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Sosyalizmin Tarih Öncesi
Tarihte hangi noktadan başlayarak sosyalizm projesinden sözedilebilir? Bu tarihi kimlerle 
başlatmak gerekiyor? Aydınlanmanm ideallerinin, mülkiyet de ortaklaştınidığı takdirde tatmin 
edilebileceğini iddia eden, Mably, Morelly gibi ikincil burjuva düşünürleriyle mi? Yoksa 
Fransız Devrimi’nin güneşinin batmakta olduğu sıralarda, bir emekçi alternatifinin imkânını 
sezen Babeufle mi? Devrim sırasında ve sonrasında ulaşılmış olan teknik düzeyin, 
girişimcilerle emekçilerin birlikte kuracaklan bir toplumsal banşa zemin hazırladığını iddia 
eden Saint Simon, sosyalist değil miydi?
Belki daha da geriye gitmek mümkün... Örneğin, tarihe “ilk burjuva devrimi” diye geçecek 
olan İngiliz Devrimi sırasında, 1642-48 arasmdaki ikili iktidar koşullannda eşitlikçiliğe, mevcut 
güç ilişkilerinin elverdiğinden çok daha radikal bir anlam yükleyen “düzleyiciler”in (levellers) 
eyleminin sosyalizm projesiyle hiç mi ilgisi yoktu? Ya da aynı koşullarda, iktisadi hayatın 
kolektif olarak örgütlendiği, kaynağını Hınstiyanlık geleneğinde bulan “kardeşlik” idealinin 
işlerUk kazandığı cemaatler inşa etmeye koyulan “kazıcılar”m (diggers) çabalanndan sosyalizme 
kalan bir şey yok mu?

Bütün bu retorik sorular aynı yöne işaret ediyor: Bir proje olarak sosyalizmin tarihi 
kapitalizminkiyle, proletaryanın iktidar mücadelesi buıjuvazininkiyle eşzamanlıdır. Bir sınıf 
olarak buıjuvazinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren, onun projesine alternatif olarak, 
kavramsal düzeyde yeterince açık-seçik bir şekilde formüle edilmemiş, pratik/politik düzeyde 
fiilî bir somuduk kazanmamış da olsa bir sosyalist seçenekten sözetmek mümkün. Marx 
“Anlatılan senin hikâyendir!” özdeyişini tekrarlarken. Alman işçi sınıfına sesleniyordu; İngiliz 
işçi sınıfının 19. yüzyılda kendisini karşı karşıya bulduğu ve yıllar sonra “Ya sosyalizm ya 
barbarlık!” diye ifade edilecek olan bir ikilemin. Alman emekçilerinin de geleceği olduğunu 
anlatmak, bir kader ortaklığına işaret etmek istiyordu. Kapsamı genişletmenin mümkün ve 
hatta elzem olduğunu, çağnnm bütün “gecikmiş”, “azgelişmiş” ülke emekçilerine yapıldığını 
önce Lenin, daha sonra Mao, Castro ve diğerlerinin adıyla anılan nice devrimci hareket 
kanıtladı. Kuşkusuz Marx’m K apita li yazdığı sıralarda Alman işçi sınıfı, devrimlerini yaptığı 
sıralarda ise Rus, Çin ve Küba emekçileri çoktan kapitalizmin yörüngesine girmişlerdi. Bu 
anlamda sözkonusu devrimler, emeğin iktidannın -kısmî bir ölçekte ve geçici bir süre için de 
olsa- kapitalizm koşullannda özgürleştirilmiş bir sınıf tarahndan kurulabileceği gerçeğini 
kanıdadı. Ama bu gerçekten hareketle, sosyalizm projesinin kapitalizmle kaim olduğunu, 
proletaryanın ancak burjuvaziye karşı telaffuz edilebilen bir vaadin taşıyıcısı olduğunu mu 
söylemek gerekiyor? Yoksa Çinli köylüler, Kübah balıkçılar, Vietnamh tanm işçileri ve 
diğerleri, proletaryanın ideolojisinde kökleri kendilerinin ancak kısmen ve dışardan tanıdığı 
kapitalizmin tarihinden çok daha eskilere, derinlere uzanan bir vaadin taşıyıcısını bulduklan 
için mi ayaklandılar?

Bütün 20. yüzyıl boyunca işçilerin komünist bir toplumu kurma hedeflerinin paratik ifadeleri 
olan devrimlere katılan büyük kitlelerin yalnızca negatif bir tarihsel davranışta bulunduklannı, 
yalnızca buıjuva egemenliğini yıkmak saikiyle harekete geçtiklerini, komünizmde onlan çeken 
pozitif bir projeninin hiç bulunmadığını, bu devrimlerin onlara vaadedebildiğinin yalnızca bir 
geçiş toplumu, çerçevesinde toplumsal mülkiyetle yanyana yaşayabileceği tasarlanan bir bireysel 
mülkiyet biçiminin muhafazasıyla ilgili olduğunu hangi kesinlikle söyleyebiliriz? Ütopyacı 
denilen komünizmlerin yalnızca mucitlerinin kafalanndan çıkmış bireysel icatlar, fanteziler 
olduğu, bunlann gerisinde anonim emekçilerin, çok eski bir tarihten gelen birikmiş 
anonim özlemlerinin, anonim hınçlannın bulunmadığı hangi kesinlikle söylenebilir?
Ancak, modem sosyalizmin doğuşunun, günümüze kadarki gelişiminin ve Türkiye’deki 
evriminin bilgisi bu sorulann sorulmasına olanak verebilirdi. Bu sorulann cevaplanysa ancak 
insanlığın kapitalizme kadarki evriminin bilgisi içinde'bulunabilir. Önünüzdeki cilt medeniyetin 
doğuşundan 1848 devrimlerinin arefesine kadarki muazzam genişUkteki bir tarihsel alan 
üzerinde süregiden toplumsal mücadelelerin içinden maddeci tarih görüşünün yardımıyla bu 
bilgileri ayıklamayı deneyecek.

Sosyalizmin derin bir kriz içine gömüldüğünün düşünüldüğü bir çağda, bu krizin aşılması 
yalnızca kapitalizmde içkin olduğu kabul edilen dinamiklerin determinizmirie bağlanacak olan 
umuda mı sağlanacak, yoksa insanlığı kendisiyle birlikte mahvedeceği bilimsel bir kesinlikle 
tahmin edilebilen kapitalizme karşı bir komünizm projesinin gerçek olabileceğine dair 
umudann kapitalizm öncesinden de gelen nesnel dayanaklan, insanlığın kolektif hafizasmda 
birikegelmiş kökleri olduğunu da bilmemiz, komünizmin insanlık için biricik insani seçenek 
olduğunu ileri sürmek düşüncesinde olanlan yalnızca bir umuttan daha çoğuna sahip kılabilir 
mi?

Önünüzdeki cilt komünizmin tarihsel meşruluğunun yalnızca kapitalizmin imkânlanna dayalı 
sentetik bir gelecek tasanmmdan değil, insanlığın doğuşunda yitirdiği sınıfsız bir toplum 
halinde yaşama özleminin binlerce yıl süren sınıflı toplumlar tarihi boyunca içten içe 
süregeldiği anonim ve popüler bir eşit ve özgür emekçiler toplumu ütopyasının berisindeki 
hayatlara yaslanabilme gücünden geldiğinin kanıtlannı derlemeye çalışacak. Bu kanıtlann krizin 
aşılmasının imkanlanna dönüştürülmesi ise tarih yazımının değil kolektif proxisin konusudur.
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üstte yaşlı Pieter Brueghel’in 1559 tarihli Adalet adlı gravürü. Tarih boyunca adalet 
kavramı ile uygulaması arasındaki mesafe, halk hareketlerini en çok gazaba getiren, 
en sert eleştirilere konu olan fenomenlerden biriydi. Bu tepki aktif halk ayaklanmalan 
biçimini alabileceği, pasif bir direniş, egemen ve resmî değerlerin dışında, alt-kültürel 
bir hayat tarzına çekilmek biçimini de alabilirdi. Halk hareketinin başlıca dinamizmini 
oluşturan mutlak adalet düşüncesi, telaffuz edilmese bile, bilimsel sosyalime de 
heyecanını ve ütopyacı gerilimini kazandıran ilke olmuştur. Ancak yine de, maddeci 
bir görüş olduğu ölçüde Marl^izm’in bu kavramla ilişkisi, geleneksel halk 
ayaklanmalarına ve ütopyacı sosyalizmlere kıyasla daha sorunluydu. Frankfurt Okulu

yazarlarından f^ax Horkheimer bu sorunlu niteliği şöyle ifade eder: "Dinsel özlemin yerini 
bilinçli toplumsal pratik aldığında bile kaybolmayan bir yanılsama vardır... Eksiksiz bir adalet 
hayalidir bu. Böyle bir şeyin tarihte gerçekleşmesi imkânsızdır. Durumu değiştirme konusundaki 
bütün iyimserliğine ve insanlararası dayanışmadan doğan mutluluğa verdiği büyük 
değere karşın, bir maddecide karamsar bir damar da vardır. Çünkü daha iyi bir toplum 
kurulup da bugünkü kargaşaya son verse bile, geçmiş çağlarda yaşanmış sefaletin dindirilmesi 
mümkün olmayacaktır. İdealist çevrelerde de bir kötümserlik vardır ama bu dünyanın 
bugünü ve geleceğiyle ilgilidir: insanların çoğunluğu için gelecekte dünyevî bir 
mutluluk olanağını reddeder... Oysa maddecinin hüznü, geçmiş olaylarla ilgilidir."
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insanoğlunun soyağacmda kimi uzmanlara göre 2 milyon yılı aşan, kimilerine göreyse 500-600  
bin yıllık bir dönemi kapsayan avcı-toplayıcı yaşam tarzı, konuşma dilinin, soyutlama 
yeteneğine ve taştan silah ve araç gereç üretimine paralel olarak geliştiği, işbölümünün ortaya 
çıktığı ve insanoğlunun biyolojik açıdan bugünkü yapıya eriştiği bir sürece damgasını vurur. 
Evrim sürecindeki hayatta kalma mücadelesinde öteki primadara ve memelilere oranla, 
insansıların (hominid) en önemli silahı, karmaşık toplumsal hayat ve bu hayatın gerektirdiği 
kültürel örüntülerdi. Tek tek bireyler olarak doğada hiçbir yaşama şansı olmayan 
insanoğlunun biyolojik ve toplumsal varoluşu, başından beri “toplu halde” yaşamasına, 
avlanmaktan besin toplamaya, ateş yakmaktan araç-gereçler üretmeye dek, her alanda karmaşık 
toplumsal ilişkiler kurabilmesine dayalıydı.

Yaklaşık 2 milyon yıl gibi bir süre boyunca bitkileri, deniz ve nehir kıyılarındaki küçük 
hayvanları toplayarak yaşamış, göçebe bir avcılık kültürüne dayanan “ilkel komünal 
topluluklar”, Marx’m belirttiği gibi “üretim” fonksiyonunu içermeyen bir yaşam tarzım 
sürdürdüler.

İlkel Komünal Toplum
Avadanlıkları çeşitli taş baltaların, kemikten yapılma keski aletleri, bıçak ve “iğne”lerin 
yanısıra ok, yay ve mızrak da içeren son dönem paleolitik avcı-toplayıcılann, tıpkı bugünkü 
“ilkel” avcı-toplayıcılar gibi, 20 ila 70 kişi arasmda değişen klanlar halinde yaşadığı tahmin 
ediliyor. Ancak kendi içinde çekirdek aileler de barındıran klanlar kendi kendine yeterli 
birimler değillerdi. Örneğin, eskiden HollandalI sömürgeciler tarahndan Bushmen (çalı insanları) 
gibi aşağılayıcı bir terimle adlandırılmış olan ve mevcut avcı-toplayıcı kabileler içersinde en 
çok incelenmiş olan Kung klanlarından belli bir kabileye mensup olanlannm, kuru geçen kış 
aylarında biraraya geldikleri biliniyor. Hediye değiş tokuşlarmm, evlilik anlaşmalarının, 
ayinlerin yapıldığı, hikâyelerin anlatıldığı, hastaların tedavi edildiği bu dönem kabilenin 
hayatında merkezî bir rol oynuyor Yağışlar başladığında kabile yeniden klanlara bölünerek 
dağılıyor, ancak klanların bileşimi mevsimden mevsime sabit kalmıyor, hatın sayılır ölçüde 
değişiyor. Genel olarak avcı-toplayıcı kabilelerin 7 ila 19 klana mensup 175 ila 475 kişiden 
oluştuğu tahmin ediliyor. Ancak kabilenin de tamamen kendi içine kapalı bir birim olduğu 
düşünülmemeh. Arkeolojik veriler, paleolitik dönemde bile kabileler arasmda, özellikle 
kabilenin gündelik geçimi açısından elzem olmayan, “lüks” sayılabilecek maddelerin değiş 
tokuşunun yapıldığını gösteriyor. Örneğin ortabatı Fransa’daki Dordogne mağaralarında, Akdeniz 
kıyılanndan kaynaklandığı bilinen deniz kabukları, yine Don kıyılarındaki Gagrino’da, 100 km. 
aşağıda başka bir kabilenin yaşadığı bilinen Kostienko kaynaklı çakmak taşları bulunmuştur. 
Yakın zamana kadar, kısmen devletsiz toplum hayatını “yalnız, yoksul, kötü, hayvanca ve 
kısa” diye nitelemiş olan İngiliz filozofu Thomas Hobbes’un da süren etkisiyle, “ilkel” avcı- 
toplayıcılığın hiç durmaksızın besin peşinde geçirilen zor bir hayat tarzı olduğu düşünülürdü. 
Ancak, Taş Çağı İktisadı (Stone Age Economics) üzerine yazdığı kitabında Marshall Sahlins, 
büyük ölçüde antropolojik verilerden hareketle, taş çağında klanın büyük besin ihtiyacının 
yetişkin bireylerin günde 3 ila 5 saatlik çalışmasıyla karşılanabildiğini ileri sürerek “ilkel” 
avcı-toplayıcılığı “ilk ve asıl refah toplumu” olarak nitelendirdi. Sahlins’in tezleri paleolitik 
dönemde mevcut olan besin kaynakiannı ve buluntulan gözönünde bulunduran kimi 
arkeologlar tarahndan da desteklendi.

Son onyıllarm araştırmaları ilkel komünal toplum hakkındaki bir başka önyargının daha köklü 
bir biçimde sarsılmasına yol açtı. Bu toplumlann hayatına egemen olan en köklü 
işbölümünün cinsel işbölümü olduğu, erkeklerin ava gittiği, kadınlann bitki topladığı 
ötedenberi biliniyordu. Ancak geleneksel olarak avcılığın birincil İktisadî faaliyet olduğuna, 
toplayıcılığın ise nisbeten tamamlayıcı bir rol oynadığına inanılıyordu. Oysa son yıllarda gerek 
antropolojik gerekse arkeolojik bulgular “ilkel” insanın besininin yüzde 65 ’inin bitkilerden ve 
ancak yüzde 35’inin av ürünü etlerden oluştuğunu gösterdi. Ancak bu bulgunun sözkonusu 
toplumlardaki kadın-erkek ilişkileri hakkında nasıl bir kanıt olabileceği bugün hâlâ tartışılıyor. 
Avcı-toplayıcılıkla yaşayıp soyu hem anadan (anasoyiu) hem babadan (atasoylu) hesaplayan 
kabileler olduğu gibi, hem evlilikte kadının erkeğin yerleşimine gittiği hem de tersi durumun 
geçerU olduğu kabileler vardır. Bu değişkenlik avcı-toplayıcı toplumlann hayaüarınm her 
alanında görülür; tekniğin bazı “sabitler”i dayattığı tanm toplumlanna kıyasla, avcı-toplayıcı 
toplumlar, içinde bulundukları somut coğrafya tarafından şekillendirilme konusunda çok daha 
büyük bir esnekliğe sahiptirler. Bu esnekliğin yol açtığı çeşitliliğin çarpıcı bir örneği, paleolitik 
sanatta görülebilir. Bugüne kadar hepsi de Afrika, Avrupa ve Rusya’da olmak üzere yaklaşık 
200 resimli mağara keşfedilmiştir. İnsanların çok seyrek ve ölü olarak resmedildiği 
Avrupa’daki mağara resimlerinde şaşırtıcı bir üslup benzerliği görülmektedir. Oysa 
Afrika’dakilerde tek çizgilerle çizilmiş “çöpten” insan resimlerine sıkça rastlanmaktadır. Diğer 
yandan geometrik şekillerden oluşan Doğu Avrupa’da ve Rusya’daki mağaralardaki resimlerse 
temsilî değildir. Bütün üslup farklılıklarına karşın resimlerin varlığı, paleolitik dönemde cinsel
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Altta mağara resimlerinden örnekler. Sağdakinin bir 
Ren geyiği kılığına girmiş bir şamanı tasvir ettiği 
düşünülüyordu. Üstte ise Ortadoğu’da Bronz çağı 
devlet yapılanmalarının doruk notlarından Hititlerln 
başkenti Hattuşaş’ta (Boğazköy) M. Ö. 1300'den kalan 
Yazılıkaya üzerinde yer alan ve Hitit tanniannı 
toplu halde dansederken gösteren bir tasvir. İki 
ürünün arasında geçen 20 küsur bin yıl boyunca 
dünyanın insanileşme süreci ile insanın yabancılaşma 
süreci içiçe ilerledi. Dünyayla kendisini bir Ren 
geyiğinin yerine koyabilecek kadar geçişken bir ilişki 
olan şamanın yerini, köyü ile yaban arasında mutlak 
bir aynm gözeten, kendisini köyüne ait kılan neolitik 
köylüler aldı. Medeniyet ve devletin ortaya çıkışıyla 
ürünü üzerindeki kontrollerini yitiren köylüler, anıtlarda, 
kendilerini ezen dev savaş cihazlarında kendi 
emeklerinin izlerini seçemez oldular.
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işbölümünün yanısıra, bir başka toplumsal farklılaşmanın daha ortaya çıkmış olduğuna işaret 
etmektedir. Dahası avcı-toplayıcı toplumların hayatında süslemenin görüldüğü yegâne alan, 
mekân duvar resimleri de değildir. O zamandan kalma mezarlarda, ölülerle birlikte besin ve 
süs eşyalannın gömüldüğünü, cesetlere kırmızı toprak ve tozla “makyaj yapıldığını” 
düşündürmektedir. Gerek bunlar, gerekse çok sayıda av kemiklerinin bulunduğu bölgelerde 
hayvanlardan birinin -büyük bir olasılıkla ilk öldürülenin- yenmeyip de kurban edilmiş 
olduğunu ima eden arkeolojik veriler, son paleolitik dönemde, bugün din, büyü ve sanat diye 
ayndedilecek işlevleri kendi bünyesinde birleştiren bir “uzmanlık” alanının doğmuş olduğuna 
işaret ediyor. Antropolojik karşılaştırmalara da dayanılarak paleolitik avcı-toplayıcılann dinsel 
inanışlarının bir totemizm ve animizm türü olduğunu düşündürüyor. “İlkel” totemler belli bir 
hayvan ya da taşı, belli bir klanı ve mitik bir atayı birlikte sınıflandırarak, bir anlamda 
soyun içinde yaşadığı doğayla sürekliliğini vurguluyordu. Bu bağlamda, şam an  ya da 
büyücünün işi, büyüsel/dinî işlevleri olduğu tahmin edilen duvar resimleri ve mezar 
süslemelerini yapmayı, gençler için klana dahil edilmenin, soydan biri olmanın koşulu olan 
ergenleme (initiation) törenlerini yürütmeyi, yabancı ruhiann istilasından kaynaklanan 
hastalıklan tedavi etmeyi kapsıyordu. Çok geniş bölgelerde, birbirleriyle “ticarî” ilişkiler 
kurmayan kabilelerin süslemeleri arasında bile hatın sayılır üslup benzerliklerinin bulunması, 
şaman ya da büyücülerin dönemin en “evrensel” kültürünü temsil ettiklerini düşündürüyor.

N eolitik D evrim

Son paleolitik dönem boyunca Berhn’in ve İngiltere’nin güneyine kadar inmiş olan buzullar, 
M.Ö. 10 bin sıralannda başlayan ılıman iklimle birlikte, kuzeye doğru çekilmeye başladı. Bu 
dönemden başlayarak, dünyanın çok farklı yerlerinde -Afrika’da, Ortadoğu’da, Batı Avrupa’da, 
Güney Amerika’da, Çin’de- çeşitli kabileler, birbirlerinden bağımsız olarak mağaradan düzlüğe, 
avcı-toplayıcı bir yaşam biçiminden tanmsal üretime geçti. Neolitik Devrim adı verilen bu 
köklü dönüşümden önce, avlanma ve besin toplama gibi pratiklerle sınırlı olan (avlanma, araç 
gereç üretimini, dolayısıyla da işbölümünü gerektirse de) toplumsal emek, artık doğrudan 
doğanın dönüştürülmesi doğrultusuna yönelmişti. Tanm ile hayvancılığın bu süreçte başat
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rolü oynamalanna karşın, hangisinin daha önce yaygınlaştığı bihnememektedir. Bugün hâlâ 
hayvancılığı bilmeksizin tanm yapan topluluklar göz önüne alınırsa, büyük bir olasılıkla, 
toprağı ekip biçmek, hayvancılığı öncelemiş olmalıdır. Ancak NeoUtik Devrim tanm ve 
hayvancılıkla sınırlı kalmadı; bu iki buluşu kısa zamanda (Ortadoğu’da M.Ö. 5500’lerde) 
çömlekçilik ve dokumanın keşfi izledi. Kökenleri avcı-toplayıcı kültürlerde de görülen cinsiyete 
dayalı işbölümü, neolitik çağda, yani uzmanlaşma alanlannm tüm toplumsal gövdeyi 
farklılaştırmasına karşın korundu ve daha da keskinleştirdi. Tanmın yanısıra, (geUştikleri 
yerlerde) çömlekçilik ve dokuma da kadınlann faaliyeti olurken, avcılığın yanısıra hayvancılık 
da, erkeklerin sorumluluğunda kaldı. Böylelikle, tanmsal faaliyet beraberinde giderek yerleşik 
bir hayat tarzını getirdikçe, cinsel işbölümü mekâna ilişkin olarak da kodlanmış oldu. 
Kadınlann sorumlu olduğu faaliyetler yerleşim biriminin içinde kalırken, erkeklerinkiler 
dışanya taşınmış oluyordu. Ancak ne tanm, ne çömlekçilik, ne de dokuma kendi başlanna 
neohtik toplumda, avcı-toplayıcılıktakinden farkh eşitsizlik ve iktidar ilişkilerinin 
kurumlaşmasına yol açtı. Tıpkı avın ve toplanan besinin bütün klan tarafından (belirli kurallar 
çerçevesinde) paylaşılması gibi, tarlalar, otlak ve sürüler de bütün “köy”e ait olmaya devam 
etti. Ancak Neolitik Devrim kabileler arasında yeni bir aynşmaya yol açtı. Sözkonusu devrimi 
gerçekleştirmiş olan topluluklar, hâlâ avcı-toplayıcı bir hayat tarzını sürdüren kabileler için 
elverişh bir “av” teşkil ediyorlardı. Bilinen en eski (M.Ö. 8 binler) tanmcı yerleşim olan 
Jericho’nun ilk katmanı bile, surlarla çevriliydi. Kuşkusuz, surlann ima ettiği ve avcılıktan 
devralınma sembollerle ifade edilen askerî işlev de erkeklerin payına düşüyordu. Gerçi avcılık- 
toplayıcıİık da savaşa aşina olan bir hayat tarzıydı. “Modem” avcı-toplayıcılar üzerine yapılmış 
sayısal bir araştırma, incelenen 50 topluluktan yalnız 4 ’ünün savaşa tamamen yabancı 
olduğunu göstermiştir. Ancak yine yapılan sayısal araştırmalara göre, avcı-toplayıcılar arasındaki 
savaşlann yaklaşık yansı, kan dökülmeyen daha çok âyini andıran olaylardan ibarettir. .
Neohtik yerleşimlerle birlikte savaşlann sıklığı ve şiddeti arttı.

Neolitik Devrim, yeni eşitsizlik ve iktidar biçimlerinin kummlaşmasına yol açmadıysa da, 
toplumu paleolitik avcı-toplayıcılann yabancısı olduğu yeni somnlarla yüzyüze bıraktı. Bunlann 
belki de başında nüfusla kaynaklar arasmdaki, uzun vadeh dengesizUk geliyordu. Tanma geçiş, 
başlangıçta daha kalabalık bir nüfusun beslenmesini mümkün kılıyor; diğer yandan da avcı- 
toplayıcılık koşullannda kendiliğinden gelişmiş olan “nüfus planlaması” mekanizmalannı 
yürürlükten kaldınyordu. Antropolojik verilere göre bugün bilinen bütün avcı-toplayıcı 
toplumlarda, iki doğum arasında ortalama 4 yıllık bir süre geçmektedir. Antropologlar, iki 
doğum arasmdaki süreye bağlı olarak annenin taşımak zomnda kalacağı (bebek artı besin) 
yükünü hesaplamışlardır; bu hesaplara göre, bu sürenin 1, 2 ya da 3 yıl olması halinde 
annenin taşıyacağı yük tahammül edilmez boyutlara ulaşıyor; 4  yılda önemli ölçüde düşüyor;
4 yılı aşan sürelerde ise benzer ölçekte bir düşüş kaydedilmiyor. Ancak tanma geçişle birlikte 
annenin (ve genel olarak toplumun) taşıyabileceği yükle doğumlar arasmdaki süre arasındaki 
bu ‘doğal’ ilişki ortadan kalkıyor ve potansiyel olarak sınırsız b ir , nüfus artışının temelleri 
atılmış oluyor. Buna işlenmekte olan toprağın “yomima”, nadasa bırakılma gerekliliği 
eklenince, neden Neolitik Devrim’in tarih boyunca bütün tanmsal toplumlar için bir kader 
halini alacak olan devrevî kıthklknn temellerini atmış olduğu anlaşılabilir.

Saban, Tekerlek, Bakır ve Zanaatkârlann Doğuşu

Neohtik Devrim arkeologların, dünyanın farklı yerlerinde farklı tarihlerde yaşanmış ama her 
yerde binlerce yıl sürmüş bir süreci özetlemek için kuilandıklan bir kavram. Bu süreç her 
yerde aynı sonuçlan doğurmadı. Ömeğin tanm ile yerleşik hayat, göçebelik ile avcı- 
toplayıcıhk, her yerde birbirlerine bağlı olarak gelişmedi. Kimi topluluklar için sebze tanmı ve 
hatta ormanlann yakılmasıyla açılan toprakiann verimi tükeninceye kadar yapılan “kes yak” 
tarzı tahıl tanmı yapmak göçebelikten ve genel olarak avcı-toplayıcılığm alışkanhklanndan 
vazgeçmek anlamına gelmedi.
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Yanda, tarih öncesi bir mağara resmi. Altta ise, 
Fransa’nın güneybatısındaki Lascaux mağarasında 
i<eşfedilen resimlerin krokileri. Resimlerin o dönem 
kültürlerine ait sunduğu ipuçları, dönemin kültürünün 
yanısıra yöredeki hayvan çeşitliliğini de sergiliyor.
Buzul çağına alt bu hayvan figürleri özellikle 
Avrupa’nın güneyindeki yabanıl hayatın zenginliğini 
gösteriyor Ancak özellikle o dönemin Avrupası’nda 
zengin nehir yataklarının, vadi ve platolarının varlığı 
hesaba katıldığında, hayvan türlerinin sadece 
resimlerdeki yabani öküz, ren geyiği, at, ayı, bizon 
vs,’y/e sınırlı olamayacağını; bu ise resmedilmesi 
tercih edilen hayvanların özel, belki de dinî bazı 
gerekçelerden ötürü seçilmiş olduğunu düşündürüyor. 
Yine de mevcut zooloji ve paleontoloji, duvarda 
resmedilmiş olan hayvanlar çeşitliliğinin tamamını 
adlandırmakta güçlük çekiyor. Ancak mağara 
resimlerinin modern insan İçin asıl sorun yarattığı 
alan beşerî bilimler oldu. Günümüz bilimi tarafından 
bu resimlerin buzul çağı insanlanna ait olduğunun 
kabul edilmesi, Avrupa merkezli egemen bilim 
anlayışının da sorgulanmasına yol açtı. Bu karanlık, 
uzun ve karmaşık dehlizlerden geçilerek ulaşılan 
mağaralardaki muhteşem resimler, ‘ilkel insan' - 
‘çağdaş insan' ikileminin de sorgulanmasına yol 
açacaktı. Şu ana kadar keşfedilen yaklaşık 200’e 
yakın yukardakinin benzeri mağara resimlerinin tarihi 
35 bin yıl kadar öncesine kadar uzanıyor. 1879’da 
keşfedilen Ispanya’nın kuzeyindeki Altamira adlı 
rnağaradaki resimler, dönemin pre-historya uzmanlan 
tarafından, “modern sanatlarda okuyan öğrencilerin 
çalışmaları" diye yorumlanmış ve resimlerin otantikliği 
ancfik 23 yıl sonra 1902’de kabul edilmişti. Tarih 
öncesine kadar sadece basit taş balta, İşlenmiş kemik 
ve çanak-çömlek toplamaya alışmış arkeologlar için 
Aitamira'daki resimler, ancak fantastik diye 
addedilebilecek bir görüş tarafından “ ilkel sanat" diye 
nitelenebilirdi. Ancak, Altamira’dan sonra, çoğunlukla 
da tesadüfen keşfedilen mağaralar, araştırmacıları bu 
resimlerin otantikliğini kabul etmek zorunda bıraktı.
Artık tarih öncesinin kültürel varlığı teslim ediliyor, 
paleolitik İnsan ayinleri ve töreleriyle yorumlanmaya 
çalışılıyordu. Bu aynı zamanda ‘insana’ bakışı da 
değiştiren bir gelişmeydi.

r

Aynca, Neolitik Devrim de yalnızca tanma geçmekten ve çömlekçilikle dokumacılığı 
keşfetmekten ibaret değildi, Ortadoğu’da M.Ö, 5500-3000  arasında yaşandığı söylenebilecek 
ikinci evresinin ayırdedici özellikleri, sabanın icadı, bakınn (ve daha sonra bronzun) işlenmesi 
ve tekerleğin kullanımı gibi uygulamalar oldu. Bu ikinci evrenin cinsel işbölümü üzerindeki 
etkisi tayin edici olmakla birlikte, toplumsal/sınıfsal işbölümü üzerindeki etkisi çok daha 
değişken oldu. Kadınlann icadı olduğu tahmin edilen çömlekçilik ve dokuma yeni toplumsal 
rollerin doğmasına yol açmadı; zaten^ toplumsal ihtiyaçlann büyük bir bölümünü karşılamakta 
olan kadınlann işlev ve yükleri arttı. Ancak sabanın icadı, tarlalann sürülmesinde öküzün 
kullanılmasını mümkün kıldı ve böylelikle, hayvancılıkla tanm sıkı sıkıya birbirlerine 
kenetlenmiş oldu. Bundan böyle tanm erkeklerin faaliyet alanı haline gelecekti. Diğer yandan 
çömlekçilikte tekerleğin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bu faaliyet de erkeklere özgü 
uzmanlaşmış bir faaliyet alanı haline geldi. Çömlekçiliğin bu şekilde uzmanlaşmasıyla ve 
özellikle bakırcılığın (hem bakır madenciliğinin hem bakır işlemenin) keşfedilmesiyle birlikte, 
şaman ve büyücülerden sonra ilk kez ikinci bir grup insan, doğrudan doğruya besin 
üretiminde çalışmayan, toplumsal olarak üretilmiş artı-üründen pay alarak yaşayan bir 
toplumsal kesim haline geldi. Bu şekilde uzmanlaşmakla aynı zamanda soyun, klanın ve 
köyün disiplininden de büyük ölçüde bağımsızlaşan zanaatkarlar, kendi içinde bir klan 
örgütlenmesini andıran ve geleceğin loncalannm öncüsü sayılabilecek ve çoğunlukla gizli 
tutulan yapılar içersinde örgütlendiler. Ancak bu yeni “klan”lara mensup olmanın ölçütü artık 
gerçek ya da mitik akrabalık ilişkileri ya da hatta belU bir yerleşimde yaşıyor olmak değil, 
batınî ve kutsal sayılan bir bilginin sahibi olmaktı. Kendi tahıl ve sebzelerini üreten, hem 
hayvancılık hem avcılık aracılığıyla et ihtiyacını karşılayan, üretim araçlannı, giyim kuşamını, 
silahlannı bünyesinde banndırdığı zanaatkarları aracılığıyla imal eden neolitik yerleşim 
birimleri, potansiyel olarak, kendi kendine yeten toplumlardı. Ancak fiiliyatta bu kendine 
yeterlik belki de hiç gerçekleşmedi; yerleşim birimleriyle hem çevredeki avcı-toplayıcı kabileler 
hem de diğer neolitik yerleşim birimleri arasmda “ticarî” ilişkiler kurulmaya devam etti.
Gezgin zanaatkarlar bu ilişkilerin kurulmasında merkezî bir rol oynadı. Diğer yandan, 
tekerleğin çömlekçilikten sonra ulaşımda da kullanılmaya başlaması ve yelkenin icadı, hem bu 
tür ilişkilerin kurulabildiği alanlann smırlannın genişlemesini, h|em de bu ilişkiler aracılığıyla
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Yerleşm enin Erken Tarih i: 
A nalarm  Tabuları

insan yerleşmesi tarihinin erken dönemleri, anaiann 
tabulu mekâniannın ataların tapuiu mekânlarına dönüş
mesinin öyküsüdür. Hayvan yuvasından nitel olarak farklı 
insan barınağı, kadınların geliştirdiği toplumsal ilişkile
rin mekânsal odağında belirdi; bu ilişkileri destekleyen 
tabularla birlikte karmaşıklaşarak konut niteliğine ulaş
tı. Konutu, üretimdeki etkinliğinin başlıca aracı haline 
getiren kadın, ataerkinin yükselişiyle babaevinin cariye
sine, tapulu kapatmasına dönüştü.

Paylaşma İlişkisinin Beşiği Olarak Barınak: Hayvanlar 
yuvalarını, belirli biyolojik güdülerinin buyurduğu tek 
bir doğru ve doğal biçimde kurar. Kuş yuvasının yapılış 
süreci, ayının kış uykusu için seçtiği inin nitelikleri, 
kunduzun karmaşık mühendisliği, arı kovanının geo
metrisi, örümcek ağının gerilimi, karıncaların yeraltı şe
bekeleri, insanın evriminden çok daha uzun bir süre 
boyunca ne gelişti ne de eksildi.

İnsansılaşmanın ilk adımlarından biri, ağaç tepelerin
de yaşayan maymun türlerinden kiminin, değişen iklim 
koşullarıyla azalan ağaçlıklardaki yuvalarından sürülme
siyle atıldı. Bu yenik sürüler, evrimin sahnesinden silin
memek için, savanaların savunmasız düzlüklerinde ya
şayabilmeyi öğrenmek zorundaydı. Ağaçsız düzlüklerde 
beslenebilmek için yiyecek dağarcığını genişletmek ve 
daha geniş bir bölgede gezinmek gerekliydi. Kök bitkile
rini sökmeye ya da küçük hayvanları deliğinden çıkar
maya yardımcı olacak dal ve çubuklar, et parçalamaya 
ve kemik yarmaya yarayacak keskin taşlar her yerde 
bulunmuyor; her yerde güdülerin onayladığı yuvalanma 
koşullarına rastlanmıyordu. Yanında alet taşıyan ve ge
cenin bastırdığı yerde konaklama esnekliğine sahip ‘in
sansı toplulukları’nı, biyolo|ik yetersizlikleri ve çaresiz
likleri yarattı. Ne atıldıkları ağaç tepelerinde, ne de sü
rüldükleri ağaçsız düzlüklerde varolmakta uzmanlaşma
mış bu niteliksiz sürüler, otu da eti de aynı iştahla 
yiyordu. Çeşitli maymun türlerinin tekil güdüsel seçim
leri olarak uzmanlaştıkları değişik yuva biçimleri, ağaç 
tepeleri ya da kovukları, güvenceli kayalıklar ya da ma
ğaralar, insansılar için aynı derecede geçerli konaklama 
yerleriydi. Ancak, bu itilmiş türün, biyolojik niteliklerine 
uygun olmayan yeni doğal çevrelerde varolabilmesi için 
uzmanlaşmamışlığın esnekliği yeterli değildi. Türün kırı
lıp yokolmadan yeniden üretimini sürdürebilmesi için, 
daha önce “güçlünün yaşaması" yasasına boyun eğ
mek zorunda kalan güçsüzlerin korunması gerekliydi. 
Yetersiz yiyecek kaynakları yavrulara yetecek biçimde 
değerlendirilmeli; analarla yavrular, daha önce ekolojik 
dengelere hizmet eden erkek saldırganlığından korun
malıydı. Analar, ilk insan devrimini iki adımda gerçek
leştirdi; Yiyecek paylaşmak ve cinslerin ayırımı.

Bu iki devrimin teknik temelinde, taş, sopa hatta kaz
ma çubuğu bile kullanan maymun türlerinin hiç bilmedi
ği yepyeni bir alet vardı. Büyük yapraklardan yapılan, 
dallardan, ağaç kabuklarından örülen yiyecek torbası 
ya da sepet, yiyeceğin toplandığı yerde tüketilmesi yeri
ne, toplu miktarlarda başka bir yere taşınıp başkalarıyla 
paylaşılmasını sağladı. Bu paylaşma ilişkisi, ilk işbölü
münü olanaklı kıldı. Artık herkesin birlikte gezerek bes
lenmesi yerine, kimileri konaklama yerinde yavrulara 
bakarken, kimileri de tüm grup için yiyecek toplamaya 
gidebilirdi. Bu dayanışma ve paylaşma herhalde önce
likle yavrularını beslemek çabasındaki analar arasında 
başladı ve yaşlıları da kapsayarak gelişti.

Hayvan sürülerinden çok farklılaşmamış bir ‘gezerek 
beslenme’ biçiminden, insanlara özgü bir ‘yiyecek top
lama ve paylaşma' düzenine geçilen aşamada, doğadan

gelişigüzel devşirilmiş bir konaklama yerinin ötesinde, 
belli bir süre kalınan ve daha elverişli koşullar sağlaya
cak biçimde düzenlenen barınak da ortaya çıkıyordu. 
Yiyecek torbası, ilk insanların zamanı yeniden biçimlen
dirip, tasarlanabilen bir sonrayı yaratmalarına alet oldu
ğu gibi, çevre koşullarını insan yararlarına dönüştürmek 
üzere biçimlenen barınak da, yiyecek toplamak için de
ğerlendirilen mekanın alabildiğine genişletilmesini sağ
lıyordu. Taş ve dal yığınları gibi yapay korunaklarla 
pekiştirilen barınak, daha önce güvence içinde konakla- 
nılamayan bölgeleri insanlara açıyor, paylaşma ilişkisi
nin odağını oluşturarak, geniş bir çevredeki yiyecek 
kaynaklarının daha yoğun biçimde değerlendirilmesine 
izin veriyordu.

Tabular, Mezarlar Ocaklar: Primatların birçoğu gibi, 
insansı türün erkekleri de cinsel kızgınlığı, rakiplerinden 
öte eşlerini de ölüm derecesinde hırpalamaya vardırabi- 
liyordu. İnsanda süreklileşen cinsel kızgınlık, bu tehli
keyi de sürekli kılıyordu. Zor beslenme koşulları ise, 
daha gelişkin köpek dişleriyle et yemeye daha yatkın 
olan primat erkeklerin, özellikle yavrulara ve güçsüzlere 
yönelik yamyamlık iştahını kamçılıyordu. Kendi türdeş
lerini her fırsatta yediği ileri sürülen Avustralopitesin’- 
den, hemcinslerinin kemiklerini dikkatle yarıp iliğini çı
kartmak için alet kullanan Pekin Adamı’na kadar ilk 
insan, tarihten ardında yamyamlığın artıklarını saçarak 
geçti.

