

zafer aracı olarak konuşma biçimine girerler; Aristoteles’e araştırmanın yollarını açarken, 

ikna etme tekniğinin yanında, tanıtlama kurallarını tanımlar.258 

6.8. Yargılama 

Suç; bütün siteye sıçramış bir leke karakterini taşırdı. Çünkü insanları olduğu 

kadar tanrıları da yaralamış sayılırdı. Öldürme, yaralama suçlarına Areopagos’taki 

arkhonlardan toplanan mahkeme bakardı. Drakon'un reformu (İÖ. 625) önemli bir 

gelişme gerçekleştirmişti: artık suçun yalnız maddi unsuru göz önüne alınmayacaktı. 

Kasıt olup olmadığı da göz önünde tutulacaktı. 

İlkel hukukun dini karakteri, uzun zaman bu suçlar hakkında verilen hükümlere 

karışmıştır. Duruşma başlamadan önce tanrılara bir kurban verilir ve iki taraf törenle 

yemin eder. Suçlu, Areopagos’ta beraat ederse, tanrıları yatıştırmak ve kan dökerek siteye 

de leke bulaştırdığı için kendisini affettirmek için bir kurban daha verirdi.259 

Bu yargılama usulü, eski özel savaşları da hatırlatmaktadır; öldürülenin ailesi 

savaş çıkarmak istediği zaman ölünün yanına gelip, mezarının yakınına bir mızrak saplar; 

bu savaş bildirisiyle dâva başlamış olurdu. 

Antik Yunan adaletinde en karakteristik mahkeme İÖ. 5. yüzyılda gelişmiş 

bulunan Helie mahkemeleridir. Halktan seçilen jüri üyelerinin sayısı çoktur. Her yıl 

arkhonlar, 30 yaşındaki vatandaşlar (hür siteliler) arasında kura çekerlerdi. Böylece 

seçilmiş olan 6.000 kişi on bölüme eşit olarak ayrılırdı. Böylece adlandırılmış olan bu 

mahkemelerde, bulunmayanlar göz önünde tutulursa, en azından 500 yargıç vardı. Bazı 

hallerde bu sayının aşıldığı da olurdu. Plutark’ın dediğine göre Perikles, böyle 1.500 

                                                 
258  Vernant, Antik Yunan Siyasi Düşüncesinin Kaynakları, s. 48. 

259  Rousselet, s. 16. 
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yargıçlı bir halie tarafından yargılanmıştı. Heliost’ları (bu helie’deki yargıçlar) 

görevlerine bağlayabilmek için bunlara günde 2-3 obol verilirdi ki bu da günlük yiyecek 

parasıydı ki işsiz güçsüz ve yoksul Atmalılar için yabana atılamayacak bir şeydi. 

Bu kadar büyük mahkemeler önünde dâvanın yürüyüşü birtakım güçlüklere 

uğruyordu: hâkimler mahkemelerde başkanlık ediyorlardı ama hüküm verme yetkisi 

heliastlardaydı. Antik Yunan adaletinde bütün ilk çağ adalet sistemlerinde olduğu gibi, 

savcı yoktu. Bunun içindir ki, zarara uğrayan kimsenin kendisi harekete geçerdi. Şayet 

işlenen suç bütün siteye karşı ise vatandaşlardan herhangi biri dâva açabilirdi. Bu yüzden 

jurnalcilik aldı yürüdü; (sikofant) adı verilen birtakım adamlar ortaya çıktı. Bunların 

iftiralarına uğrayanlar, ancak para yedirerek kötülüklerini önleyebilirlerdi. 

Atina'da, ilke olarak, her vatandaş kendi dâvasını savunabilir, ya da 

legographeslerin hazırladıkları savunmayı, ezberleyip, mahkeme önünde söyleyebilirdi. 

Bu adamların işinin kendine göre bir özelliği de vardı: çünkü bunlar müşterilerinin bir 

köylü ya da halktan bir adam olduğuna göre, savunmalarını onların diliyle hazırlamak ve 

kendilerini gizlemek zorundaydılar. 