Artık biyolojik sınırlar tanımayan cinsel şiddeti gemle
mek ve yavrularını yamyamlıktan korumak zorunda olan 
analar, bugün bile yaşayan iki temel tabunun ilkel biçim
lerini geliştirdi. Sonradan, totem çevresinde kurumsal
laşarak klan üyeleri arasında cinsel ilişkiyi sınırlayacak 
ve toteme bağlı tüm canlıların yenmesini yasaklayarak 
törenselleştirecek olan bu tabuların ilk biçimi, herhalde 
cinsler arasında kesin bir ayırımdan geçiyordu. Bu ayı
rım, belki başından beri, küçük hayvan ve leş eti yiyen 
erkeklerle, bitkisel yiyecek toplayıp paylaşan dişiler ve 
yavrulan birbirinden uzak tutmaktaydı. Toplumsallaş
maya giden yol, bu tür bir ayırımdan geçtiği ölçüde, 
ilk barınakların sadece analar ve yavruların paylaşma 
mekanı olduğu; et yiyen ‘yırtıcı’ erkeklerin bu barınakla
ra yaklaşamadıkları düşünülebilir. Soyun sürmesi için 
gerekli olan cinsel birleşmeler ise, bu kez toplumsal 
olarak belirlenen bir dönem sırasında, birtakım törenle
re bağlı olarak, belki de cinsler arasında törensel bir 
yiyecek alışverişi ve paylaşmasını içererek gerçekleşe- 
bilirdi. Böyle bir denetimi kurabilmek ve tabularını uygu
layabilmek için anaların birtakım mistik güçler bürün
meleri gerekliydi.

Ölülerin, salt çürüyen bir et ve kemik yığınından iba
ret olmadığı inancı, herhalde anaların yarattığı bir mitos
tu. Ölen yavrusunu yiyen annekediler gibi analar da 
ölülerini ortadan kaldırmak, canlı ve ölü yavrular arasın
da ayırım yapmayan erkeklerin yamyamlığından koru
mak zorundaydı. Ölülerin gömüldüğü ve mistik bir alem
de kendilerine barınak edindiği mezar, anaların icadı 
olmalı. Ölüler dünyasına açılan kapı niteliğindeki mezar, 
kadına belki de ruhların sözcüsü olmanın gücünü veri
yordu.

Ancak anaların mistik güçlerinin en etkin kaynağı, 
büyük bir olasılıkla, ateş ve ocaktı.

Birbirine vurulan iki çakmak taşı ancak kıvılcım çıka
rır. Bu kıvılcımla ateş yakmak için önceden kuru yaprak 
ve dal parçalarından bir yığın hazırlamak gerekir: Yani 
ateş fikrine ve bilgisine sahip olmak. Oysa iki kuru 
dalı sabırla birbirine sürterseniz sonunda biri kendinden 
tutuşur. Et ‘işlemek’, yani leş parçalamak ve giderek 
avlanmak etkinliğine yönelik erkek, genellikle taş aletler 
kullanıyor ve üretiyordu. Kök kazmak, kap yapmak gibi 
işlerin temel malzemesi ise ağaçtı. Sürekli ağaç işlemek 
konumunda olan kadın, ateşi keşfetmeye daha yakındı. 
Dahası, ateş ağaç işlemek için en etkin aletti ve herhal

de, kısmen karbonlaşmış ve kolay işlenir hale gelmiş 
dal parçalarıyla birlikte, doğal yangınlardan kadınlar ta
rahndan devşirillyordu.

Ateş, kadının, sadece emek sürecinin odağı haline 
gelmekle kalmıyor, yiyecek dağarcığını da önemli ölçü
de genişletiyordu. Çiğ olarak yenemeyecek kadar sert 
olan bazı bitkiler ancak pişirilince yiyeceğe dönüşür; 
oysa, tüm hayvansal gıdalar çiğ olarak yenebilir, hatta 
daha besleyici olur. Eti pişirmek de erkeğin değil, yeme
ye ve hazmetmeye alışık olmadığı bir gıdayı yiyebilmek 
için yine kadının bulduğu yol olabilir. Belki de, anaların 
bitkisel yiyecekleri ile erkeklerin yediği etin değiş toku- 
şu, ateş çevresinde ve pişirme törenleri ile gerçekleşi
yordu. Tarih, gerçekten böyle biçimlendiyse, bugün ye
diğimiz etli sebze yemekleri, bu birleşmenin kalıntıları 
olabilir.

Ateşe hükmetmenin mistik gücü, kadının, toplumsal 
ayırımları ve birleşmeleri denetlemesini etkinleştiriyor
du. Yırtıcı hayvanları ürkütüp kaçırdığı gibi, gerektiğin
de uzak tutulmak istenen erkeklere karşı da kullanılıyor
du. Ateşin sağladığı güvence, anaların erkekleri tabular 
ve toplumsal yaşama uyum için terbiye etmelerini ko
laylaştırıyor, iki cinsin arasındaki mekansal ayırımları 
yumuşatıyordu. Etkin bir silah olmak yanında, ateş, aynı 
zamanda bir toplanma ve ısınma odağıydı. Işığıyla za
manı, ısısıyla mekanı genişletiyordu. Ateş ışığında gün 
geceye yayılıyor, emek sürecinin ve toplumsal etkileşi
min süresi uzuyordu. Ateşin ısısı ise, soğuk olduğu 
için barınılamayan bölgeleri de insan barınağına açıyor
du. Ancak, Homo Erectus’un, Afrika’daki beşiklerinden 
kuzeydeki buzul eteklerine kadar yayılabilmesi için, cins
ler arasındaki kaba ayırımın tümüyle aşılması, ‘birlikte 
ayırım’ın gelişmesi zorunluydu.

Başlangıçta erkekleri, kadınlardan, yavrulardan ve ölü
lerden uzak tutmaya yarayan ocak ve mezar, giderek 
gelişen ve ayrıntılanan tabularla birlikte, ilişki odaklarını 
oluşturuyordu. Klan ve totem geliştikçe, kaba mekansal 
ayırımlar, yerlerini yiyecek ayırımı ve kandaşlık ayırımı 
(ensest) tabularının ortak kural ve törenlerine bırakıyor
du. Ocak ve mezar, barınağın korunakları ardındaki or
tak mekanda engellerle çevrilmemiş, ancak mistik anla
mıyla ayrılmış alanlar beliriyor ve ‘birlikte ayınm’ın me
kansal altyapısını sağlıyordu. Kadın, ocak ve mezarın 
yakınında kendisine ayırdığı bir mağara köşesinde, top
ladığı yiyeceği de depoluyordu. Belki de bu köşeyi, 
dallar ya da deri parçalarıyla barınağın genel mekanın
dan ayırıyordu. Konut'un ilk biçimini barınağın bağrında 
yine kadın yaratıyordu.

Biriktirmenin Mekanı Olarak Konut: Doğadan devşiri- 
lerek dönüştürülen, örneğin, korunakla pekiştirilmiş bir 
mağara gibi barınaklar, devşirilen yiyeceği paylaşmanın 
mekanlarıydı. Konut terimiyle onurlandırılabilecek ka
dar gelişkin, tasarlanmış ve doğal mekanın koşulların
dan bağımsızlaşmış yaşam birimleri ise, daha güvenilir 
ve daha yoğun biçimde değerlendirilebilir yiyecek kay
naklarının yakınında yerleşmeyi ve ortak bir yiyecek 
fazlasını biriktirmeyi sağlıyordu.

Cinslerin ayırımı, birlikte yaşanabilir bir karmaşıklığa 
ulaştıkça cinsler arasında ayrı yiyecek türlerini devşir
meye dayanan bir işbölümü ve değiş tokuş biçimleri 
gelişti. Bu işbölümü, erkeklerin sürek avı gibi örgütlü 
biçimlerde, kadınların ise daha yoğun ve sistematik 
seçerek-toplama biçimlerinde uzmanlaşmasını kolaylaş
tırıyordu. Tuzlama, tütsüleme eti de saklanabilir bir yi
yecek fazlasına dönüştürüyor; kadınlar, çeşitlenen ve 
miktarı artan yiyecek fazlasını koruyacak çanak, çömlek 
ve depo yapma tekniklerini geliştiriyordu. Topluluklar, 
avcılık ve toplayıcılık üstüne kurulu bu işbölümünün 
bir yanının diğerinden ağırlıklı olmasına göre farklılaşı
yordu. Ancak temel sorunları aynıydı: Belli mevsimlerde 
belli yerlerde devşirilmesi, toplanması ya da avlanması 
gereken temel yiyecek kaynaklarının yakınında bulu
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nup, belli bir süre yerleşmek. Bu yüzden İlk konutlar, 
ya sökülüp kurulabilir veya çevredeki malzemeyle he
men yapılabilir nitelikteydi; ya da belirli zamanlarda kul
lanılan mevsimsel yerleşmeler oluşturuyordu. Örneğin, 
otuzbeş kırkbin yıl önce Karadeniz’in kuzeyindeki geniş 
düzlüklerde ve ovalık bölgelerdeki mamut avcılan, ma
mut sÜMileri peşinde gezerken, mamut kemikleri ve post- 
lanndan yaptıkları çadır-kuiübelerde yaşıyorlardı. Çin'
den Doğu Akdeniz'e ve Kuzey Amerika'nın Güneybatı'- 
sına kadar, sistematik yiyecek toplama aşamasında ve 
tanma geçişin eşiğindeki birçok toplumda ise, toprağa 
yan gömülü yuvarlak konutlardan oluşan mevsimlik yer
leşmeler yaygındı.

Konutun her türü, yiyecek devşirmek, işlemek ve bi
riktirmek süreci üstüne kuruluydu. Hemen her toplu
mun başlangıçlannda, konut yapımı ile yiyecek deposu 
yapımı, aynı teknoloji ile yürüyordu. Deri çadırlarda ya
şayan avcılar, kurutulmuş etleri ile diğer yiyeceklerini 
deri torbalara ve tulumlara basıyorlardı. Amerika Gü- 
neybatısı'nın eski halkı Anasazi, ‘sepet-yapıcıiar' diye 
anıldıkları dönemde, birçok gereçleri yanında evlerini 
de sepet biçiminde örüyordu. Bundan on, onikibin yıl 
kadar önce, bugünkü Lübnan ve Filistin’in yüksek yay- 
lalannda yabani oiarak yetişen arpa ve buğdayı topla
yan ve Natuf kültürü diye bilinen toplulukların ise, 7-9 
metre çapında ve yere bir metreden fazla gömülü konut- 
lannın kiminin içinde, kimininse yakınında, toprağa 80 
cm kadar kazılmış yuvarlak depolar vardı. Evler ile de
polar, aynı biçimde oluşturulmuş ve taşlarla çevrilmiş 
çukur-çanaklardı. Mezarlar ve ocaklar da aynı biçimde 
yapılmıştı; ev duvarlarının tabaniannın ve ocakların çev
resine, mezarların üstüne kınimış öğütme ve hayvan 
taşlan yerleştiriliyordu. Konut, depo, ocak ve mezar 
arasındaki bu benzerlik, hepsinin aynı elden, herhalde 
kadının elinden çıktığına işaret ediyor. Hemen her tür 
ilkel toplumda, oturduklan evleri kadınlann kendilerinin 
yaptığı İzleniyor. Arizona ve New Mexico eyaletlerinde 
yaşayan Hopl halkında erkek hiçbir yapı işine kanşmaz, 
tüm yapıları kadınlar yapardı. Amerika’nın birçok yerli 
kabilesinde, yeni Kaledonya adaiannda, Afrika’da Masal 
davar sürücülerinde, aylık kanama ve doğum gibi tabulu 
dönemlerinde, bazen de tüm evlilik yaşamı boyunca 
kadın, kendi yaptığı kulübede kendi başına yaşardı.

Dağınık örnekler topluca değerlendirildiğinde, yiye
cek toplama etkinliğinin topluluğun yaşamını sürdür
mekteki ağırlığı arttıkça, temel yiyeceği üretip işleyen 
kadının, toplumdaki egemen konumunun yanında, yer
leşme ve yapı işlerini tümüyle üstlenme eğilimi belirgin
leşiyor. Kadın konutu, olgunlaşan, devşirme dönemi 
yaklaşan, bazen sulama ve bakım gerektiren yiyecekle
rin denetimi ve toplanarak işlenip depolanması için ge
liştiriyor. Sürekli yerleşme ve tanm öncesi dönemde, 
yiyecek fazlası ancak belli bir mevsimin gereksinimini 
karşılıyor; yılın geri kalan bölümü başka yiyeceklerin 
toplandığı başka yerlerde geçiyordu.

Ana Erkil Tarım Köyleri: Tarih, anaerkil tanm topluluk
larına yöneldikçe, insanlığın zaman ve mekanla ilişkisi 
yeniden dönüşüyordu. Gezgin yiyecek toplayıcı ve avcı 
topluluklarda zaman hep yiyeceğin devşirilmesi zama
nıydı; değişen, yiyeceğin bulunduğu yer, yani mekandı. 
Tarım toplumiarında ise, yerleşilen mekan sabitleşiyor, 
zaman ekim, sulama, hasat ve ürünü işleme dönemleri 
gibi çeşitleniyordu. Sabitleşen mekan yeraltına doğru 
uzanıyordu. Tüm anlam ve yararlar toprakta saklıydı. 
Anaların mezariannda köyün geçmişi ve o topraktaki 
hakkı gömülüydü. Evin, ocağın, deponun, mekanını da 
malzemesini de kazılan toprak veriyordu. Köyün gelece
ğini, bereket olarak yeryüzüne dönecek olan tohumun 
yuvasının gömülü olduğu yeraltı taşıyordu. Ruhiann ve 
bereketin yeraltı alemi, yeryüzündeki insanlann dünyası 
ve güneşle yağmurun kaynağı gökyüzü köyün yaşamını, 
birbirine kaynaşmış katmanlara ayırıyordu. Hopi Pueb- 
lo'larındaki yuvarlak yeraltı kült odaları, 'kiva'lann taba
nında ‘sipapu’ denilen bir delik, ruhiann dünyasına açı

yordu. Pueblo'ların dörtgen konutlarına ise, düz damla
rındaki bir delikten merdivenle giriliyordu. Onbinlerce 
kilometre uzakta ve binlerce yıl öncesinde, Çatal Hü- 
yük'te de benzer bir mekan düzeni vardı.

Çatal Hüyük evlerinin en geniş ve merkezi sekisinin 
altında analar gömülüydü. Sekilerle çevrili ve çoğunluk
la çeşitli kült nesneleri ile duvar resimleriyle bezeli oda
ların katmanına, birinden diğerine geçilen düz damlar 
örtüsündeki deliklerden merdivenle iniliyordu. Bütün 
gizemlerin, bilgilerin ve bereketin yeniden üretildiği bu 
katman, yeraitının kültsel taklidiydi. Kademeli de olsa, 
sürekli bir düzlem oluşturan damlar ise, yiyeceklerin 
kurutulup kışa hazırlandığı, çanak çömleğin, boyanmış 
dokumalann güneşe serildiği; sohbetin ve dedikodunun 
paylaşıldığı; küçük dörtgen bahçelerin dönüştürdüğü 
doğayı tamamlayan yapay bir ‘yeryüzü’ idi. Damlar, alt- 
ianndaki evleri hiçbir ayırım yapmadan birbirine bağlı
yor, komünel bir toplumun ilişki örüntüsünü mekanda 
dokuyordu. Dörtgenieşmiş evler, daha önce yuvarlak 
konutların olanak tanımadığı bir şekilde, sırtsırta, yan
yana birleşerek, köyü, birçok hücrenin meydana getirdi
ği sürekli bir yapı biçiminde oluşturuyordu. Bu gediksiz 
örüntü, iki büyük tehlikeye, sellere ve göçebe kabilele
rin baskınianna karşı, köyü omuz omuza, kadın, erkek, 
çocuklar birarada, topluca savunmanın da aityapısıydı. 
İspanyol fatihler, sursuz ve askersiz Peubloiara saldır- 
dıklannda, bu komünel savunma gücünün üstlerine yağ
dırdığı ok, taş ve seramik güileciklerin üstesinden emper
yalizmin azimli topları ve tüfekleri ile gelmişti. Kimi 
Pueblo yerleşmelerindeki gibi. Çatal Hüyük’teki yerleş
me düzeninin de, ayrı totemleri olan klanların gruplaş
masıyla gelişmesi akla yakın bir olasılıktır. Hücresel 
dokunun her bir gözü bir ailenin eviydi; ancak her ev 
de belli bir ayin için anlam taşıyan çeşitli kült bezemele
riyle donanmış, ve tüm klan tarafından da kullanılan 
birer tapınaktı. Bağımsız yaşam birimleri değil, klanların 
kültler, ayinler, törenler örüntüsünün birbirine bağlı par- 
çalanydı.

Anasoylu klanların geliştirdiği eşitlikçi, paylaşımcı ve 
ortak düzen, sadece gelen kışı değil, umulmadık bir 
kuraklığı ve kıtlığı da atlatabilecek düzeyde bir yiyecek 
fazlası üretebiliyordu. Bu ortak güvenceyi eşitçe paylaş
mak üzere kurulan yerleşme ve toprak düzeni de aynı 
biçimde eşitlikçi ve ortaktı. Birbirinden farklılaşmamış, 
benzer boyutlarda hücrelerden oluşan yerleşim dokusu 
gibi, işlenen toprak da, tepede vadide, dereboyunda 
ya da uzağında, kuzey veya güney yamaçlarda, eşit, 
belki de dönüşümlü otarak paylaşılıyordu. Yerleşmenin 
davar varlığı herhalde ortak ağıllarda korunuyor, işlerin 
çoğunluğu imece ile yapılıyordu. Uzmanlaşma ve hiye
rarşi, anasoylu klaniann özüne ve yaşam biçimine ya
bancıydı.

Ancak, Çatal Hüyük’te bulunan çeşitli eşyanın, ahşap, 
obsidiyen ve bazı metaller gibi malzemenin işlenme 
düzeyi, köyün yarattığı ortak artı ürünün, kimi zanaat
karları besleyerek tanmdan bağımsızlaştıracak düzeyde 
olabileceğini gösteriyor. Anasoylu klanın, güvence diye 
ürettiği yiyecek fazlası, giderek zenginlik düzeyine ulaş
tıkça, kadının yüzbinlerce yıl boyunca oluşturduğu pay
laşma ve ortak yarar düzeninin temelleri zayıflıyor; çat- 
lakianndan erkeğin gasp ve mülkiyet düzeninin filizleri 
baş gösteriyordu.

Surlar, Sokaklar, Saraylar, Tapınaklar: Çatal Hüyük'te 
yüzyıllar boyunca üst üstte yığılan yerleşme katmanian, 
üstlere doğru iki fiziksel değişim gösteriyor. Birincisi, 
en eski evrelerde birbirlerinden sadece ortak bölmelerle 
aynlan odalann, zamanla ayn duvarlarla belirlenmesinin 
yaygınlaşması. Yani, başlangıçta bütün odaian bir ara
da yapılan bir kompleksin hücrelerinden, giderek ayn 
zamanlarda yapılan, görece bağımsızlaşan konutlara doğ
ru bir dönüşüm. Bu belli belirsiz dönüşümü destekleyen 
ikinci farklılaşma ise, daha sonraki evrelerde beliriyor. 
Başlangıçta sadece, yer yer boş bırakılmış hücreler ha

lindeki avlularla delinen sürekli doku, önce dar geçitler
le, giderek de daha kapsamlı, sokaksı açıklıklarla parça
lanmaya başlıyor. Bu fiziksel dönüşümün anlamı, top
lumsal ilişkilerde, yeni yapılaşma düzenini olanaklı, hat
ta gerekli kılan bir dönüşüme dayanmalı. Konutla ilgili 
kararların giderek, klanın toplu tasarrufundan, aile bi
rimlerinin özel tasarrufuna kayması, herhalde başka alan
larda, örneğin ürün fazlasının saklanması ve biriktiril- 
mesinde de bir özelleşmeyle birlikte gelişiyordu. Sokak
ların belirmesi bu düşünceyi destekliyor. Daha önce, 
tek dolaşım düzlemini oluşturan dam üstlerinden ancak 
belirli nitelik ve miktarda eşya taşınabiliyordu. Geçitle
rin ve sokaklann belirmesinin sağlayabileceği en belir
gin yarar, daha çok ve büyük ‘mal’lann, örneğin damlar
da gezemeyen davann, belli bir ev grubuna ulaşması 
olabilirdi. Sokak, komünel köyün sadece fiziksel doku
sunun değil, ortak tasarruf geleneğinin de çözülmesinin 
işaretlerinden biriydi.

Çatal Hüyük’teki son yerleşme katmanından beşyüz 
yıl kadar sonra, kırk kilometre kadar güneydeki Can 
Hasan’da gelişen yerleşmede, birbirine bitişik, yine te
peden girişli odaların duvarları sık aralıklı birer metrelik 
dişlerle pekiştirilmişti. Ocak gibi günlük yaşam donatı
mından yoksun bu birimler ancak iki katlı evlerin kiler 
ve depoları olabilirdi. Can Haşan evleri, artı üründen 
alınan payı tümüyle, altındaki anbannda özel olarak de
polamaya olanak tanıyan yeni bir konut tipinin itk örnek
leri olabilir.

Bağımsızlaşan hanelerin özel tasarrufundaki artı ürün 
payının çoğalmasının yarattığı sokak ite; zahire ve davar 
biçimindeki bu payın, alt kattaki ‘dam’da saklanmasını 
sağlayan iki katlı ev tipinin birleşmesi, Anadolu’da bin
lerce yıl sürecek bir konut geleneğinin başlangıcı ola
caktı. Bu tür başka bir geleneğin bilinen ilk örneği ise. 
Burdur yakınında Hacılar’daki yerleşmede görülüyor. 
Bu yerleşmenin merkezindeki 30x75 metre boyutlannda 
dikdörtgen birim, çoğunlukla içindeki yapılardan ayn 
olan bağımsız, kalın bir kerpiç surla çevriliydi. Bu çeviri
min batı yanında iki katlı olduğu anlaşılan ve bir avluya 
açılan görece kapsamlı iki konut ile, kuzeydekinin ya
nında bir zahire anban yer alıyordu. Kuzeydoğu köşe
sinde, yanında bir kuyu bulunan küçük bir kült odası 
vardı. Güneydoğu köşesi ise, tek katlı daha küçük bo
yutlu birkaç ev ile çömlek ateiyesi görünümünde bir 
yapıya aynimıştı. Bu ‘malikane-hisar’, Anadolu'da bin
lerce yıl boyunca her içkalede görülecek ortak unsurları 
içeriyordu: Yöneten ‘soy’un sarayı, yöneten sınıfa fetva 
veren tapınak, gaspedilen artı ürünün depolandığı an- 
bar, bu unsurlan savunan asker. Altıncı binyıl ortalann- 
daki bu küçük hisar, herhalde kendisi de çiftçilik yapan, 
ağa ile kral arası bir kabile şefinin geniş ailesi ile hizmet
çilerini ve beslediği beş on eli sopalı fedaisini banndır- 
maktan öteye gitmiyordu. Yine de. Çatal Hüyük türü 
komünel nitelikli bir yerleşme ve savunma düzeninden 
radikal bir kopuştu. Uzmanlaşmış sur, özel silahlarla 
donanmış asker demekti; ev duvarları kalınlaşıp bağım
sız surlara dönüştükçe, yerel kabile şefinin eli sopalı 
beslemeleri, kapı dibi fedaileri, oklu, kargılı askerler 
olarak surlarda yerlerini atıyordu. Paylaşma gaspa dö
nüştükçe, düşman, ortak ürüne göz diken yabancılar 
yerine, ürün fazlası elinden alınan köylü halkın kendisi 
oluyordu. İçkaie, sadece yeni bir savunma tekniği değil
di: Temelinde, yeni bir birikim biçimi, ataerkiliğin ve 
özel mülkiyetin doğuşunu işaretleyen yeni bir ilişki biçi
miydi.

Savunma 'işi’ndeki bu radikal dönüşüm, giderek tan
ma, çömlekçiliğe, yapı işlerine yayılacak; yeni teknikler, 
hiyerarşik emek süreçleri, komünel imecenin ve kadının 
mistik emek süreçlerinin yerini alacaktı. Erkek ve köle 
emeği, kadını üretimdeki etkinliğinden uzaklaştıracak 
ve ataerkilin yükselen ‘babaevl’nde cariyeye dönüştü
recekti.

ERHAN ACAR
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taşınabilecek ürünlerin miktannm ari;masını sağladı, O kadar ki, potansiyel olarak kendine 
yeten yerleşimleri mümkün kılan neolitik teknoloji, aynı zamanda çeşitli birimlerin farklı 
işlevlerde uzmanlaştığı “bölge ekonomjleri”ni de mümkün kılıyordu. Bugün Malenezya’da 
neolitik koşullarda yaşayan topluluklar arasmda, en önemli geçim kaynağı ihraç ettiği 
çömlekler olan bazı köylerin varolduğu biliniyor. Arkeolojik veriler de, ömeğin Van gölü 
kıyılannda volkanik cam ihraç eden neolitik yerleşimlerin varolduğuna işaret ediyor.

İktidar İUşldleri

Neolitik Devrim, toplumun kendim yeniden üretmesi için gerekenden fazla bir artı-ürünün 
üretilmesine imkân tanıdı. Bu şekilde yaratılan ariı-ürün de ilkel komünal topluma yabancı 
yeni eşitsizlik biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Ancak neolitik koşullar yaratılan artı- 
ürünün birikime- dönüşmesine, dolayısıyla da eşitsizhklerin kalıcı kummsal biçimlere 
bürünmesine elvermiyordu. Neolitik koşullarda gözlemlenen hiyerarşi biçimleri çok çeşitli 
olmakla birlikte, bu hiyerarşilerin kalıcı iktidar ilişkilerine dönüşmesini engelleyen 
mekanizmalardan en tipik ve çarpıcı olanlanndan biri, 19. ve 20. yüzyıllarda Kuzey Amerika 
kızılderilileri arasmda varlığını hâlâ sürdüren potlatch geleneğidir. Birçok neolitik toplulukta 
olduğu gibi bu kabilelerin çoğunda da hem bir kabile şefliği konumu, hem de hatın sayıhr 
statü farklan vardı. Ancak statünün beraberinde getirdiği yükümlülüklerden biri, belirli 
aralıklarla ve özellikle doğum, ölüm, evlilik gibi olağandışı koşullarda devasa şölenler 
vermekti. Ürünün fazlasının bu şekilde yeniden bölüştürülmesi, statünün aynı zamanda 
servetle tahkim edilerek kalıcı bir iktidara dönüşmesini engellemiş oluyordu.

Kızılderililerin bu geleneğinde, herhangi bir bireyin bir ayncalık kazanmasına karşı özel 
önlemler alan komünal avcı-toplayıcılarla medeniyet öncesi neolitik toplulular arasmdaki 
sürekliliği görmek mümkün. Kunglar arasında başanlı her avcıdan abartılı bir tevazu 
beklenirdi. Kabile mensuplanndan birinin söyleyişine göre “başanlı bir avdan dönen birinin 
‘ateşine’ birisi yaklaşıp ona bugün yabanda ne gördüğünü somncaya kadar susup oturması 
gerekir. O zaman da sessizce ‘Ah! ben hiçbir işe yaramam. Hiçbir şey görmedim; yalnız belki 
küçücük bir şey’ demesi gerekir. O zaman gerçekten müthiş bir şey avladığını anlayıp 
gülümserim”.

Neohtik koşullarda yalnızca gelenek ve töreler değil, doğal mekanizmalar da eşitsizliklerin 
kurumlaşarak kalıcı bir biçim kazanmasının önünde bir engel oluştumyordu. Bugünkü 
Danimarka’da yaşamış ve hakkında 3500 küsur yıllık arkeolojik verilerin bulunduğu bir 
neolitik topluluğun tarihi, İktisadî koşullardaki değişmelere bağlı olarak eşitsizliklerin 
derinleşmesi ve merkezîymiş gibi görünen yapılann ortaya çıkması, ancak yine aynı 
koşullardaki değişmelere bağlı olarak kalıcı kummlara dönüşmeden çözülmeleri sürecinin 
aynntıh bir dökümünü sunuyor. Arkeolojik veriler buradaki topluluğun M.Ö. 4100- 3800  
arasında “kes yak” tanmma geçtiğini ve büyükbaş hayvanlar için ağıllar inşa etmeye 
başladığını, kısacası Neolitik Devrim eşiğini geçtiğini kanıtlıyor. Ormanlann yakılmasıyla açılan 
toprakiann sağladığı yüksek verim M.Ö. 3800-3400  arasmda yerleşimlerin daha kalıcı ve 
karmaşık bir nitelik kazanmasını sağlamış. Aynı dönemden kalma mezarlarda da hatın sayıhr 
bir statü farklılaşmasına işaret eden bir çeşitlenme gözleniyor. Yerleşim birimlerinde ise kabile 
şefliği “kummu”nun ortaya çıkmış olduğunu düşündürecek bir şekilde, çevresinde kehribar, 
çakmak taşı, bakır ve savaş baltası gibi statü sembolü sayılan ürünlerin bulunduğu merkezî 
yapılar ve toplu mezarlann yanısıra “anıtkabir”ler inşa edilmeye başlıyor. Ancak M.Ö. 3200- 
2300 arasmda bu sürecin tersine döndüğü görülüyor. Toplu mezarlann yerini tekil ya da aile 
mezarlan alıyor; savaş baltalannın bu tür mezarlarda da bulunması, arkeologlara, kabile 
şeflerinin amk şiddet tekelini ellerinde bulunduramadıklannı düşündürüyor. Ancak bu 
dönemde kaliteli seramik gibi statü sembolü olarak algılanan ürünlerin azalması ille de genel 
bir yoksullaşma anlamına gelmiyordu. Toprağın “yomlarak” çoraklaşması sonucu bahkçılık ve 
hayvancılığa yönelen topluluklar özellikle M.Ö. 2300-1900  arasında, tekerlekli ulaşım 
araçlannın kullanılmaya başlanmasıyla, tanmla bu faaliyetleri birleştirerek çok daha  ̂ esnek ve 
merkezî olarak denetlenmesi çok daha güç bir hayat tarzı geliştirdiler. Ancak 190Ö’dâ< yeni 
bir şefler dönemi başladı. Bu dönemin arkeolojik verileri arasmda, yine 'anıtkabirler, ststü 
sembollerinin yanısıra, Kızılderililerin potlatch’lan m  çağnştıran şölen kalmtılan var. Ancak bu 
şeflik dönemi de devletin öncülü olabilecek kummlaşmalarlâ sonuçlanmış değildi. M.Ö. 
lOOO’deki çözülmenin nedeni tam ölarak kestirilememekle birlikte, şeflerin statülerini 
sürekifleştirmede önemli bir rol oynayan bronzun kıtlığı olduğu düşünülüyor.

Sözkonusu topluluklann bu dairevi sürecin dışına çıkarak yazı ve devletle birlikte tarih 
sahnesine girmeleri, ancak daha sönra, yöreye demir girdikten sonra gerçekleşti. Kuşkusuz, bu 
sıçrama yalnızca demirle açıklanamaz. M.Ö. 1000’lerde Ortadoğu medeniyeti çeşitli dolayımlarla 
bu kadar kuzeye bile nüfuz etmişti.

Medeniyetin Doğuşu
M.Ö. 10.000-3000 arasmda neolitik hayat tarzı, insaniann meskûn olduğu yerlerin çoğunda, 
çoğunlukla da birbirlerinden bağımsız süreçlerin sonucu olarak egemen oldu. Oysa bütün 
siyasal kummlan, son derece gelişkin işbölümüyle birlikte şehir ve devletlerin ortaya çıkışı
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Gerek Mezopotamya'da gerek Mısır'da yazının 
medeniyetin gelişmesi bakımından oynadığı kritik rol, 
neolitik koşullarda hiçbir mütekabili olmayan bir 
“ meslek "in, kâtipliğin büyük önem kazanmasına yol 
açtı. Sümer'de M.Ö. 2000’lerde yazının öncelikli işlevi, 
kırla tapınak arasında ürün değişimini mümkün 
kılmaktı. Çoğunlukla tapınağa verilen ürünün 
yazıcıların tuttuğu kayıtlar dışında hiç bir belgesi 
yoktu. Örneğin şu liste bu dönem Sümer metinlerinin 
tipik örneklerinden biridir: “2 kuzu 1 yavru 
ceylan/Nippur valisinden;/1 kuzu kâhya Girini-isa’dan/2 
yavru ceylan kâhya Larabum'dan/5 yavru ceylan 
Hallia’dan/5 yavru ceylan Asani-u’dan/1 kuzu/Marada 
valisinden;/getirildi./Ceylan yeme ayında/Simurum ve 
Lulubu şehirlerinin/9. kez tahrip edildiği yılda/12. 
günde". Firavunların soyunun merkezî bir rol oynadığı 
Mısır’ın siyasal rejiminde, bu soyun kalıcı bilgisinin 
sahibi olan kâtiplerin rolü de daha politik bir boyut 
içeriyordu. Ayaklanarak kendi iktidarlarını kurmaya 
çalıştıktan I. Ara Dönemde yerel derebeylerinin 
yöneldiği hedeflerin arasında, soykütüklerini 
değiştirerek kendilerine meşruiyet kazandırmak için 
baskı uyguladıktan kâtipler vardı. Mezopotamya’da 
olduğu gibi Mısır'da da kâtipler uzmanlaşmış özel 
okullarda, usta-çırak ilişkisini andıran bir çerçeve 
içersinde eğitilirlerdi. Ancak Mısır’da kâtipler zümresi 
kendi içinde yalnızca "el yazısı" ile, hem el yazısı 
hem hiyeroglif bilmeleriyle bir statü farklılaşmasına 
tâbî tutulurdu. Hiyeroglif öğrenmek için seçilen azınlık, 
çırak olarak taşçı ustalarının, marangozların yanına 
verilirken, “ el yazısı" öğreneceklerden hocanın 
sözlerini ezberlemesi ve yazdıklarını kopya etmesi 
bekleniyordu. Bu okullarda kopya edilen dinî ve 
hukuki metinlerin aksine, öğrenci ve öğretmenlerin iç 
yazışmalarında 4 bin küsur yıl sonra bugün bile 
tanıdık gelen bir yan var. Örneğin kalan papirüslerden 
birinin üzerinde bir öğretmenin öğrencisine yolladığı 
şu uyan notu var: “ Sık sık derslerini astığını, zevk ve 
sefa peşinde koştuğunu, sokaklarda sürttüğünü 
biliyorum, çıktığın her evde arkanda kesif bir bira 
kokusu bırakıyorsun. Alkolün bir bela olduğunu bir 
anlasan, birayı bırakıp, şarabı terketsenl" Yukarıda 
görülen kâtip heykeli Mısır'ın Orta Krallık dönemine 
aittir.



Devletin Doğuşu

Etnik yayılma 

Kültürel ve dinsel etkiler 

Ocker mezarları ve kültürü 

Megalit mezarları 

C  Anadolu kültürleri

Kuzey Avrasya kültürleri 

Batı Avrupa kültürleri 

Lineer seramik kaplama 

Boyalı seramik kaplama 

Maşrapa kültürü

Maşrapa kültürü: 
Yayılmasının 2. Evresi

Avrupa’nın ve Yakındoğu’nun M.Ö. 2000’lerin ilk 
çeyreğinde kenar kültürler tarafından sarsılması: Hitit 

İmparatorluğu “büyük göçe’ ’ veya “ iiirya göçü’’ne 
kurban oldu. Mısır’sa Yeni Imparatorluk’tan sonra eski 

büyüklüğüne ve gücüne ulaşamadı. Orta ve Batı 
Avrupa'daki halklar da bronz teknolojisine geçerken 
farklı yönlere doğru hareketlendiler: Keltler batıdan 

doğuya ve batıdan güneydoğuya, Slavlar büyük Asya 
alanında doğudan batıya ve kuzeybatıya, lliryalılar 

Balkanlar alanından batıya ve güneye doğru hareket 
alanlarını genişlettiler. Bu hareketler ve çeşitli keramik 

kültürleri bu haritada görüldüğü gibi orta Avruoa 
alanında birbirlerine karıştı.

yalnızca altı ya da yedi bölgede gerçekleşti. Mezopotamya, Mısır, bugünkü Pakistan’daki İndüs 
vadisi, Girit, Kuzey Çin’deki Yangdze (Sarı Nehir) vadisi ve çevresi, Orta Amerika ve And 
dağlarının batı etekleri (bugünkü Peru). Yazısı bugün hâlâ çözülememiş olduğu için hakkında 
çok az şey bilinen Girit dışındaki bütün yerleşimlerin ortak özelliği, alüvyonlu topraklar 
açısından zengin vadilerde bulunmaları. Sözkonusu vadilerdeki ırmakları sulama amacıyla 
kullanmak ya da hiç değilse taşmalarını önlemek ve kontrol altına almak, bütün ilk 
devletlerin başhca sorunlarından ve meşruiyet gerekçelerinden biriydi.

M ezopotam ya: K ralın Kenti, Kentin Uygarlığı

Mezopotamya, coğrafi bir bölge olarak neolitik çağ sonrası ortaya çıkan, ve köy 
toplumlarmdan çok sağlam, bürokratik yapılaşmalara sahip devletlerin, organik bir birlik 
taşıyan kentsel örgütlenmelerin varolduğu ilk bölgeydi. Bu duruma tam anlamıyla M.Ö. 3000  
dönemecinde rastlamaktayız. Bu dönemeç, yerleşik yaşamın, dolayısıyla kentlerin mimari birer 
ünite olarak ortaya çıkmasının, tarımsal faaliyetin ve bahçeciliğin gelişmesinin çağıdır. Neohtik 
dönemin olağan yerleşim biçimi olan köylerin vahanın ve bölgenin dışına taşmalan, yani 
coğrafi bir yaygınlaşma göstermeleri olanaksızdı; çünkü bu “vaha toplulukları” yer aldıkları 
bölgenin bir kaç kilometre ötesinde insaniann pek kolay yaşayamayacağı çöllerle 
karşılaşmaktaydılar. Yine de, tarih-öncesi’nin ilk çağlarından beri, çöllerin çok daha eski ve 
durağan bir toplumsal varoluş biçimine sahip “göçebe çöl topluluklarını” barındırmış 
olduklarını biliyoruz. Bunlar nüfus açısından çok dağınık ve çok az yoğunluk taşımalarına 
rağmen, en azından “dağlı toplumlar” türünden, günümüze kadar erişmiş yaşam biçimlerini 
sürdürmüşlerdir. Oysa Fırat ve Dicle arasında yer alan bataklıklar, topraklarının sağladığı 
yüksek verimle, bol bulunan balık ve av ha>'vanları ile çöle bariz bir kontrast 
oluştur "lardı.