Daha sonra Sokrates İÖ. 399 yılında, helie tarafından devletin tanrılarına saygı 

göstermemek suçundan bu şekilde ölüme mahkûm edildi. Bu çok tanınmış dava sonraki 

çağlarda helie’nin itibarını düşürdü. Sonraki kuşaklar bunda, ilk çağların en büyük 

filozofuna karşı işlenmiş bir zulüm halk mahkemesinin bir haksızlığını görülmüştür.260 

Atina'da rüşvete ve ahlaksızlığa karşı duyulan korku nedeniyle jüri üyelerinin 

seçiminde şaşılacak derecede karmaşık bir yöntem geliştirilmiştir. Seçimin rastgele 

yapılmasını sağlayan sistem adeta bir makine gibi çalışıyordu. Mahkemede bir gün 

geçirmeyi dileyenler, bu oyuna katılmalarını sağlayacak bronz kimlik kartları sıkı sıkı 

tutarak olabildiğince erken bir saatte seçimin yapıldığı yere giderlerdi. Atinalılar 

                                                 
260  Rousselet, s. 17. 
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birbirlerini kanun önünde çıkarmadıkları zamanlarda, diğerlerinin bunu yapmasını 

izlemekten zevk alır ve onları yargılarlardı. Bu sebeple sıradan bir vatandaş, kanun 

koyucu, jüri üyesi ve yargıçtı. 

Bu milli saplantının çevresinde son derece ilginç bir meslek oluştu; dalkavukluk 

ya da muhbirlik. Başarıyla sonuçlanan bir davadan maddi kazanç elde edilir veya dava 

açma karşılığında rüşvet alınırdı. Bu durum dördüncü yüzyılda öyle bir felakete dönüştü 

ki mahkemeye kötü niyetli dava getiren herkesin cezalandırılmasını öngören bir kanun 

konuldu. Aristophanes jüri üyelerinin de aynı derecede kötü niyetli olduklarını 

inanmamızı ister. Philokleon (Bu aşağılayıcı isim kişinin Kleon’un taraftarı olduğunu ima 

eder Kleon; Aristophanes’in özellikle ve haklı olarak nefret ettiği halkı kışkırtan bir 

politikacıdır) hiçbir zaman beraat ettirmemek için yemin etmiştir. Aslında suç işleyen 

halktan kişileri araştıran hiçbir gücün, hiçbir yasal görevlinin, hiçbir delil gösterme 

kuralının ve hiçbir yasa felsefesinin bulunmadığı bu sistemde mevcut olan bütün 

suçlulara rağmen, Atina adaleti, Atinalı politikacılara kin besleyenler tarafından bile adil 

kabul ediliyordu. 

Klepsydra Pınarı, sadece Ktesibios’un yaptığı mekanik su saatine (ve 

randevularını ona göre ayarlayan bir fahişeye) değil aynı zamanda mahkeme salonlarında 

konuşma sürelerini ayarlama yöntemine de adını vermiştir. Bu yöntemde iki pişmiş 

toprak vazo kullanılır ve yukarıdaki kabın ağzından aşağıdaki kabın içine su dökülür. 

Deneyimli bir konuşmacı ne kadar süre geçtiğini anlamakla kalmaz suyun akış açısına 

göre sözü toparlamaya başlaması gereken zamanı da bilir. Agora’da böyle bir saat 

bulunmuştur yaklaşık 7 litre kapasiteye sahip olan bu saat yeniden doldurulabilir. Bir şahit 

içeri alındığında suyun akışı durdurulur. 