Sum erler

M.Ö. 3200-2800  arasında Sumerler kuzey Mezopotamya’da “akıntılar arasmdaki toprakta” 
yerleşiktiler. Tüm araştırmalara karşın “Sumerli” adı verilebilecek bir ırk tiplemesi 
yapılamamıştır. Yaşadıkları bölge şehir-devletler biçiminde örgütlenmiş topluluklara bölünmüştü. 
M.Ö. 3000 ’de bu şehirlerin en büyüğü olan Uruk’ta 24 bin kişinin, hakkındaki yazılı 
bilgilerin en fazla olduğu şehirlerden biri olan Lagaş’ta 19 bin, Umma’da ise 16 bin kişinin 
yaşadığı tahmin ediliyor. Bu şehirlerin merkezini yükselen tuğla teraslardan inşa edilmiş, 
duvarian renkli kilden yapılmış mozaiklerle süslü devasa .tapınaklar oluşturmaktaydı. Tarihte 
ilk kez burada icad edilmiş olan yazı (önceleri resim-yazılar, sonradan yassı kalemlerle 
yumuşak kil üzerine kazınmış “çivi yazısı”) tapmaklann ve yönetim işlerinin idaresinde 
kullanılmaktaydı. Mısırlıların ilk yazılarının genel olarak “kralların yapıp ettiklerine” ilişkin 
olmalanna karşın, Sümer şehirlerinde bulunan yazıtlar, son derece karmaşık “bürokratik” 
mekanizmalann varlığına işaret ediyor. Bu yazıtlar, genellikle, kent nüfusuna, üretime, fiyat ve 
narh sistemlerine, daha geç dönemlerde ise “yasa” maddelerine ilişkindir. Sümer şehirleri, 
Mezopotamya’ya uzak, yabancı iklimlerin, geçit vermez Kuzey İran ve Doğu Anadolu 
dağlannm da damgasını taşımaktadır. Bir idari iktidar mekanizması oluşturan şehnn merkezi, 
dağlara öykünen yükseltilerden, insan yapısı “zigguratlar”dan oluşur. Tanrısal olanın en yüksek 
olduğu yer, güneşin yükseliş eğrisini kesen bir dikey oluşturan taraçah yükseltilerden oluşan 
“ziggurat”, Mezopotamya dinsel düşüncelerinde “dağın evi, firtınanm dağı, gökle yer arasmdaki 
dağ” gibi terimlerle adlandırılır. Ovanın ortasında, surlarla çevrelenmiş kentte, muazzam emek
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güçlerini harekete geçirerek inşa edilen zigguratiar, tapmağın merkezinde yer alan başlıbaşma 
bir tannsalhk sembolünü oluştururlar. Ziggurat, kentin mistik gücünü, merkezini, doğal dünya 
ile bağlantısını da oluşturmaktadır: Uzak dağlar “bereketin” sembolüdürler. Pek çok tasvir, 
doğal dağlık dünya ile, kişileştirilmiş bereket tanrılarının doğal, içsel bağlantısını ortaya 
koymaktadır. İklim koşulları açısından Mısır kadar şanslı olmayan Mezopotamya’nın son 
derece kurak ve yakıcı geçen yaz mevsimlerinde, bereket tanrısı Tammuz “ölür” ya da “bir 
dağın içinde hapsolur”du. Bu, mevsim yeniden canlanırken, bereket tannsmm “dağdan çıkıp 
geldiği” yorumunu ortaya çıkarmaktadır. “Dağ” imgesinin, ve “zigguratların” gizemli dünyasının 
salt simgesel bir biçimde birleştirildikleri açıktır: “ölüm ve yeraltım” simgeleyen tannlar da, 
“dağ” imgesiyle tasvir edilirler. Hayatın simgesi olduğiı kadar, ölülerin simgesi de dağ 
ülkesindedir. Tannya yakarma, onunla iletişim kurma, en doğal biçimiyle “zigguratiar” inşa 
etmek yoluyla gerçekleşebilirdi.

İnsan yapısı dağlar, iktidar ilişkileri açısından, her simge gibi çok işlevliydiler: Öncelikle, 
Sümer kentlisinin ve çevredeki ova ve çöl halklarının gözünde tanrıların muazzam gücünü, 
ikinci olarak da, bu dağlan tanrılarına ulaşmak için dikmiş olan şehrin gücünü ortaya 
koymaktaydılar.

Sumerlerde solda ugünkü kalıntıları görülen ve 
ziggurat adı verilen tapınaklardan birinin inşaatına 

başlandığında yapılan dev festivaller dışında en önemii 
dinî olay, yeni yıl kutlamalarıydı. Bu kutlamanın adı, 

a-ki-til Sümer’ce, “ dünyanın yeniden yaşamasını 
mümkün kılan güç" anlamına geliyordu. Ayrıntılan tam 

olarak bilinmemekle birlikte bu tören sırasında, bu 
dönemde, büyük ihtimalle henüz hâlâ yurttaşların 

büyük bir bölümü tarafından seçilmekte olan kral, 
tanrıça inanna’yı temsil eden sağda üstte görülen 

türden bir heykel ya da genç kızla sembolik olarak 
ya da gerçeklen sevişiyordu. Bir bereket tanrıçası 

olan İnanna, iştar, Astarte ve daha sonra Yunanlılar 
tarafından bazen Demeter bazen Afrodit adı altında 

ibadet edilecek olan, Ortadoğu’nun en evrensel 
tanrıçasıydı. Bütün bu mitolojilere göre aşk ve bereket 

tanrıçası bir ölümlüye, Sümer’de çoban Dumuzi’ye 
(Akad’da Tammuz) aşık olur. Sevgilisi ölünce tanrıça 

küser ve bunun üzerine bütün yaradılış durur; 
hayvanlar çiftleşmez, ekinler büyümez olur. Telaşlanan 
diğer tanrıların müdahalesi üzerine Dumuzi/Tammuz'un 

yılın yarısını yeraltında geçirdikten sonra geri kalan 
yarısını yerin üstünde, canlı olarak geçirmesine izin 

verirler. Yeni yıl kutlamasında, sembolik olarak 
tekrarlanan, kaynağının neolitik döneme uzandığı 
tahmin edilen ve hayatla ölüm arasındaki ilişkiyi, 

mevsimlerden; tarımın döngüsel zamanından; tanmı 
ise cinsel ilişkiden hareketle yorumlayan bu mittir. 

Sağda altta görülen çıplak rahip figürü, yalnızca kral 
ile değil, rahiplerle tanrıça arasındaki ilişkinin de 

cinsel terimlerle kavrandığını düşündürüyor. Sümer 
miti de, onu Ortadoğu’daki diğer benzerlerinden 

ayırdeden arkaik bazı unsurlar barındırır. Örneğin 
mitte İnanna, sözgelimi Biblos’ta bulunan M.Ö. 

4000'iere ait bi-seksüel kadın heykelciklerini 
çağrıştıracak şekilde, hem erkek hem kadın 

(hermafrodit) diye niteleniyor. Diğer yandan, Sümer 
mitinde İnanna'nm kuraklığa yol açan yeraltına inişi 

Dumuzi'nin ölümünden önce gerçekleşmişti; nedeni de 
Dumuzi'ye duyduğu aşkla değil, ablası yeraltı tanrıçası 

Ereşkigal’e duyduğu kıskançlıktan ötürü onun yerini 
almak istemesiyle ilgiliydi. Bütün bunlar Sümer 

mitinin, sabanın henüz cinsel işbölümünü 
dönüştürmediği, erkeklerin tarımsal faaliyetle ilişkisinin 
arızî oiduğu ve dolayısıyla kadınlann, tarımın bereketi 
ile ilişkllendirilen doğurganlıklarının kendinden menkul 

göründüğü eski bir döneme dair izleri barındırdığını 
düşündürüyor. Mitin merkezinde yeralan ilişki bir 

kadınla erkek arasındaki ölüm kalım ilişkisi değil, iki 
kadın arasmdaki rekabet ve çekişme. Eski Sümer 

tarihi hakkındaki arkeolojik verilerin, kültürün 
sürekliliğini kesintiye uğratan herhangi bir ani kopuşu 

kaydetmemiş olması da, bu yorumu destekler nitelikte.

Tapınak ve Saray

Bu tapmaklarda barınan rahipler topluluğunun, maddî hayat açısından iki önemli işlevi vardı: 
Artı-ürünün yeniden bölüştürülmesini sağlamak ve sulama kanallarım “işletmek”. Sözkonusu 
açılış süreci hakkında elimizde tarihsel bir veri yok; tarihsel kayıtların, yani yazının ortaya 
çıkmış olduğu noktada, rahipler topluluğunun iktidannın temelini oluşturan bu kanallar 
çoktandır işlemekteydi. Ancak neolitik toplamlardaki hiyerarşik ilişkiler hakkında 
bildiklerimizden hareketle, bir kabile şefinin önderliğinde de olsa, yer yer köle emeğine 
başvurulmuş da olsa, kanalların kabilenin kolektif ve büyük ölçüde gönüllü faaliyetiyle açılmış 
olduklarını düşünmek durumundayız. Daha M.Ö. 5500-5000 arasında yapımı 5 bin işgünü 
gerektiren kanallar görülmeye başlandı. Buna rağmen, M.Ö. 3100’e ait ilk yazıtta, “yaşlılar 
heyeti” ya da “yurttaşlar konseyi” anlamına gelebilecek terimler kullanılıyorduysa da, “kral” 
(lugal) kelimesine rastlanmıyor. Bu dönemde rahipler topluluğunun rolü, hiç değilse ilkece, 
hâlâ neolitik toplumlardakine benziyordu: Kehanetler temelinde yaşlılar heyeti ya da yurttaşlar 
konseyine politik önerilerde bulunmak, ayinleri kutlamak vs.

Ancak sulamalı tarım, ırmağın mevsimlere bağlı hareketine dair son derece özgül bazı 
bilgilerin birikmesini gerektiriyordu. Rakamlan da içeren bir alfabede okur-yazar olmak bu 
birikimin vazgeçilmez koşuluydu. Ancak Mezopotamya’nın “bilim”i bu araçların bilgisiyle sınırlı 
kalmadı; M.Ö. 2400’e kadar 6 ’h ve ondalık sayı sistemlerini birlikte kullanan Sumerler, bu 
tarihten sonra 6 ’h sistemi tercih ettiler. Bu sayı sistemini kullanarak, günü 24 saat, 60 dakika 
ve 60 saniyeye, daireyi ise 360 dereceye bölmeyi, dairenin çeperinin çapına oranım (bizim 
“pi” sayısı diye bildiğimiz sayıyı) yaklaşık olarak da olsa tesbit etmeyi mümkün kılan
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karmaşık hesaplamalan yapabilmişlerdi. Diğer yandan, yalnızca tamsayılarla değil, çoğu 
kesirlerle de bilinen basit aritmetik işlemleri yapabiliyorlardı; yakın zamana kadar hâlâ 
kullanılmakta olan çarpım tablolan ilk kez Sumerler tarahndan geliştirilmişti.

Bu bilgiler sayesinde ve kanallar ve barajlar sistemi geliştikçe, tapmak kendisi üretim 
sürecinin dışında durduğu halde tanmsal üretimi kontrol eden bir odak haline geldi. Rahipler 
topluluğu zaten şehrin tannsının olduğuna inanılan toprağın işletilmesini sağlamakla 
yükümlüydü. Toprağın tanrının mülkü olduğu inancı, paleolitik çağlardan beri geçerli 
olagelmiş komünal mülkiyet tarzının ideolojik düzeydeki bir ifadesiydi. Bu anlamda tapınak, 
“sıradan köylü”nün karşısında, mensubu olduğu toplumun ortak vicdanı, bilgisi ve kimliği, 
kendisini dünyayla ilişkilendiren bağlar toplamının bir ifadesi olarak dikiliyordu. Üstelik, 
tapınağın, yeniden bölüştürmek amacıyla el koyduğu artı-ürün geçmişteki kabile şeflerinin 
kontrol edebildikleri ile kıyaslanamayacak kadar fazlaydı. Rahipler topluluğu geçmişteki kabile 
şeflerinin aksine, artı-ürünü yeniden bölüştürmek ya da tüketmekle yetinmiyor, onu birikime 
dönüştürüyordu; zigguratlar, bir anlamda, bu sürecin somut simgeleriydi. Bir yandan 
tapmaklann asırlara meydan okuyarak sonraki kuşaklara kalması, kabilenin, komünün gücünün 
sürekli bir etkinliğe sahip olacağının teminatı gibiydi ama diğer yandan aynı tapmaklar 
aracılığıyla, köylülerin o günkü emeği, rahipler topluluğunun gelecekteki iktidannı 
kalıcılaştıracak kurumlara dönüşüyordu.

Ancak gelişmekte olan sulamalı tanm, “kes yak” tanma kıyasla, toprağın, sınırlan çok daha 
sabit bir şekilde belirlenmiş tarlalar şeklinde kullanılmasını teşvik ediyordu. Dahası sulama ve 
alüvyonun etkisi yüzünden, kanala uzaklık derecelerine bağlı olarak çeşitli tarlalar arasmdaki 
verim farkı büyük değişkenlik gösteriyordu. Bu ise önce farkh tarlalan işlemekte olan kabile 
üyeleri arşındaki eşitsizliklerin derinleşmesi, sonunda da tarlalar üzerinde özel mülkiyetin 
“hukuki” değilse de fiili bir gerçeklik kazanması demekti. Lagaş şehrinde bulunan ilk yazıdar 
üç farkh mülkiyet türünün varlığına tanıklık ediyor: Doğrudan doğruya tapmağa bağlı rahipler 
topluluğu ya da oniann “memur”lan tarahndan işlenen tarlalar, her yıl tapınak tarahndan 
belirli ailelere kiralanan tarlalar ve belirli ailelere tapınak tarafından herhangi bir kira talep 
edilmeksizin, sonsuza kadar bağışlanmış olan tarlalar. Bu farkh mülkiyet tarzlannm zaten ima 
ettiği eşitsizliği, yine aynı döneme ait olan Lagaş kaynaklı yazıtlar belgeliyor: Bunlara göre, 
şehrin tannçası Baü’nin halkının çoğunluğu ancak 0.3 ila 1 dönüm kadar bir toprak 
ekebilirken, yüksek bir tapmak memurunun kontrol ettiği toprak 143 dönüme ulaşabiliyordu. 
Sumerler’in M.Ö. 3100-2700  arasmda süren 1. ve 11. Hanedanlık dönemlerine, özel mülikiyetin 
gelişme dinamikleriyle, toplumsal artı-ürünün tarihte görülmemiş ölçüde büyük bir kısmının 
toplumun kolektif kimliğini - tannsını- ifade etme iddiasında olan tapınakta yoğunlaşması 
arasındaki çelişkinin damgasını vurduğu düşünülebilir. Tapınak yalnızca tanmsal artı-ürüne el 
koymakla kalmıyor, neolitik koşullarda bile soydan büyük ölçüde bağımsızlaşmış zanaatkarlan 
da kendisine bağlıyordu, Ömeğin Lagaş’ta Tannça Baü’nün tapınağında “ücret”lerini arpa olarak 
alan ve 27 köle kadının yardım ettiği 21 hnncı, 6 kölenin yardım ettiği 25 alkollü içki 
imalatçısı, yün eğiren 40 kadın ve bunlann yanısıra dokumacılar, bakır ve bronz ustalan ve 
diğer zanaatkârlar vardı. Diğer yandan, hurma gibi “dış ticaret” açısından kritik rol oynayan 
“prestij” ürünlerinin de tapınağın mülkleri arasında olması, Anadolu’da bile koloniler kurmaya 
başlamış olan tüccar ve gezgin zanaatkârlann faaliyetlerinin önünde önemli bir engel 
oluşturuyordu.

M.Ö. 2700’de Mezopotamya’daki şehirleşme hızı bariz bir biçimde arttı; ömeğin Umk şehrinin 
nüfusu 4 0 -50000 ’e ulaştı. Bu tarihten başlayarak neredeyse bütün Sümer şehirlerinde, 
hakkında yazılı kayıtlara sahip olduğumuz ilk iktidar mücadelesi başladı. Eskiden savaş, 
hallerinde yurttaşlar heyeti tarafından seçilen geleneksel savaş şefleri için kullanılan lugal adım

Sümer'in ili< dönemlerirıde krailar 
daha çok neolitik koşullarda, açıkça 
tanımlanmış, belirli işler (özellikle de 
savunma) için seçilen şeflerin bir 
devamı niteiiğindeydiler. Bu 
özeliikierini propaganda düzeyinde de 
bariz bir şekilde vurguluyor, 
kendilerini cemaatin ya da onun 
kolektif kimliğinin ifadesi rolünü 
oynayan tapınağın hizmetkân olarak 
sunuyorlardı. Lagaş şehrinde bulunan 
yandaki kabartmada Ur-nanşe üstte 
bir inşaat sırasında, kafasındaki 
sepette tapınak için gereken kerpiç 
tuğlalan taşırken; altta ise belki bir 
şölen sırasında çocuklarının (ya da 
tebaiarının) ortasında görülüyor.
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alan yeni krallar, şehirli sınıflara yaslanarak tapınağa karşı, sonunda muzaffer çıktıkları bir 
iktidar mücadelesi başlattılar. Bilinen ilk kral Kiş’li Mesilim’dir. Bu mücadelenin izleri bu 
dönemde gerçekten yaşamış olabileceğine dair arkeolojik verilerin de bulunduğu Gılgamış 
destanına yansımıştır. Diğer yandan Lagaş’ta M.Ö. 2500-2360 arasında Entemena, rahipler 
topluluğunun artmakta olan nüfuzuna karşı yoğun bir mücadeleye girişti. Ancak ruhban 
sınıfının yardımıyla devrilmiş ve dördüncü kral olarak Ugalanda tahta tırmandı. Onun 
ardından tahtı gaspeden Urukagina, büyük ölçüde tapınağın çevresinde örgütlenrniş geleneksel 
ilişkilerin dışında yaşamakta olan şehirli kesimleri kraliyete bağlamayı hedefleyen toplumsal 
reformlar gerçekleştirdi. Tann Ningirsu’yla yaptığı bir “anlaşma” uyannca rahiplerin 
gelirlerinden kesinti yaparak dul ve yetimlerin (sayılan oldukça boldu) yardımına aktardı.
Diğer yandan yeni krallar, özellikle Mezopotamya’da kıt bulunan hammaddeleri temin etmeyi 
amaçlayan askerî seferler düzenleyerek, zanaatkârlann taleplerini karşılamaya çalıştılar.

İmparatorluğa Doğru

Her ne kadar, Sumerlerin en üst siyasal birimi şehir-devlettiyse de, “Sümer” şehir devletlerinin 
sınırlannı aşan bir kültürel bütünlüğe işaret ediyordu. Bir yandan maddi hayat düzeyindeki 
benzerlikler, öte yandan tapmaklann temsil ettiği ortak dinî gelenekler ve yazı bu ortak 
kültürün en önemli bileşenlerini oluşturuyordu. Her ne kadar her Sümer şehir-devletinin bir 
Tannsı vardıysa da, bütün Sumerler ortak bir Tanrılar-evi’ne (pantheon) inanıyorlardı. Örneğin 
Enlil Nippur şehrinin tannsıydı ama aynı zamanda bütün Sumerler tarahndan toprak tanrısı 
olarak benimseniyordu; benzer bir şekilde Ur’un tannçası Nanna’ya da bütün Sumerler ay 
tannçası olarak ibadet ediyorlardı. Dahası, Sümer kültürü etnik ve dilsel bir topluluk olarak 
Sümerlerle de sınırlı değildi. Daha M.Ö. 2800 ’de Semitik kavimlerin bölgeye girişleri hız 
kazanmıştı. Genellikle sulama kanallan ile zenginleştirilmiş güney Mezopotamya’nın hemen 
sınırlanna yerleşen bu kavimler arasında tarihsel etkisi bakımından en önemlisi kuzey 
Mezopotamya’daki Akadlardı. Daha sonraki tarihlerine bakılacak olursa Akadlar daha çok 
erken bir dönemde, çivi yazısını ve resmi dil olarak “Sumerce”yi kabul etmişlerdi. Zaman 
zaman Sumerler tarafından “köle halk” diye nitelendiriliyor da olsa Akadlar da, iktidar ve 
iktisadın örgütlenişi açısından Sumerlerinkinden çok farklı olmayan bir modele göre 
örgütlenmişlerdi.

M.Ö. 2350’ye kadar geçen dönem içersinde bu kültürü oluşturan şehir-devletleri arasında 
Ortaya çıkan ihtilaflar, çoğunlukla, hegemonik bir konum kazanmış olan şehirlerden birinin 
silahlı ya da diplomatik müdahalesi ile çözülüyordu. Örneğin tarihsel dönemin 
başlangıçlannda Nippur böylesi bir rol oynamıştı. Ancak sarayla tapınak arasındaki iktidar 
mücadelesinin, şehirlerin iç istikrarını sarstığı koşullarda, bu şehirler-arası düzenleme de 
işlememeye başladı. Örneğin kral Urukagina’nın Lagaş’ta tapınağın iktidarını sınırlamasından 
hemen sonra kendisi de Umma’nın Lugalzaggisi, ruhban sınıhnm memnuniyetsizliğinden de 
faydalanarak Lagaş’ı işgal etti. Aynca Ur, Erek, Larsa, Kiş ve Nippur kentlerini de ele 
geçirerek Akdeniz’e doğru ilerledi. Ancak Sümer krallan, yöneldikleri imparatorluklara istikrar 
kazandıracak askerî güçten yoksundu. Tipik bir Sümer ordusu iki bileşenden oluşuyordu: 
şehirdeki bütün köle olmayan yetişkin erkeklerden oluşan bir “yurttaşlar ordusu”yla özel 
mülkiyet sayesinde zenginleşmiş “seçkin” ailelerin mensuplanndan oluşan bir “subaylar”
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Sümer'de en eski zamaniarda, daha sonra “ kral" 
anlamında kullanılacak olan kelimelerden biri olan 
ensi, tapınağın, rahiplerin aksine kutsal olmayan 
hizmetkârlan hiyerarşisinin en üst mevkii için 
kullanılırdı. Tanrı ya da tanrıçanın tarlalarında 
sürdürülen tarımsal faaliyetin tamamını, ormanları, 
göllerde ve ırmaklarda yapılan balıkçılığı, yün eğirme 
işliklerini, “ bira fabrikaları"m, marangozhaneleri, fırın 
ve mutfakları denetlemek Ensi’n/n görevleri 
arasındaydı. Bu yönleriyle ensi kâhyaların en 
büyüğünden ibaretti ama daha bu ilkel demokrasi 
koşullarında bile, sözkonusu barışçıl görevleri aşan 
işlevleri de vardı. Örneğin asayişi ve adaleti temin 
etmek ensi'n/n sorumluluğundaydı. Örneğin tanrısı 
Ningirsu olan Lagaş şehrinden kalma yazıtlardan 
birinde ensi’n/n “ tanrı Ningirsu ile, hiçbir öksüz, yetim 
ya da dulu, muktedirlerin eline teslim ya da 
terketmeyeceğine dair bir sözleşme yaptı"ğı 
belirtilmektedir. Ancak kurumun geleceği açısından 
ensi en önemli işlevi olağandışı durumlar hakkında 
karar verme yetkisiydi. "Hukuken", savaş, barış ve 
tapınağın onarım ya da yeniden inşası gibi olağandışı 
konularda karar verme yetkisi aslında tannnın 
kendisine aitti ama kutsal rahiplerin aksine sıradan bir 
insandan ibaret olan ensi'n/n bu konularda tanrıya 
doğrudan doğruya danışma yetkisi vardı. Bunun için 
başvurulan yöntemler arasında kurban keserek kesilen 
hayvanın iç organlannda (özellikle karaciğerinde) 
tanrının iradesine dair belirtiler aramanın yanısıra,

■ doğrudan doğruya ensi'n/n kendi rüyalarını 
yorumlaması da vardı. Ancak bu kadar öznel bir 
karar mekanizması bile ensi'n/n tamamen keyfi bir 
biçimde davranabileceği anlamına gelmiyordu. Akada 
iktidarı sırasında Sargon tamamen farklı bir kraliyet
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anlayış ve uygulamasının temelini attıktan sonra bile 
III. Ur Hanedanı’nın güçlü krallarından Gudea, görmüş 
olduğu bir rüyanın anlamı hakkında mutabakat 
sağlayabilmek için ülkesinde yer alan bütün şehir ve 
kasabaların tapınaklarını tek tek ziyaret etmiş ve 
rahipleri ikna etmek zorunda kalmıştı. Gerçi kendisi 
başından beri biliyordu rüyanın Ningirsu’nun tapınağı 
Eninnu’nun yeniden inşa edilmesini buyurduğunu ama 
buna ancak, rüya yorumlarıyla ünlü kasaba tanrıçası 
Nanşe’nin de onayı alındıktan sonra karar verilebildi. 
Üstelik bu bile yeterli değildi. Çünkü Ningirsu’nun 
yeni bir tapınak istediği anlaşılmıştı ama bu tapınağın 
nasıl bir tapınak olması gerektiği henüz belli değildi. 
Tanrıça Nanşe’nin öğüdü üzerine tapınakta birkaç 
uykusuz geçiren Gudea bir rüya daha gördü ve 
sonra halkını topladı ve bu mecliste tapmağın inşası 
için ayrılması gereken Ionian tesbit etti; gerekli 
hammaddeler için düzenlenmesi gereken seferlere 
karar verdi. Tapınak ve şehir meclisi tarafından bu 
şekilde sınırlandmimış bir kraliyet anlayışı, dönemin 
ikonografi ve mitolojisine de damgasını vuruyordu. 
Yukarıdaki resimler. Ur şehrindeki mezarlardan birinde 
bulunmuş bir kutunun arka ve ön yüzündeki resimleri 
göstermektedir. Ön yüzünde (solda) kral, barış 
zamanına özgü, şölen, tanm ve hayvancılık gibi 
faaliyetlere başkanlık ederken görülmektedir Arka 
yüzde (sağda) ise görülen bir savaş sahnesidir.
Ancak her iki yüzde de kral, gerek boyutlan gerekse
konumu bakımından primus inter pares (eşitler
arasında en birinci) olarak resmedilmiştir. Bu
bakımdan bu tasvir ile kralın tanrısal
olarak resmedildiği Babil ve Asur dönemi
kraliyet tasvirleri arasmda çarpıcı bir fark
vardır.

ordusu. Zaten Kral’m^ kendisi de genellikle sözkonusu seçkin aileler içersinde en sivrilmiş 
olanlanndan birine mensuptu dolayısıyla bu malzeme ile ne kendi sivil tabanı karşısında 
özerkleşerek şehir politikasının ufkunu aşabilmesi, ne de askerî bir imparatorluğun gerektirdiği 
daimi orduyu kurabilmesi mümkündü. M.Ö. 2350-2300 ’de Akadh “Dünya’nm Dört Bucağının 
Hükümdan” I. Sargon, Mezopotamya’yı, Suriye ve Küçük Asya’nın bazı kısımlannı ve Elam 
ülkesini ele geçirmiş bulunuyordu. Akadlann “çöl savaş teknikleri” alanındaki yenilikçi ve 
hareketli yöntemleri, ok ve yay yanında atma silahı olarak mızraklan kullanabilmeleri 
Sumerlerin kısıtlı hareket yeteneğine sahip uzun ve hareketsiz mızraklarla teçhiz edilmiş 
birlikleri karşısında açık bir üstünlük kurmaktaydı. Sargon büyük bir merkezî devlet örgütü 
kurarak yeni başkentini Akad kentinde inşa etti. O dönemden sonra Mezopotamya, Elam ve 
hatta Küçük Asya’da resmi dil olarak Akadça kabul edilmeye başlandı. Böylelikle 
Mezopotamya’da yüzyıllar sonra İbni Haldun tarafından formüle edilecek çevrime benzer bir 
süreç başlamış oluyordu.

Medeniyetin sınırlan geliştikçe, nimetleri giderek daha büyük bir alan içersinde yaşayan 
“barbar” kavimlerin gözünü kamaştınyordu. Ancak gerek şehirler konfederasyonlan olsun, gerek 
Sargon’unki gibi imparatorluklar olsun, neolitik bir kültürden şehirli bir hayat tarzına doğru 
değil bir “talan ekonomisi”ne doğru evrilmiş bu çevre kavimlerinin saldmlanna karşı koymaya 
elverecek bir askerî gücü besleyebilecek ölçekte amk üreten bir ekonomi üzerine 
oturmuyordu.

Askerî İmparatorluklann İdeolojisi

Nippur’daki bir tapmakta bulunan bir yazıtta “Her gün 5400 askerin Sargon’un sofrasmda 
yemek yediği” yazılı. Tarihçiler M.Ö. 8. yüzyıl hakkında bilinenlerden hareketle ve iyimser bir 
hesapla, bu çapta bir ordunun bir günde .katedebileceği azamî mesafenin 30 km. olduğunu 
hesaplıyorlar. Yine aynı dönemin verilerine göre, böylesi bir ordu ancak kendi 2.5 günlük 
ihtiyaçlannı beraberinde (kuşkusuz, orduyu izleyen katırlar ve köleler aracılığıyla) taşıyabilir. 
Daha fazlasını taşıdığı takdirde, katedebileceği mesafe hatın sayılır ölçüde düşüyor.) Dolayısıyla 
2.5 günün ötesinde ordunun ihtiyaçlanhm ya bulunduğu yöre halkından sağlanması ya da 
bunun merkezden gönderilmesi gerekir. Ancak M.Ö. ikibinlerde ordunun yürüyüşü ile 
arasmdaki 2.5 günlük farkı kapatabilecek kadar hızlı taşıtlar yoktu. Bu koşullarda, ortalama 
olarak herhangi bir ordunun çıkacağı seferin hedefinin merkezden 80-90  km’den daha uzak 
olması, fiilen imkânsızdı. Ancak bu çap ne olursa olsun, bunu ele geçirebilecek bir orduyu 
besleyebilmek için imparatomn bundan daha geniş bir alandaki artı-ürüne el koyması, bunu 
yapabilmek için de kınn, köyün dışında bir güce dayanması gerekiyordu. Dolayısıyla, askerî 
imparatorluğun iktidan, ilkel köy yapılannın örgütlenme biçimlerini, karşılıklı ittifak 
sistemlerini reddetmek yoluyla gerçekleştirilir. Yeni ittifak sistemi, geneUikle şehrin ve 
çevresinin dışında kalan alanın, çölleşmiş toprakiann, dağlann, yaylalann ya da genel olarak 
yabanın rejimidir. İmparatomn iktidan, yokedemediği yerel köy komünlerinin arasmdaki 
bölgede, boşlukta, çölde oluşmuştur sanki. İmparatomn iktidan, yalnızca şehrin değil tanmın 
da dayattığı aynşmalann öncesinde yatan smıflarüstü ve sınıflar-öncesi bir anıya atıf yaparak 
kendisini meşmlaştmr. Kendisini “kutsal Naramsin, güçlü olan, Agade Tannsı” diye adlandıran
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Çağdaş antropoloji, ariceoioji ve paleontolojinin bütün 
uğraşlarına, kapsamlı kuramlara ve kılı kırk yaran saha 
araştırmalarına karşın; eski toplumların ya da ‘tarih 
öncesi’ insanlarının yaşayışları üzerine, özellikle yazı
dan önceki dönemler söz konusu olduğunda, elimizde 
doyurucu bilgiler bulunmuyor.

Yazılı toplumlar hakkında çok daha ayrıntılı ve bütün
lüklü bilgi edinme şansımız var; hem bu toplumlar çok 
daha yakın bir geçmişe dayandığı için, hem de -tek 
tük bile olsa- tarihsel belgeler, yazılı bilgiler yoluyla 
toplumsal örgütlenmeye, yasalara, gündelik hayata ve 
inanışlara erişebildiğimiz için.

Oysa bildiğimiz anlamda bir gösterge dizgesi olarak 
yazının Mezopotamya ve Mısır’da ortaya çıkmasından 
önceki toplumlar hakkındaki bilgilerimiz, yok denecek 
kadar az: Binlerce yıl süren bir tarihin ardından ancak 
çanak-çömlek vb. arkeolojik buluntular gibi, çok farklı 
şeyler atfedilebilecek yetersiz belgeler bırakması, bütün 
bir neolitik çağ topluluklarına ve topiumsai birimlerine 
uygulanacak “tarihsel” bir araştırmayı güçleştirir, daha 
doğrusu geçersiz kılar: Bütün bu dönem hakkında, zen
gin bir çömlekçilik sanatının izlerini taşıyan arkeolojik 
bulgular dışında elde pek bilgi bulunmadığından, ancak 
tahminlere ve varsayımlara dayalı kurgular oluşturulabi- 
liyor.

Bir çağın arkeolojiyle yeniden kurulması ve kurgulan
ması neredeyse olanaksız: Bir kere arkeoloğun elinde 
“aradığından” başka bir şey yoktur; belki de çanak- 
çömlek kaplar, topraktan üretildikleri için beşbin yılın 
aşındırıcı etkisine karşı daha kolay direnmiş, oysa bu 
arada pek çok gereç, bir sürü sanayi ürünü yok olup 
gitmiştir! Arkeoloğun bunu bilme şansı var mıdır? Arke
oloji gibi, antropolojinin bulguları da, ‘daha baştan ne
yin arandığına' göre biçimleniyor:

Antropolojinin eski yaklaşımı, dünyanın sayılı köşele
rinde hâlâ varlıklarını sürdürmekte olan ilkel kültürleri, 
geçmişin toplumiarına dair bilgi edinmek amacıyla ince
lemekti. Oysa bugünkü ilkellerin, erişemediğimiz geç
mişe dair çok da fazla fikir vermeyeceği, hanidir kabul 
ediliyor. Yanısıra, halihazırda yaşamakta olan ilkel kül
türlere ne kadar ‘erişebildiğimiz’ de tartışma konusu. 
Bu açıdan antropoloji, arkeolojiyle hemen hemen aynı 
durumda. Bambaşka bir kültüre ait davranış örüntüleri, 
gelenek, töre ve dil gibi ‘yapı’lara nüfuz edebilmenin 
güçlüğü, antropoloğu, kap kacak kalıntılarından bir ta
rih çıkarmaya çalışan arkeoloğun çektiği sıkıntı için^  
sokuyor.

Aynca, gözlemde nesnel davranmanın olanaksızlığı, 
gözlemcinin aynı zamanda bir özne olarak gözlediğini 
değiştirmesi var işin içinde: İlkel kültürler ve antropoloji 
söz konusu olduğunda, o ünlü ‘nesnellik karşıtı’ ilke, 
daha da çarpıcı bir görünüme kavuşuyor. Çünkü sömür
gecilik çağında doğan antropoloji. Batının bu yeni ve 
kârlı kolonilerinde bir egemenlik ve ‘idare etme’ sanatı
nın parçası haline geldiğinden, nesnesiyle arasında, göz
lemcinin nesnelliğine ilişkin ‘tipik’ çıkmazdan daha faz
la bir ‘etkileşim’ vardı. Dolayısıyla bugün, dünyanın her
hangi bir köşesinde ‘bozulmamış’, şu ya da bu oranda 
Batı kültürüyle tanışmamış saf bir ilkel kültür kalmamış
tır, ve bu da tarihin yeniden inşaası yolunda İkincil 
bir engel oluşturmaktadır.

19. yüzyıl geleneğinin, toplumsal değişimi doğrusal 
ilerlemeci bir açıdan yorumladığı ve insanlığın ‘gelişme 
çizgisini’ birbirini izleyen zorunlu tarihsel adımlar oiarak 
gördüğü; günümüzde bu bakış açısının, Morgan ile on
dan esinlenen Engels’e ait görüşlerin eskidiği, yıprandı
ğı bir gerçektir.

Yine de, 20. yüzyıl paradigmalarının, yeni bilgilerle 
bulguların kazandırdığı çok da fazla şey yok gibi; Geçen 
yüzyılın geleneği, Batı uygarlığının tarihsel gelişim çiz
gisini, şimdi’den yola çıkıp geçmişe ve bütün öteki kül
türlere yaymaya sıvandıysa, ve bugünkü bilgilerimizin 
ışığındâ bu eğilim bize bağışlanmaz bir hata gibi geliyor
sa bile; aslında çağdaş antropolojinin tutumu da çok 
farklı değildir: Oedipus’u evrenselleştirip neredeyse bü
tün homo sapiens’in bilinç altı olarak görmek de, baktı
ğımız her yerde kendimizi görmemizi sağlayan eğitimin 
başka bir görünümü olmasın?

Simetrik ve karmaşık kuramlarımız var bugün: Nasıl 
ki psikanaliz, bireye “ kendisini düşünebildiğince 
karmaşık” hissetme zevkini bahşeder, yine de bu kar
maşıklığın analitik yollarla çözülebilecek bir puzzle ol
duğunu fısıldarsa; günümüz antropolojisinin özellikle 
ilkel toplumlar üzerindeki gözlemleri, lüzumundan fazla 
karmaşık bir hale getirilmiş bir oyunu andırmaktadır. 
Aynı psikanalizde olduğu gibi. Oysa eldeki bilgiler, bu 
denli karmaşık, yine de hedefi bu denli belirli bir oyunun 
kurallarına göre oynanmasına elveriyor mu?

Öte yandan, bu tür evrenselliğe soyunan kuramsal 
çabaların yokluğunda, antropolojinin tek söyleyebilece
ği, ilkel toplumiann “farklı” olduklarıdır. Buysa, daha 
önceden denenmiş bir yol: Kıyışız bir görecelilik.

YABAN DÜŞÜNCE

Arkeolojinin ve antropolojinin bulguları evrensel bir 
‘insan doğası’nı herhangi bir şekilde oiumlamamış, bu
gün anladığımız anlamlardaki özet mülkiyetin, devletin 
ve ailenin kökeni gibi temel sorunlarsa henüz doyurucu 
bir çerçevede açıklamaya kavuşturulamamıştır.

İnsanoğlunun tarih öncesi dönemleriyle son 10 bin 
yıllık gelişim çizgisi arasına ne biyolojik açıdan bir ke
sinti konabilir, ne de toplumsal/zihinsel yapıların geliş
kinliği açısından. Bir küçük farktan söz edilebilir: Son 
10 bin yılın giderek hızlanan gelişmeleri, insan topluluk
larına doğada var olmayanı üretebilmeyi sağlayacak bit
gi ve beceriyi kazandırmış; devlet, din, bilim, sanat, 
polis, hapisane, hastane, aile ve kerhane... gibi kurum- 
larla, aynı üreticiliği toplumsal atanda da gösterebilme
sine zemin hazırlamıştır. Üstelik, doğada var olmayanın 
üretilmesi sürecinin önemli bir kısmı, ‘tarih öncesi’ de
virlere tekabül etmektedir.

Bütün o yazısız dönemler boyunca, insanlar elbette 
ki üretiyor ve çalışıyordu; ‘toplumsallık’ sürecinin o 
kadar çok sayıda belirleyicisi bulunmaktadır ki, onun 
çerçevesi dışında herhangi bir beşeri oluşumu düşün
mek neredeyse olanaksızdır. Yazının olmadığı dönemle
rin basitçe ‘tarih öncesi’ olarak nitelenmesi, sadece 
yazıya başvurulmaksızın tarih oluşturmanın olanaksızlı
ğından ileri gelmez yine de: Yazı, insan bilgisinin insan 
zihni dışında saklandığı, depolandığı dışsal bir araç ola
rak, sözlü gelenekten çok farklı bir bilgi birikimini, bilgi
nin tekelleşmesini mümkün kıldığından ve toplumsal 
örgütlenmelerin yazılı kurallarla, yasalarca nesnelleş
mesini beraberinde getirdiğinden, toplumsal yapıyı baş
tan aşağı dönüştüren bir araçtı.