Bu da kuşkusuz eğlencenin değerini artırırdı. Dava dinleyerek eğlenebilir, o anın 

ruh durumuna ve ön yargılara göre veya o an aklına gelen gib gibi karar verebilir, bunun 

içinde para alırdınız. Ödenen sadece 3 oboldür. Bu ücret, 1 drahmi (6 obol) olan normal 
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yevmiyeden az olsa da toplum hayatında bu şekilde katkıda bulunan kişinin zarara 

uğradığı düşünülmemelidir. Hatta bu para yaşlılar için bir tür emekli maaşına 

dönüşmüştü. Jüri üyeliğine gönüllü başvuranların hem boş zamanı hem de hevesli 

yaşlılardan oluşmasına şaşmamak gerekir ve bu durum adaletin Aristophanes’in 

hicvettiği muhtemelen bunamış aksi veya aşırı duygusal ihtiyarların eline bırakıldığını 

ortaya koyar. Öte yandan jürinin 201 ila 1001 kişiden oluşması kalabalık psikolojisinin 

yol açacağı tehlikeleri de beraberinde getirir. Zira kalabalıklar ayrı ayrı bireylerin karar 

vermekte zorlanabileceği konularda sert kararlar almaktan çekinmezler. Nitekim 5. yüzyıl 

sonlarında sonradan pişmanlığa yol açan politik kararların Ekllessia’dan çıkmasına bu 

durum neden oldu. Bütün bu olup bitenlere rağmen Atina adaleti dürüst görülmüştür.261 

 

 

  

                                                 
261  Deighton, s. 20. 
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SONUÇ 

Bütün bunlar yukarıda anlatılmışken ve birçok farklı durum ve olaydan söz 

edilmişken böyle bir çalışmayı bitirmek için doğru yere gelmek gerçekten çok zordu. 

Belli bir dönemde, belli bir yerde yaşayan, aynı politik amacın etrafında toplanmış ve 

tamamen sizin yaşadığınız dönemden farklı bir düşünme-sorun çözme tarzı olan bir 

toplumu anlatmak büyük ve eğlenceli bir keşif. Hissettiğiniz eğlence ve keyfin 

dezavantajları vardır. Büyük kuruluşlar, büyük sistemler, büyük inançlar dikkatinizi 

çeker. Bunların doğru veya yanlış olmasına dair yapacağınız yorumlar tamamen hatalıdır. 

Çünkü tabiatta doğru veya yanlış yoktur. Bir aslan-ceylan av sahnesinde hiçbir şeyi doğru 

veya yanlış diye yorumlayamazsınız. Antik Yunan dünyası için yapacağınız yorumlar da 

kendi algınıza göre – o dönemin algısına göre değil- olduğundan hatalı yorumlardır. 

Şu veya bu siyasi kurumların anlamı budur dersiniz. Bu yorumlama muhtemelen 

yanlış olacaktır. Çünkü ekonomi bölümünde de belirttiğim gibi tamamen modern düşünüş 

yönteminden farklı bir toplumsal düşünüş yönteminin içinde yaşayan insanların sizin gibi 

düşünmeden elde ettiği kurumlardır. Böyle bir insanı yargılamamak için de onun içinde 

yaşadığı toplumun inançlarını ve adetlerinizi bilmeniz gerekir. Belli bir toplumsal inanış 

içinde yaşayan insanın o toplumun inançlarından başka şekilde düşünme perspektifi 

yoktur. 

Bunu günümüzden bir örnekle açıklamak gerekirse modern dünyaya ilişkin 

inançlarımızı düşünebiliriz. Kapitalizmin her aktörün serbestçe girip çıkabileceği serbest 

piyasa ve serbest pazar temeline dayandığına inanırız. Bu inançla yetiştirilen modern 

insan, bu –sözde- eşitliği kesin bir doğru olarak kabul edecek ve hayatını buna göre 

kurmaya kalkacaktır. Oysa pazara aktör olarak girmek neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple 

yeni bir cep telefonu markası almak yerine çoğu daha önceden aktör olmuş büyük 

tekellerin bünyesinde personel olarak girecektir. Büyük aktör olunmadan serbest piyasaya 

girmek gerçek olmayan bir inançtır. Belki tüm bu yaşayış altında bir şirket emir komuta 



168 

zinciri altında kendine yap denileni yapacak yapma denileni yapmayacak kimi vasıflara 

sahip kimi vasıfsız, kendini özgür zannederken tıpkı antik Yunanda borcu yüzünden köle 

olan yurttaşların olduğu bir efendi(patron)nin buyruğu altına gireceklerdir. 