Yazıyı bilmeyen ya da kutlanmayan toplumlar 20. yüz
yılın dünyasında da halen yaşamakta olduğundan, ‘ya- 
zı’nın insan toplulukları için mutlaka geçilmesi gereken 
bir evre olduğu düşünülemez. Öte yandan, yazı, bir 
tür İktidarla ve (bir tür) tarihle doğrudan ilintili olduğu 
için, yazıyı tanımayan kültürlerin ‘tarihin dışında’ yaşa
dığı ve bu toplumların bireyler arasındaki farkları sınıf
sal saflaşmaya dönüştüren birikim türlerini engelleyici 
mekanizmalara sahip olduğu da ileri sürülmektedir. Ay
nı görüşe göre, yazı, her zaman sınıflı toplumun göster
gesi olmuş, bilginin ve üretim araçlarının, bir grubun 
tekeline girmesini simgeiemiştir.
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Tarih öncesindeki yazısız ya da ilkel toplumların yapı
sı hakkında doğru dürüst bir şey bilmiyorsak, bugünün 
dünyasında yaşayan ilkel kültürlerle tarih öncesindeki 
benzerleri arasında kurulan analojilerin de hatalı sonuç
lara yol açtığı genel bir kabul görüyorsa; varsayımları
mızı temellendirmenin olanaksızlığını kabullenmemiz ge
rekir; İlkel olarak nitelenen düşünce ve dilin temel özel
likleri, elbette belli bir toplumsal yaşam biçimi tarafın
dan koşuiiandırılmıştır. Peki, ne tür bir toplumsallıktır 
bu; düşünce ve dil bu toplumsal yapıya nasıl eklemlen
miş olabilir? Van der Leeuw’un araştırmaları, ilkel ya 
da eski toplumlarda düşünce ve dilin, topluluğun doğru
dan doğruya en doğal ilgi alanlarına, yaşamın sağlan
ması ve yeniden üretilebilmesini koşullandıran en do
laysız taleplere ve kısıtlara bağlı olarak belirdiğini savu
nur. Claude L6vi-Strauss'a göreyse, ilkel düşünce ve 
dil son derece karmaşık bir yapıya sahiptir, dolayısıyla 
bu karmaşık yapının, ilkelden modern toplumlara yükse
len doğrusal bir gelişim çizgisi içinde çözümlenmesinin 
olanaksız olduğu açıktır: “Analitik” düşüncenin temel 
özellikleri, sadece modern insanın “ bilimsel” düşünce 
ufkunu çevrelemekle kalmaz, farklı belirlenimlere sahip 
olmakla birlikte ilkel düşüncenin de temel bir özelliğini 
oluşturur, ilk görüş, dilin ve dinsel tasavvurların o dö
nemde varolan toplumsal yaşantının bir yansıması, yani 
tıelti bir soyutluk derecesini yadsıyan (ilkel büyüsel ani
mizmin gerektirdiği gibi) bir varoluş biçimi olduğunu 
varsayarak, ilkel ya da eskil toplumların zihinsel yapıla
rına nüfuz edebilmeye çalışır. Dilin ve dinin ortak bir 
özelliğini işaretleyen “simgelerin” kullanımı, onlann ger
çek dünyanın birer parçası olarak gerçekliğe sahip ol
dukları yanılsamasını getirecektir. Buna bağlı olarak, 
kehanetler ya da büyüsel bildiriler, kendi başlarına yal
nızca simgeler ya da işaretler değil, doğrudan doğruya 
insan yaşamının geleceğini etkileyecek nedenler olarak 
da sunulmaktadır. Öyleyse büyüsel dünyanın iki temel 
niteliği ayırdedilmelidir: Birincisi, benzerlerin benzerleri 
yarattığı, nedenin sonuca benzediği fikrinin bu zihniye
tin temel niteliği olduğu; İkincisiyse, birbirlerine bir kez 
temas etmiş olan nesnelerin, fiziksel ilişki ortadan kalk
tıktan sonra bile birbirleri üzerinde etkide bulunmaya 
devam ettikleri düşüncesi. Böylece, ilkel zihniyetin sa
hip olduğu zaman ve süre tasavvurunun kavranması 
büyük bir önem taşımaktadır; Geçmiş, şimdi ve gelecek 
gibi ayrımların bulunmadığı, ya da kesin çizgileriyle be
lirlenmediği bir zaman duyumsaması. Bundan ötürüdür 
ki zaman, olayların akışından bir soyutlama olarak orta
ya çıkmaz; daha çok, bayram ya da ayin günlerinin, 
bireysel yaşantının toplumsal çerçevede içine girdiği 
dönemsel pratiklerin (ergenlik ayin ve törenleri, yaşlılık 
ve cenaze merasimleri gibi) ışığında duyumsanır. Zama
nın akıp geçtiğine dair bir varsayıma sahip olmayan 
bu tür toplumlar, işte bu yüzden “tarihsiz”dirler; yani
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Mısır'ın Ölüler Kitabı’ndan bir sayfa. Yeni Krallıl< 
döneminde derlenen bu “ l<itap" o zamanlar Güne 
Çıkış Kitabı adıyla biliniyordu. Bugüne kalmış olan 
kimi kopyalarda kâtibin sayfanın boyutunu hesap 
edemeyerek bir sürü işareti daracık bir yere 
sıkıştırmış olması, bunların saray ve tapınak kâtipleri 
tarafından değil, popüler köy ve kasaba kâtipleri 
tarafından kopya edilmiş olduğunu düşündürüyor. 
Ancak bu özensiz kopyaların yanısıra, "soylular" için 
hazırlanmış, estetik değeri son derecede yüksek 
kopyalar da mevcuttur. Kimi sayfaları tipik olarak 
mumyaların sargıları arasına yerleştirilen Ölüler Kitabı, 
Osiris mitinden esinlenmiş ve ölümle huzur ve ebedi 
hayat arasındaki serüveni sırasında ölene yardımcı 
olması beklenen büyü ve dualar içeriyordu.

bir tarihsel bilinçleri yoktur ve geçmiş atalarına ait ya
şantılarının artık geride kaldığı, üzerlerinde artık bir kuv
vet oluşturamayacağı yolunda bir düşünce olanaksızdır.

Levi-Strauss’a göre ilkel düşünce, ait olduğu toplum
sal ve doğal çevrenin dolaysız bir dışavurumu olarak 
görülebilir: Söze dayanan bir kültürde, sınıf ayrımlarının 
belirglnleşmediği bir ortamda; dilin yöneldiği alan, kate
gori ve sınıflamaların odak noktası değişmektedir sade
ce; niteliği değil. Sadece buradan yola çıkarak bile, 
“neolitik devrim” adı verilen dönüşümden önceki avcı- 
toplayıcı yaşam tarzı İçindeki ilkel toplumlann, bugünkü 
kadar karmaşık ve örgütlü bir toplumsallığa dayandıkla
rı söylenebilir.

‘Yaban düşünce’nin Batı rasyonalitesinden düzey ola
rak bir farkı yoksa; avcı-toplayıcılar, neolitik devrimin 
eşiğindeki toplumlar ve günümüzün ilkelleri bizimki ka
dar karmaşık bir toplumsal örgütlenmeye sahipse, enin
de sonunda kendilerine bir tarih edinmeyecekler midir?

YAZI VE SÖZ

Yazı, konuşulan sözün o soluk kopyası, insanlık tari
hinde yeni olduğu kadar yenileştiricidir de; yazı, insan 
bilgisinin insan zihni ve gövdesi dışında saklanabildiği 
İlk ve en karmaşık ortamdır. Ancak, bir bilgi işleme, 
saklama ve iletme ortamı olmanın ötesinde, bir egemen
lik aracı da olmuştur her zaman.

Sözlü toplumlar bireysel belleğin ötesine geçemeyen 
bir bllgi-görgü aktarma dizgesiyle yetinirken, yazılı top
lumlann bilgiyi biriktirip, bu birikimi kullanarak ‘tarih 
içinde ilerlemesini’ sağlayan bir egemenlik aracı! Ne 
var ki, Levl-Strauss’a göre, iktidar aracı olma niteliğ^ 
her zaman ön planda gelen yazının, insanlığın gelişimin
deki olumlu payı sürekli olarak abartılmıştır.

Levi-Strauss, bugün hâlâ uygarlığımızın dayandığı te
mel zanaatlerin, tanmın ve hayvancılığın ortaya çıktığı 
neolitik çağı “ insanlık tarihinin en yaratıcı dönemlerin
den biri” olarak tanımlıyor ve bu dönem boyunca yazı
nın bilinmediğini hatırlatıyor. Üstelik, yazının bulunuşu, 
insanlık tarihindeki hiçbir büyük dönüşümle eşzamanlı 
değildir; yazı ile bilimler arasında kurulacak ilişki de, 
aradaki binlerce yıllık farka bakılırsa, zorlamadan başka 
bir şey olmayacaktır.

Yazı bir anda ortaya çıkmış olamaz. “ Bugün uygarlığı
mızın dayandığı temel buluşlara sahne olan” neolitik 
devrim boyunca, “ insanlık tarihinin bu en yaratıcı 
dönemlerinde” de, bildiğimiz anlamda yazıya tastamam 
benzemese bile, birtakım simgelerle, resimlerle gelişti
rilen “yazı öncesi” iletişim biçimleri olmalıdır.

Jacques Derrida, her dilin bir yazı tarahndan öncelen- 
diğini savunur; İlkel grafizm, bugünkü anlamıyla ‘yazı’- 
ya karşılık gelmeyebilir ama, işlevsel açıdan piktografi. 
Ideogram ve fonetik düzlemler arasına konabilecek her 
türden aynm saymaca olacaktır... Ses İle yazılı-çizili 
simge arasında, söz ile yazı arasında her zaman ikili 
bir bağlantı, bir karşılıklılık ve bir tamamlayıcılık ilişkisi 
vardır. Derrida’ya göre, yazı ve dil, ‘yazısız’ dediğimiz 
toplumlarda İlişkisizdirler; birbirlerine yanıt verirler. Ya
zı, sözü taklit etmez, söz de yazının boyunduruğuna 
girmemiştir henüz. Oysa, despotik devletlerin bütün ku
rumlanyla yazıyı doğurmasından sonra, söz yazının ege
menliği altına girmiştir. Andre Leroi-Gourhan’ın çalış- 
malan da, aslında “yazısız” adını verdiğimiz toplumla
nn grafizmden, yani sembolik işaret kullanımı ve dolaşı
mından bihaber olduklan gibi bir düşünce kadar yanlış 
bir şey olamayacağını ortaya koymuştur. Yazı ile söz 
arasındaki özel bir kopukluk, bir ayrılık, bu toplumlann 
yine de “ anlah toplumu” olarak nltelendirilebilmelerine 
yol açar; Oysa yazıyı icat eden barbarlık aşamasındaki 
emperyal toplumlar yazıyı sözün, sözü de yazının ege
meni durumuna getirmişlerdir. Mısır’da yazının bulunu
şuna ilişkin Teuth efsanesinin gösterdiği gibi despot, 
kendi varlığının koşuiiannı oluşturan bir bürokratlar, 
denetçiler, vergi toplayıcılan, yasamacılar ve tarihçiler 
ordusunu ancak yazı yardımıyla ayakta tutabileceğini 
iyi bilmektedir. Despot, yazının egemenidir, dolayısıyla 
‘kutsal sözün’ de. Ve kendisinde cisimleşen Tanrısal 
yasalann...

Yazı despotizmle doğmuştu; düşünsel ve estetik bir 
doyum kaynağı ya da daha karmaşık bir iletişim aracı 
olmaktan çok, pek az sayıda kişinin kullanabildiği, çoğu 
zaman kutsal sayılan birtakım işaretlerden oluşan yazı, 
despotik krallıkların büyük kalabalıklan tek bir siyasal 
sistem içinde tutabilmeleri ve halkın belirli katman, kast 
ve sınıflara ayniması için en güçlü araç yerine geçti. 
Yoksa, ‘anlah toplumunun’ kendi içinde iletişim kur
mak, bilgi ve deneyim aktanmını gerçekleştirebilmek 
gibi bir problemi yoktu.

Tamamen söze dayalı, ‘yazısız’ bir toplum gerçekte 
yoksa, hiç olmadıysa; hani, tarihsiz toplum nerede kal
dı?

TARİH(İN) OYUNU

Bir tarih araştırmasının temel gereçleri, belgelere ve 
tarihçi tarafından yöneltilen entelektüel etkinliğe (so- 
runlaşhrma, eleştiri...) dayanır. Oysa belgeler tek tür
den değildirler; İnsanlar arasındaki iletişimden doğan, 
onların sözel ve söylemsel faaallyetlerinden doğan bel
geler ile; buiunmalan, tasnif edilmeleri ve anlamlandınl- 
maları tarihçinin çabasına bağlı olan gösterge, işaret, 
kanıt veya tanıklık değeri taşıyan “tarafsız” belgeler 
arasında bir aynm yapmak gerekir.

İnsanlar arasındaki iletişim, kulaktan kulağa, yazılı, 
imalı, jestlere dayalı, müziksel ya da ritmik olabilir; bunu 
biliyoruz. İletişimin sürmesi, iletilenlerin saklanmasıy
sa, yazı ya da ezberleme yoluyla gerçekleşebilir. Bu 
iletişim ve koruma teknikleri aynı koruyucu değere, aynı 
İletkenliğe ve menzile sahip değildir. Yine de, yazısız 
toplumlann anlatısal bir iletişim dizgesine sahip olduk
lan bilinir. Yazı olmasa bile, bilgilerin derlenmesi tüm 
toplumlann varlığını sürdürebilmesinin ön koşulların
dan biridir. Öylesine ki, bu iletişim ve aktarımın var 
olmadığı toplumlann iktisadi, siyasal ve kültürel hiç 
bir faaliyete sahip oldukları düşünülemez. Eğer anlatı 
kültürünün bir kırılganlığa, bir fanteziler birikimine konu 
olduğu kabul edilirse, bu toplumsal deneyimlerin yazı
sız toplumlar için olanaksız olduğu sonucuna vanlır; 
Böylesi bir sonuç, etnolojinin vurguladığı pek çok olgu
ya aykınlık göstermeyecek midir?

Avrupa, ve onun tanıyıp bildiği, onun atası olarak

kabul ettiği Klasik Antikite’yle alışverişi olan bazı uygar- 
lıklann dışında ve öncesinde kalan halk ve toplumlann 
bir “tarlh”e sahip olmadıklan düşüncesi, Batı tarihi kav
ramını güçlendiren bir araç olarak kullanılmıştır. Tarihi 
“yazının kullanılmasıyla” başlatmak, ve yazı geleneği
ne sahip olmayan günümüz toplumlannı “tarihsiz” , ya 
da “soğuk” toplumlar olarak adlandırmak çağdaş tarih 
biliminin, toplumbilimin ve antropolojinin kendi arala
rındaki işbölümünü belirlemek üzere nesnelerine dayat- 
tıklan bir önyargıdan başka bir şey değil gibi. Bu varsa
yım, temelinde, yazının, yani her şeyin başında “İlk 
tarihli toplumlann” tarihini bize veren Kutsal Kitaplar’ın 
egemenliği altında gelişen blr19. yüzyıl tarih anlayışının 
sonuçlarından biri olarak günümüze kadar etkisini sür
dürdü. Oysa, yine 19. yüzyılın, sosyal Darwinizm, ya 
da uygarlık tarihçiliği gibi tarihsel anlayışlara dayanan 
tarih disiplinleri, “tarihsiz” diye anılan toplumlann, ‘uy
garlığı tanımlayan’, tanımladığı varsayılan Batı tarih zin
cirine eklemlenme çabalarını meşrulaştıncı bir işlevi de 
üstlenmemişler miydi? Bu, Bah’nın bizzat kendi tarih 
anlayışında, hiç değilse zincirin bazı halkalannda ko
pukluk ve boşluklara da neden oldu. Batı’nın düz bir 
gelişim çizgisi üzerinde ilerlediği düşünülen tarihi, bu 
serüvenin bizzat kökenlerinde yatan hakikati araştırır
ken, anlayışsızlığını bugün ortaya koyabilecek boşlukla- 
nn, “başka tarlhler” in doğmasına yol açh; Batı tarihsel 
düşüncesinin, çağdaş yazısız topiumlarla yazı öncesi 
toplumlar arasında kurmuş olduğu düşünsel ve köken
sel bağ, uygarlığın gelişen tarihinin karşısına başka kö
kenler, dolayısıyla varlığından şüphelenllebilecek başka 
tarihler çıkarıverdi. Tarihsele! anlayış bu boşlukları dol
durmasını bildi; ‘yazısız’ uygarlıklara tarihi yasaklayan, 
oniann tarihinin ancak Batı uygarlığına boyun eğdikleri 
ölçüde olanaklı olduğunu kabul eden bir sansürle 
-antropolojik ve arkeolojik kategorilerin dayandığı bir 
sansürle- farklı tarihlere karşı durdu.

Oysa ki durağanlık, İlkel toplumlann dayandığı bir 
mekanizma değildir ve bu toplumlar ancak belli bir tür 
tarih, belli bir tür ilerleme çizgisi açısından durağan 
görülebilirler: 18. yüzyılın ünlü düşünürü Hume, bir ke
resinde aklını neden sadece bazı kadınların güzel oldu
ğu sorusuna takmış. Sorunun anlamsızlığını da kısa 
süre içinde farketmiş; eğer bütün kadınlar o bir kısmı 
kadar güzel olsaydı, bu ‘güzelliği’ sıradan bularak, ortak 
modelin dışında özellikleri olanlara güzel diyecektik! 
Bu örneği verdikten sonra “o halde ilerleme,” der Levi- 
Strauss, “belirlenmiş bir ilerleme doruğundan başka 
bir şey değildir.”

Elbette, ilkel toplumlann, değişmeyi varlığının en te
mel koşulu yapmış uygarlığımıza göre “ hiç değişmediği 
sanısını verecek kadar” yavaş değişimler geçirdiği doğ
rudur; Batı uygarlığının sürekli enerji alışverişini gerek
tiren bir ‘buhar makinesine’, ilkel kültürlerinse entropi- 
nin en aza indirgendiği bir ‘duvar saatine’ benzetilebile- 
ceği de doğrudur. LĞvi-Strauss’un, Durkheim’dan (me
kanik ve organik dayanışma) ödünç alınmışa benzeyen 
bu benzetmesi, her iki ‘makine’ için de -göreceli olarak 
kolay ya da zor olsa bile- bir değişim öngörür: Çevresel 
etmenlere, içsel yapılara, kültürel etkileşime ve -tabii 
kİ bu kadar gerekirci öğeye ilaveten- rastlantıya bağlı 
olarak, temel bir dönüşüm için gerekli kritik nokta aşıla
bilir. Ya da, aşılamayabilir!

Bu arada unutmamak gerekir ki, bizim ilkel kültür 
ya da anlatı toplumu olarak tanımladığımız toplumlar, 
birbirlerine, bizimle olduklan kadar uzak olabilirler. Ve 
önemli olan, neyin nasıl aşıldığı değil; kötülüklerini ön
ceden sezerek ilerlemeyi kendilerine yasak etmiş bilge 
ilkellerin, ya da tarihin dışına sürülmüş dural bir yaban 
düşüncenin hiç yaşamadığıdır.

O kritik nokta aşılmış ki, biz buradayız: Yazısız top- 
lumlaria aramızda kan bağı var.

MUSTAFA ARSLANTUNALI
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Sargon’un torunu, daha önce hiçbir krahn yapmamış olduğu bir şeyi yapıyor, tapınağın 
işlevlerini de üstlenmiş olduğunu iddia ediyordu. Buna bağlı olarak, üretim faaliyeti ve aile 
ilişkilerine vanncaya kadar hayatın her alanındaki düzenin imparator/tanrı tarafından 
bağışlanmış olduğu anlayışı, devletin “resmî görüşü” haline geliyordu. x\ncak diğer yandan çöl, 
yaban bir boşluk, bir yokluk ufkudur; şurasında burasında vahalar, kabileler, göçebe grupları, 
köy komünleri belirir; herbirinin geleneksel yaşantıları vardır; hiç bir imparatorun 
vazgeçemeyeceği yaşantılar... Çünkü imparatorun nereye giderse peşinden sürüklediği seferber 
memurlar, vezirler, mimarlar, hekimler, yazıcılar ve vergi tahsildarları kütlesini de besleyen 
yaşannlarm oluşturduğu düzendir. Bu yüzden ilkçağın askerî imparatoru, hükmettiği alanın 
sembolik merkezidir ama sözgelimi tapınağa kıyasla çok daha fazla dışta bırakılmışnr, “bir 
tann kadar” yabancıdır; çöle ayak basmasa, şehirlerden şehirlere gelse bile o yine de çöle 
aittir. Bu yüzden, hemekadar asıl gücünü şehirlerden alıyor olsa da, imparator şehirlere de, 
ancak memurlarını besleyebildiği, asgarî bir ticaret paydasını barındırabildikleri ölçüde, sınırlı ■ 
olarak göz yumar.

Marx, Asya tipi üretim tarzını betimlerken askerî imparatorlukların bazı yönlerinden 
yararlanmıştı; tek tek, kendi başlarına “kendine yeterli” köy cemaatleri üretmeye, yaşamaya, 
tüketmeye devam ederken, köy yaşantısının hiç tanımadığı, dışsal bir gücün müdahalesiyle 
oluşmuş bir toplumsal düzen: Sözkonusu dışsal güç, artık cemaatin doğrudan doğruya 
denetleyemediği ölçekte dev projeleri -dev su kanallarının yanısıra köyün gündelik hayatından 
tanımadığı nice ürünle bağlantı kurmasını sağlayan güvenli yollar- gerçekleştiren bu güç 
kendisini köyün geleneksel, gündelik hayatının zemini olarak da sunuyordu.

Babil, Asur, Ticaret ve Talan

Sargon ve torunu Naramsin’in Akkad İmparatorluğu’nun ilk örneğini oluşturduğu Ortadoğu’nun 
askerî imparatorluklarının berisinde, kır-kent çatışmasının tarihteki ilk izlerini görmek 

'mümkün. Gerek tapınağa karşı kralların iktidarının süreklilik kazanmasında,’ gerek şehir-devleti 
konfederasyonlarının yerlerini askerî imparatorluklara bırakmasının berisinde, eski Ortadoğu 
toplumunun dinamik ve serüvenci unsurlarını oluşturan zanaatkarlar ve tüccarların çıkarları 
yatıyordu. Sözkonusu kesimlerin askerî yapılara verdikleri destek, yalnızca hammadde 
ihtiyaçlarım karşılayacak askerî serüvenlere duydukları gerekten kaynaklanmıyordu. Kendi 
kendini düzenleyen bir para iktisadının, bir piyasa ekonomisinin işlemediği koşullarda, değiş 
tokuşu yapılan malların eşdeğerliliği ancak güçlü ve gerektiğinde iradesini zorla dayatabilecek 
bir aygıtın varlığıyla temin edilebilirdi. Ancak, bu aygıta gerek duyan zanaatkar ve tüccarları 
besleyen tarımsal üretimin, dönemin verili teknik koşullarıyla, aynı zamanda böylesi bir aygıtı 
da besleyebilmesi mümkün değildi; bu aygıt ancak bir “dış” kaynak tarafından beslenebilirdi. 
ŞehirUlerin ihtiyaçları ile kırın imkânları arasmdaki bu çelişki I. Sargon’dan Büyük İskender’e 
kadar Ortadoğu’nun bütün askerî imparatorluklarını, savunabilecekleri ya da yönetebilecekleri 
sınırların ötesine yayılmaya zorlayan başhca dinamik oldu. Sargon’un impratorluğu torunu 
Naramsin’in zamanında azami sınırlanna ulaştı. Sonra M.Ö. 2200’e doğru aşağı (güney) 
Mezopotamya Gutilerin saldırısına uğradı. Akkad’ların aksine Gutiler kozmopolit Sümer 
kültürünün bir parçası değildiler; okur-yazarlıkları yoktu; “barbar”dılar. Ama tarihte daha sonra 
nice istilacının başına gelecek olan, onların da başına geldi; büyük bir kısmı Sümer’in hayat 
tarzını ve töresini benimsedi, yönetici konumunda kalanlar ise M.Ö. 2118 ’de Ür şehrinin 
yönetimi altmdaki birleşik Sümer ve Akkad güçleri tarafından püskürtüldüler. Böylelikle güney 
Mezopotamya’nın tarihinde III. Ur Hanedanı diye anılan dönem başlamış oldu.

III. Ur hanedanının ilk dönemlerinde Lagaş’lı Gudea klasik Sümer uygarlığını yeniden 
canlandırmaya uğraşmıştı. Ticaretten sağlanan zenginlik dinsel kültlere adanmış dev tapmak 
komplekslerinin inşasına olanak vermişti. Ancak tapınak da artık nitelik değiştirmeye, eski 
komünal ekonomi jle bağlarını yitirmeye başlamıştı. Rahipler topluluğunun mensuplan da 
arük, tıpkı kendileri de “kutsal” gizli örgütlere mensup zanaatkârlar gibi hizmetlerini, 
gelişmekte olan sınırlı piyasa ekonomisi uyannca belirli bir ücret karşılığında yerine 
getiriyorlardı. Belki daha da önemlisi, tapınakta birikmiş olan artı-ürün, artık Anadolu’daki, 
Batı’da bugünkü Filistin çevresinde Akdeniz kıyılarındaki kolonilerle ticaret yapmak isteyen 
küçük tüccarlara sağlanan krediler şeklinde değerlendiriliyordu. Toprağın alınıp satılabilir bir 
meta haline dönüşmekte olduğuna ilişkin günümüze ulaşan ilk belgeler ^Akkad imparatorluğu 
döneminden olmakla birlikte III. Ur hanedanı zamanından'kalan yazıtlar tbu dönemde bu 
işleme yasal bir statü de kazandırıldığını kanıtlıyor. Ancak bütün bu işltek ticarî hayata 
karşm, etnik Sümer’lerin son hanedanı III. Ur hanedanı da Sargon’un Akkad imparatorluğunun 
yazgısına mahkûm oldu. M.Ö. 2000’li yıllarda, doğudan Elamlılar, Batı’dan bir Sami topluluğu 
olan Amortiler Sümer ülkesini taciz etmeye başladılar. M.Ö. 2007 ’de Şumer şehirlerini talana 
girişen Elamlılar sonunda Ur kralını tutsak ettiler. Elamlıların bıraktıkları enkaz üzerinde, aşağı 
Mezopotamya’nın çeşith şehirlerinde Amorriler yeniden sayısız şehir-devleti hanedanlıkları 
kurdular. Bunlardan bir tanesi, M.O. 19. yüzyılda Babil’de kurulmuş olanı, askerî 
imparatorluklann idari yapısını o güne kadarki en yetkin biçimine ulaştıracaktı. M.Ö. 1728 
yıllarında Hammurabi Babil iktidarını pekiştirmeden önce, Mezopotamya bölgesinde hâlâ 
birbirleriyle çatışma halinde altı şehir-devleti vardı: Larsa, Eşnunna, Babil, Katna, Halep ve 
Asur. Önce Babil, Larsa, Mari arasında diğer şehir-devletlerine ve dağlı kavimlere karşı, onbeş 
yıl sürecek bir birlik kuruldu. Komşu halklann mağlup edilmelerinden sonra Hammurabi 
müttefiklerine de boyun eğdirdi. Hammurabi’nin egemenliği altmdaki Mari sarayından
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Fransa’nın güneybatısındaki Lascaux adlı mağaradaki 
resimler: Mağara resimlerinin buzul çağı insanlara ait 
olduğunun kabulünden sonra, resimlerin yorumlanıp o 
dönemin hayatına ilişkin tahminlerin yapıldığı dönem 
başladı: en çok kabul edilen yorumlardan bir tanesi, 
buzul çağı sanatçılannın bu resimleri basitçe bir av 
partisinin resmedilmesi olarak yapmadıklan, raşimierin 
bir ayinde yeralan unsurlardan biri olduğu ve'Tjuniarm 
dinsel bir anlamı olduğuydu. Avcı-toplayıcı toplumların 
tipik dünya görüşü olan totemizmin gereği, tarih 
öncesinde de yeterli besinin sağlanması için kutsal 
olana yalvanidığı, ondan yardım istendiği 
düşünülüyor. Resimlerin ya kendisinin bir duayı 
içerdiği ya da resmin kendisinin çevresinde 
gerçekleştirilen törenin bir parçası olduğunu savunan
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bu görüşe göre, resimlerdeki geometrik şekiller av 
için hazırlanan tuzakları tasvir ediyordu. Fakat 
resimlere bir av büyü ya da duası işlevi atfeden bu 
görüş, neden avlanabilecek hayvanlardan sadece 
yaklaşık yüzde 10’unun resmedildiğini açıklayamıyordu. 
Daha sonra ortaya atılan bir iddiaya göre, Lascaux 
ve Altamira mağaralarındaki resimler incelendiğinde 
görülen bizon ve at resimlerinin ilkel komünal 
toplumun temel toplumsal ayrışmasını, cinsel 
işbölümünü yansıtıyordu. Bu görüşü savunanlara göre 
hayvanlardan bazılan (sözgelimi bizon) kadını temsil 
ederken, diğer bazıları ise (sözgelimi at) erkeği temsil 
ediyordu. Ancak yorumcular hangi hayvanların hangi 
cinsiyeti temsil ettiği konusunda bir fikir birliği 
halinde değiller.

günümüze kalan 20,000 kil tabletten oluşan dev arşivler kutsal mekânlanndaki peygamberlerin 
listesinin ve yapıp ettiklerinin hikayesinin yanısıra, Hammurabi’nin bendelerinin hayatı ve 
mülkiyeti konusunda gösterdiği titizliği yansıtan “Yasalar”mı da içerir. Geleneksel kısasa kısas 
ilkesini benimseyen bu yasalar çok sert ceza ve yaptınmlar getiriyordu; kırbaçlama, kesme, 
yakma, idam,,.

Bu yasalardan ve dönem hakkındaki diğer verilerden anlaşıldığına göre İmparatorluk iki idari 
ana bölgeye ayrılmış, ve bunlar da herbirini birer valinin yönettiği daha küçük bölgelere 
bölünmüştü. Merkez tarahndan atanan vahler kentlerdeki yaşlılar heyederini denetlemekle 
görevliydi. Ordu, diğer askerî imparatorluklarda olduğu gibi bir salma sistemiyle toplanıyordu, 
İmparatorluğun merkezi ise imparatorun mülk ve sürülerinin yoğunlaştığı bölgeydi. Hammurabi 
yasaları Mezopotamya’nın tanıdığı ilk yasalar değildi. Aksine, Sümer döneminden kalan yasalar 
koleksiyonunun, ya da Lipiştar yasalarının o dönemde hâlâ hüküm sürdüğü, ancak Sumerce 
metinler oimalan yüzünden halk tarahndan anlaşılmadığı, kadükleştiği bugün biliniyor. Ancak
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33’ü bugüne ulaşmış 282 maddeden oluşan yasalann üç ana bölümü vardı: Giriş, yasa metni 
ve sonuç. Kabaca ayrılmış metnin giriş bölümünde Kral, uyruklanna vaadettiği mutlu ve esen 
dünyayı süslü cümlelerle betimliyordu. Bu bölümde genellikle yasalann uyruklara adalet ve 
mutluluk bahşetmek için yapıldığı vurgulanırdı. Yasa metninde ise mülkiyet, aile, suçlar ve 
cezalar rejiminin, miras düzenlemelerinin, kölelik statüsünün aynntılı açıklamaları yer alıyordu. 
Köleliği ve mülkiyet ilişkilerini düzenleyen yasalann açıkseçikliğine özel bir önem verilmişti. 
Ancak yasalann, askerî imparatorlukların temsil ettiği sınıfsal yapıyı en çok ele veren 
bölümleri, belki de, borçlanmayla ilgili olanlanydı. Borçluya karşı alacaklıyı kayıran yasalar, 
borçlar üzerinden alacak faiz hadleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler getiriyor, üç yılla sınırh 
olmak kaydıyla “borç köleliği”ni kurumsallaştınyor ve böylelikle asıl potansiyeline klasik 
Yunan’da kavuşacak bir üretim tarzını haber veriyordu. Sonuç bölümünde ise Kral, uyruklanna 
böyle bir adaleti bahşetme alçakgönüllülüğünü gösterdiğinden dolayı böbürlenir. Kendisine 
“adaletin krah” unvanını uygun gören Hammurabi, yasalann yazıldığı taşı tahrip edecek olan 
kişiye önceden lanetler yağdırır.

Hammurabi döneminde güney Mezopotamya hem bir etki kaynağı, hem bir çekim merkezi 
olmaya devam etti. Babil de yerini aldığı III. Ur hanedanı Sumerleri gibi. Güney 
Mezopotamya’nın yakın çevresindeki halklann hareketinin kurbanı oldu. Hammurabi’den sonra 
Babil, Sami ve Elamlılann yanısıra, kuzeyden Hititlerin ve kuzeydoğudan Kassitlerin saldınsına 
uğradı. M.Ö. 1595’te son darbeyi vuran, at yetiştiriciliklerini, süvari savaşında bir üstünlüğe 
dönüştürmeyi başaran Kassitler oldu. Kassitler bir hanedan kurduysa da, bu tarihten sonra 
güney Mezopotamya’nın siyasal kurumlan hızlı bir çözülme sürecine girdi; siyasal tarihi derin 
bir karanlık içine gömüldü.

Ama diğer yandan Hammurabi yasaiannın öngördüğü toplumsal düzenin çeşitli unsurlan, 
özellikle kuzey Mezopotamya’daki Asurlann kolonileştirme faaliyetleri aracılığıyla Anadolu’ya 
doğru yayılmaya başladı. M.Ö. 16. yüzyılda bölgenin nisbeten yeni sakinlerinden, Hint-Avrupa 
kökenli Mitanniler, Anadolu’nun eski sakinleri Hurriler arasında borç köleliliğini 
yaygınlaştırmaya başladılar. Kuşkusuz, yasalar yerel koşullara göre uyarlanıyordu. Örneğin 
Hurriler ve Mitanniler arasmda borç köleliğinin süresi yasalarca tesbit edilmemişti. Borç ya da 
krediyi veren tefeciyle borçlu arasmda yapılan anlaşmaya bağlı olarak 6 ila 50 yıl arasında 
değişebiliyordu. M.Ö. 14. yüzyıldan sonra da Asurlar arasmdaki kabile mülkiyetine dayanan 
geleneksel “askerî demokrasi”nin yerini özel mülkiyete bırakması yazılı yasalarca tescil edildi. 
Hammurabi yasalanndan esinlenmiş olan Asur yasalan yalnızca toprak üzerinde özel mülkiyeti
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üstte solda Akadlar tarafından boyunduruğa vurulmuş 
ve büyük bir ihtimalle köle olarak kullanılacak 
tutsaklar. Hemekadar bütün ilkçağ toplumiarında 
olduğu gibi Mezopotamya’da da köleler gerek kraliyet 
işliklerinde gerek ev hizmetlerinde yaygın bir biçimde 
kullanıhyorlardıysa da, köle emeği hiçbir zaman klasik 
Yunan’da olduğu gibi üretim tarzının asli bir unsuru 
haline gelmedi. Sağda Sargon’un torunu Naram-sin'in 
ormanlık ve dağlık bir bölgede yaşadığı tahmin edilen 
Lullubi kabilesine karşı kazandığı zaferi kutlayan bir 
kabartma. Zirvede ayakta duran ve düşmanı 
ayaklarının altında ezen kralın giydiği boynuzlu miğfer, 
kralın tanrısallığını simgeliyor. İlk tarihsel örneğini 
Akadların kurmuş olduğu askerî imparatorluğa 
Mezopotamya’da mükemmel biçimini kazandıranlar 
Asurlar oldu. Üstte sağda Asurbanipal döneminden 
kalma insan başlı kanatlı bir boğa. Asurbanipal 
döneminden kalma bu boğa, karşısında yeralan ikizi 
ile birlikte bir kale kapısını koruyordu. Hemekadar 
boğa, Mezopotamya’dan Batı Akdeniz’e kadar 
kutsallığın en yaygın simgelerinden biriydiyse de, bu 
tarz kanatlı boğalar, Asur’un bir simgesi haline geldi. 
Bu dev heykeller genellikle taşocağında yapılır ve 
daha sonra nehir yolu ile yerleştirileceği mekâna 
taşınırdı.



Devlet in Doğuşu

meşrulaştırmakla kalmıyor, miras hukukunda getirdiği düzenlemelerle toprağın sınırlı sayıda 
büyük toprak sahibinin elinde toplanmasını da sağlıyordu. Ancak Mitannilerin olsun, Asurlarm 
olsun, elllerinde Babil’in sahip olmadığı bir “teknolojik" avantaj vardı: Tek ya da çift at 
tarahndan çekilen hahf savaş arabaları. Sözkonusu arabalar ordulann sefer düzenleyebilecekleri 
alanın sınıriannı genişleterek kuzeyde, güney Mezopotamya karşısında hatırı sayılır bir avantaj 
sağladı. Önce savaş arabalarının, M.Ö. 1200’den sonra da demirin yaygınlaşması, Ortadoğu’da 
“doğal smırlanna” ulaşmış askerî imparatorluklar arasında bir güçler dengesinin kurulmasına 
yol açtı. Kuşkusuz sözkonusu denge barışçıl bir denge değildi. Tersine, Asur’un Babil’den 
devralmış olduğu yasalara “ceza hukuku" konusunda yapmış olduğu katkılar, dengenin hangi 
doğrultuda kurulmuş olduğu hakkında bir hkir verebilir: Kulakların, dudakların veya 
parmakların delinmesi ya da kesilmesi, hadımlaştırma,, yüzün kaynar katranla tahriş edilmesi 
Asur yasalannın tarif ettiği cezalar arasındaydı. M.Ö. 9. yüzyılda Asur’un ikinci yükseliş 
döneminin temellerini atan II. Asur-Nasır-Pal şöyle övünüyordu: “Dağ tepelerinde fırtına 
estirdim ve onları yakaladım. Ulu bir dağın yamacında onları boğazladım ve dağı kanlarıyla 
yün gibi kızıla boyadım. Geriye kalanlarla dağ eteklerindeki vadi ve çay yataklarını 
renklendirdim. Ganimetleri ve mallarını taşıttırdım. Savaşçılarının kafalarım kestirttim, ve 
kentlerinin tam karşısında kellelerden kuleler diktirdim; genç erkekleri ve kızları ateşte 
yaktım... Kentin giriş kapısı karşısına bir sütun inşa ettirdim ve isyan eden önderlerinin 
derisini yüzdürüp sütunlan onlarla kapladım; bazılannı sütunun içine gömdüm; başka 
bazılarını sütunlara çivilettim...”

M ısır

Mısır’daki Eski Kralhk medeniyetle iklim koşulları arasmdaki ilişkinin tarihteki en çarpıcı
örneğidir. Gerçi Mezopotamya sözkonusu olduğunda da, Fırat ile Dicle arasmda yeralan
bataklıkların, medeniyetin doğuşu açısından tayin edici bir rol oynamış olduğu söylenebilir. ■ 
Ama Mezopotamya’da neredeyse başladığı andan itibaren şehirleşme, Lübnan’ın ahşabından çöl 
bedevilerinin yırtıcılığına, Truva’nm deniz kabuklarından Elam’ın yayla iklimine kadar son 
derece heterojen coğrafya ve tarihlerin katkısıyla şekillendi. Bu nedenle iklim koşullanyla 
uygarlık arasmdaki ilişkinin belirgin bir biçimde ortaya çıktığı en eski uygarlık olarak Mısır
ömek verilebilir. Gerçi Mısır sözkonusu olduğunda da, daha Erken Hanedanlık dönemi
öncesinde bile Mezopotamya ile Mısır arasında bir ilişkinin kurulmuş olduğunu düşündüren 
bazı arkeolojik verilerin varlığına işaret edilebilir. Ama buna rağmen Erken Hanedanlıkla (M.Ö. 
2920) Eski Kralhk’m sona erdiği M.Ö. 2134 arasmda, Mısır medeniyetinin tek belirleyeninin, 
Sina yarımadası ve güney Filistin’le kurulan sınırlı ilişki bir yana bırakılacak olursa, Nil 
havzasının kendine özgü iklimi olduğu söylenebilir. Gerçi yağış oranı söz konusu olduğunda, 
Nil’in gerek vadisi, gerekse deltasında iklimin önemi çok azdır. (Nil vadisi neredeyse hiç 
yağış almazken Delta bölgesindeki yağış miktarı da yılda 100-200 mm kadar düşük bir 
düzeydedir.) Belirleyici olan, medeniyeti mümkün kılacak kadar yüksek verimli bir tarımı 
olanaklı kılan, son derece düşük yağış miktarı değil, Nil’in varlığıdır. Eski Mısır için Nil’in 
kendisi düzenle yaban arasında bir sınır; taşma ve çekilme dönemleri, bir zaman ölçüm 
aracı; akış doğrultusu ise bütün yönleri belirleyen bir pusuladır.

Mısır, yani Aigypthos, Herodot’a göre “Nil’in Hediyesi” anlamını taşır. Ülke Nil (“kara toprak”
anlamına gelir) vadisi boyunca, yaklaşık 1,000 km uzunluğunda, 10-20 km genişhğinde dar
bir koridordan oluşur. Verimli topraklar, bu garip coğrah biçimin biraz ötelerine geçildiğinde
-buralarda ölümcül bir çölle karşılaşılır- ortadan yok olurlar. Çöller ise “kızıl topraklar” olarak 
adlandırılır. Temmuz ve Ekim ayları arasmda zengin alüvyonlar taşıyan düzenh taşkınlar 
yüksek verimli bir toprak yaratır.