Bu günden söz gelimi iki bin yıl sonra modern devleti inceleyen bir bilim insanı 

eğer hala bilimsel yöntemle araştırma yapılıyor olursa, belki de modern devleti “Saf akılla 

rasyonalizmin bağrında büyüdüğünü düşünen insan akıllı olduğuna inandı. Yaptıklarının 

doğru akılla tercih edilebilirse kendisini doğru yerlere sevk edeceğine inandı. Başına 

gelen sorunları kategorilendirip şemalandırdı. Problem olarak gördüğü şey hakkında 

farklı tercihleri seçmenin avantajlarını ve dezavantajlarını hesapladı. Avantajlı olanı 

seçti. Zaman zaman seçmediği “akılsızca” tercihin doğru olduğunu görse de akla 

inanmaktan vazgeçmedi. Bunun uğruna ekonomi, sosyoloji ve siyaset bilimi sistematiğini 

kurdu. Kurduğu bu sistematikle de kendilerine akıllıca tercihlerin neden işe yaramadığını 

açıklamaya çalışıp buna da bilimin konusu dedi.” şeklinde anlatabilir. 

İnsan: akıllıca tercihlerin neden işe yaramadığı ve nerde yanlış yaptığını bulup 

bilim haline getirerek insan; sürekli teknikte ilerlemiştir. En azından mızrak atmanın ve 

silahla kullanmanın arasında uçurum vardır. Teknikteki bu gelişim; akıllı olma inancının, 

bilimsel yöntemin doğru olduğu inancının ortaya koyduğu mucizeydi. Öyle bir mücize ki 

“İbrahim’in oğlu yerine gökten bir koçu indirdiğine inanılması gibi” mucizeleri sadece 

belli kişilere göstermiyordu. Mucizeleri herkesin gözleri önüne seriyordu. Gerçekten 

gerekli ortam koşulları sağlandığında su 100 santigrat derecede kaynıyordu. İnsan akılla 

doğanın mucizesini çözebileceğine inandı. 

Oysa akılla çözülen mucizeler hangimize daha yaşanılabilir ve özgür bir dünya 

yarattı. Bu soru neredeyse bilimin değil sanatın edebiyatın konusudur. Antik Yunan 

döneminden beri yaşanılabilir bir dünya için hayatı güzelleştirdiğimizi ve tüm canlılığa 

kardeş olabildiğimizi hiç sanmıyorum. Ormanlarımızı yaktık, çocuklarımızı öldürdük, 

hayvanların türlerinin sona ermesine neden olduk, birbirimizle ekonomi diye bir bilim 
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keşfettiğimiz için savaşlar yaptık, hiç tanımadığımız bir yerde sosyal hayatta arkadaş 

olabileceğimiz kimseleri devlet bize en akıllıca olan şey öldürmek olduğunu söylediği 

için öldürdük. Evlerini başlarını yıktık, toprakları radyasyona boğduk. İşimize yarayan ve 

tekniği geliştiren akıl gündelik hayatında mucizelerini sunarken temelde büyük bir yok 

oluşa neden oldu.  

O halde bugünün insanı bile kapitalizme ve akla inandığı için bundan iki bin yıl 

sonra yaşayıp bugünü inceleyen bir insan tarafından yargılanabilir. Eğer buradan hayali 

araştırmacıya seslenmem gerekirse: “Lütfen bizi yanlışlarımızla yargılama”. Bu dünyada 

adeta karınca yuvaları gibi dairelerde gözlerimiz açmış bizler, birçok yalanın akıllıca 

olduğuna inanarak büyütüldük. Hep beraber aynı şeylere sevindiğimizi görünce yalan 

olduğunu bile bile takım tutmaya inandık. Yalan olduğunu bile bile toplumun inançları 

nedeniyle burada söyleyemeyeceğim şeylere inandık. Ama yaşadık, aşık olduk, üzüldük, 

hayal kurduk ve öldük. Bizim bu dünyanın zenginleriyle karşılaşmamıza izin vermediler. 

Biz onların mahallelerinde gezemedik, onlar da bizim mahallelerimize gelemedi. Onlara 

kızamazdık, onları alaşağı edemezdik. Çünkü onları görmedik. Görsek bile alaşağı etmeyi 

tercih etmeyebilirdik. İşte antik Yunan insanı da yaptıkları nedeniyle aşağılanmayı aynı 

derecede hak etmemektedir.  

Antik Yunan medeniyetindeki insanlar da tıpkı bizim gibi aşık olmuş, saçmalamış, 

savaşlarda yiğitçe çarpışmış veya korkakça kaçmışlar. Mutlu olmuş, üzülmüşlerdir. Tıpkı 

bizim gibi; yasalar koymuş, teşkilatlanmış ve cezalandırmışlardır. 

Neden aşık oluruz, neden saçmalarız, neden korkarız, neden mutlu oluruz veya 

üzülürüz soruları; akılla açıklanamaz. Beden ve zihin birbirinden farklı şeylerdir. 

Duygularımız aklımızdan farklı bir fenomendir. Bana kalırsa akıllı olmamıza 

duyduğumuz inanç da güvende olma duygusundan gelmektedir. Güvende olma 

duygusuyla rasyonel yasalar koymuş ve sonra kendine neden bu yasalar uyguladığını 

sorgulamaya başlamıştır. Tezimde de belirttiğim gibi inanç; insan etkinliğinin eseridir ve 
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sonra onun esiri oluruz. Yasa bizim yarattığımız akıllıca bir şeydir. Ama onu yarattığımız 

için onun esiri oluruz. 

Antik Yunan dünyasından bugüne kadar tüm siyasi kurumlar ve idari 

teşkilatlanmalar, tüm düşünce tarzları değişmiş olabilir. Ama insan değişmemiştir. Mutlu 

olabildiğimiz ve üzüldüğümüz konular değişmiş olabilir. İnanılan dinler değişmiş, 

inanılan değerler değişmiştir. Yasalar, buyruklar teşkilatlanma şekli değişmiştir. Ama 

hala aşık olunur, hala mutlu olunur veya üzülünür ve bir şeylere inanılır.  

İnançsız olduğu halde yaşamayı tercih eden bir insan dahi; -bir çelişki olarak- 

inançsızlığa inanmaktdır. Totolojik olarak inançsızlık insan, yaşama inancı kalmadığı 

anda ölümün gerekli olduğuna inanır. Çünkü yaşam inançsız insan için değersizdir. 

İnançsız insanın ölüme sürüklendiği yolda, onu ancak bir şeylere inanabilmek hayata 

döndürür. 

Bu sebeple tüm bu sonuç kısmında anlatmak istediğim şey şudur. İnsan her 

dönemde kimi yalanlara ve kimi doğrulara inanır. Bunların hangisinin akıllıca olduğunu 

bulmaktansa insanlar; inancın kudretini keşfetmelidir. 

Yukarıda “aşık olunan, mutlu olunan şeylerin” değişse de aşık olmanın ve mutlu 

olmanın aynı kaldığını kabul ettiğim gibi Antik Yunan döneminde de hayatın her alanını 

kapsayacak bir teşkilatlanma ve hukuk düzeni mevcuttu. Yalnızca teknik bu kadar 

ilerlemediğinden denizaltı bu kadar derin, gökyüzü ise bu kadar uçsuz bucaksız değildi. 

Bu çerçeve içerisinde Antik Yunan hukukunun kapsamadığı bir alan da yoktu. “Giriş” 

kısmında belirttiğim gibi her söz hukuk faaliyetini ortaya çıkarır. Antik Yunan insanı da 

üzerine söz söyleyebildiği her şeye yasal bir karşılık yaratmıştır. Üstelik bu hukuk düzeni 

inançlardan gelir. Belki de bizim bugün sırf yasa olduğu için inandığımız hukuk sistemi 

gibi. 