Yakın zaman kadar sanıldığının aksine Mısır’da tanmsal faaliyet ilk kez M.Ö. 5000’lerde değil, 
çok daha önce, iklimin hatırı sayılır ölçüde ılımanlaştığı M.Ö. 12000’lerde başladı. Ancak 
neolitik tekniklerle tarım yapılan yerleşimlerde M.Ö. lOOOO’den itibaren kaynaklanan 
buluntular, buralardaki topluluklann iklimin sertleşmesiyle birlikte yeniden avcı-toplayıcı bir 
hayat tarzına döndüğünü kanıtlıyor. Tarımsal faaliyet M.Ö. 5000’lerde yukan (Güney) Mısır’da 
yeniden başladı ve Mısır’a özgü politik yapıların ortaya çıkmış olduğuna dair ilk yazılı 
kanıtların bulunduğu M Ö. 3100 ’e kadar kesintisiz bir şekilde sürdürüldü. Ancak bu dönem 
içersinde Mısır’daki yerleşimlerde Mezopotamya’dakine benzer bir dinamizm ve “kalkınma” 
gözlenmemektedir. Yalnız, M.Ö. 3800 ’den sonraki buluntular, doğu Akdeniz ve özellikle 
Mezopotamya ile Mısır arasmda sürekli ve düzenli bir ilişkinin kurulmuş olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu tarihten başlayarak yerleşimlerde kullanılan altın, gümüş ve bakır 
miktarı artmış, kerpiç kalıplardan Mezopotamya’daki örneklerini çağnştıran anıtsal yapılar inşa 
edilmeye başlamıştır. Dahası M.Ö. 3100 ’den Mısır’ın kendine özgü hiyeroglif yazısı ile yazılmış 
yazıdar, kurulan siyasal yapının Mezopotamya’daki gibi tapınak aracılığıyla dolayımlanmadığını, 
daha başlangıçtan mutlak biî krallık biçimini aldığını gösteriyor. 1. Hanedanlık dönemi 
hravunlannm mezarlarının ■ yambaşmda, çoğunluğunda kadınlann, bir kısmında ise cücelerin 
gömülü olduğu 26 ila 328 arası mezar bulunmuştur. Bu mezarlann hravunun ölümüyle 
birlikte saraydaki gözdelerinin de öldürüldüğünü gösterdiği düşünülüyor. Eski Kralhk’m sona 
erdiği M.Ö. 2134’e kadar süren dönem boyunca Mısır toplumsal ve siyasal bakımdan diğer 
halkların etkilerinden (özellikle güneydeki halklardan ve Filistinlilerden) uzaklaştı. Gerçi Sina 
yanmadasmdaki Bedevi kabileleriyle yapılan savaşlar sayesinde bu bölgedeki zengin bakır 
yataklan krallığın eline geçti; zanaatlerinde değerli bir hammadde oluşturan sedir ağacının
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bolca bulunduğu Biblos (Lübnan) ve Nubya bölgeleriyle düzenli ilişkiler kuruldu. Ama 
iktidannı büyük ölçüde sürekli olarak düzenlemek zorunda olduklan seferlere borçlu olan . 
Mezopotamya krallının aksine, firavunun iktidannın başlıca kaynağı doğrudan doğruya Nü 
havzasında üretilen tanmsal artı-ürün ve hem bu anı-ürüne el koymaktan hem de gerekli 
setler ve sulama kanallannın bakım ve inşasından sorumlu olan bürokrasiydi. Her türlü 
otoritenin kaynağının firavun olduğu Eski Kralhk Mısır’ı tam bir “memurlar devleti” 
görünümündedir. Firavunun mutlak iktidan dinî görüşleri de belirleyen başhca unsurlardan 
biriydi. Firavun Nil’in taşkınlanna, sellere, neolitik doğal tanm yaşamını sürdüren çiftçilerin 
başhca kaygısı olan ekin telefatına karşı ilk mücadeleyi vermiş, “doğayı mağlup ederek” 
halkına, sürekli geçiminin temeli olan bereketi armağan etmiş olan güçtür. Menes’ten 
başlayarak “hayırla anılan” tüm firavunlann “büyük ve övgüye değer” işleri arasında tarihin en 
kapsamlı drenaj ve bataklık kurutma projeleri sayılır. Firavunu çevreleyen törenle, ve 
sembolizm, onunla diğer insanlar arasındaki mutlak farkı vurgulamaya yönelikti. Firavunun 
insan toplumlannda görülen en evrensel tabulardan biri olan incest (fücur: aile içi evlihk) 
tabusunu ihlal ederek, kızkardeşiyle evlenmesi, neredeyse dinî bir vecibeydi. Sıradan insanlar 
için ulaşılmaz olan ölümsüzlük, yalnızca tannnın vücud kazanması olarak tasarlanan ve IV. 
Hanedan dönemlerinden sonra Güneş-Tann’mn, yani Ra’nın oğlu olarak kabul edilen firavuna 
özgüdür. Akrabalan bile, ancak firavun onlara bunu bahşettiği takdirde, ölümsüzlüğe 
ulaşabilirler.

Eski Kralhk’ın M.Ö. 2000’lerin ortalanna kadarki ilk döneminde, bu inanışlarla tutarlı bir 
biçimde, taşradaki mezarlann sayısında bariz bir azalma görülür. Ancak büyük piramitlerin 
inşa edildiği çağ olan IV. Hanedan döneminde (M.Ö. 2575-2467) firavunun piramidinin 
çevresinde yeralan bir dizi küçük soylu mezan inşa edilmeye başladı. V. Hanedan döneminde 
(M. 2465-2323) ise, kral mezan olmayan mezarlar, artık düzenli sıralar halinde dizilmemeye 
ve sınırh bir mekâna sıkıştınimamaya başladı. Bu gelişmeler bürokrasinin önem ve 
kompozisyonundaki bir değişmeye işaret ediyordu. IV. Hanedan döneminde gerçekten yetkin 
bir merkezî idari bütünlüğe erişmiş görünmektedir. Eski Mısır’ın ilk dönemlerinde Kral ile 
memurlar arasmda bağlantıyı sağlayan bir “hükümet başı”, yani vezir yoktu. Memurlar 
kütlesinin en üst tabakalan. Krala kan ya da hısımlıkla bağh olan prenslerden oluşurdu. 
Bürokrasi içersindeki hiyerarşik yapı, firavunla akrabalık bağlannın derecesine göre oluşuyordu.
IV. Hanedan zamanında hükümet aygıtının en üst mertebesine, bir başvezirlik makamı 
getirildi. Diğer yandan zaman içersinde, bu makam da dahil olmak üzere bürokrasinin bütün 
kademeleri kral ailesine mensup olmaya kişilere de açıldı. Bu dönemden kalma yazıtlardan 
birinde, ayndedici özelliği yazı bilmek olan ve dolayısıyla “Katip” adını alan bu yeni 
bürokradardan biri şöyle övünmektedir: “Firavun beni Yukan Mısır’a Efendi ve Gözetmen 
olarak atadı... Bugüne kadar hiçbir himzetkâr bu mevkiye getirilmemişti; ama ben Yukan 
Mısır’ın Gözetmen’i olarak onu tatmin ettim... Yukan Mısır’da bana şöhret kazandıran bir 
makamı işgal ettim. Böylesi bir şey daha önce Yukan Mısır’da hiç yapılmamıştı.”

Ancak bürokrasinin çok geniş ve güçlü bir toplumsal tabaka oluşturmasına karşın, her türlü 
devlet işi “hukuken” firavunun günbegün değişebilen kararnamelerine bağh kalmaya devam 
etti. Çok karmaşık ve sınırlan kesinlikle çizilmemiş bir memurlar hiyerarşisinin bütün 
düzeyleri doğrudan kralın otoritesini temsil etmekteydiler. Bu, krahn en ufak bir ticari narh 
kararnamesini bile gerektiğinde başvezirden başlayarak en küçük bölgesel memura ya da 
katibe kadar “doğrudan” tebliğ etmesini gerektiriyordu. Dolayısıyla, bürokrasi, su yollannı, 
nehir ticaretini, vergi sistemini denetlemek gibi muazzam işlevlere sahip olmasın^ rağmen 
“kararnamelerle” yürütülen bir hükümet modelinde bir anlamda güçsüz kılınıyordu.
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Yukarıda solda. Ilışır zanaatlerinden görüntüler. En 
soldaki altın işçisi altın tartıyor, yanındaki doğramacılar 
dayanıklılık simgesi bir mezar süsünü işliyor. Yukarıda 
ortada bugünkü Deir el Medina bölgesinde bulunan 
Sennecem'in mezarında yeralan bir duvar resmi. Deir 
el Medina'daki mezarların ayırdedici özelliği, civardaki 
Luksor tapınağında çalışan zanaatkâr ve işçilere ait 
olmasıydı. Son derecede parlak duvar resimleriyle 
süslü olan kuyu mezarlar genellikle standart bir plana 
göre inşa edilmiş oluyordu. Ancak hayattaki statü 
farklarına göre bazı mezar ayrıcalıktan da 
tanınabiliyordu. M.Ö. 14. yüzyılda yaşamış ve II. 
Amenhotep, IV. Thutmosis ve III. Amenhotep 
zamanlarında tapınakta ustabaşılık yapmış olduğu 
anlaşılan Kha’nın mezarının girişinde, piramid şeklinde 
ufak bir ibadet yeri vardı. Gerek Sennecem gerekse 
Kha’nın mumyalanmış cesetlerine kanlarının mumyalan 
eşlik ediyordu. Son yıllarda röntgen ışınlarıyla yapılan 
incelemeler, mezarında duvar resimlerinin yanısıra bir 
de kendisinin ahşap bir heykeli bulunan Kha’nın 
boynunda altın bir kolyeyle birlikte mumyalanmış 
olduğunu gösterdi. Aşağıdaki resim yine Sennecem'in 
mezarından, Sennecem’in kendi mumyasını gösteriyor. 
Mumyanın üzerine eğilmiş olan ise ölülerin 
koruyucusu, köpek başlı tann Anubis.



Ancak Eski Krallık rejimi “klasik” döneminin bu özelliğini de V. Hanedanlıli. döneminin son 
yıllanndan başlayarak yitirmeye başladı. Bu dönemden kalma taşra mezarlan giderek daha 
şaşaalı ve anıtsal bir nitelik kazanmaya başladı. Taşra yöneticileri giderek kendi tarifli iktidar 
alanları olan hanedanlıklan andırmaya başladılar. Giderek hız kazanan bu eğilim sonucunda 
M.Ö. 2246-2134  yıllan arasında, hravunun iktidan tamamen sembolik bir nitelik kazandı. 
Mevkileri tamamen babadan oğula devredilebilir bir nitelik kazanmış olan taşra yöneticileri, 
çıkarları gerektirdiğinde kendi aralannda savaşmaya başlamışlardı. Bu ademi merkezîleşme 
eğiliminin sonucu olarak, M.Ö. 2134’te Eski Kralhk sona erdi ve Mısır ikiye bölündü. Sıradan 
insaniann, köylülerin. Eski Krallık döneminin başlannda, sulama kanallan ve setlerin inşa 
edilmesiyle ulaşmış olduğu hayat standardı, yaklaşık bin yıl boyunca değişmeden kalmıştı. 
İktisadi hayat doğal ürünlerin takasına ve değişimine dayalıydı. Tahıl ürünleri ve evcil 
hayvanlar üzerinden vergilendirmeye ek olarak tebaalar angarya çalışmalarla da yükümlüydüler. 
Firavunların ve bürokrasinin kışkırttığı teknik yenilikler, maddi hayattaki çeşitlilik, köy 
çevresine aşağı yukarı hiç yansımamıştı. Ancak merkezî iktidarın yıkılmasıyla birlikte, bu 
hayat standardı da tutturulamamaya başlandı. Çöl verimli topraklan işgal etmeye başladı; açlık 
yaygın bir fenomen halini aldı. İsyanlar ve mezar soygunculukları yaygınlaştı. Dönemin edebi 
kalıntılarında derin bir karamsarlık egemendir. NiFin deltasına, yani kutsal Mısır ülkesinin bir 
parçasına nüfuz eden Asyahlar’dan sözedilmektedir. (Ancak arkeolojik buluntular, sözkonusu 
olanın oldukça önemsiz birkaç yerleşme olduğunu göstermektedir.)

Ölüp Dirilen T an rı

M.Ö. 2052’de uzun bir süre boyunca devam eden çatışmalar sonucunda II. Mentuhotep, 
Mısır’ın birliğini ikinci kez sağladı. Böylece, XII. hanedanla birlikte Orta Krallık Devri açıldı. 
Bu kez merkez Theb’di. M.Ö. 1991’de idare yeniden merkezileştirildi ve prenslerin otoritesi ve 
gücü kısıtlandı. Mısır’ın savunması inşa edilen yeni kalelerle pekiştirildi. Yeni İmparatorluk 
tanrısı Amon’un mekanı Karnak’ta dev ve gösterişli tapmaklar inşa edildi. M.Ö. 1800’ler 
dolayında krallık en geniş smırlanna ve en güçlü dönemine erişti. Orta Krallık diye anılan 
bu dönemin siyasal kurumlanyla Eski Kralhk’ınkiler arasında görünürde bir süreklilik vardır 
ancak bu süreklilik, aslında tebayla hravun ve devlet aygıtının ilişkilerinde meydana gelmiş 
köklü bir değişikliği gizlemektedir. Siyasal rejimin kazandığı yeni içeriğin e ı bariz göstergesi 
dinî inanış ve ibadet biçimlerinin aldığı yeni biçimlerdir. Eski Kralhk döneminde “resmî 
ideoloji” firavunun başkentinde bulunan tapmaktaki rahipler tarahndan sistematize edilirdi. Bu 
ideolojilerden, piramid metinlerinden bilinen en eskisi, “Memfis teolojisi” adıyla anılan son 
derecede entelektüel ve gelişkin bir mitolojidir. Bu mitolojiye göre, ilk tanrı olan Ptah, evreni 
ve diğer tannian zihni (ya da yüreği) ve dili (ya da sözü) aracılığıyla yarattı. Bir tanırının 
cisimleşmesi olduğu ölçüde firavunun ortaya çıkışı da, ilk yaradılışın bir parçasıdır. Buna 
karşılık insanların, tanrı Re’nin gözyaşlarından yaradılışı mitte çok sınırlı bir yer tutar. Dahası 
sürekli olarak vurgulanan sıradan insanların hayatı ile tanniann ve firavunun eylemleri 
arasındaki mutlak farklılıktır. İnsanlar ölür, gövdeleri çürür toprağa karışır; firavunsa güneş 
kadar değişmezdir; ölünce göğe ağar; gövdesi çürümez vs. Ancak daha bu ilk dönemde bile 
piramid metinlerine, resmî ideolojinin tanımadığı ve en önemlisi Osiris olan bir tannlar 
kümesinden bahsedilir. Örneğin bir piramid metninde ölü firavuna şöyle seslenilir: “Sen, 
kendine gökte, gökteki yıldızların arasında bir yer açarsın, çünkü sen bir yıldızsın... Sen
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B arbar, Vahşi, U yg ar

Bütün eski barbar imparatorluklarının ayakta kalması
nı sağlayan temel bir iktidar tematiği vardır: toplumun 
kendisinin, üretim faaliyetinin, aile ve soy ilişkilerine 
vanncaya kadar tüm toplumsal ilişki örüntülerihin, ve 
gündelik yaşamın kendisinin bir despot tarafından ba
ğışlanmış olduğu anlayışı. Bu tematik, herşeyden önce 
smıflarüstü ve sınıflar-öncesi bir alanda işlemektedir 
ama, sadece bir “tematik”ten ibaret olduğu için, impa
ratorlukların sınıfsız toplumlan temsil ettikleri anlamına 
gelmez...

Barbar hükümdarın iktidarını kurması, ilkel köy yapı- 
lannın kan ve hısımlık bağlarına dayalı örgütlenme bi
çimlerini, sıkı sıkıya kodlanmış ittifak sistemlerini red
detmek yoluyla gerçekleştirilir. Yeni bir ittifak dayata
rak, eskiden bölgesel kültlerden birinin temsilcisi olan 
bir Tann ile İlişkisini ortaya koyarak -bir Tanrılar hiyerar
şisinin de doğmasına yol açar bu- kendi toplumsal siste
mini despotik bir biçimde oluşturur. Bu yeni ittifak siste
mi, genellikle çölleşmiş toprakiann rejimidir. İmparato
run iktidan, yok edemediği yerel köy topluluklarının 
arasındaki bölgede, boşlukta, çölde oluşuvermiştir sanki.

Çöl bir boşluk, bir yokluk ufkudur; yanında yöresinde 
vahalar, kabileler, göçebe gruplan, köy komünleri beli
rir; herbirinin kendine özgü geleneksel yaşantıian var
dır; hiç bir İmparatorun eylemiyle terkedllemeyecek, 
üretim ve toplumun sürekliliği açısından vazgeçilemez 
yaşantılar. Bu yaşantılann ortasında imparator bir ya
bancıdır; çöle ayak basmasa, kentten kente gezse bile 
onun yeri çöllerdir. İlkçağın büyük imparatorluklarının 
bozkırlarda ve çöllerle çevrili verimli arazilerde yeşer
melerinin nedeni de bu olsa gerek. Bir kent ya da bir 
köy sulak bir araziye yerleştiğinde kendini ne kadar 
rahat hissederse, İmparator da düşmanlarıyla arasına 
dev bir açıklık, bir uzam yerleştirebildiği, egemenliğini 
kentler ve köyler arasında kalan boş alanlar üzerinde 
işletebildiği ölçüde rahat eder. Çöl bir yıkıntıdır; ilkçağ 
Imparatorlannın gördükleri her yeri yıkmalarının, topra
ğı çölleştirmelerinin nedeni de budur. Bir imparatorluk 
ancak ilkel köy topluluklannm yıkıntıları üstünde kuru
lur ve kentleri yıkıp yakarak kendisini yeniden üretebilir. 
İmparator, Deleuze'ün deyişiyle bir “paranoyak"hr; sap
kınları her yerde kendisini kortej halinde takip eden 
paranoyak bir despot; Fatih ve elit sınıflardan oluşan 
orduları, despot ve bürokratları, kutsal kişi ve müritleri, 
anachoret ile keşişleri, İsa ve Aziz Pauius’u... Dünyevi 
egemenlikten göksel egemenliğe, kaba güçten içe, öz- 
benllğe yönelik şiddete, keşişliğe ve tinsel öz-disipline 
geçildiğinde aynı yapı tekrar kurulur: Mısır’ın yersel 
şiddetinden, despotluğundan kaçan Musa da çöle çeki
lir; krallığını orada oluşturur, “ portatif tapınağı”nı yeni
den kurar; halkını bir inananlar birliği ve tek bir ordu 
halinde yeniden örgütlemeye girişir. Bu, İmparatorun 
dinsel öğeleri ve şiddete dayalı egemenliği birarada 
işlettiği bir kurnazlıktır.

İlkel ve barbar imparatorluklann “durağan” yapılara 
dayandıktan, böyle bir yaklaşım çerçevesinde kolayca 
yanlışlanacaktır. Belki de “durağanlık” , ancak toplum
lann başat üretim tarzlannı değiştirerek, dönüştürecek 
“başka” bir toplumsal formasyona geçtikleri, yani ken
di sınırlarını tüketerek kendileri olmaktan çıktıkları mo
mente ilişkin olarak ortaya atılmış -Marx tarafından- ol
duğu teslim edilirse doğru bir kavramdır.

Bu egemenlik oluşturma kurnazlığının ardında yatan ' 
ister “despot” olsun ister “ peygamber” ; farklı alanlar
da farklı “krallıklar” oluşturmalanna karşın, bunlar bir
birlerine pek yakından bağlı kalırlar. Pierre Gordon’un 
belirttiği gibi “Kutsal kişi...tarıma dayalı küçük köylerde 
değil, ormanlarda yaşar; ya da Khalde efsanesindeki 
Enkidu gibi, dağa, kutsal inine çekilir. İfa ettiği işler

daha çok çobanlığa, ya da avcılığa yaraşır işlerdir, çiftçi
liğe değil. Kutsal evlilik için ona koşma yükümlülüğü, 
kadını meşrulaştıran bu tek biçim bu yüzden ipso facto 
bir dışevlilik anlamına gelir...”

DESPOTİK DİL

Despotik bir dilin varlığı, emperyal egemenliklerin ku
ruluşunda büyük bir önem taşımaktadır: Antropolog And- 
ras Zempirti, İslam dinini kabul eden Sıiğal’de, bazı 
yörelerde, animist değerlere sahip değerler dizgesine 
nasıl bir dilsel-yazıtsal egemenlik yapısının dayatılmış 
olduğunu göstermektedir; “Tannsal ya da peygamber
se! söz, yazılı ya da sözel olsun, bu yeni evrenin teme
linde yer alır; animist duanın saydamlığı yerini Arapça 
mısraların opaklığına bırakır, kelâm, gücü simgesel ve 
enkantatuar bir etkinliğin değil İlhamın hakikati tarahn
dan garantilenen formüller içinde donar kalır... Marabu’- 
nun bilimi gerçekte bir isimler, mısralar, rakamlar ve 
bunlara tekabül eden varlıklar hiyerarşisi oluşturmaya 
dayanmaktadır...” Muskayı, kutsal yazıyı ve kütüklerin 
içine kazınan kutsal işaretleri dayatan bu dönüştürme 
sistemi, despotizmin bir dayatma hareketini varsayar. 
İnancın öncelliği adı verilebilecek bir öznellik biçimi 
bu sayede oluşur. Muska, kişinin tüm bireysel işlevleri
ni, duyularını “ tıkamakla” görevlendirilir. İnanan kişi, 
muskayı eline yüzüne sürer, onunla ellerini yıkar: Gözle
ri görmemek için okur, ağzı konuşmamak için muskayı 
içer; ufak bir tılsım oyunuyla Tann’nın düzeninin içsel
leştirilmesine dayanan bu büyü tekniği, işaretin anlaşı
lamaz, öznelliğin hafsalasına sığamaz bir tarzda “ uzak
ta tutulmasına” dayandınlır; dogmaya aykırı düşse bile 
bir dinin yaygınlaşmasının ve daha ilkel dinsel biçimlere 
sahip olan halkları boyunduruğu altına almasının temel 
yordamlarından birisini oluşturur.

İlkçağ yasaları dilin bu oyununu kullanır ve aşarlar. 
Onların despot kral tarahndan yazılmış olduklannın bi
linmesi yeterlidir; kölelik yalnızca emek ürününü, ya 
da efendinin İsteğini sunmak yoluyla değil, onun dilini, 
yaşamın yeni tarzlarını, boyun eğişi getiren dilini kabul 
etmek aracılığıyla da kurulabilir; cezalandırılacak olan
lann yasanın içeriğini, gösterdiğini bilmemesi o nokta
dan sonra önemini kaybeder. Yasallığın kökeninde 
“ ussallık” adını verdiğimiz, Hegel'in “despotizmini iş
letmek için yasalann yazıldığı yazıtı toprağa gömdüren 
tiran” örneğini vererek alay ettiği bir durumu ortadan 
kaldıran “ bilen ve yargılanmaya yetkili olan özne” anla
yışı yer almaz.

Hegel'in Köle-Efendi diyalektiği İçsel bağlamışını emek 
dolayımında bulurken, Nietzsche'de bunun yerini dil 
dolayımı alır: Yalnızca “emek dolayısıyla” köleleşilmez, 
aynı zamanda “efendi”nin dili de-“yabancı” olarak be
nimsenmelidir: Ne anlama geldiği bilinmemeye mahkum 
olsa bile; bu zaten bilginin merkezi iktidarın elinde tutul
ması gerektiği ölçüde bir zorunluluktur. Dilbilimci Jean 
Nougayrol, efendi-dil Sumerce ile köle-dll Akadça ara
sındaki, fonetik alfabenin ve yazının doğuşuna götüren 
dilsel etkileşim sürecini şöyle betimliyor; Sümercede 
“a" sözcüğü su anlamına geliyor, ve kendisini temsil 
eden çivi yazısı figürü de “a” sesine gönderme yapıyor. 
Günün birinde bir Akad köle Sümer efendisine “a” 
işaretinin ne anlama geldiğini soruyor; aldığı cevap onun 
“a” , yani Sümerce “su” anlamına geldiği. Akadlı köle 
bundan sonra o kutsal, efendisinin koyduğu “a” işareti
ni “a” sesini karşılamak için kullanıyor; ancak bu işare
tin Akadça “su” anlamına gelen “ mu” seslendirmesiy
le hiç bir ilişkisi yok.

Yazılı yasa, ussal ya da tanrısal olduğundan değil, 
toplumlann gündelik yaşamının sınır kodlarını oluştur
duğu için güç ve meşruluk kazanmaktadır. Bu durum, 
eski yasa codex'lerinin, sözgelimi Hammurabi yasaları
nın açık seçik belirlemelerine, suçları ve cezaları ayrıntı
larıyla betimlemelerine saplanır kalırsak, aykın görüne

bilir. Ancak bu yasalar uyannca yargılanacak olan ben
delerin bizzat bu yasanın kaynağı konusunda bir bilisiz
lik içinde olma zorunluluğudur söz konusu olan. Fira- 
vun'un ağzından çıkanın “yasa olduğu” , kendinden baş
ka ussal bir çerçeveye gönderme yapmayan, mutlak 
inanç ve inanca dayalı içselleştirmeye, korkuyla karışık 
bir güven duygusuna dayanan bir teba olma biçimini 
varsayan, bir ussallık biçiminin hareketiyle oluşur. Yasa 
ile hükümdar arasında böylece kurulan “kişisel” bağ- 
lanh sayesinde “devrim” olasılığı, yani “ hükümdarlık” 
biçiminin ortadan kaldırılması olasılığı ortadan kalkar; 
çünkü yasanın işletilmesi, egemenin kişisel “davası” 
haline getirildiğinden bir “öcalma” edimi biçiminde or
taya çıkmaktadır; devrimin olanaksızlığının nedeni de 
işte budur; öce karşı öc almak yasallık biçimini değiştir
mez. “ Kurtuluş”tan sonra yasalar daha da genişletile
rek yeniden üretilebilir; böyle bir rejimde despotizm 
altında ezilen halkın yapabildiği bundan başka bir şey 
değildir. İşte bu yüzden bir imparatorluktan kopmak, 
hatta kendi halkına -Musa'nın ya da İsa’nın yaptığı glbi- 
yeni, göksel bir imparatorluk biçimini dayatmak, devrim 
değildir! Bu bağlamda, artık klasikleşmiş ayrımlara bir 
yenisini ekleyerek, kapitalizm öncesi toplumlara - 
bambaşka siyasal örüntülere sahip Antik Kent ve Orta
çağ toplumlan dışında- “devrimsiz toplumlar” adı ya- 
kıştınlablilr.

Yine de, belli bir açıdan bakıdığında Antik Yunan ve 
Roma toplumlan da, siyasal planda çok büyük bir farklı
lık göstermelerine karşın “devrimsiz toplumlar” arasın
da sayılabilirler. Antik Kent’in erken dönemlerindeki 
dinsel-yasal formları ele alarak bu durumu aydınlığa 
kavuşturabiliriz; Eski Yunan’da, ama özellikle Roma’da, 
bir sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için belli bir ayin 
yapılması, “dari spondes?” sorusuna “spondea” ceva
bının verilmesi söz konusuydu. Bu sözler sarfedllme- 
mişse, “sözümüz söz mü” sorusuna olumlu yanıt veril
mezse sözleşme geçersizdi; ve alacaklı alacağını hiçbir 
şekilde tahsil edemezdi. Bu “ritüel” belki de andığımız 
“ ussal olmayan” yasallık biçiminin Roma Hukuku kadar 
karmaşık ve tutarlı bir dizge içinde yansıyan kalıntıların
dan ibarettir; ancak hukuk prosedürünün. Antik kent 
toplumlarında bile yasaları temellendiren farklı bir ussal 
çerçeveye, bilinçli edime ya da “adalet duygusuna” 
gönderme yapmadığını görebilmemizi sağlar. Böyle bir 
çerçeve içinde yasaların siyasallaştırılması, bir sözleş
meye dayandıniması imkansızdır. Yasaların varlığı her 
durumda bir ilk “buyurucu”ya gönderme yapar; Lake- 
demonyalıların yasalarını koyan aslında Lykurgos değil 
Apollon, Girit yasalannı koyan Kral Minos değil Zeus’- 
tur. Oysa, Antik Yunan’da en azından "yasalara ussal 
bir dayanak arama" kaygısıyla harekete geçirilmiş bir 
siyasal tartışmanın varlığı da yadsınamaz. Yasaların 
“ kutsal" bir niteliğe sahip olmaları, belli bir noktada 
usa aykırı olarak görünmüştür. Bunları özgül bir yazın 
türünde, siyasal metinlerde sorunsallaştırılmış olarak 
bulabiliriz; gerçeklikteki varlıklarını ve işlevlerini sür
dürmeye devam etseler bile. Bu siyasal söylemi olanaklı 
kılan “devrim", kentliler arasında yapılacak bir oylama
nın, ya da “en iyiler” in düşünsel etkinliğinin “yasa 
yapma" niteliğine sahip olabilmesini getirmekteydi. Bu 
durumda bile bu yasaların “kutsailaştınlması", dine baş
vurularak uygun olup olmadıklarının öğrenilmesi gerek
mekteydi. Bizzat bu “orakle" danışma edimi bile, yasa
yı meşrulaştırmaya, yürürlüğe koymaya katkıda bulu
nan temel bir ritüeldi.

Yasa bir şarkıydı; Aristoteles, oniann yazılmadan ön
ce şarkı oidukiannı, babadan oğula geçtiklerini söyle
mektedir. “Nemo" paylaştırma, bölüştürme anlamına 
geliyordu ve, yasa anlamına gelen “ nomos”, bölüm, 
ölçü, ritm ve şarkı anlamianna doğru gitmekteydi. Titus- 
Livius da “ Lex horrendi carminis erat” sözleriyle Roma- 
lılann yasayı “carmina” (şarkı) ile özdeşleştirdiklerini 
ortaya koymaktadır.

Devletin kökenleri sorusunun yanıltıcılığı da buradan
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Şehrin yetişkin erkeklerinin mutabakatı üzerine yükselen eski krallığın aksine, askerî erdemleri yücelten 
imparatorluk rejimi, ilkel demokrasi ve tapınağın iktidarını geriletmekle kalmadı, toplumsal hayatta kadınların daha 
da statü kaybetmelerine yol açtı. Buna rağmen kadınlar ideolojik/mitolojik düzeyde de olsa, önemli bir rol 
oynamaya devam etti. III. Ur Hanedanı’nın yıkılmasından sonra M.Û.2027-1760 yıllan arasında hüküm sürmüş 
olan Mari Krallığı'nın saraylarından birinde bulunan yukarıdaki duvar resminde, kral Zimrilim, tanrıça Iştar'ın 
önünde kraliyet yemini ederek onun elinden kraliyet payesini alıyor.

doğmaktadır. Bu soruya verilen cevapların ilke olarak 
Devlet'e kendisinin dışında -ekonomik ilişkiler, mülkiyet 
rejiminin ve özel mülkiyetin gelişmesi gibi- bir “ ilk 
neden" aramak zorunda kalmalarının nedeni de budur. 
Oysa devlet aniden belirir; yeraltından çıkar ya da gök
ten iner zembille; tepeden tırnağa silahlıdır; baskı ve 
şiddet araçlarını ta baştan elinde bulundurur, ve varol
maya başladığı andan itibaren “toplumun üstünde bir 
güçtür” . Devlete yakıştırılan farklı biçimler, dönemleş- 
tlrme çabaları, devletin devrimler karşısındaki konumu 
türünden sorunsallar, onun bu niteliğini göz önüne al
madıkları ölçüde “ ilk devlet” karşısında bir “ ilk cehalet” 
örneği vermeye devam edeceklerdir. Ur kentinden, İbra
him’in gezilerinden, ya da toplumsal uzlaşmadan yola 
çıkarak devleti defalarca tanımlamak pek bir şey ver
mez; devlet “ölümsüz bir ilk model” üzerinde kendisini 
defalarca yeniden üretir, amipler gibi bölünerek, yeni 
“alanlar açarak” çoğalır. Bu yeniden üretim ile birlikte, 
yeni yasalar, yeni despotlar, yeni bürokrat kortejleri 
doğar; meşaleyi başka bir devletin bir “ ilk devlet” mo
deli üzerinde inşa edilen sürekliliğine, despotlarına ve 
askerlerine teslim edene kadar. Devlet sorusu ne kadar 
tartışılırsa, devri.n sorusu o kadar uzak kalmaya mah
kumdur.

DESPOTLUK VE DEVLET

Marksizmden başlayarak Devletin doğuşunu tartışan 
tüm çağdaş kuramların etinde, bu doğuşu betimleyecek 
en ilkel biçimler, sınıfların doğuşu çerçevesi içine soku
lan ilkçağ Mezopotamya bölgesi ve Mısır gibi devletler
dir. Öyle ki Devlet, kendi başına, sınıfsal ya da kasta 
dayalı bir egemenlik biçimini tanımlar, ve sınıflararası 
dolayımda, belirli bir dönemin ve toplumsal oluşumun 
statükosunu koruyucu en temel işlevini yerine getirir. 
Oysa “despotluk” kılığında karşımıza çıkan ilkçağ dev
letlerinin büyük bir çoğunluğu, yalnızca belli bir sınıf 
aynlığını değil, farklı sınıfsallık biçimlerinin, sınıfsız top
lulukların, çok çeşitli, karmaşık ve dağınık bir birlikteti- 
ğini de içermektedir. Sözgelimi, Mısır ya da Mezopotam
ya monarşilerinin “mutlak” egemenliği altında yaşama
ya devam eden yalnızca devlet mekanizmasının işleyişi

nin çarklarını oluşturan köylü ve köle sınıfları gibi üreti
ciler, aristokratik ya da ruhban sınıfı gibi yöneticiler 
değil, çok çeşitli bir nüfuslar bileşkesidir de: Henüz 
“devlet” aşamasına gelmeden göreceli olarak gelişkin 
egemenlik yapıları tarafından kuşatıiıveren çöl Bedevi’
leri, göçebe ve gezgin kabileler, göreceli olarak yerleşik 
kent demokrasileri vb.

Olaylar tarihi bize ilkçağ devletlerinin güçlü bir mo
narşik merkezileşmeye, belirgin bir sınıfsal yapıya sahip 
olduklarının bilgisini vermekle birlikte, gerek devlet ya
pılarını işletmenin, gerekse çok farklı toplumsal meka
nizmaların varlığıyla başedebilmenin ilkçağ monarkları 
açısından ne gibi sorunlar yaratmış olduğuna dair ancak 
bölük pörçük bir anlayış vermektedir. Öyle ki, çok kısa 
bir tarihsel dönemde, belli bir coğrafi mekanda son 
derece karmaşık devlet ve iktidar biçimlerini, toplumsal 
sınıfları bulabiliriz. Sözgelimi, altın çağını Antik Yunan 
döneminde yaşamış olan, ve Rönesans döneminde ikin
ci baharını yaşayacak olan Kent-Devletler, çok farklı 
oluşma ve kaynaklardan geçerek, ilkçağ toplumlannın 
temel biçimlerinden birini oluştururlar. Kent yaşamı, 
Mezopotamya’da ve belli bir ölçüde Mısır'da aynı za
manda bir devlet yapısının varlığını da içerir. Ticari ya
şamın gelişmesiyle birlikte, Kent duvarlarının hemen 
ötesinde köy topluluklarıyla, hatta çobanıl göçebe ka
vimlerle ve gruplarla da karşılaşabiliriz. Yunan öncesi 
kent-devletler, doğu despotik toplumlannın ve impara
torluklarının hemen hepsinde karşımıza çıkar. Bunların 
oluşumunda temel modellerden biri, tarımsal komüno- 
teierin ticari bağlantıların sıklığı ve güvenlik ihtiyacı, 
ama her şeyden önemlisi, monarkların birleştirici gücü 
ve otoritesi altında bir araya gelmeleriydi. Bu kentler, 
aralarında çoğu zaman düşmanca ilişkiler olsa da birbir
lerini kopyeleyen bir biçim taşımaktaydılar: hemen hep
sinin, tarihsel dönemin damgasını taşıyan sınıf ve kast 
sistemleri, bir yönetici ve ruhban sınıfı, bir monarkı 
vardı. Bazı durumlarda bir monark ya da hanedan belli 
bir kentten çıkarak diğer kentler, ve feodal beylikler 
üzerinde egemenliğini kabul ettirmekte, ve bildiğimiz 
ilkçağ Devletlerinin temellerini atmaktaydı: bir yere ka
dar Eski Mısır, Sümer ve Babil krallıklan, Yahudi krallığı.

Hitit krallığı vb. Yine de, büyük doğu krallıklannın mer
kezi, belli kentlerdi: Sümer’lerde dönemsel olarak Urga 
ve Lagaş, Mısır’da Memfis, Babil’de Babilon, Asur krallı
ğında ise Nineveh gibi...

Henri Frankfort’un gözlemlediği gibi, Mısır devleti ile 
Mezopotamya krallıklarının kurdukları devletler arasın
da neredeyse ilkçağ için iki ayrı model oluşturmayı ge
rekli kılacak önemli bir farklılık vardır. Mezopotamya 
krallıkları, birbirlerinden ayrı, çoğu zaman sürekli tica
ret, ama bir ölçüde de savaş ilişkileriyle birbirlerinin 
karşısına çıkan, kırsal ve tarımsal köy topluluklarıyla, 
giderek göçebe kabilelerle çevrelenmiş surlarla çevrili 
ve kendi “ bencil” çıkarlannı güden kent topiuluklann- 
dan oluşmaktaydılar. Buna karşın Mısır krallığı her şey
den önce merkezi bir iktidar gereksinimine sahne ol
muştu. Birliğin Aşağı Mısır ve Yukan Mısır’ın aynimasıy- 
la bozulduğu dönemlerde tüm Mısır toplumu iktisadi 
ve toplumsal bir bunalımlar zincirinin pençesine düşü
yor, bu durum bir hanedan tarafından birlik yeniden 
sağlanıncaya kadar devam ediyordu. Mısır ve Mezopo
tamya devletleri arasındaki bu özgül farklılıkların neden
leri üzerinde durmak gerekir. Bu, modern çağlarda bile 
tüm devlet yapılarını taşıyan bürokratik mekanizmaların 
işlev ve hükmetme biçimleri üzerinde yapılacak bir tar
tışmanın genel çerçevesini de oluşturacaktır. İmpara
torluk, genişliği ve heterojen, birbirlerine organik olarak 
bağlı bulunmayan farklı toplumsal biçimleri ve yapıları 
bünyesinde toplayan devsel bir yapıdır. Modern hetero
jen devletlerden federal bir yapılaşmaya sahip olmama
sıyla ayrılır. Genellikle merkezi otorite, kalabalık bir bü
rokratlar/rahipler sınıfı aracılığıyla ayakta tutulur. Witt- 
fogel’in “ azalan denetim yasası” adını verdiği bir ilke 
uyannca içte kan ve hısımlık bağlanyla, mübadelenin 
yokluğuyla tanımlanmış, dışta ise vergilendirilmiş, mü
badele süreçleri içine dahil olmuş, birbirlerine kervanlar 
ve ticaret yollan aracılığıyla bağlanmış, kısacası “ fiidro- 
ilk toplumlar” adı verilen devlet biçimlerine entegre 
olmuş köy, hatta kent toplulukları, değişen biçimlerde 
bu yarı coğrafi, yan dinsel hükümranlık gövdesine ek
lemlenirler. Despotik yasayı kabul etmeye karşı dire
nenler, özellikle fiilen denetlenebilen uzamın kenarlann- 
da, uzaklannda yer alanlar belli bir anlamda bağımsızlık- 
lannı sürdürürlerken, despotik devletlerin yıkılışından 
sonra, ticari mübadele şebekeleriyle yeniden biraraya 
getirildiklerinde “eşitsiz gelişim”in içkin temellerini oluş
turacak oian bu “despotizm” yasasından mağdur duru
ma düşerler. Bu açıdan, ilkçağ coğrafi bölgeleri ve dev
letleri arasındaki fiziksel, territoriyal ve iktisadi farklılık
ların yanında, siyasal mekanın kuruluşu açısındaki fark- 
lılıklann da oynadığı büyük tarihsel rolü ele almak gere
kiyor. Arkeolojik veriler ve Kutsal kitap gibi yerel belge
ler dışında doğu uygarlıktan açısından en çok kullanılan 
kaynaklan oluşturan Yunan siyaset ve tarih yazıcılarının 
doğuya bakışlanndaki çelişkili görünüm bu durumdan 
ileri gelmekte olabilir: Siyasal ufku “polis”le sınırlı olan, 
bunun ötesinde barbarlardan başka pek birşey göreme
yen Aristoteles’in Babil’i bir Devletten çok bir “ ulus”a 
benzetmesi, bu kentin, sürekli bir biçimde İran ve Hin
distan'a kadar uzanan kervan ve ticaret yollan trafiğinin 
göbeğinde bulunmasına, üretimin ağırlıkla kenti çevre
leyen tarıma açılmış arazide gerçekleşmesine, ve bir 
anda Doğu’dan gelsin, Batı'dan gelsin bir barbar hü
kümdarın saldırısına karşı cevap verebilecek bir güçte 
olmamasına dayanmaktaydı. Oysa Aristoteles, çok geç
meden kendi öğrencisi Büyük İskender'in Doğu kıtasına 
açtığı büyük seferin. Yunanlılar için bir öç ve köle alma 
savaşı, MakedonyalI hükümdar içinse despotik bir güç 
gösterisiyle karışık bir simülakra egemenliği (Doğu'nun 
yapılarını taklit ederek) anlamına gelen bir savaş orta
mında siyasal toplumun meta dolaşımının genelleşme
si, pek beğenilmese de Antik Kent'in sürekliliğini sağla
yan demokrasinin çöküşü, denetlenemez toplumsal ikti
dar biçimlerinin ve yeni sınıfların doğuşu karşısında 
yıkılıp gittiğini görecekti.

ULUS BAKER
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İ.Ö. 1700 ile 1400 yılları 
ve Babil

M.Ö. 1700-1400’e
kadar Mısır ve Babil: M.Ö. 1720'den 1550'ye kadar, 
yaklaşık iki yüzyıl boyuryca, Hiksos'ların (yabancıların) 

egemenliği altında olan Mısır, Yeni İmparatorluk 
döneminde Firavun Thutmosis'le birlikte dünyanın 

birinci gücü durumuna geldi. Aynı dönemde Babil, 
Hamurabi’nin önderliğinde yükselme devrini yaşıyordu. 

Ancak Babil, M.Ö. 1590'lara gelindiğinde, art arda 
gelen Hitit fetihleri yüzünden çökecekti. ■ lliryalıların 

M.Ö. 1200 civarındaki göçlerine kadar Hitit neredeyse 
Anadolu’da ve bunun da ötesinde tüm Akdeniz 

çevresinde ve Yakın Doğu’da hakimiyetini koruyacak 
ve buraların sürekli Hitit fetihleriyle altüst olmalarına

yol açacaktı.

Osiris’e yukardan bakarsın, sen ölülere hükmedersin, sen kendini onlardan ayrı tutarsın, sen 
onlardan biri değilsin”. Başka bazı metinlerde Osiris’e duyulan düşmanhk çok daha saldırgan 
terimlerle dile getirilir; Osiris’in ölü bir tanrı olduğu, katledilip sulara atılmış olduğu iddia 
edilir. Ancak bunlara karşın, yine Eski Krallık metinlerinde Osiris tohumla, Nil’le ve bereketle 
özdeşleştirilir. Memfis teolojisini izleyen Heliopolis teolojisinde ise Osiris’in tanrısallığı,
“kerhen” de olsa kabul edildi. Mısır tapınaklarındaKi bilginler yılı 360 güne bölmüşler ve bu 
bölümlemenin 5 “artık” güne yol açtığının da farkına varmışlardı. Mitolojiye göre, resmî 
ideolojinin tanıdığı 9 tanrının dışında kalan Osiris ve dört kardeşi, bu artık ve ayrıksı 
günlerde yaratılmıştı.

Eski Krallık döneminde Re ve temsilcisi hakkındaki inanışlar ve onlara ibadet etme biçimleri, 
piramid metinlerinde son derecede ayrıntılı bir biçimde betimlenmişti. Ancak aynı dönem 
belgelerinde yer yer sözü edilen Osiris hakkında benzer bilgiler mevcut değildir. Ancak bu 
dönemde köylerde, başkentte firavuna, eyaletlerdeyse onun atadığı memurlara bağlı olarak 
faaliyet gösteren tapmaklardaki dinî hayattan tamamen bağımsız bir dinî hayatın 
sürdürülmekte olduğu biliniyor. Bu ayinlerin merkezinde yerel büyücüler ve yağmur duası, 
kurban kesme gibi bereket ayinleri yerlalıyordu. Osiris inanışının köklerini bu yerel ve kırsal 
gelenekte bulduğu düşünülüyor. Orta ve Yeni Krallık döneminden kalma metinlerde Osiris, bir 
zamanlar halkına ekip biçmeyi öğreten bir kral, karısı İsis ise bü>mk bir büyücü olarak tarif 
ediliyor. Bu inanışa göre, başlangıçtan beri tannnın cisimleşmesi olan firavunun aksine, Osiris, 
başlangıçta bir insandı. Kardeşi Set onu bir entrika sonucu öldürmüş, karısı, “büyücü” İsis 
onun cesediyle seviştikten sonra Horus’u doğurmuş, Horus ise Set’i yenilgiye uğrattıktan sonra 
Osiris’i diriltmişti: “Osiris! bak! Osiris! dinle! Kalk! Yeniden yaşa! (...) Osiris! sen gitmiştin, 
ama geri döndün; uyumuştun, ama uyandın; ölmüştün, ama yeniden yaşıyorsun!”. Nasıl 
Re/firavun tanrısallaştınimış bir rahip/askerse, tohumun toprağa düşüp, büyü ve emek sonucu 
ürün olarak geri dönmesini temsil eden Osiris de tannsallaştırılmış bir köylüdür. İktidarını 
değişmezlikten, ölümsüzlükten alan Re’nin aksine Osiris’in iktidannın kaynağı mevsimlerin,
Nil’in taşkınlannm ve hayatla ölümün sürekliliğidir. Osiris’in bereketle, tarımla, köylülükle 
ilişkisini Orta Kralhk döneminden kalma bir metin çarpıcı bir şekilde dile getirir: “Yaşasam 
da ölsem de, ben Osiris’im; sana giriyor sen de yeniden görünüyorum. Tanrılar bende 
yaşıyor, çünkü ben Kutsal Olanlar’ı besleyen mısırda yaşıyor ve büyüyorum. Dünyayı 
kaplıyorum; yaşasam da ölsem de arpa benim. Yokedilmem. Düzene girdim... Düzenin efendisi 
oldum, düzende zuhur ediyorum”. Kuşkusuz Eski Kralhk teolojileriyle Osiris inanışı arasında 
ortak yönler de vardı. Örneğin, firavunun kızkardeşi ile evlenmesini çağnştıracak bir biçimde 
Osiris’in kansı isis, aynı zamanda onun kızkardeşi olarak da temsil ediliyordu. Bu ortak 
yönler Orta Kralhk döneminde Osiris inancının resmî ideoloji olarak benimsenmesini 
kolaylaştırmış olmalı. Kargaşa, açlık ve mezar soygunculuğunun hüküm sürdüğü I. Ara 
Dönemde, önce soyluların daha sonra sıradan insanlann tabutlanna piramid metinleri kopya 
edilmeye başlandı. Daha da önemlisi, piramid merinlerine oranla kırsal tabut metinleri 
Osiris’den çok daha sık olarak sözetmeye başladı. Artık firavunlann kendilerini Osiris’in oğlu 
Horus’un cisimleşmesi olarak tanıtıyordu; Osiris inanışının resmî idoloji halini aldığı bu 
dönemde, tapınaklar sıradan insanlara da hizmet vermeye başladı; Mezopotamya’da olduğu gibi 
Mısır’da da bir tür “para ekonomisi” yaygınlaştı; aile karşılığını ödeyebildiği takdirde artık 
herkesin cesedi mumyalanabiliyordu. Ancak Re’nin temsil ettiği firavun ve memurları 
tarafından sağlanan devletin düzeniyle, Osiris’in temsil ettiği köylüler tarafından sağlanan 
maddî hayatın düzeni arasındaki gerilim henüz Mısır tarihindeki nihai çözümüne ulaşmamıştı. 
M.Ö. 1788’den sonra, XIII. hanedan döneminin sonunda siyasal karışıklıklar başgösterdi ve
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uevieiin uoguşu

ölümden sonra ne olacağı endişesi ve hayatta 
angarya yükümlülüğü, sıradan Mısırlının gündelik 
hayatını dolduran başlıca iki tasaydı. Orta Krallık 

döneminde sıradan bir köylünün yılının 3 ayı, firavun 
için çatışarak geçerdi. "Cevap vermek" anlamına 

gelen usheb fiilinden türetilmiş ushabti adıyta anılan 
bebekler, Mısır kültürünün, hem ölüm endişesini hem 

angarya derdini birden ifade eden unsurlarından 
biriydi. Ushabti 7er ölüyle biriikte gömülür, kimi zaman 

da yanlarına şöyle bir dua bırakılırdı: “ Ey Ushabti! 
Eğer öiüier ülkesinde yapılması gereken ve bana 

tevdi edilmiş bir iş için çağrılacak olursam- tarlalarının 
ekimiyle, ekilebilir toprakların sulanmasıyla ya da doğu 

kıyısında batı kıyısına taş taşınmasıyla ilgili olarak 
herhangi biri başıma dert açacak olursa, de ki ona- 

Ben yapacağım. Ben buradayım. Onun adına ben 
cevap vereceğim!”  Aşağıda Yeni Krallık dönemine ait 
bir mezar. Bu mezardan, her gün için birer tane ve 
her on işçi için de bir kâhya olmak üzere tam 401 

tane ushabti çıkarılmıştı. Yukarıda ise bu tür sorunian 
olmayan bir cesedin mezan. Mısır’daki en eski 

piramid tarzı olan ve bariz bir Mezopotamya etkisi 
taşıyan Basamaklı Piramit.

Mısır tarihinin en esrarengiz dönemi başlamış oldu. Bunu, M.Ö. 1674’te Mısır’ın ilk kez 
yabancı bir istilaya maruz kalması izledi. Mısırlıların sahip olmadığı atlı hafif savaş 
arabalanna sahip olan Hiksoslann, güneye doğru nüfuz etmekte olan Hint-Avrupahlann yol 
açtığı ilk “halklann hareketi”nden etkilenmiş. Huni ve Sami kabilelerinden oluştuklan tahmin 
edilmektedir. Hiksos adının bu halklardan çok oniann üst sımflanna yakıştınimış olmasından, 
bu topluluklann önemli bir toplumsal karmaşıklığa ve gelişmişliğe sahip olduklan kabul 
edilebilir. Zaten Mısır kadar dev bir toplumu denetimleri altına alabilme becerisi göstermeleri 
de bu nitehklerini teyit etmektedir.

Ancak işgal, ilkçağ ölçülerine göre uzun sürmedi. M.Ö. 1570’de Hiksoslann Amosis tarahndan 
Filistin’e doğru kovulmalanyla Yeni Kralhk ya da daha doğru bir deyişle İmparatorluk dönemi 
başlamış oldu. Bu dönemde siyasal rejimi giderek Mezopotamya ve Anadolu’nun askerî 
imparatorluklanna daha çok benzemeye başlayan Mısır, kısa sûrede, bronz çağının sonunda 
Akdeniz’de kurulan güçler dengesinin aslî unsurlanndan biri haline geldi. Amosis’in XVIII. 
Hanedan’daki ardıllanmn cezalandırma seferlerini M.Ö. 1501-1480 arasında hüküm süren 
kraliçe Hatşeput dönemindeki ticarî seferler izledi. Bu dönem Mısır yayılmasının doruk 
noktasına ulaştığı yıllar oldu. Asya’da Pırat kıyılanna, Nubia’da ise üçüncü çağlayana kadar 
erişen seferler düzenlendi. Artık firavunlar da, tapmaktan nisbeten bağımsızlaşmış bir 
zanaatkârlar kesiminin hammade ihtiyacım ve giderek düzenli bir orduyu andıran ordunun 
bronz ihtiyacını gözetiyorlardı. Kraliçe’nin (büyük bir ihtimalle cinayet sonucu) ölümünden 
sonra kocası, III. Thutmosis unvanıyla tahta geçti. Onun döneminde Mısır en büyük arazi 
genişliğine ulaşarak Fırat’tan Nil’in dördüncü çağlayanına kadar büyüdü; Fenike ve Filistin 
tümüyle Mısırh’ların eline geçti; kuzeyde Mitanni devletiyle komşu olundu.

Bu gelişmeler ideolojik düzeye ve siyasal rejimin içeriğine yansımakta gecikmedi. Re ile 
birlikte anılmaya yeni bir güneş tann, Amon resmî ideolojinin merkezine yerleşti. M.Ö. 
1373-1350 yıllannda hüküm süren IV; Amenohs, tapmaklann gücünü neredeyse tamamen 
ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi reforma girişti. Aton adıyla yeni bir güneş tann ihdas 
eden firavun adını değiştirerek Ahenaton (“Aton’a hizmet eden”) adını aldı ve diğer bütün 
tanniann yerine sadece Aton’a ibadeti geçerli kılmaya çalışarak bir tûr tektanncılığm 
temellerini attı. Diğer yandan imparatorluğun başkentini Teb’defı Amama'ya taşıdı ve başta 
burası ve Kamak’ta olmak üzere geniş bir imar faaliyeti. başlattı. Tıpkı Mezopotamya’da 
olduğu gibi Yeni Krallık döneminde Mısır’da da sefer ve fetihlerin yaygınlaşması, nüfusun 
daha geniş kesimlerinin içersine çekilmesi sonucunu doğurdu. Toprak ilk kez alınıp satılabilir 
bir meta halini aldı. Yine Mezopotamya’da olduğu gibi Mısır’da da, ticaretin bu şekilde 
yaygınlaşması, köy cemaatinin geleneksel komünal mülkiyet anlayışı toprak üzerinde tapmak 
mülkiyeti şeklinde temsil eden rahiplerin çıkarlanyla çelişiyor ve bu çelişki siyasal düzeye 
kraliyet-tapmak ikiliği olarak yansıyordu. Ancak bu dönemde kraliyetin tapınaktan tamamen 
bağımsızlaşıp iktidannı pekiştirmesi mümkün olmadı. Ahenaton’un ölümünden sonra Aton 
ibadeti ile birlikte yeni başkent Amarna da terkedildi. Rahipler bu dönemde Mısır’ın resmî 
ideolojisine nihai biçimini verdiler. Artık Re’nin kendisi mumyalanmış Osiris olarak temsil 
ediliyor, ondan “birleştirilmiş tek” diye sözediliyordu. İmparatorluk Mısır’ı deniz halkiannın ve 
demirin açacağı yeni çağa, bu formülün temsil ettiği askerî gücün sahibi firavunla popüler 
geleneklerin taşıyıcısı tapmaklann ittifakından oluşan ve istikrar kazanmış bir siyasal rejimle 
girdi.



A naerk il Toplum lar ve  
O nlann B asan ları

Anaerkil toplumlar lıakkındaki tartışmalar 19. yüzyıl 
Ortalarında başladı. Bu tartışmalar Orta Avrupa ile Ku
zey Amerika’da cereyan eden derin toplumsal değişim
lerin bir neticesiydi: Sömürge çağında Fransa, İngiltere, 
ABD, Hollanda ve -yüzyılın sonuna doğru- Almanya’daki 
insanlar kendiierinkinden birçok bakımdan farklı kültür
lerle karşı karşıya kaldılar.

Metropoldeki insanları en çok şaşırtan konulardan 
biri, bazı toplumlarda kadınların “ iktidar” anlamına ge
len konumlarda olmalarıydı. Sömürgeci toplumlarda ke
sinlikle erkeklere ait oiarak bilinen alanlardan birçoğu
nun, o toplumlarda kadınlara ait olması alışılagelmiş 
düşünce tarzlarına ters düşüyordu. Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da hakim olan anlayış - yani erkek ve kadın 
arasındaki işbölümünü "doğal” , biyolojik nedenlere da
yatan anlayış, bu keşiflerle sarsıldı. Ataerkiliiğin en katı 
savunucuları bile, başka toplumlarda kadınların siyasi, 
sosyal ve dini yapılarda önder konumda olabileceğini 
ve kadınların bu konumun altından kalkabileceğini gör
mek zorunda kaldılar. O toplumlarda kadınların aile ve 
aşiret reisi olabildiğini, ayrıca ekonomik olarak da er
keklerden çok daha güçlü bir durumda olabildiklerini 
gördüler.

Bu “dehşet” keşifden hareket ederek, Avrupa tarihi, 
cinslerin iş bölümü açısından yeniden incelenmeye baş
landı. Bu incelemeler sonucunda, ataerkiliiğin bir biyo
lojik gerçeğin sosyal ifadesinden çok, Avrupa’nın yakın 
tarihinin bir ürünü olduğu ortaya çıktı.

Bu yeni düşünceler, sanayileşme ile birlikte başlayan 
20. yüzyılda ’20'lerden ’70’lere kadar birçok malzemenin 
büyük ölçüde etkiledi. Sermaye ve emek arasındaki çe
lişki entelektüel tartışmalara da yansıdı; ve her iki tara
fın da ideolojik modellere büyük ihtiyacı vardı.

Bu tartışmada sosyalistler bütün insanların eşitliğinin 
yanında özellikle kadınların ataerkiliiğin kendilerine da
yattığı konumlarından kurtulmasını talep ettiler. Bu ko
nuda aynı dönemde ortaya çıkan ve pratikte özellikle 
kadınların eğitim ve iş haklarını talep ederken teoride, 
kadınların ekonomik bağımsızlığını temel alan kadın ha
reketi ile birleştiler. Sosyalist kampta, Friedrich Engels 
“kadının kurtuluşunun insanlığın kurtuluşu ile eş anla
ma geldiği”ni vurgulayarak kadın ve erkeğin tamamen 
eşit olduğu bir “ İlk Toplum” teorisini geliştirdi. Bu top
luma “anahukuku” toplumu adını verdi; o toplumda 
da bir işbölümü sözkonusuydu, ama her iki cinsin de 
yer aldığı alanlara eşit değer biçiliyordu. Çocuklar sade
ce analarına ait olarak görünüyordu çünkü, o toplumda 
evlilik gibi bir yapı, ya da “babalık” gibi bir olgu bilinmi
yordu. Bu toplumu tanımlayan “anahukulfu” kavramı 
ananın kan bağına göre düzenlenen aile ve aşiret yapıia- 
nndan meydana geliyordu.

Engels’in teorisine göre, kadınların toplum içindeki 
yüksek statüsü, ancak özei mülkiyetin ortaya çıkması 
ve “ilk-komünist” olarak algıladığı yapıların bozulma
sıyla beraber kayboluyordu.

Evlilik, erkek elinde bulunan özel mülkiyeti gene er
keklere miras bırakabilmek için icad edildi. Böylelikle 
kadın, tarihin ilk kölesi durumuna düştü ve “anahuku- 
ku”nun devrilmesi ile beraber sınıfsız toplumun da so
nu geldi. Bu toplumu sınıflı toplum izledi. Kadının kurtu
luşundan da ancak yine sosyalist hareket içinde söz 
edildi. Kadınlar ancak sosyalist devrimden sonra kurtu
luşa kavuşacaklardı. Engels’in teorisi başlıca iki bilim 
adamının araştırmalarına dayanıyor. Bu ikisi anaerkiiiiği 
bilime kazandırdılar. İkisinden biri Anahukuku Üzeri

ne adlı eseriyle insan toplumunun gelişme teorileri
nin geliştirilmesinde en çok itimat edilen Johan 
Bachofen idi. Bachofen uzaklarda olan çeşitli ülkelerin 
halkları hakkındaki raporları Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Batı Asya'nın eski tarihi ile ilgili kendi araştırmalarıyla 
birleştirdi: Bulunan en eski “yazılı” dokümanları ve 
antik mitleri analiz ederek, merkezinde “ana-kadın” bu
lunan bir toplum imajını kurdu. Bu toplumda ne evlilik 
olgusu ne de ahlaki kurallar vardı. İnsanlar kendi dürtü
lerinin köleleri olarak yaşıyorlardı bu imajda. Bir 
“ ahlakın” tek belirtisi oiarak, Bachofen insanların dinî 
duyguları ve dine bağlılığını gösteriyor. Dine bağlılık 
Bachofen’e göre kadının doğasında yatan birşeydir ve 
bu yüzden kadının toplumdaki zaten üstün yeri dinsel 
bir anlamla da bütünleşiyordu.

Kadın bütün hayatın yaratıcısı olarak görünür, topra
ğın yaratıcı gücüyle eşdeğerdir, kadın kendisi topraktır. 
Bu insanlık tarihinin ilk dönemine Bachofen, “Heterizm” 
adını veriyor.

(Kadının isteği üzerinde) evliliğin ortaya çıkmasıyla 
birlikte bu yukarıda bahsettiğimiz dönemi “evlilik 
Gynaikokrati” (kadının iktidarı) izliyor. Bu yapı. Küçük 
Asya, Yunanistan, Sparta ve Etruskya’da kurulan ilk 
gelişmiş toplumlarda bulunuyordu. Bu güçlü kadınlar 
ile cesur erkeklerin çağı idi: “ Kadın egemenliği, kadına 
tapma her zaman ‘şövalye bilinci’ ile beraber görünü
yor. Düşmanı korkusuzca karşılamak ve kadınlara hiz
met etmek genç ve güçlü halklar için ayrılmaz bir bütün
lük anlamma geliyor.’' (Bachofen, Anahukuku)

Her iki evrede “ madde”nin egemenliğinin geçerli ol
duğu ve “doğa”yı temsil eden kadının damgasını vur

duğu evrelerdir. Buna karşılık “aklı” (intellekt) erkeğe 
ait kavram olarak gösteriyor. Atahukukunun anahuku- 
kunu yenmesi, aile ve aşiret yapılarında erkek soyunun 
etkili olması, tanrıların tanrıçaları yenmesi (Pantheon 
miti burada bir toplumsal gerçeği yansıtmaktadır) Bac
hofen’e göre akim vücudu yenmesi anlamına geliyor. 
Sosyal/siyasi yapılar açısından anahukuku bütün insan
ların eşitliğini, atahukuku ise gelişmiş sınıflı toplumu 
simgeliyor.

Bachofen’ın kendisi Basel kentinin önde gelen büyük 
burjuva ailelerinden birisinin mensubu olduğu için, bu 
teori ile kendi toplumsal konumunu da, kendi çağının 
sınıf ve cinsel ayrıcalığını da savunuyor. Engels’in da
yandığı ikinci bilim adamı ise insanların sosyal örgütlen
mesinin tarihi hakkında en önemli eserlerden biri olan 
Ancient Society (Antik Toplum) adlı kitabın yazarı, 
Lewis Henry Morgan idi. Morgan’a göre insanlık, tarih
te, her birisinde belli ekonomik yapılar ve cinsel iş
bölümü oian 6 aşamadan geçti: İnsanlık tarihinin baş
langıcında her iki cins eşit ve serbestti. Evlilik yoktu 
ve soy anaya göre belirtiliyordu. Daha sonraki bir dö
nemde “grup evlilik” diye bir olgu ortaya çıktı, yani 
belli bir akrabalık çerçevesine giren bütün erkekler o 
çerçeveye giren bütün kadınların kocaları sayılıyordu. 
Bu yapıda da soy kadına göre belirtildi. Toplumsal iş
bölümünün, iktidar yapılarının ve toplumsal zenginliğin 
eşitsiz dağılmasının gelişmesiyle birlikte iki cinsin ilişki 
yapısı da değişti. Evliliğin ortaya çıkması ve onunla 
beraber kadına “sadakaf’i dayatması, Morgan için de 
ataerkil toplumun başlangıcıydı.

Anaerkil toplumun şekli hakkındaki bilimsel tartışma

Kadın ve erkeğin ayn birer ‘cins’ olarak görülmediğini, birbirinin parçası olarak kabul edildiğini düşûndürten bu 
tarih öncesi heykeller Romanya yakınlarında bulunmuş. Evliliğin ve evlilik hukukunun kadını, nasıl da toplumsal 
statüde geri bıraktığına dair, ataerkiliiğin artık tartışılamaz ve toplumsal örgütlenme açısından toplumun temel 
taşı olduğu eski çağ toplumlarından biri de Asur’du. Alttaki Asur Yasası, erdemli kadın ve erdemsiz kadın 
ayrımını da belirterek kadının biçimsel olarak nasıl davranacağını belirliyor: “ İster evli kadınlar, ister dul kadınlar, 
veya Asurlu kadınlar olsun sokağa çıkarlarken başlarını açmamış olacaklardır. Adamın (bey) kızlan ... ya bir şal, 
ya bir giysi veya bir gulinu (giysi) ile örtülü olmalıdır. Başlan açık olmayacaktır. ... (belki evin içinde?) 
örtünmeyecekler, yalnız olarak sokağa gittiklerinde örtüneceklerdir. Sahibi ile sokağa giden esirtu’lar (cariye?) 
örtülüdürler. (...) Kocaya varmamış olanlann sokakta başlan açıktır, örtünmemelidirler. Fahişe örtülü değildir, başı 
açıktır. Örtülü bir fahişeyi gören olursa, onu tutuklayacak, şahitler çıkaracak, saray mahkemesine onu götürecek, 
ziynetlerini almayacaklar, onu yakalayan elbisesini alacaktır. Ona elli sopa vuracaklar, başına zift dökecekler (...) 
Kadın esireler örtünmeyecekler, örtülü esireyi gören, yakalıyacak ve onu saray mahkemesine götürecektir. 
Kulaklarını kesecekler. Onu yakalayan elbisesini alacaktır (...)’’
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20. yüzyılın ’20'lerine kadar süren bir “ideoloji savaşı”nı 
olmasına rağmen tamamen durmuştu. ’70’lerde ABD 
ile Avrupa'daki kadın hareketi bu konuyu yeniden gün
deme getirdi. Ataerkelliğin evrenselliğini reddedip ve 
onun “ insanlığın temel yapısı” olarak gösterilmesinden 
gelen meşruiyetini zedelemek amacıyla yepyeni bir bi
lim dalı ortaya çıktı; feminist bilim. Bu bilim dalı 
"eskilerin” eserlerini dikkate almakla birlikte daha çok 
etnoloji, arkeoloji ve tarih araştırmalarının getirdiği yeni 
bilgilere dayandı. En azından Avrupa bölgesi ile ilgili 
(diğer bölgelerle ilgili fıenüz kesin veriler mevcut değil) 
“homo sapiens"in ortaya çıkışından taş devrinin sonu
na kadar uzanan bir dönemde kadınların egemen oldu
ğu ortak bir kültürün varlığının bazı delilleri bulundu. 
Bu toplum küçük göçebe gruplardan oluşuyordu, iktidar 
yapıları yoktu ve birkaç iş aletinin dışında özel mülkiyet 
de yoktu.

Beslenme kaynağı kadınlar tarafından toplanan otlar
dan oluşuyordu. Erkekler arasıra avcı olarak topluluğun 
beslenmesine katkıda bulunuyorlardı. Sosyal ve “din" 
alanında yaratıcı güç ile eş anlamlı olan kadının gene 
egemenliği vardı. Tarıma geçtikten sonra da kadının 
egemenliği devam etti. Zaten bitkilerin yetiştirilmesi, 
inek, domuz gibi hayvanların beslenmesi, seramiğin ve 
dokumacılığın geliştirilmesi kadına ait görevler idi.

Dinî alanda kadın “diğer dünya" metafiziği ile eş 
anlamlıydı. Neolitik dönemde Avrupa'nın hemen her böl
gesinde üretilen tanrıça heykelleri bunun bir belirtisiydi. 
O çağda yaşayan İnsanlar sadece tanrıça heykellerini 
yapıyorlardı. Hiçbir “tanrı heykeli” bulunmadı.

Mısır, Türkiye ve Akdeniz adalarındaki erken kent kül
türlerinde bu eğilim devam ediyordu. Bu “gelişmiş" 
anaerkil toplumlarda bir toplumsal işbölümünün ilk be
lirtilerine rastlamak mümkündür. Bütün insanların eşitli
ği hâlâ ağır basıyordu. O toplumlann ekonomik temeli 
tanm ve hayvancılık idi. Ticaret ve zanaatlar gittikçe 
önem kazanıyorlardı.

Bu toplumlarda egemen olan ideoloji hayat ve ölüme 
hakim bir “büyük tannça" ideolojisi idi. Mısır, Filistin 
ve Suriye’de bu tanrıça “ Büyük Geyik", Çatal Höyük'te 
dişi leopar, Mısır'da dişi aslan olarak ve başka ülkelerde 
yılan, an ve başka sembolik anlamı taşıyan hayvanlarla 
birlikte gösteriliyordu.

Bu gelişmiş anaerkil toplumlann çöküşü her yerde 
aynı zamanda olmadı. Çöküşün nedenleri de farklıydı. 
Bazen toplumsal zenginliğin artması sınıfların oluşması
na ve aynı zamanda bir kadın/erkek aynmının ortaya 
çıkmasına neden oldu, bazen de ataerkil sistemlerle 
ticari ilişkiler, değişimlerin nedenini teşkil etti. Ayrıca, 
birçok anaerkil toplum sürekli ilerleyen ataerkil “göçebe- 
savaşçı" halklara savaş sırasında yenildi. Bu süreçte, 
yani anaerkil ve ataerkil toplumlar arasındaki bir evrede, 
“amazon savaşlan" diye anılan ve anaerkil toplumun 
bazı kesimlerinin kadın taburları halinde sürdürdükleri 
silahlı mücadele yer almış olmalı. Uzun bir süre devam 
eden anaerkil toplumlann varlığı sadece Avrupa'da de
ğil Asya, Afrika ve Amerika’daki “kabile toplumlar"da 
ispatlanmış sayılır. Kuzey Hindistan'daki Khasi ya da 
Sumatra’daki Minangkabau’da bu yapılar bugüne kadar 
varlıklarını sürdürebildiler.

BUtün bu toplumlann ortak noktası: Bütün insanların ' 
hemen hemen eşit konumda olmaları. Ataerkil toplum- 
larla savaş durumunda olanlann dışında anaerkil top
lumlar banşçıldı, yayılmacı eğilimlere sahip değildi. En 
önemli ortak özellik; dini, sosyal ve genellikle ekonomik 
alanda kadın egemenliğiydi. Bu toplumlann en temel özelliği 
ise, kadına toplumunun üretici ve yeniden üreticisi ola
rak duyulan saygı, onun bireysel özgürlüğünün tama
men kabullenilmesi idi.

SUSANNE SCHROETER
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M.Ö. 1285 yılında Bronz çağının iki ‘ ‘süper gücü”  Mısır ve Hitit orduları Orontes (Asi) ırmağı yakınlarındaki 
Kadeş’te karşı karşıya geldiler. Mısır ordusunun 15-20 bin askerden oluştuğu tahmin ediliyor. Gaşka, Habiru, 
Danuna, Likya gibi Anadolu kavimlerinden derlenmiş 20 küsur bin kişilik Hitit ordusu ise 3500 savaş arabası 
tarafından destekleniyordu. Savaşın sebebi, her iki gücün de Mezopotamya ile hem Mısır hem Anadolu 
arasındaki ticaret yollarının yeraldığı Suriye’yi kontrol altına almak istemeleriydi. Savaşın ilk anlarında, 
arabalarının üstünlüğü sayesinde Hititler galip durumdaydı. Ancak firavun II. Ramses’in yedekte tuttuğu birlikleri 
cepheye sürmesi ve Hitit askerlerinin yağmaya dalmış olması, Mısırlılan mutlak bir yenilgiden kurtardı. Bütün 
bunlara karşın, yukarıdaki resimde olduğu gibi bütün Mısır kabartma ve reimierinde galip tarafın Mısırlılar olarak 
gösterilmesi, askeri imparatoriukların başvurduğu propaganda teknikleri hakkında önemli bir ipucu sağlayacak 
niteliktedir.

Bronz Çağında Ticaret
Birbirinden çok uzakda olabilen bölgeler arasında değiş tokuş ilişkilerinin kurulması, bronz 
çağı teknolojisini ve şehirlerin ve siyasal yapılann ortaya çıkışını öncelemişti. Ama özellikle 
Mezopotamya’da üretilmeye başlayan artı-ürün miktanndaki büyük sıçramayla birlikte çok daha 
geniş bir alan, giderek düzenlileşen ve istikrar kazanan bir ticarî ilişkiler ağına çekildi. Diğer 
yandan bronz teknolojisinin kendisi de böylesi bir ağı gerektiriyordu. Bir alaşım olan bronzun 
başhca bileşenleri, bakır ve kalay, Mezopotamya ve Mısır’da yoktu. Mezopotamya ve Mısır 
bakırı Anadolu, Kıbns ve Girit’ten, kalayı ise bugünkü İran ve Kafkasya’dan temin ediyordu. 
Kuşkusuz bronz çağı ticaretine konu olan başhca maddeler bunlar da değildi. Lübnan’da 
Akdeniz kıyılarındaki ormanlann sağladığı ahşap, yine Girit ve Kıbns’m sağladığı mermer ve 
obsidyen (ok başı yapmakta kullanılan, cama benzer volkanik taş), Anadolu’da gümüş, kurşun, 
obsidyen ve altın gibi hammedelerin yanısıra, çömlek, mücevherat ve silahlar gibi mamuller, 
bronz çağı sırasında yoğun bir şekilde ticareti yapılan başhca maddeler arasındaydı. Bu ticaret, 
sulamalı tanmın sağladığı artı-ürünün başhca dinamik olduğu Mısır ve Mezopotamya’dakinden 
farklı bir devletleşme sürecinin önünü açtı. Bronz çağı koşullannda ticaret askerî güçle 
yakından ilintiliydi. Barışçıl ticaretin gerçekleşebilmesi, ancak değiş-tokuş aracı olarak 
kullanılmakta olan birimin eşdeğerliğini temin etme yönünde, fizikî/askerî güçle desteklenen 
bir devletin iradesi mevcut olduğu takdirde mümkün olabilirdi. Dolayısıyla füthat ve askerî 
seferlerin asıl önemi, sağladıklan, ticarî kazanca alternatif oluşturabilecek ganimetten değil, 
değiş-tokuşun, alışverişin içersinde gerçekleşebileceği çerçeveyi mümkün kılmalanndan 
kaynaklanıyordu.

Ancak kuşkusuz bronz çağında hiçbir devletin iktidan, fizikî/askerî gücün yerini paraya, bir 
değişim ölçütünün ‘banşçılhğı’na bırakmasına yetecek kadar evrensel değildi. Ticaret daima 
askerî seferlerle, talanla içiçe yürüdü. Ticaret yollan üzerinde yeralan kimi yerleşimler, 
Mezopotamya ve Mısır’daki medeniyetin sağladığı imkânlarla tedricî bir zenginleşme sürecine 
girerken, yol boyu çevresinde yeralan, çoğunlukla da göçebe ve hayvancı kimi kabileler, 
kervanlann sağladığı talan imkânlanndan yararlanıyorlardı. Ancak ister banşçıl ticaret
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dolayımıyla olsun, ister kervanlara yöneltilen saldınlar aracılığıyla olsun,her iki durumda da, 
maruz kalınan artı-ürünûn sözkonusu toplumun yapı ve dokusunda köklü dönüşümlere yol 
açması kaçınılmazdı. Ûmegin Batı Anadolu’da yeralan ve tarihi M.Ö, 3000 ’lere kadar uzanan 
Troya’nm belgelenebilen ilk bin yıllık tarihi, kesintisiz bir zenginleşme ve evrilmeye işaret 
etmektedir. Hemekadar daha ilk dönemlerde bile Troya’da sulamalı tarımın yapıldığını gösterir 
işareder bulunmakla birlikte, şehrin M.Ö. 2500-2000  arasmda iskân edilmiş olan ikinci 
katmanında yeralan ve marangozlardan altın işçilerine varasıya gelişmiş bir işbölümü 
tarahndan üretilmiş ve surlar tarahndan savunulmuş maddi kültürün varlığını, hiç değilse 
kısmen Mezopotamya ile sürdürülen ticarete borçlu olduğu kesin gibidir. Diğer yandan 
Avrupa’da Tuna havzasında bile, aynı dönemden kalma ve Troya “üslubu”nun izlerini taşyan 
madenî eşyalar, çanak çömlekler bulunmuştur. Dolayısıyla daha M.Ö. 2000’e varıldığında, 
Troya’nın yalnızca Mezopotamya’nın etkisi altında dönüşrnekle kalmayan, aynı zamanda bu 
etkiyi daha ileri noktalara aktaran bir alt-merkez haUne gelmiş olduğu anlaşılıyor.

Buluntular ve özellikle de mimarî yapı, Troya’nın ilk bin yıllık tarihi boyunca, neolitik 
yerleşimin kendi iç evrimi sonucu burada bir tür krallık ya da şefliğin ortaya çıkmış 
olduğunu düşündürüyor. M.Ö. 2000 civannda Troya şehri tahrip edildi. Yazının olmadığı 
koşullarda, arkeolojik veriler bu tahribatı yapanın kimler olduğu hakkında bir şey söylemiyor. 
Tahrip edilen Troya’nm ikinci katmanının yerini alan üçüncü katmanı, surlardan yoksun 
küçük ve tipik bir bronz çağı yerleşimiydi.

Ancak Troya tekil bir ömek değildi. Arkeolojik veriler değilse de Mezopotamya’daki yazılı 
metinler. Tuz Gölü’nün güneyinde Pumşanda adlı bir Akad kolonisinin varlığına işaret ediyor. 
Arkeolojik verilerse, ömeğin M.Ö. 1940’ta Kayseri yakınlanndaki Kaneş’te Asur tüccarlannm  
faaliyet gösterdiğini kanıtlıyor Kaneş’te yazılı metinler, Asurlann ticaretinde M.Ö. 1700’lerde 
kendisinden “büyük kral” diye bahsedilen bir merkezin ortaya çıkmasına elverecek kadar bir 
birikimin yaratılmış olduğunu gösteriyor. Ancak tıpkı M.Ö. 2000’ler Troya’smda olduğu gibi, 
M.Ö. 1750’de Kaneş’te de bir yangın ve tahribatın ardından, bir “karanlık dönem” başladı.
Yüz yıl sonra ilk çağlar Anadolusu’na damgasını vuracak yeni bir iktidar biçim ortaya çıktı. 
“Hitider”, Meozpotamya ile sürdürdükleri ticaret sonucu zanginleşmiş bir kavmin değil, bu 
ticaretin sağladığı imkânlarla yeni askerî teknikler geliştirmiş istilacı bir kavmin adıydı.

En üstte sağda, mısır sapı ve yulaf lapası dolu 
kaplarla mısır tanrıçasına yakaran kadınlı erkekli genç 
ür Aztek grubu. Altta en sağda, süslenmiş bir ağacın 

etrafında meyve düşürme dansı. Elele tutuşmuş bu 
adamlar meyvaların bolluğu için bir dua niteliğinde 

olan dinsel danslarını yapıyorlar. Davul çalarak onlan 
idare edense rahip. Üstte, kurban 

edilmek üzere anneleri 
tarafından taşınan çocuklar. Tohumlar 

ekildikten sonra, Aztekler zamanlarının 
büyük bir çoğunluğunu yağmur tannsı 

Tlaioc’a (yanda) yakarma ayinleriyle 
geçirirlerdi. Kurban edilen çocukların 

ağlamalarının tanrının vicdanına 
sesleneceğini düşünen Aztekler için, 

çocuğun gözyaşlarıysa yağmur anlamına 
geliyordu. Anneler sadece çocuklarını 

değil, onlann yanında özel olarak 
hazırlanmış hediye sepetlerini de Tlaloc’a 

ya da başka bir deyişle Rahipler 
Konseyi'ne sunuyorlardı (üstte). 

Ekonomisinin çok önemli bir bölümü 
geniş tarla üretimine dayalı Aztekler de 

Mesopotamya’daki uygarlıklar gibi çok 
gelişmiş bir iletişim ağına sahipti.