Hislere sahip olabilme, arzu duyabilme açısından Antik Yunan insanı ve çağımız 

insanının birbirinden hiçbir farkı yoktur. Kendimizi onlardan üstün veya zeki görmemiz 
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sadece çağlara dönük bir kendimizi merkeze koymacılığımızdan kaynaklanır. Aynı 

şekilde kabile şeklinde yaşayan insandan zeki değilizdir. Robert Pirsig’in Zen ve 

Motosiklet Bakım Sanatı isimli eseri; bu ufku bana açtığı için bir teşekkürü hak 

etmektedir. 

Antik Yunan medeniyeti kent yaşamı; polislerde bir araya gelmektedir. Polisin 

temeli kutsal ailedir. Ailelerin bir araya gelmesi ortak atalı aileler, ortak atalı ailelerin bir 

araya gelmesi siteyi, siteler de bir araya gelmekle Antik Yunan olma bilincini getirmiştir. 

Gereksinimler ve gereksinimlere yarattığı çözümlerle teşkilatlanan Antik Yunan 

Medeniyeti bugünkü gibi bir devletten asla haberdar olmamıştır. 

Bugünün devleti diye bahsedilen kurum modern toplumun akılsızca tercihler 

yaşaması durumunda kaos olacağına dair yarattığı bir inançtır. Modern devletin 

inançlarından kanun önünde eşitlik, masumiyet karinesi gibi sorunsallardan hiçbiri Antik 

Yunan toplumu için söz konusu değildi. Buna karşılık Antik Yunan toplumunda bir kaos 

hali de söz konusu değildi. Çünkü inanışları tanrıları kızdırmamak onları memnun etmek 

yolunda bir anlam ifade ediyordu. 

Kurulan idari teşkilat, cezalandırma mekanizmaları aslında tanrıları rahatsız 

etmemek üzerine kurulmuştu. Yapılan reformları yeni toplum düzenine gitmek olarak 

değerlendirirken değişen inançları asla atlamamız gerekir. Kurulan meclisler, iktidarın 

yetkileri hep aynı güçten kaynaklanıyordu.  

Çalışmama coğrafya ile başlamamın sebebi gözlemcinin haritadaki sınırlarını 

çizmek sebebiyledir. Açıkçası algılayışlar için bir bağlam oturtmaya çalıştım. Sonrasında 

ise coğrafyanın medeniyet üzerinde yarattığı etkileri anlama açısındandır. Onları belli bir 

coğrafyada belli bir tarih aralığında yaşadıklarını biliriz. Fakat yine de bilmek 

kabullenmek anlamına gelmez. Tez yazım aşamasında Türkiye’deki antik kentlere 

yaptığım gezilerde o insanların dolaştığı yerlerde dolaşmak ruhumu zenginleştirdi. Kentin 

kurulduğu yer, tepede şehrin kurucusunun mezarı, mezarın alt kısmında Stoalar 
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buleuterion, ekklessia şehrin yerleşim yerler, kentin aşağı kısmında ise liman. Coğrafya 

kısmında kentin korsan saldırılarına karşı korunması için deniz kenarına kurulmadığını 

fakat yine de limana yakın olduğunu anlatılmıştı. Fakat bu durumun somut olarak 

görülmesinin algılayışımızın duvarlarını kırabileceği kanaatindeyim. Binlerce yıl önce 

yaşamış insanların hayatlarını devam ettirdikleri yerde gezmek evrene ilişkin anlayışımda 

ve çalışmamda çok etkili oldu. 

Mercek bilim dünyası için çok önemli bir buluştur. Çıplak gözle görünmeyenleri 

gösterir. Teleskopun içinde yer alan mercek; evrende uzak mesafeleri görünür hale getirir. 

Mikroskopun içinde yer alan mercek; sonsuz küçüklükler görünür hale getirir. Kendimizi 

içinde toz parçası gibi hissettiğimiz evren ve yine karşısında kendimizi dev gibi 

gördüğümüz atom altı dünyası bilişimize ve bilemeyişimize eşit uzaklıktadır. Belki de 

bilecek olanlara anlaşılamaz şekilde uzak olabiliriz. 

Antik Yunan medeniyetine çalışmamda hiçbir zaman teleskopla bakmadım. 