Hiyerarşik yapı ve ‘konseyin’ İktidarının 
en kıyı yerleşim alanlarına bile u/aşmas/; (j; 

bu İletişim ağının güçlülüğü sayesinde 
korunuyordu.
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Avrasya’da neolitik devir yaşanırken, Amerika kıtası 
avcı-toplayıcı topluluklar da dahil olmak üzere büyük 
devletlerin, askeri imparatorlukların hep birden 
varlıklarını koruyabildikleri bir kültürel ve siyasî 
çeşitliliği yaşıyordu. Amerika’nın özgüllüğü bronzun 
veya bronz devrinin yaşanmadığı bir yer olmasıydı. 
Bilinen ilk uygarlık, "prototip bir uygarlık’ ’ın yaşandığı 
Olmeclerdl. Gelişmiş sulama kanallarıyla, tüm üretimin 
ve kültürel yapının belirlendiği “ takvim sistemi", 
tarım, balıkçı köyleri ve eşitsizliğin, siyasal ve 
toplumsal statünün göstergesi olan 
ham madde, materyal sağlayan çevre insanlarıyla 
Olmecler Ortaamerika’da uygarlığı yayan ilk devlet 
biçimiydi. M.Ö. 600’lerde çökmeye başlayan 
Olmeclerden sonra Mayalar M.S.250’lerde daha 
gelişmiş yapılarıyla “ mutlak sıralanma’” diye 
kavramlaştıralabllecek bir örgütlenme sergiliyorlardı: 
Devlet yapısının ve tabakalaşmanın daha gevşek 
olduğu Mayalar bu yapılanmayı belki de ekolojik 
konumlanmalarının daha elverişli olmasına borçluydu. 
Aynı zamanda bir tann da olan başkanıyla merkezî 
teokratik bir devlet oluşturan ve Güney Amerika’da 
hüküm sürdüren İnkalardaysa tüm toprakların asıl 
sahibi devletti ve ekonomik, politik ve, askeri idare bir 
"rahipler konseyl’’nin elinde tutuluyordu. 
Mezopotamya'ya en yakın uygarlık fetihlere dayanan 
örgütlenmeleriyle Azteklerdi. Askeri örgütlenmenin 
gelişkinliği (insan kurijanlığının da en yaygın olduğu 
kültür), yoğun ve bugün için bile muazzam olan 
sularna projeleri, 80-100 bin civarında nüfuzun temsil 
edildiği, toplumsal tabakalaşma doğrultusunda 
merkezden kenarlara doğru şekil alan mimarî 
biçimlenmesiyle şehirleşmenin en üst düzeye ulaştığı 
ve yerleşikliğini diğer örgütlenmeleri zaptedip, kurulu 
■örgütleri kendi bünyesi için eritmesiyle Aztekler belki 
de Amerika kıtasının en gelişmiş emperyalist devlet 
yapısını örnekliyordu.
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P.. O  O  d  Ö  O

K ara H alklan: T alan , T icaret ve T a n m

Anadolu, tarihin en eski dönemlerinden beri halklann buluştuğu, kaynaştığı, karşı karşıya 
geldiği bir köprü .olagelmişti. Tarihe Hititlerin başkenti olarak geçecek olan Hattuşaş’m 
(Çatalhöyük) kalmtılan M.Ö. 6 bine kadar geriye gitmektedir. Ancak kısmen Mezopotamya’ya 
borçlu olduğu tipik bir bronz çağı medeniyetine sahip olan yöre halkının, M.Ö. 2000’den 
sonra, “Arî” diye de anılan Hint-Avrupa kökenli, ata binen, hahf ath-arabalan bir savaş aracı 
olarak kullanan, göçebe ve hayvancı halkların Anadolu’nun yerli nüfusuyla kaynaşmaya 
başladığı biliniyor.

Hititerin büyük bir ihtimalle Kafkasya ve İran üzerinde Anadolu’ya girişi, çok daha geniş 
çaplı bir “halkların hareketi”nin parçasıdır. M.Ö. 1800’den başlayarak Arî kavimler İndüz 
vadisindeki medeniyet üzerinde egemenlik kurdular. M.Ö. 1700’den sonra Hyksoslann Mısır’ı, 
Kassitlerin Mezopotamya’yı işgal etmesine yol açan da, aynı dünya tarihsel hareketliliğin bir 
parçasıdır. Aynı dönemde kuzeybatıdan güneye doğru hareket eden, yine Arî diller ailesine 
mensup bazı kavimler Yunan yanmadasında Miken medeniyetini kurdular. Hepsinin ortak 
özelliği, atlı, hafif savaş arabalan kullanmalan ve ticaret yollannm ya da daha genel bir 
deyişle, medeniyetin yayılma alanının sımrlannda yeralmalanydı. Yerleşik değillerdi. Bu yüzden 
Arîlerin, medenî topiumlarla ilişki kurmadan önceki toplumsal örgütlenme tarzlan hakkındaki 
bilgilerimiz son derecede sınırlıdır. Ancak aralarındaki bütün coğrah farklara karşına, Fransız 
tarihçi Georges Dumezil, ilk örnekleri M.Ö. 1700’lere dayanan Sanskrit mitolojisi, sonuncu 
katışıksız örnekleriyse M.S. 11. yüzyıldan kayanaklanan İskandinav mitolojilerinden, Roma 
tarihinden ve yine Sanskrit kahramanlık menkıbelerinden hareketle, ilk Hint-Avrupa 
toplumlannın yapısına dair bazı iddialarda bulunmuştur. Bu iddialara göre, “ilk” ya da 
“geleneksel” Hint-Avrupa toplumlannda birbirlerinden işlevsel olarak farklılaştırılmış üç ayn 
işlev vardı. Kendi içinde dinî ve hukuki diye aynştınlabilecek iki ayrı uğrağı banndıran bir 
İdarî işlev; başlangıçta iktidarın kurulmasını mümkün kılan bir askeri işlev ve sonuncu olarak 
toplumun kendisini yeniden üretmesini mümkün kılan bir üretici işlev...

Ancak sözkonusu işlevler, Arîlerin bir ayırdedici özelliği olmaktan çok, ticaretin sağladığı 
imkânlarla askerî teknolojisini geliştirerek, yerleşik bir tarımcı toplumla karşılaşan, kaynaşan 
bütün toplumlann ifadesi olarak M.Ö. 1000’lerde Ortadoğu’da; Avrupa’da; M.S. 6. yüzyıldan 
sonra Altay kavimleriyle Çin medeniyetinin karşı karşıya kaldığı Orta Asya’da; M.S. 11. 
yüzyılda Avrupa’da), tekrar tekrar yeniden işlerlik kazanan bir ideolojinin unsurlandır. Bütün 
bu farkh,tarih ve coğrafyalarda bereket ve üretkenlik, daima yabancı bazı tanrılara, çoğunlukla 
da tanrıçalara atfedilmiştir. Savaşçı ve avcılarla köylüler arasmdaki mesafe, bir anlamda, 
erkeklerle kadınlar arasmdaki yabancılığa tercüme edilir. Ancak savaşçılann imtiyazı da 
şaibelidir. Bir zamanlar, soyun, kabilenin ortak erdemini, zaferini temsil edenler, bir kez 
köylüler de cemaate dahil edildikten sonra, soya karşını kılıç çekmişçesine yargılanabilirler. 
Çünkü köylülere karşı iktidarı kılıçla kurmuş olan güç, köylülerle birhkte yeniden 
üretilebilecek bir hayatı sürekHleştirebilecek güçle aynı değildir. Dolayısıyla, istila eden kavmin 
içinden bir odak aynşır; dökülen kanın bir yandan hesabını sorarken, bir yandan da 
meşrulaşan yeni bir yönetici zümre doğar.

Hititler

Anadolu’da 1650’den beri varolan Hitit devletinin tarihinde iki ana dönem ayırdedilebilir: 
Birincisi, Babil Birinci Hanedanı dönemine kadar geriye giden Eski Krallık, İkincisi ise 
İmparatorluğun gerçek gücüyle yeşerdiği 1460-1200 yılları arasındaki dönem... Bu dönemde, 
Hititlerin en önemli hükümdarı olan Suppiluliumaş (1375-1335) imparatorluğun doruk 
noktasına ulaşmasını sağladı. Hititler Kuzey Mezopotamya Mitanni ve Hurri krallıkları üzerinde 
egemenlik kurdu; Hitit orduları Suriye ve hatta Filistin’e kadar seferler düzenledi. 
Suppiluliumaş, evlilik aracılığıyla Mısır kralı III. Amenhotep ile kurduğu iyi siyasal ilişkiler, 
bronz çağında savaşın yanısıra diplomasinin ulaşmış olduğu boyutun bir göstergesiydi. Ancak 
reformcu firavun Ahenaton’un kızı Anhesenamun’la evlenmesine karar verilen oğlunun Mısır 
yolunda öldürülmesi, sözkonusu diplomasinin sınırlarını da göstermektedir. Aslında Mısır için 
olduğu gibi Hitit İmparatorluğu için de sorun, Mezopotamya ile sürdürülmekte olan ticaret 
yollarının kontrolüydü. Aynı şey orta dönem Mezopotamya iktidarları için de geçerliydi... M.Ö. 
1200 ’lerde Ortadoğu’da, varlığını sürdürrnek için genişlemek zorunda olan bu 
imparatorluklardan her birinin diğerini kısıtladığı bir güçler dengesine ulaşılmıştı.

Suppiluliumaş’m torunu II Murşiliş ve sonra Muvatalliş döneminde Mısır ile rekabet 
düşmanlığa dönüştü ve Mısır’da II. Ramses iktidannın beşinci yılında, 1286’da iki hükümdann 
ordusu Kadeş’te, ilkçağın büyük savaşlarından birinde, karşı karşıya geldiler. Hernekadar 
savaştan Hititler galip çıktıysa da, bu zafer onlara kendi devletlerinin sürekliliğini sağlayacak 
dış kaynakları temin edemedi.

D eniz H alkları

Bronz çağı koşullarında ticaretin yapıldığı yegâne ve hatta belki de en önemli biçim, askerî 
imparatorluklar, koloniler, talancı kavimler ve kervanlar aracılığıyla sürdürülen kara ticareti 
değildi. Sözgelimi Polinezya yerlilerinin yüzbinlerce kilometreye ulaşabilen yolculukları
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H I. HaM uşHi'nin A skeri 
Darbesi ve ''M e ş ru iy e f" in  
Sonu

MÖ. 2250’lerde “yabancı kavimler” Anadolu'ya Do
ğu'dan “göç otoritesi” altında gelmeye başladığında, 
yerleşik tarım kültürü Asur Ticaret Kolonileri aracılığıyla 
geniş bir ticaret ağını gerçekleştirmiş; maden, keramik 
eşya, tarımsal ürün, evcil hayvan ve hayvansal ürünler
den oluşan, karşılıklı ticaretle çeşitlenen bir değişim 
ekonomisi yaratmışlardı. Takas ve değişim aracı olarak 
değerli madenlerin kullanıldığı ticarette, şekilsiz para 
birimi gelişerek biçim almış; özellikle gümüşte ilk kez 
Anadolu'da yaratılan “Şekel ve MIna” , ağırlıkları oranlı 
olarak artan kübik para olmuştu. Doğu’dan gelenlerin 
bu kültür İçinde devlet kurdukları halde tanrılarını, ka- 
vimsel adlarını koruyamamış olması salt üretim araçları
nın gelişkinlik durumuyla açıklanamaz.

Doğu’dan gelenler, yerel siyasi gücün asker bulun
durmasına izin vermediği Asur Ticaret kolonileri çevre
sini kendilerine yerleşim yeri seçtiler. Bu durum Anado
lu'da Hattı yerleşik otoritesini kırarak ‘beylikler döne- 
mi'ni başlattı ve M.Ö. 2000’lerde Mezopotamya’nın yeni 
gücü Asurlularm Anadolu'yu sömürgeleştirmesine ne
den oldu. Asurlular ‘Neşa Kamun’u (Kültepe) merkez 
yaparak Anadolu’nun bütününde yeni ticaret kolonileri 
kurdular ve bu kolonilerin altında 'mabartum' adını ver
dikleri yaygın ticaret ‘istasyon'lan oluşturdular. Yerel 
ve yabancı iki yaşam kültürünün varolma savaşı, ege
men bir devletin yambaşmda sürdürüldüğünde, uğrun
da ölünen egemenliği de öldürdü. Anadolu M.Ö. 
1900'lerde Asurlular tarahndan askerî güç kullanılma
dan İki yüzyıllık bir süreç içinde sömürgeleştirildi.

M.Ö. 1600'lerde ‘Kusseralı Hattuşlll' HattI merkezi 
“Hattuş'u iskân etmiş ve Doğu’dan gelen yabancı, yıktı
ğı kültürün adını almıştı. Hititler özgün bir yönetim 
yapısı sergilemektedirler. Hattuşlll (M.Ö. 1660-1630 E. 
Akurgal, M.Ö. 1650-1620 O.R. Gurney) döneminden baş
layarak, bütün Hitit beylerinden oluşan ve “ Pankus” 
adını taşıyan bir ‘meclis’e sahip olunduğunu görüyoruz. 
Hitit Eski Krallığına bağlanan her boyun yönetsel erkle
re sahip beylerinin de “Pankus”un üyesi olduğu anla
şılmaktadır. M.Ö. 1500'lerde kral olan Tellplnu’nun kral
lığa meşru yükseliş yasalarında, kralın varis seçmesi 
dışında Hitit soyundan olmayanların “ legitim” krallığını 
da düzenlemesi bu durumun bir sonucudur. Hattuşili'- 
nin ‘vasiyeti’ devlet örgütlenişi konusunda bilgi verici 
niteliktedir. HattuşlH’nin krala yardım etmesini istediği 
‘görevliler' devlet bürokrasisini, ‘ülkenin büyükleri' üst 
sınıf temsilcilerini tanımlamakta; konuşması yasaklanan 
‘kent yaşlıları' genç devletin devlet örgütlenmesine ge
tirdiği yaş smınnı göstermektedir. Yine ‘vasiyet’ten “Pan- 
kus”un yargı yetkisine sahip ve kralı koruma güdüsüyle 
donatılmış bir meclis olduğu, hukukun dinsel nitelik 
taşımadığı gibi kralın cezalandırma yetkisinin sınırlan
mış bulunduğu anlaşılmaktadır. Aynı ‘vasiyetname'de 
‘bakan' ve ‘büyük memurlar'dan sözedilmesl “ resmi” 
örgütlenmenin biçimini belirler niteliktedir.

Tarihin ne ilk ne de sonuncu ‘Macbeth’ll olan Hantili 
(M.Ö. 1600-1570 E. Akurgal, M.Ö. 1590-.... A.Götze) 
federatif yapısı olan Hitit Eski Krallığı İçinde Hitit soyun
dan olmayan ilk kraldı. Şimdiki Akdeniz bölgesinde ‘Lu- 
vi dili' konuşan 'Arazava ülkesi' ve ‘Kizzuvatne ülkesi' 
kökenliydi. III. Hattuşili'nin daha sonralan yazdığına gö
re, Hantili kuzeydeki düşman Kaşka'lara karşı ‘öncü 
birlikler' kurmuştu. Karşılaştırmalı kaynaklarla doğru
lanmayan bu bilgi, büyük bir olasılıkla; darbeci ili. H at-' 
tuşlH’nin kendisini destekleyen ‘Kaşkalar'a Hitit ülke
sinde düşman olan soyun ‘katil Luvliller’ olduğunu gös
termek amacını taşıyan bir ‘propaganda' niteliğini taşı
maktadır. Hantili, “Hattı ülkesinde hiç kimse şehirlerde

surlar inşa etmemişti. Ben Hantili bütün ülkede duvar
larla korunmuş kentler yaptım ve Hattuşa kentini duvar
larla çevirdim” demektetir. Hantili'nin damadı Luvi'li 
'Zldanta' kayınpederinin bütün oğullarını öldürüp tahta 
çıktıktan sonra oğlu Amuanas tarahndan öldürüldü. Dün
ya tarihinde ‘Brutus’ yalnız değildi. Eski İmparatorluk 
‘saray cinayetleri'yle yok olurken dikkati çeken kral, 
Telipinu'dur. (M.Ö. 1535-1510 E.Akurgal, M.Ö. 1525- 
1500 S.Smith ve A.Götze) Telipinu Hitit yasalarını 
'kodlfiye' eden ilk kraldır ve özellikle görülmemiş ölçü
de ‘insana değer veren' ceza yasası ile ‘tahta çıkma 
hakkını' düzenleyen ‘ilkel Anayasa' düzenlemesi dikkat 
çeker. İleride, III. Hattuşili'nin bir anayasa ihlalcisi ‘gayn- 
meşru darbeci' olmasına, öncelikle Telipinu Yasaları 
neden olmuştur. Tellplnu’den sonraki Hitit tarihinde, 
varolan bilgilerimize göre, önemli olmayan dört kral 
daha vardır.

Hltltlerde ‘Eski Krallık' federatif yapısının doğurduğu 
birbiri üstüne gelen darbelerle erirken Doğu’da bu kez 
başka bir ulus, Hurriler Mitanni Krallığını kuruyorlardı. 
Bu “ atçı kavim” bir yandan Mısır, bir yandan Asur 
ve diğer yandan Hitit kültürü içinde eritilirken M.Ö. 1460’ı 
-kronolojilerde bu tarih üzerinde görüş aynlığı yoktur- 
topraklan iyice daralan Hitit'te, HattI kültüründe kutsal 
bir dağın adını taşıyan 'Tuthailya' -bazı Hitit verilerine 
göre TahurvailI- soy geleneğini aşarak kral oldu. Tutha- 
liye ve adının ilk iki hecesi Sömerce “ büyük tann kadın” 
anlamına gelen, karısı NIkalmati iktidar erkini birlikte 
ellerine aldıklannda (M.Ö. 1460-1440) ‘Hitit Büyük 
Krallığı' dönemi başladı. Hitit tarihi ile doğrudan ilişkisi 
olmamakla birlikte Hattuşa'ya yerleşmeden önce Kus- 
sera’da krallık yapmış aynı adlı bir kral yüzünden II. 
Tuthallye olarak anılan kral. Kuzey Suriye topraklarını 
yeniden ülkesine kattı, Hurrileri Anadolu kültüründe eri
tecek bir politika uyguladı. Töresel aristokrasisi kadın 
çoğunluğuna dayanan Hurriler, Anadolu kültürünün de
rinliklerinde kalmış ‘ana tanrıça' geleneğinin toplumsal 
yaşamda yeniden canlanmasını doğuran bir zenginlik 
getirdiler; yöntemleri bugün bile kusursuz sayılabilecek 
‘at yetiştirme’ kültürü getirdiler; NIkalmati'den sonra 
tüm Hitit kraliçelerinin Hurrice adlar almasını doğrudan, 
Krallçe'nin yönetsel erkini güçlendiren bir siyasal kültür 
getirdiler...

III. Hattuşlll ‘otoblyografl'sinde yazdığına göre, Tut- 
haliya'den sonra Hattı yıkılmıştır. Hltitlilerin tanrılaştır- 
dıklan Tuthallye ve eşi Nikalmeti döneminde yaratılan 
siyasal çoğulculuk karşıtı tutum ve Mısır'da Ekhnaton'- 
un ‘yukandan aşağıya devrimi'nin sonuçlarıyla birlikte 

değerlendirilmelidir III. Hattuşili’nin sözleri: “HattI mem
leketleri düşmanları tarahndan tüm yıkıldı; bir yandan 
Kaşka'lı düşman, öbür yandan aşağı ülkeden düşman 
Arzava geldi ve bu da HattI memleketlerini tahrip ederek 
Tevanuva'yı yıktı ve Kizzuvatna'yı sınır yaptı... ve Hattu
şa kenti de tahrip edildi.” (A.Götze)

ili. Hattuşili’nin M.Ö. 1380'lerde olan bu olaylara karşı 
duyduğu ilgi, Hitltll tüccar'sınıfların ülkenin dış sınırla- 
nnda görülen daralmaya karşı (M.Ö. 1380 E.Akurgal, 
M.Ö. 1375 O.R. Gurney) çocuk yaştaki kralın yerine 
ordu komutanı Şuppilulluma'yı kral yapmalarıyla, asker 
kökenli kendisi arasında bir bağ kurma amacından kay
naklanmaktadır. Hattı kökenli ad alma geleneği dışına 
çıkan ilk Hitltll kral olan Şuppilulluma Suriye ve Babil 
üzerine seferlerinde özellikle Hitit İmparatorluğuna bağ
lı devletler kurarak Lübnan ve Suriye hattında Mısır 
devletiyle arasında tampon devletçikler oluşturdu. Ek- 
hnaton’la zamandaş^lan Şuppilulluma, Mısır’daki dev
rim karmaşasından yararlanmayı düşünmemiş, aksine 
dostluk eli uzatmıştır. Bu durum Hitit ülkesindeki aynı 
tür altüst oluş nedeniyledir. Ömrü savaşlarda geçen 
ve ekonomide kısmi köleci yapıyı yerleştirmeye çalışan 
Şuppiluliuma’nın üç kez evlendiğini ve üçüncü karısı 
olan Babll'll Tavannena'nın bağımsız saltanat mührüyle 
Hattuşa'da yönetsel işlere baktığını biliyoruz. Şuppiluli- 
uma, Mısır'dan yardım alan Mitanni Krallığı’nı ele geçir

di ancak onun kendisine bağlı bir devlet ve Asur'la 
arasında tampon devlet olarak varolmasını sağladı.

II. Murşili bütün yakınlarını Hattuşa'daki veba salgı
nında birer birer yitiren şanssız bir kral olarak tahta 
çıktı. Şuppilulluma'nın Güney’de yaptıklarını o, Güney
batı Anadolu'da yaptı. Arzava ülkesi kralı, ticaret için 
ülkesine gelen Hititli tüccarlan bırakmıyor ve kaçan 
köleleri geri vermiyordu. II. Murşili saltanatının henüz 
üçüncü yılında Arzava'ya savaş açtı. “ Sana giden uy- 
ruklanmı geri istedim. Onları bana geri vermedin. Bana 
çocuklara davranılan davranışı gösterdin, beni küçüm
sedin. Haydi öyleyse, şimdi savaşacağız; ve gök tannsı, 
benim efendim, bizim durumumuzu yargılasın.” (A. Göt- 
ze)

II. Murşili saltanatının ilk on yılında Arzava ile kuzey
de Kaşka'larla savaştı ve Hitit devletinin güvenliğini 
sağladı. II. Murşili (M.Ö. 1345-1315 E. Akurgal, M.Ö. 
1334-1306 S.Smith, A. Götze) kişisel şanssızlığını bir 
türlü yenemedi, bir yıldırım düşmesi sonucu konuşma 
yeteneğini yitirdi. O'nun bu durumu Hitit kültüründe 
hiç olmadığı bir biçimde yazın türünün gelişmesine ne
den oldu. Ardından gelen dönemde de tanık olunmayan 
en güçlü yazın örnekleri ve ‘veba duası'nın yazan II. 
Murşili’dir:

“ ... Ey Hattl'nin hrtına tannsı, benim efendim.
Ve ey siz, bütün tanrılar 
Doğrudur,
Günah işler kral da.
Çocuk yaşta döküp Tuthaliya'nın kanını 
Varmış bahtımda, günah işledi benim babam da.
Ne Iştar'ın ne Nerik'in sözünü 
Dinlemedi ne de töre sözünü.
Ama kardeş kanı yok benim tahtımda.
Doğrudur,
Geçer günahı babanın
Geçer günahı oğluna, istemesemde
Geçti- günahı babamın, istemesemde.
Derim ki tanrılara 
Nerik'e ve Iştar'a 
Ve bütün tannlara iletirim ki,
Doğrudur, biz yaptık bunu
Tuthaliya'nın, Tuthaliya'nın çocuk yaşta oğlunu
Döktük kanını, aldık ahım, işte ellerimizde.
Ve şimdi ben doğruladığıma göre babamın günahım 
Ey Hattl'nin ve göğün hrtına tanrısı, benim efendim. 
Ve ey, bana sahip çıkın, bütün tanrılar.
Değişsin niyetleriniz artık.
Dostça şeyler düşünün. Ülkem için.
Kovun Hattı ülkesinden vebayı artık.
Ey tannlar... tannlar,
Siz kİ sahibimsiniz,
öç mü almak isteğiniz, Tuthaliya'nın
Ey Tannlar siz
Kaç çocuğun canında tükenir öfkeniz.
Bilin kİ
Tuthaliya'yı öldürenler
Ödediler kefaretini döktükleri kanın
Tuthaliya'yı öldürenler öldüler.
Ödedik kefaretini Tuthaliya'nın
Ve Hatti ülkesi, ülkem
Yok oluşa geldi bu kan yüzünden...”

Veba duasının bu bölümünde ili. Tuthaliya'nın oğlu, 
‘genç Tuthaliya'nın Şuppilulluma tarafından öldürüldü
ğünü ve Şuppilulluma'nın bir darbe sonucu kral olduğu
nu öğreniyoruz. II. MurşilI'nin yaşamında iki değişik 
siyasal seçim sözkonusudur. İktidannın ilk on yılında 
tarımsal üretimin soydışı köleler eliyle sürdürüldüğü 
merkezi federatif yapıyı savunmuş; konuşma yeteneğini 
yitirdiğinde kendini değerlendirebilmiş ve siyasal dar
belerin ülkeyi dağılmaya ittiğini gözlemleyebilmiştir.

II. MurşilI'nin ilk oğlu Halpasulipi, ikinci oğlu Muvattali 
ve üçüncü oğlu ili. Hattuşlli'ydi ve bir de kızı vardı.
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Her ne kadar yukarıdaki kabartma, Sennaçerib 
dönemi Asuru’na aitse de, işgücünün resimde 
görüldüğü gibi askeri bir tarzda örgütlenmesi bütün 
askerî imparatorluklann ayırdedici özelliklerinden 
biriydi. Örneğin daha M.Ö. 2000’lerde III. Ur 
Hanedanı döneminden kalma yazıtlar, merkezî devletin 
çeşitli eylemlerden 21.799 kişilik bir işgücü "ordusu" 
devşirdiğini bildiriyor. Başlannda birer "subay"ın 
bulunduğu birlikler şeklinde örgütlenmiş olan bu 
"ordu” hasattan kanal yapımına kadar her türlü işte 
çalıştırılıyordu; ancak kölelerden değil angaryaya 
zorlanmış özgür işçilerden oluşuyordu.

III. Hattuşill Tellpinu Yasası’na göre kral olma umudu 
olmadığından ve hastalıklı bir çocuk olduğundan; 
‘şaman’ geleneğinin bir devamı olarak, aynı zamanda 
sağlık hizmeti de veren din adamlarının yanına yerleşti
rildi. ili. Hattuşill şöyle anlatır: “ Babamın zamanında 
küçük bir çocukken ağır bir hastalığa yakalandım. Ba
bam beni ‘Büyük Yazıcı’ Midennamuva’ya verdi ve o 
beni tedavi etti... İştar babama, ‘Hattuşill’nin yılları kısa
dır; onu bana ver. O benim rahibim olsun, o zaman 
İyileşir' dedi... Ve İştar benim sahibem, beni elimden 
tuttu ve bana egemen oldu... eş olarak seçtiğim Pudu- 
hepa, Lavazantas kentinde İştar’ın rahibi Pentipsarri’- 
nin kızı idi... Bir düş aracılığıyla Tanrı (İştar) buyruğu 
üzerine onu aldım.” (Götze)

II. Murşili’nin ikinci karısın;|an ikinci oğlu oian lUuva- 
talli (M.Ö. 1315-1282 E. Akurgal, M.Ö. 1306-1282 A. 
Götze) kral olduğunda, onun için III. Hattuşill kardeşi 
olmasından öte bir anlam taşımıyordu. Muvatalll, karde
şi ili. Hattuşlli'nin tekelci toprak egemenliğini ve mutlak 
köleci bir yapı taraftarı siyasal sınıfların iktidar adayı

olarak seçilip eğitildiğinden, bir rahibe olan Pudepa 
ile özellikle evlendirildiğinden haberi bile yoktu. 
Muvatalli Şuppiluliuma döneminde etkinliği yitirilen “pan- 
kus”un yetkilerini arttırarak, dağılmaya giden impara
torluğu kurtarma reformu ve savaş değil, diplomasi ağır
lıklı bir politika uygulamaya koydu. Anadolu’nun bütü
nüne yönelttiği ilgi, iktidarın daha ilk yıllarında, Troya 
uygarlığı olduğu ‘kuvvetle muhtemel’, Vilusa Prensi Alak- 
sandu ile yaptığı anlaşmada kendini gösteriyordu. An
laşma Mısır, Babil ya da Asur’un Anadolu’ya yapacağı 
bir saldırıda güçbirliğine gidileceğini güvence altına alan 
‘Anadolu Savunma Anlaşması’ niteliğindeydi. Muvatalli 
bu tür anlaşmaları 21 Anadolu Krallığıyla sırasıyla imza
ladı. Anadolu kendi içinde savaşsız bir barış alanı olu
yordu. Kızılırmağı Pala bölgesine birleştiren Batı Yolu 
inşa ediliyor ve 'İbik Boğazı’na bir köprü kuruluyordu. 
Hattuşa çevresinde zaten vebadan kaçışla çevre köyler 
yaratılmıştı, ama bu kez özel bir tarım programı çerçeve
sinde köyler inşa ediliyor, 21 Anadolu krallığı tüm soyla
rı köle kapsamından çıkarıyor ve köleye köy kurma, 
tarım yapma hakkı tanınıyordu. Halk arasında egemen 
oian üç dil bulunuyordu ve resmi dil Akadca tüm krallık
lara yerleşmiş durumdaydı. Anadolu krallıkları başta Hi
tit olmak üzere ‘nokta savunması’ndan, ‘alan savunma- 
sı’na geçiyorlardı.

Muvataii kıral olduğunda, Nerik prensi olan ili. Hattu- 
şili’yi Nerik kralı yapmıştı. Hattuşlli’nin prensliği döne
minden beri ilgili olduğu ve yaşadığı bu kentte kral 
olmasından daha doğal bir şey olamazdı. Bugünkü ‘Div- 
rlk ile Malatya arasında Fırat’a yakın bir bölgede bulun
duğu sanılan’ Nerik şehri Kaşka bölgesi içinde bulunu
yordu, özelliği dinsel bir merkez olmasından geliyordu. 
Kaşka’lar ise ‘sürekli İsyan durumunda’ bir kavimdi. 
Muvatalli kardeşi İM. HattuşiH'yi ‘ordu beyi’ yaptı ve 
Kaşka sorununu çözmekle görevlendirdi. Aslında Kaşka 
halkının bir sorunu yoktu ama toprak tekelini savunan 
dinsel sınıflar köleci bir ideolojiyle tanrılar adına isyan 
başlatıyorlardı. Vali Hattuşill yetersiz askeri güçle gitti
ğini, ve daha fazla savaş arabası yenilerken; Kaşka'da 
Hattuşili’nin selefi olan Vali, başkente bir ihbarda bulun
du. Hattuşill Kaşka sorununu az çok çözmüş görünüyor
du ama dinsel sınıflara geniş araziler veriyor ve Hitit 
kanunlarının düzenlediği “ademi-merkeziyet” örgütlen
mesi dışında soyu köle yapan bir yapı örgütlüyordu. 
Sadece Kaşka bölgesiyle ilgilenmiyor, ikinci bir merkez 
gibi Mısır sınırında Hltitlere bağlı Amurru’iarını Muvatai- 
li'ye baş kaldırmaya çağırıyordu. Kral Muvatalli, III. Hat- 
tuşili’yi sorguya çekilmek için Hattuşa’ya çağırdı. 
“ Pankus” sorgusunu yaparken, Mısır Kralı I. Sathos’a 
karşı başarılı savunma yapan ve Anadolu birliğine bağlı 
Amurru kralı Benteşina’dan bir mektup geldi. II. Ram- 
ses’in Mısır tahtına çıkmasıyla aynı döneme rastlayan 
bu mektup Muvatalli’nin, kardeşinin suçlu olduğu kanı
sını güçlendiriyordu. Kuzey Suriye’de Mısır sınırına kom
şu olan Amurru Kralı Hattuşa’ya “ Bugüne değin sadık 
hizmetkârdık, artık değiliz” (Otten) diyordu. “ Pankus” 
Hattuşlli'nin bir iktidar darbesi hazırladığını, savaş ara
bası isteğinin bu amaca dayandığını anlamıştı; ama Mu
vatalli, II. Ramses tehlikesini görüp Kaşka’larla sorun 
istemediğinden ve bir yandan da anlamazlığa vurup 
“ Hattuşiii’yi suçsuz ilan etti” (Götze). Muvatalli, Hattu
şlli’nin kendisine bağlılık yemini eden dinsel aristokrasi
ye “toprak bağışladığını” (Schuler) biliyordu ama bunu 
Hattuşili’ye bile sezdirmedi. Hattuşili’ye istediği savaş 
arabalarını verdi ve Kaşka ülkesine aklanmış bir Kral 
olarak dönmesini sağladı.

Hattuşili.ve Mısır sorununu değerlendiren “ Pankus” 
meclisi ve Muvatalli, Hattuşa’ya planlanan baskından 
önce “ Başkent’i güneye taşıdılar” . III. Hattuşili’nin ‘Lu- 
vi’lileri Kaşka’lıiara düşman tanıtması’ nedeniyle bu böl
gede “Dataşşa”yı yeni başkent yaptılar. Hitit tarihinde 
şimdiye dek görülmemiş bu köklü değişiklik, 11. Ram- 
ses’e karşı hazırlık yapmayı'da kolaylaştırdı ve zaten 
“ resmi açıklama”da buydu. Hattuşlli’nin Kaşka sınırın
da biten yetki alanına iki krallık daha veren Muvatalli'nin

bu politikası, Mısır’la Anadolu’nun büyük hesaplaşması 
yaklaşırken iç sorun yaratmama amacını taşıyordu ve 
Hattuşili'yi “onore” eden bilinçli verilmiş tavizlerdi bun
lar. Hattuşa ise, zaten eski başkent içinde iktidarı istedi
ği an ele geçirecek bir örgütlenme yaratmış olan ve 
“Hattuşili’yi küçükken hastalığında iyi eden” (Götze) 
“ Büyük Yazıcı” Midannamuva yönetimine bırakılmıştı. 
Başkent Midannamuva’nın elindeydi ama o başkentte 
artık iktidar yoktu.

Kadeş savaşından dört yıl sonra Muvatalli öldü. Ve 
Prenslik adı Ürhi-Teşup olan oğlu ili. Murşili tahta çık
mak için amcası III. Hattuşill tarafından Hattuşa’ya çağ
rıldı. Muvatalll Mısır sorununun çözülmesinin ardından 
topluma akıl almaz zararlar veren kardeşine karşı bir 
eylem planlamıştı. Bu kez ili. Murşili “ Pankus”ia birlik
te, yanına “ Dataşşa’dakI tanrı heykellerini’de alarak ve 
yeni Hitit kralı olarak “ Hattuşa’ya geldi” . (E. von Schu
ler) III. Murşili (M.Ö. 1282-1275 Hattuşa’da kendi valiliği
ni yapmaya yeltenen amcası III. HattuşlH’ye karşı Dataş- 
şa’da planlanan yoketme eylemini başlattı. Hattuşlli’nin 
tüm yetkililerini elinden aldı Hattuşiil’ye ‘Nerik kentine 
dön ve oradan çıkma’ talimatını verdi. Çocukluğundan 
beri papaz sınıfının kral adayı olarak yetiştirilen Hattuşi
li’nin uslanmaması üzerine, ili. Murşili Nerik kentini de 
elinden aldı.

İli. Murşili, Hattuşlli'nin geniş toprakları soylulara ve
rerek yarattığı yeni iskân yapısını yıkmaya çalışmış ve 
“ Büyük Yazıcı” Midennamuva’nın halkın toprak mülki
yetini yasaklayan ve köleci yapıyı savunan politik “din 
ideoiojisi”ne karşı, kendi tanrılarının sözünü dinliyordu. 
Kulak verdiği insanlar “Pankus” meclisiydi. Ama “ Hatti 
ülkesi büyükleri” (Götze) yani büyük sınıflar bu işi pek 
sevmediler, “ ili. Hattuşili’ye destek oldular” ve iş “si
lahlı çatışmaya dönüştü” .

İli. Hattuşili’nin (M.Ö. 1275-1250) askeri darbesi aslın
da bir büyük sınıf hareketi niteliği taşımaktadır, ili. Mur
şili, (Urhi-Teşhup) Mısır’a kaçmış've yaşamının geri ka
lanını Nil Vadisinde Ramses’in tutsağı olarak geçirmiş
tir. Darbeden sonra III. Hattuşill “ Pankus” u fiilen geçer
siz kılmış, baskıcı bir din ideolojisini yürürlüğe koymuş 
ve Mısır’daki gibi “ölüler dünyası” telkinlerini alt sınıfla
ra yaymaya çalışmıştır. Meşruiyetinin tartışmalı olduğu 
her ortamda, krallık ismini ağzına almadığı devrik kralı, 
ağabeyi Muvatalli’nin “gayrı meşru çocuğu” olarak ta
nıtan “yalan propagandalarını” yaygınlaştırmaya çalış
mıştır. III. Hattuşili bunlann kendini meşru kılmadığını 
gördüğünde, Anadolu kültüründeki ‘ana tannça’ motifi
ni ön plana çıkarmış ve karısı Puduhepa kimi zaman 
gerçek yönetim erkini kullanır olmuştur. Ama daraltıl
mış iktidarda cinsiyet hiçbir şeyi değiştirmemektedir.

II. Ramses'le Kadeş banşını imzalayan ve kızlannı 
Ramses’e gelin gönderen ili. Hattuşlli’nin ülkeler arası 
ilişkilerde kendinden vererek sağladığı başarı, ülke yö
netiminde yoktur. III. Hattuşill döneminde Klikya’da bazı 
şehirlerde görülen açlıklar ve kıtlıklar bu durumun uç 
veren örnekleridir. Toprak mülkiyetinin halka yasakla
narak tekelleşmesi ve topiumsai köleleştirme operas
yonlarıyla yaratılan zenginlik Anadolu birliğini parçala
mıştır. Hattuşa’da, eski kral mühürleriyle, beğenilme
yen tarihsel ve dinsel metinlerin tahribi; Hattuşa’da gör
kemli tapmaklann inşası, “Pankus” yokedilirken, dlna- 
damiarının yönetsel erkler kazanması ve iktidann gide
rek daraltılması ill. Hattuşili’nin hanesine yazılması ge
rekenlerden bazılarıdır. M.Ö. 1200'iere Batı’dan gelen 
demir silahlı boyların, Hitit İmparatoriuğu’nu yokettiği 
savı son derece desteksizdir. Batı’dan gelenler III. Hat- 
tuşill’nin bitirdiği ve parçaladığı Anadolu’da demir silah
larını kullanmaya pek gerek duymadılar. Yakılan Hattu- 
şa’nın köleleştirilen halk dururken, yıkımın yabancılara 
bağlanması son derece anlamsızdır. M.Ö. 600’lere ka
dar ‘Geç Hitit Devletleri’nin varolması bunu kanıtlar.

2467



hakkındaki antropolojik veriler, neohtik teknolojinin bile deniz ticareti için sağladığı 
imkânların çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır. Ancak bronz çağı deniz ticaretini kara 
ticaretinden ayırdeden önemli bazı farklar vardır. Bu dönem imparatorluklannın hiçbiri önemli 
limanlara sahip değildi ve dolayısıyla karadaki askerî gücünü deniz gücüyle pekiştiremiyorlardı. 
Bu yüzden, merkezî devletten bağımsızlaşmış, özgül ve uzmanlaşmış bir insan grubu olarak 
tüccarlar ilk kez kendilerini deniz ticareti aracılığıyla kendilerini varetti.