Hiçbir zaman onları yaşanabilecek en mükemmel toplum olarak görmedim. Yine bu 

çalışmada onlara hiçbir zaman mikroskopla da bakmadım. O dönemi yaşanmaz kötücül 

ve acımasız bir dönem olarak görmedim. 

Antik Yunan medeniyeti de araştırılırken mercek kullanılmamasını öneririm. 

Çünkü külleri arasına bıraktığı anka kuşu; “Batı Medeniyeti” olan Antik Yunan, bugünün 

toplumundan farklılık taşımaz. Hayatı anlamlandırmaya ve farkında olmaya duyduğumuz 

derin tutkuyla birlikte önemli olan; insan için ipuçları yakalamaktır, insan yaptıkları 

şeyler için değil.
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ÖZET 

Hukuk; yaşamın esaslı bir parçasıdır. Sadece yasa üzerinde uzmanlaşmak hukuk 

üzerine uzmanlaşmak değildir. Bir konu hakkında uzmanlaşmak; o konunun kökenini, 

gelişimini ve sorunlarını araştırmak, geçmiş deneyimlerden yola çıkarak sorunlara çözüm 

önerileri bulmak demektir. Bu çalışmada hukukun kökenine inerek; bilimsel yöntemin 

doğduğu medeniyet olan Antik Yunan bağlamı mercek altına alınmıştır. Antik Yunan’da 

kent hayatı, mitoloji, mülkiyet, evlat edinme, miras bırakma gibi birçok konunun 

hukuksal içeriği incelenmiştir. Hukuki gibi görünen konuların altında dönemin kültürü ve 

inançları hakkında ipuçları yatmaktadır. İnanç ve hukukun birbirini dışlayıp dışlamadığı 

hakkında birçok tartışma da yazı içerisinde gündeme gelmektedir. İnançtan bağımsız bir 

hukukun olmadığı tartışması yapılmaktadır. Öyle bir inanç ki -canlı alet olarak görülen- 

kölelere karşı davranışlarda kendini belli eder. Savaş anında uğruna ölünür veya onun 

uğruna hayatta kalınır. Şehir hayatı inançlarla dolu olunca hukuk da buna göre oluşmaya 

başlar. Uyuşmazlıkların çözümü olarak görülen şey inançların yasalaşmış halidir. Şehir, 

idari teşkilatlanma, ceza hukuku kısacası bütün kamu hukuku; Antik Yunan 

medeniyetinin nasıl yaşamaya dair inançlarının olduğunu açıklar.  

Anahtar Sözcükler: Hukuk, yasa, köken, gelişim, sorunlarını araştırmak, geçmiş 

deneyimler, çözüm önerileri bulmak, kent, mitoloji, 

mükiyet, evlat edinme, miras, inanç, kültür, idari 

teşkilatlanma, ceza hukuku, kamu hukuku. 
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ABSTRACT 

Law is an essential part of life. Only mastering code is not mastering law. 

Mastering a subject is researching its origin, progress, and problems, finding solution 

suggestions derived by historical experiments. In this study, the context of Ancient Greek 

which is the civilization scientific methodology had emerged through, has been examined 

closely by retracing law. Legal content of many subjects such as city life, mythology, 

property, child adoption, inheritance in Ancient Greece has been observed. Lots of traces 

regarding the culture and beliefs of this period are found under the subjects that seem like 

legal matters. Many arguments evolving around whether belief and law contradicts each 

other come up during the study. It is debated whether secular law exists. It is the kind of 

belief that reveals itself within the treatment of the slaves which are seen as living tools. 

It is to die for or to live for during the war times. When city life is full of beliefs, the law 

begins to form according to them. What is seen as the solution of disagreements is actually 

beliefs forming the law. The city, administrative organization, criminal law, briefly the 

whole public law explain how the beliefs about life in Ancient Greek civilization are. 

Keywords: law, code, origin, progress, finding solution, historical experiments, 

city, mythology, property, child adoption, inheritance, belief, culture, 

administrarive organization, criminal law, public law 

 