Tarihte varlığım öncelikle deniz ticaretine borçlu olduğu 'bilinen en eski medeniyet Girit’teki 
Minos medeniyetidir. Bu medeniyeti yaratmış olan halkın kökeni hakkındaki tartışma halen 
sürmektedir. Ancak adada avcı-toplayıcılığa dair - hiçbir izin bulunmayışı sözkonusu halkın 
Anadoly ya da Mısır’dan göç etmiş, olması gerektiğini düşündürmektedir. M.Ö. 3000-2000  
yıllan arasından kalan arkeolojik buluntular, ana tarnıçaları ve kutsal tapınaklarıyla birlikte 
adadâ tipik bir neolitik kültürün varlığına tanıklık etmektedir. Bu dönemde adada surlarla 
çevrelenmemiş, birbirleriyle barışçıl ticaret ilişkileri sürdüren birden çok yerleşim olduğu 
bilinmektedir. Ekilen tahılın ne olduğu bilinmemekle birhkte, daha bu dönemden başlayarak 
Minos kültürü bugüne kadar Akdeniz’e özgü bitkiler olarak kalacak asma ve zeytin ağaçlarını 
yetiştirmeye başlamıştı. Ancak M.Ö. 2000’den sonra toplumsal gelişme ivme kazandı. Bu 
dönemden kalma buluntular arasmda Mısır izlerini taşıyan taştan yapılma vazoların, 
heykelciklerin yanısıra Mezopotamya izlerini taşıyan madenî eşyalar da vardır. Kuşkusuz 
merkezi Knossos’ta olan devletleşm'e süreci sırasında ortaya çıkan en önemli yenilik, (bugün 
hâlâ okunamamış olan) Girit’e özgü yazının kullanılmaya başlamasıydı. Knossos’un ön plana 
çıkmasıyla birhkte, kutsal mağaraların yerini yüksek yerlere inşa edilmiş tapınaklar almakla 
birhkte ana tanrıçaya ibadet edilmeye devam edildi; Minos medeniyetinin “tanrılar evi”nin bir 
erkek tanrı içerdiğine dair bir işaret yoktur. Diğer yandan Girit’te Minos döneminde dinsel ve 
siyasal işlevlerinin ayrışmış olduğuna dair bir işaret yoktur. Ancak aynı zamanda bir tapmak 
da içeren saray, ticareti örgütlediği gibi, zanaatkârlann da başhca “işvereni” konumundaydı. 
Bütün bunlar Girit’teki devlet ve medeniyete geçiş tarzının, Mezopotamya’daki geçiş sürecinin 
daha “yumuşak” bir versiyonu olduğunu düşündürmektedir. Gerçekten de Minos medeniyeti ile 
Mezopotamya’daki ilk Sümer ve Akad medeniyetleri arasmda, sona erişleri bakımından da bir 
paralellik vardır. Akad’m yerini gücünü “hafif süvari arabaları”ndan alan Babil’e bırakmasından 
bir süre sonra ve aynı halklar hareketinin bir sonucu olarak, Knossos sarayı ve Minos 
medeniyeti M.Ö. 1400’de Yunanistan’dan adaya geçen Arî kökenli Mikenler’in istilasıyla sona 
erdi.

Deniz ticaretinin bronz çağının diğer devlet tiplerinden kökten farkh bir siyasal rejim 
yaratması ise, bölgede demir çağının yarattığı iktidar boşluğu koşullarında Fenike’de gerçekleşti.

Demir ve Demokrasi
Demirin ilk kez Anadolu’nun kuzeyinde, Ermenistan yöresinde işlenmeye başladığı tahmin 
ediliyor. Demir silahlarsa ilk kez Anadolu ile Mezopotamya arasında yer alan ve Hint-Avrupa 
kökenli bir halk tarahndan kurulmuş olan Mitanni Krallığı tarahndan kullanıldı; Mitannileri 
Hititler izledi. Başlangıçta hem Mitanniler hem Hititler demir işçiliğini bir sır olarak 
saklamışlardı. Örneğin M.Ö. 1400’lerde bir Hitit kralının gönderdiği demirden hediyeler 
üzerine firavun “kardeşi”nden demir cevheri istemiş; ancak Hitit kralı bu talebi çeşitli 
mazeretlerle geçiştirmiş ve demirden bir hançer göndermekle yetinmişti. Ancak M.Ö. 1200’den 
başlayarak ise medeni dünyanın neredeyse tamamı, demir silahlar kullanan halkların istila ve 
göçlerine maruz kaldı. M.Ö. 1200’lerde Homeros’un ünlü destanlarının kaynağı olduğu tahmin 
edilen bir kuşatma sonucu Troya düştü; Babii’de Kassit hanedanının, Boğazköy’de Hititlerin 
iktidan sona erdî. Bu yıkıcı halkların tamamı değilse de çoğunluğu Arî kökenliydi. 
Yunanistan’da Miken medeniyeti, Miken’lere akraba bir dil konuşan Dorlar tarafından yıkıldı.

Solda altta Fırat ve Dicle üzerinde yük taşıyan tipik 
Sümer sallan görülüyor. Ancak bronz çağının büyük 
güçlerinden hiçbiri denize açılmadı; ne 
Mezopotamya'daki devletler, ne Hititler ne de Mısır.
Bu çağda denizin nimetlerinden yararlanan, 
medeniyetinin kıyısında yeralan Girit'teki Minos kültürü 
oldu. Bu adanın halkı yalnızca Mezopotamya ve 
Mısır'la değil, Yunanistan'daki Miken halklan ve Attika 
yarımadasının açıklarındaki Kikladhes adalarıyla da 
ilişki kurdu. Kikladhes adaiannın en önemlilerinden 
biri olan Thera’da (Santorini) hatın sayılır zenginlikte 
bir maddi kültürün asgari ölçekte eşitsizlik ve merkezî 
örgütlenme ile birarada bulunduğu bir medeniyete dair 
arkeolojik veriler bulunmuştur. M.Ö. 16. yüzyılda 
Thera'da son derecede parlak bir duvar resimleri 
geleneği ortaya çıktı. Ancak bu dönem aynı zamanda 
adadaki yanardağ da faaliyete geçti. M.Ö. 1550'lerde 
adanın başlıca şehri olan Akrotiri sakinlerinin, 
yaklaşan tehlikeye karşı bir önlem olarak, güvenilir 
yerlere, büyük çömlekler içinde besin yığınaklan istif 
etmiş olduğu anlaşılıyor. Ancak tehlike geçmedi. Nihai
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patlamadan önce gelen deprem Akrotirililer için bir 
uyan oldu; şehrin sakinleri beraberlerinde bütün 
kıymetli eşyalarını da alarak adayı terketti. Yüzyıllar 
sonra lavlar altında kalacak olan Pompei’nin aksine, 
Thera’da lav ve volkanik küllerin altında insan 
cesetlerine rastlanmamıştır. Üstte bir binanın güney 
duvarında yeralan ve bir deniz yolculuğunun bütün 
evrelerini resmeden bir diziden, gemilerin vardığı 
limanı gösteren bölüm. Aşağıda ise aynı binanın 
kuzey duvarında yeralan birbirinden bağımsız 
sahnelerden biri: Bir deniz kazası.

Mısır’da Yeni Krallık Nü deltasına kadar giren ve yazıtlann “deniz halkları” diye adlandırdığı 
kavimleri güçlükle püskürtebüdi; İmparatorluğun delta ve Nü havzası dışında kalan topraklan 
yi tirildi.

M.Ö. 1200-800 yıllan arasında süren bu ikinci “halklann hareketi” boyutlan bakımından, M.Ö. 
ISOO’den sonra atlı hafif arabalan sayesinde Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’da bronz çağının 
askerî imparatorluklannı yaratan harekete benziyorduysa da, bıraktığı kalıcı sonuçlar açısından 
çok daha önemliydi. Bu dönem tarihin ilk karanlık çağı olarak adlandınlmaktadır. Dor 
istilasının ardından Yunanistan’da şehirler ya ortadan kayboldu ya da boyutları bakımından 
neolitik yerleşimleri andıran kasabalara dönüştü; biirçok yerde yazı tamamen unutuldu. 
Mezopotamya’da devleti bir şiddet örgütü haline getirme konusunda en büyük başanlan 
kaydeden Asur İmparatorluğu bile, I. Tiglat-Pileser’in iktidannın ardından, M.Ö. lOOO’lerde 
hakkında yazüı bir tanıklığın kalmadığı bir karanlık döneme girdi. Merkezî iktidann ortadan 
kalkması üzerine Asur ülkesinde siyasaî egemenlik tamamen göçebe Aramî kavimlerin eline 
geçti.

Ancak bütün bunlara rağmen demirin asıl önemi daha güçlü silahların yapılmasına imkân 
vermesinden değil banşçıl kullanımlanndan kaynaklanıyordu. Demir, gerek kalay gerek bakıra 
kıyasla çok daha fazla bulunabüen bir madendi; dolayısıyla demircüik, bronz teknolojisine 
kıyasla çok daha ‘seri’ üretime, dolayısıyla da ucuz ürünlere imkân veren bir zanaattı. M.Ö.
1200’den sonra toprağın daha derin tabakalarına nüfuz edilmesini sağlayan demir sabanların 
kullanılması, sulamasız tanmla sağlanan verimi yükselterek, alüvyonlu vadilerin göreceli 
avantajını azalttı. Bu, köy cemaatlerinin, merkezî devlet ya da tapınağın ambarlarına ihtiyaç 
duymadan koruyabileceği ve kontrol edebileceği bir artı-ûrüne sahip olması anlamına 
geliyordu. Demirin son derecede bol, dolayısıyla da demirden süahlann ucuz olduğu yeni 
koşullarda, köylüler bu artı-ürünün karşılığında silah satın alabilir ve kendi güvenliklerini 
merkezî devletten bağımsız olarak temin edebihyorlardı ve etmeye başladılar. Daha M.Ö. 
llOO’lerde, Asur’un Hitit kranığının çöküşünün bıraktığı boşluğu doldurarak bir imparatorluğa 
evrildiği sırada Babil şehri ve Babil egemenliğindeki güney Mezopotamya Asurlar tarahndan 
istila edildi. Ancak bu sefer kalıcı bir fetihe dönüştürülemedi. Nedeni herhangi bir göçebe ya 
da “barbar” kavmin müdahalesi değil, yerli halkın kendi direnişiydi.

Demirin yol açtığı dönüşümün evrenselliğine karşm, bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkan 
toplumsal oluşumlar, yerel tarihsel ve coğrafi koşullara bağlı olarak büyük bir çeşitlilik 
gösterdi. Ömeğin bir imparatorluk olma konumunu yitiren ve kendi coğrafyasının sağladığı 
imkânlara geri çekilen Mısır’da özgün bir demircilik geleneği kumimadı; bu iş “ücretli” olarak 
çalışan Yunanlı zanaatkârlara bırakıldı. İçe kapanmayla birlikte Mısır’ın toplumsal dokusunda 
da önemli değişiklikler ortaya çıktı. Yeni Krallık’ın son yüzyıllannda toprak üzerindeki 
mülkiyet yine tapmaklann elinde toplanmaya, “kamusallaşma”ya başladı. Tarihçilerin “3. Ara 
Dönem” diye adlandırdığı M.Ö. 1070-712 yıllan arasında Mısır, siyasal birliğini bir kez daha 
yitirdi; ülke, kraliyetle tapmak işlevlerini kendilerinde birleştirmeye çalışan bir dizi 
hanedanlığın etkisi altmda yeniden “feodalleşti”. Mısır’ın birliği yeniden, ancak M.Ö. 7. 
yüzyüda firavun I. Psammatikus’un zamanında kurulacaktı. 1. Pşammatikus’un bunu 
yapabilmesinin berisinde yatan en önemli unsur, buyruğundaki Yunan ve Karyah paralı 
askerlerdi. Böylelikle M.Ö. 332 ’de Büyük İskender’in Mısır’ı mücadelesiz bir biçimde ele 
geçirmesine imkân verecek olan toplumsal temel Yunan zanaatkârlarıyla ve paralı askerleriyle 
atılmış oluyordu.

Tarihin en eski devlet geleneğine sahip olan Mezopotamya’nın kuzeyinde ise, M.Ö. 991 
yümda Asur yeniden büyük bir “savaş makinesi” hahnde tarih sahnesine çıktı. İmparatorluğun 
askerî merkezi kuzeyde, Nemrut dağı çevresindeki Kalhu’ydu ve M.Ö. 9. yüzyılda şehrîn bir 
köşesinde 400 m ’̂lik dev bir cephanelik ve askerî depo bulunuyordu. Ancak büyük ölçüde 
şehirli zanaatkâr ve tüccarlann çıkariannın temsilcisi olan bronz çağı kraliyetlerinin aksine 
Yeni İmparatorluk çok daha geniş bir kırsal temele yaslanıyordu. Yeni İmparatorluk 
zamanından kalma ve merkezî devletin demir sabanlann kullanılmasını aktif olarak teşvik 
ettiğine işaret eden belgeler mevcuttur. Bu dönemde imparatorluğun merkezi,
Mezopotamya’daki alüvyonlu topraklardan, çevredeki, giderek mısır tarlalanyla kaplanan ovalara 
doğru kaydı. M.Ö. 8. yüzyüda hüküm süren III. Adad Nirari’nin taşra yöneticilerinden birine 
yolladığı mektup, Asur imparatorlannın askerî faaliyetlerinin yanısıra tanma gösterdikleri yakın 
ilgiye tanıklık etmektedir: “Sen ve eyaletinin halkı, Adad [iklim tanrısı] için üç gün yas 
tutun. Dua edin; ülkenizi ve tarlalannızı anndınn; kurbanlar yakın; ve nerede bir düşmanınız 
varsa orada bir annma ayini yapın. Böylelikle Adad’ı yatıştınn. Söyle hepsi derhal yapsınlar” 
Asurlann bu dönemde benimsediği kimi askerî teknikler de tanmla yakından ilişküiydi. 
Ömeğin fethedilen ülke halklannm göçe zorlanmasının, ucuz demir teknolojisi sayesinde 
tanma açılan ormanlık, alanlann iskân edilme ihtiyacı üe ilişkiU olduğu düşünülebilir Ancak 
tanma gösterilen bu ilgi, şehir hayatındaki bir gerilemeye tekabül etmiyordu. Başkent 
Ninova’nm güney Mezopotamya’daki Babillilerle kuzeydeki İskitler tarafından tahrip edildiği 
M.Ö. 612 ’de nüfusunun 300 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. İktidann sınıfsal 
tabanındaki bu dönüşüme paralel olarak, demir çağı imparatorluklannm ideolojüerinde de 
değişikhkler görüldü. Yeni İmparatorluk döneminde “Asur” artık bir şehir adı olarak değil 
Asurlann yönetmekte olduklan topraklann tamamını ifade etmek için kullanılıyordu. Diğer 
yandan yönetici kast içersinde de, bir tür “proto-milliyetçilik” diye adlandınlabilecek bir
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Avrupa kültürü, kendini eski Yunan’la başlatma gele
neğinden olsa gerek, hükümet darbeleri tarihini M.Ö. 
560 yıllannda Plslstratos’la başlahr. Homeros’la tanıdı
ğımız asker Plslstratos yaptığı üç darbe ve “Akropol’e 
yürüyüşü” İle, Mlchel Mourre'un 1963'te yayımlanan 
biçimsel tarihinde (Les Coups D’Etat) Hitler ve Mussoli- 
ni’nln "ustası” olarak anılır ve bu düzlemde “tarih te
kerrürdür” . Kimilerine göre tarih bir “ tekerür”dü ama 
“sarmal” bir gelişim seyri izliyordu. Marx’in aşılmazlığı 
temelinden yola çıkan “ Marksistlerin” ilkel-köleci- 
feodal... toplum sıralamasında, özellikle “ ilkel komün'- 
’ün varlığı, “sarmal gelişimin” bir üst durağı olan 
“komünizm” aşamasının varolacağını neredeyse garan
tiye alma amacını taşımaktadır. Arkeoloji ve Antropolo- 
jl’nin bugün geldiği yer, bu toplumsal sınıflamanın "pe
dagojik yarar” ını bile tartışılır kılmıştır. Bugün tarih baş
langıcındaki konumunu aşmıştır ve geçmişe uzanan bil
gimizin nesnel unsurian artık ellerimizdedir; insan gele
cek tasanmını geçmişten bağımsız yapabilmelidir ve 
artık “nerede görülmüş” olması önemli değil, nerede 
görülecek olması önem taşımalıdır.

Toplumsal mücadelelerin kuramsal tarihi, insanın top
luluk bilincine erişmesiyle değil, üretimin toplumsallaş
masıyla başlar. Avcı-toplayıcı kültür, insanın mutlak an
lamda doğal ürünlere bağlı olduğu bir varolma savaşını 
tanımlar ve aile, soy ya da kan esaslı İlk topluluk örneği
nin insanın varoluşuyla birlikte doğduğu düşünülebilir. 
Oysa topluluk, “ benzerlik dayanışması”nı yıkan öznel 
bir yabancılaşmayla kendini biçimlendirmektedir. Sü
mer “mitik tarlhi”nin “259200 yıllık anarşi devri” olarak 
andığı çağda, ilkel topluluk savaşçısının, topluluk yapısı 
dışındaki insanı “av” olarak görmesini sağlayan öznel 
yapı içinde insanın “esir” tutulmasının amacı, "avın 
tazeliği”nin korunmasından başka bir şey olamazdı ve 
“evcilleştirme kültürü” bu süreç sonunda ortaya çıktı. 
İlk insanın sınırsız ve sorumsuz doğa tüketicisi olma 
özelliğini sınırlayan birinci unsur topluluk yapısı, İkinci
si ise dişisi olmuştur. “Yamyamlık küHürü”nü yaşayan 
topluluk öznel yapısı gereği üreme yeteneği olan kadını 
yiyecek listesinden çıkardığında, “Ana Tannça’yı” ya
rattı. Avcı-toplayıcı kültürün, topluluk yapısı İçinde "kö- 
le”yi olanaksız kılan topluluk İçi üretim alanıyla ve do
ğal koşullann elverdiği ölçüde gelişen “demografik” 
yapısıyla dünyanın belli bölgelerinde XIX. yüzyıla kadar 
varlığını sürdürdüğü görülebilir.

İyi bir gözlemci olan insanın bitki dünyasının tohum- 
toprak-su zincirini kavraması İlk “tanm kültürünün” doğ
masına yol açmıştı. Sürüm tekniğini kapsamayan ilk 
tanm yöntemi “geçici” nitelikte de olsa insan toplulu
ğunun yerieşik düzene geçmesini, toplumsallaşmasını 
sağlamıştır. Yerleşik düzenin geçiciliği, toplumsallaş
manın geçiş aşamasını tanımlamaktadır. Kapalı toplum 
özelliği gösteren Orta Amerika kültürü İçinde Aztek'le- 
rin M.S. 1500 yılında bile toprağı sürmeden tanm yaptığı 
düşünülürse “geçici yerieşik düzen” salt varsayım ol
maktan çıkar. Maya'ların sadece tohum ekerek tanm 
yaptıklan alan verimsizleşince yerieşim merkezinden da
ha uzak tanm alanlanna yönelmeleri, ardından kentleri
ni bütünüyle terkederek yeni tanm alanlanna göçleri 
sonucu olduğu gibi bırakılan bu kentler yüzyıllar sonra 
bulunduğunda, birtakım arkeoioglann “hastalık ve uzay 
teorileri” icadetmelerine neden oldu. Orta Amerika kül- 
türierinin doğaya bağlı tanm yöntemi üretimin toplum
sal niteliğini aşacak bir evrim geçirememiş, din adamlan 
kusursuz takvimlerini bu ilkel tanm yönteminin başansı 
için geliştirmişlerdi. Orta Amerika kültüründe "yazı” 
bir ipin üzerine atılan düğümlerde kaldığı halde, “sayı” 
kayalara oyulmuş hiyerogliflerde anıtlaşmıştı ve din, 
dünyanın yıllık ritmine uygun bir "matematik dini” ola
rak ilkel tanmın başansma adanmıştı. Sürüm tekniği 
İçermeyen tanm kültürünün toprağı yeniden üreteme

yen niteliği, sınıfsal bir yapı doğuramamış; toplumsal
laşmanın geçiş aşamasında ancak "statü hiyerarşisi” 
yaratabilmiştir. 8 Kasım 1519’da atı üzerinde Hernando 
Cortez’i tanrı olarak karşılayan Aztek Kralı II. Montezu
ma, İspanyol serüvencisi Cortez’In 5000 yıl önce "bo- 
ğa'*yı tannlaştıran başka bir tanm kültürünün insanı ' 
olduğunu elbette bilemezdi.

Toprağın yeniden üretimini sağlayan "sürüm tekniği” 
insanın kültürel evriminde başka bir evreyi tanımlar. 
Tarım kültürü “sürüm ve nadas” tekniğini kapsadığında 
insan ilk kez gerçek anlamda bir “ üretim aracı” sahibi 
oldu. Anadolu’da M.Ö. 6000’lerde sadece bir av olan 
boğanın, üçbin yıl sonra Hatti kültüründe "toprağı sü
ren yaşamı üreten tann” olduğunu Çatalhöyük ve Ala- 
cahöyük kazıianndan öğrenebiliriz. Aynı yıllarda Mısır 
kültürü içinde sürüm tekniğinin tannsı “Apis” (boğa 
tanrı) varedillyordu. Toprağı yeniden üreten sürüm tek
niğinin sonuçlan düşünüldüğünde boğanın tannsallaş- 
tınlması anlaşılabilir. Yine aynı dönemde Aşağı Mezopo
tamya’da sürüm tekniğini kanıksamış ve artık mabetleri
nin duvarlanna "kutsal inek” freskleri işleyen; M.Ö. 
3100 yıllannda "El-Ubeyid mabedi frizleri”ne inekten 
süt sağımını, yayıktan yağ çıkartılmasını konu eden baş
ka bir kültür variiğını sürdürüyordu: Sümerier.

Hıristiyan “bütünselliğini” aşmamakla biriikte birta
kım önemli aynmlar öne süren Arnold j.Toynbee'nin, 
“tarih toptan bir ilerleme”dir görüşü karşısına koyduğu 
"eşitsiz gellşim”ine en çok uyan Sümer kültürü Asya’
dan Aşağı Mezopotamya’ya M.Ö. 4000'li yıllarda geldi
ğinde; öküzlere ve atlara koştuklan dört tekerii arabala- 
n, tuğla ve kemer tekniğinin ilk örneği olan mimarileri, 
toprak işlemeye dayanan tanm kültürleri, madencilikle
ri, özgün yazı dilleri, "gök tann”ya dayanan dinleri 
ve her şeyi kendinden başlatan tarihleriyle, topluluğun 
toplumsallaşmasının ilk örneğini veriyordu. Sümer kül
türü Hindistan ve Akdeniz arasında takas ekonomisinin 
yaratıcısı olmakla kalmamış, tek tanrılı din geleneğinin 
yaratıcı kaynağı olmuştur. Adem, tufan, Nuh, Yunus 
ve daha pekçok konu, pekçok unsur Tevrat, İncil ve 
Kuran’a "mitik Sümer tarihi”nden aktanimıştır. Fal, sa
at, yılın aylan, ticarette kullanılan düzine sistemi Sümer 
kültürünün yaşayan ürünlerinden bazılandır. Sümer Ta
rihi, yazılı kaynakiannda iki bölümde ele alınmaktadır: 
Biri "tufandan önceki” dönem, diğeri “tufandan sonraki” 
dönemdir. Tufandan önce Sümer mitik tarihi 259.200 
yıllık “anarşi devri” ve "456.000 yıl süren on krallar 
dönemi”ni kapsar. Bu on krallar dönemi Tevrat’a olağa
nüstü yaşam sürelerine sahip “on babalar” biçiminde 
girmiştir. Tufandan sonraki dönem "Eridu’da krallığın 
gökten yere inmesi”yle başlar ve eski Türkçe’de halk 
anlamına gelen "Budun” sözcüğü ile aynı anlama gelen 
Sümer “Tudun” lannın "site devletleri” ile sürer.

Toprağın yeniden üretimine dayanan tarım kültürü, 
topluluğu toplumsallaştırmış; site devletlerinin kurul
masına yolaçmış; devletin smınnı, toplumsal sınıflan 
ve “ meta değlşlmr'ni varetmiştir. Sümerierde insan so
yunun bellrieyici "tek tann”sı, tüm “site devletleri”nln 
ikincil tannlanyla uyum İçinde değişim ekonomisinin 
ideolo|isinl oluştururken, Mısır dininin "ölüler dünyası”- 
na yönelen ideolojisi, M.Ö. 2500’lü yıllarda özellikle IV. 
Sülale döneminde, köleci toplumun bir gereği olmuştur. 
Aynı dönemde Anadolu “site devletleri” ana tannçaya 
dayalı çok tanniı bir gelenek içinde toplumsallaşma sü
recini yaşamaktadır. Din, insanın toplumsallaşma süre
cinin politik kültürüdür. Bu politik kültür, düşünsel tann 
kategorisine doğasal zorunluluk niteliği kazandıracak; 
doğa-insan çatışmasında özgür bir yaratıcılığa erişen 
insan düşüncesine bu “ sentetik determinizmi” sokacak 
ve ideoloji her düzeyde özgür düşünceye karşı, bir "karşı- 
felsefe” akımı olarak günümüze dek varedilecektir.

Çok genel bir soyutlamayla Immanuel Wallerstein'in 
"tanmsal kapltalizm” i günümüzden beşbin yıl önce ku
rulmuştu ve Sümer kültürü bugün ulaştığımız yerin.

insan soyu için hiç de “pariak bir gelişim konumu” 
olmadığını gösteriyordu. İnsan düşüncesine getirilen 
sınır, yani ideoloji, beşbin yıllık bir sınırianmışlığın tanı
mıydı; insan soyunun "tanmsal kapitalizm”den "sınai 
kapitallzm”e binlerce yıl sonra geçmesine neden ol- 

’’ muştu ve bu gelişimini de “ ideolojik düzen örgütlenme- 
si”ne değil, felsefi “öz”ünü az çok koruyan “ bilimler”e 
borçluydu.

Sümer kültürü, “ töresel din”den “din ideolojisi”ne 
geçişin gözlenebilir ilk örneğini vermekle kalmamakta; 
bir yandan Eski Mısır, öte yandan Anadolu kültüründe 
"zamandaş” olmamakla biriikte "türdeş” örneklerini 
göreceğimiz "tann kral” lığın yerini "din adamlan oli- 
garşisi”ne; "din adamlan oligarşlsl”nln de yerini “tann 
adına krallık”a bırakmasının örneklerini sunmaktadır. 
“Tann kral” ın tannsallığı topluluğun “statü hiyerarşi- 
si”nden gücünü alır ve İdeolojik tannsallıktan “öz”de 
derin aynmlar İçerdiği görülür; toplum kuramsal olarak 
sınıfsızdır ya da sınıflar toplumsal üretimdeki konumla
rıyla uyum taşımazlar. "Din adamlan oligarşisi” , bir 
yandan "töresel din”i “din ldeolo|isi”ne dönüştürür
ken diğer yandan toplumsal yapıda köleci bir sınıf ör
gütlenmesini doğurmaktadır. Töresel yapıda topluluğun 
öznel yabancılaşması sonucu ancak yabancı “soy”un 
köleliği söz konusu olurken, oligarşik yapıda toplum 
bir bütün olarak köleleştirilmektedir. “ Din adamlan oli
garşisi” , dışta “ticari meta değlşimi”ne sıkıca bağlıdır, 
ama içte, "meta üretlml”nde köleci bir yapı sergilemek
tedir ve bu durum tanmsal kapitalizmin bütünselliği için
de "ilkel birikim” aşamasına denk düşer. "Din adamlan 
oligarşisi” nin baskıcı din İdeolojisi "bir zor'örgütlenme
si olarak devlef’ln kuruluş ideolojisidir. Bu kurucu ideo
lojiden sonra tarih, devlet içinde sınıfiann ve dünya 
üzerinde devletlerin savaşına tanıklık edecektir. “Din 
adamlan ollgarşisi”nin daraltılmış İktidan biçimsel ola
rak başka bir devlet örgütlenmesine “ meşruiyet” ka
zandıracak bir yıkılış örgütlenmesidir. Sümer kültürün
de, bu oligarşinin "siyasi-dinl tekel” konumundaki ikti
dar erkini parçalayarak yaratılan "tann adına krallık” , 
siyasi iktidaria din adamlan sınıhnı birtıirinden ayırmış 
ve köleci yapıya son vermiştir. "Tann adına krallık”ta 
toplumsal sınıflar bir yönüyle "mesleki” diğer yönüyle 
toplumsal üretimden aldıklan paya uygun "çoğulcu” 
bir yapı sergilerier. Sümerierde: "Tann kral” , toplul}ik- 
tan toplumsalllaşmaya geçiş sürecini; “din adamlan 
oligarşisi” köleci toplum örgütlenişini; "tann adına 
krallık” tanmsal kapitalizmi tanımlamaktadır.

Günümüzden 8000 yıl öncesine uzanan yerleşik Sü
mer kültürü içinde din adamlan smıhnın giderek ymet- 
sel erki ellerine geçirip M.Ö. 2800’lü yıllarda dinsel ideo
lojiye dayalı devlet örgütlenmesini geliştirdiklerini, “Tello 
(Lâgaş) harabeleri”nde bulunan "dramatik uSluplu” Sü
mer tabletlerinden öğreniyoruz: Sümer site devletleri
nin töresel dine dayalı yöneticilik “ makamı” olan "pate- 
si” llk topluluk “ lrade”sinden çıkaniıp salt din adamlan 
smıhnın geçici süreler için kendi içinden atama yaptıkla- 
n bir "kurum” durumuna getirildi ve din adamlan smıh 
site devleti "memurian” ile bir “ İttifak” içine girdiler. 
“ Papazlar ve büyük memurlar birieşerek” halkın malla- 
nna el koyan bir “ mülksüzleştirme” uygulaması başlat
tılar. “ Papazlar ve büyük memuriar, halkın meyve bah
çelerini, dalyan yerierini, münbit tarialannı ellerinden 
alıyor; pazarlarda esnaftan aldıklan eşyalann bedellerini 
gara olarak Jidemlyor, ölenlerin eşyalanyla beraber gö
mülmelerine idn vermiyoriardı.” Töresel hukuk değişti- 

~ri1iyo« ve kadının statüsel üstünlüğünün sonucu bir ka
dının çok erkekle evlenmesine izin veriliyordu. Oligarşi, 
töresel kanunlan "mülksüzleştirilen” topluma karşı ye
niden biçimlendiriyordu. Sümer kültürü içinde her site 
devletinin, "imece” ve soy dışı köleler eliyle işlenen 
ve devletin sivil toplum örgütlenişine yük olmaması so
nucunu doğuran, site devleti "mabutlanna alt” özel 
bir devlet mülkiyeti kapsamında arazileri tnılunurdu. Lâ̂  
gaş sitesinde "mabut Ningirsu ve kansı mabut Bau”ya 
alt bu arazilerin ürünleri, tohumluk olarak tohumsuzla
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ra, aş olarak yoksullara dağıtılırdı. Oligarşi bu topraklara 
da el koydu, devlet yapısı içinde küçük liıemurlann 
idari eylemini denetim altına aldı. Bu merkezileşme “Nin
girsu mabedinin baş rahibi olan Enetarzi'nin hükümeti 
zapt ve kendisini Lâgaş kralı ilan etmesiyle” sonuçlan
mıştır.

Bugün ilk olmasa bile, salt “resmi” yazıtlarla tanıdığı
mız “ihtiiâl”ler ve "darbe”ler dışında, kendisini “ halk 
yazıtian”nda da gösteren ilk "aşağıdan yukanya devrim” 
ömeği, Enetarzi ve oğlu “ Patesl” Lugalanda’ya karşı 
Unjkıgina'nın önderliğinde gerçekleştirilen halka dayalı 
“Ltgaş Ihtilair’dir. Ldgaş ihtilali kimi kaynaklara göre 
M.Ö. 2770 yılında gerçekleştirilmiş, Ernst F. Waldner'e 
göre M.Ö. 2670 yılıyla tarihlenmiştir. Sümerlerin halk 
kahramanlarından olan Urukagina köleleştirilmeye çalı
şılan Lâgaş halkının isyanı sonucu site devletinin başına 
getirildi. Urukagina, ilk yapıtığı işin “ papazlar ve büyük 
memurlar oligarişisinin ıskatı” olduğunu söylemekte
dir. Devrimle birlikte dinsel anlamı olan “ Patesl” kuru
mu kaldırılmış ve din adamları sınıfı siyasal alandan 
uzaklaştırılarak, “tanrı Ningirsu’nun verdiği krallık” ye
ni siyasi yapıyı oluşturmuştur. Devrimin idari reformunda 
dikkat çekici bir merkezi devlet örgütlenmesi kendisini 
gösterir. Krallık tarafından sıkı bir biçimde denetlenen 
sivil ve asker bürokrasi yeniden yapılandırılmaktadır. 
Askeri reform ilk planda tarım alanı kazanmaktan çok, 
varolanın güvenliğini ve ticaret yollarının güvenliğini 
sağlama amacına yönelmiştir. Toplumsal reform Uruka- 
gina'nın “kölelik devrine son verdim ve özgürlüğü 
kurdum” sözlerinde tanımını bulmaktadır. Hukuksal re
form önem taşımaktadır. M.Ö. 1728 ile 1686 yılları ara
sında yaşayan “Babilonya” hükümdan “ Hammurabi ya- 
saian”, bin yıl önceki Mrukagina yasaiannın yeniden 
“vazı” niteliğindedir. Uriıkagina'nm kendinden önceki 
töresel aristokrasiye ve yönetsel sınıfa duyduğu tepki 
yasalarında açıkça görülmektedir. “Ana tannça”dan beri 
töresel aristokrasinin değişmez çoğunluğunu oluşturan 
kadının statüsel üstünlüğüne karşı "bir kadının ancak 
bir erkekle evlenmesi” kuralı getirilmektedir. Urukagina 
yasalan içinde “vergi” konusu önemli ve anlamlı bir 
yer tutmaktadır: “Sümer dlyannda kralın otoritesi altın
da çalışan, köylü esnaf, tüccar zanaatkar gibi sınıflar
dan mürekkep halk ... hükümete muayyen vergilerini 
verdikten sonra mesailerinin bütün semeresi 
kendilerinin” olacaktı. Balık gölü işletenler, gemiciler 
ve ken/ancılar vergi dışı tutulmaktadır. Oligarşinin el 
koyduğu mabut Ningirsu’nun topraklan ve tapınaklar 
“vakıf” kapsamına alınıyor ve yeni kurulanlar “vakfedi- 
liyor”du. Tanmda, pazara sunulan ürünü çoğaltmak için 
yapılan su kanallan ve su havuzlan “ Ningirsu adına 
vakfediimekte”dir. Urukaglna'nın toplumsal devrimi. 
Aşağı Mezopotamya’nın M.Ö. 3100 yıllannda en parlak 
site devleti olan “ Ur” sitesinin “ belirleyici tanrılı din 
geleneğine” geri dönmüş; “ mabude BAU” kadının 
“statü” üstünlüğüyle birlikte yıkılmış ve Lâgaş sitesinin 
“erkek” tanrısı “Ningirsu” ayakta bırakılmıştır.

Urukaglna’nın eski yapıyı yıkması ve kurduğu sistem 
diğer Sümer sitelerinin tepkisine neden oldu. Özellikle 
“Kiş krallığı” patesi’lerin yönettiği diğer site devletleri
nin korkusunu artıncı bir çaba içine girmiş, bu durum 
Lâgaş'ın dış düşmanlannın sayısını artınrken; site için
de papazların ve çıkarı sarsılan sınıflann yarattığı bir 
toplumsal muhalefetle, devrimin henüz yirminci yılında 
“Lâgaş’ta ikilik” yaratılmıştır. Urukaglna’nın devrimine 
karşı, "statü”sü sarsılan kadının bu toplumsal “ ikilik” 
içinde “erkeği politik araç olarak kullanması” şaşırtıcı 
değildir. Sümer kültürünün aşağı Mezopotamya’daki böl
gesi oian Sinear’da bulunan Umma patesiiiği bu ikilik
ten yararlanarak Lâgaş’ı yıktı. Ancak Urukaglna'nın halk 
irazıtlarındaki övgülerle anılan varlığı yıkılamadı. Sine- 
ar'da Urukagina’dan sonra, hiçbir dönemde Mısır'daki 
gibi köleci bir yapı kurulamadı.

Toplumsal devrim örneği olarak ikinci biçim, Sümer 
lite devletlerinin gelişiminin tersine merkezî tek devlet 
ılarak M.Ö. 2900 yılında doğan Mısır içinde “yukarıdan

aşağıya devrlm'‘dir. Mutlak köleci toplum özelliği göste
ren Mısır’da bu köleci yapı Kudüs gibi bağlı bölgelerde 
kimi zaman başgösteren bağımsızlaşma girişimlerine 
karşın, kendi içinde ve Nü vadisinde sarsılmaz bir otori
te göstermiştir. Ancak M.Ö. 2270-2100 yıllan arasında 
“Samilerin kuzeye göçü” ve M.Ö. 1700-1555 arası dö
nemde “ HIksoslann Mısır'ı işgall”nde kesintiye uğra
yan imparatorluk her defasında kendini yeniden ürete- 
bilmiştlr. HIksos egemenliğinin ardından Mısır'da "yeni 
krallık” canlanırken, Mezopotamya’da "Kassit” işgali
nin ardından Babilonya yeniden birleştirilmektedir. Mı
sır’da M.Ö. 1450-1405 yıllan arasında firavun olan III. 
Amenophis ile M.Ö. 1404-1370'te firavun olan IV. Ame- 
nophis’in, Babil kralı Burnaburiaş’la, ünlü “Tell-el- 
Amarna mektupları”yla öğrendiğimiz yazışmaları, bu iki 
kültürün "siyasi” ilişki kurduğunu göstermektedir. III. 
Amenophis dönemjnde Mısır’da yine köleci yapı ege
mendir ve Mısır, yakın devletleri kendi egemenlik ala
nında görmektedir.

ili. Amenophis'In Mitanni Kralı Tushratta’dan aldığı 
mektup ilginçtir: "... sen benim babamla çok, çok yakın 
dostluk kurmuştun. Şimdi bizim kurduğumuz dostluk 
ise babamla olandan on defa daha büyüktür. Ve ben 
kardeşim olan sana derim ki: Kardeşim bana babamın- 
kinden on defa daha fazla pay ayırmalıdır... kardeşim 
bana çok altın göndermeli...” Bu mektup Mısır'dan yar
dım talebidir sadece. III. Amenophls'l kızdıran şey Mi
tanni kralıran kendisine "kardeşim” diyebilme "cüret’- 
'ini göstermesidir. Bu tür “dilenci” mektupian, bağımlı 
devletin egemeninden istemi olarak bugün bile yabancı
sı olmadığımız bir konu oluşturmaktadır.

Çağının egemen devleti olan Mısır'da IV. Amenophis 
(kimi kronolojilere göre M.Ö. 1370-1350 arasında tarih- 
lenmektedir) firavun olduğunda ilk kutlama mektubunu 
“Şuppiluliuma adını taşıyan” Hitit kralından alıyor ve
III. Amenophis’In başlattığı "dışa açılma” politikası, ye
ni firavunun "kutlanması"nda semeresini veriyordu. Bas
ra Körfezi’ndeki “ Deniz Memleketi i. Sülalesinin son 
hükümdan Ulamburiaş” döneminden önce ve sonra 
"Mezopotamya-Hindistan” deniz ticareti sürekli Babil’- 
in elindeyken, Akdeniz ticareti uzunca bir süre Girit’te 
"Minos”un elinde kaldı. Minos'un yıkılışının ardından 
Akdeniz ticareti Mısır'ın eline geçti ve tarih M.Ö. 1400’lü 
yılları gösteriyordu. Yeni uluslar göçü anadoluda Hitltle- 
ri, Mısır'da "yeni imparatorluğu” yaratmış. Ön Asya 
kara ticareti Asur'un eline geçmişti. Mısır’da "yeni impa
ratorluğun en önemli sorununu” köleci üretimin "tanm 
fazlası” oluşturuyordu. Mutlak köleci yapı kapalı bir 
Mısır yaratmış, “ ikiyüzyıl” süren "Hiksoslar egemenliği” 

Mısır'ın varolan ilişkilerini ve "pazarı” yoketmişti. M.Ö. 
1555'te “yeni imparatorluğun kuruluşundan başlayarak 
Fenike ve Doğu Akdeniz” Mısır’a bağlandı, ili. Amenop
his devlet eliyle “ticari ilişki” kurmak zorundaydı, çün
kü Mısır’ın geleneksel yapısı içinde bir yanda devlet 
diğer yanda kölelerden oluşan iki konum bulunuyordu.
IV. Amenophis "devlet eliyle dış ilişkiler ve geleneksel 
yapıyı korumak” yolunu seçmedi, aksine toplumsal ör
gütlenmeyi değiştirme yoluna gitti; Mısır'da "yukandan 
aşağıya devrim” sürecini başlattı.

1500 yıldır "göç ve istila” dışında hiçbir şeyin değiş
mediği Mısır'da yalnızca bir kişi, Mısır uslubunun demir 
parmaklıklarını kırmasını bildi... tV. Amenophis adındaki 
bu kral, resmi dini benimsemiyordu. Eski geleneğin 
kutsadığı birçok alışkanlığı kaldırıp, halkının, bunca ga
rip bir biçimde betimlediği sayısız tannsına saygı gös
termek istemedi... Aton'a taptı ve onu güneş biçiminde 
imgeleştirtti. Tannnın adından esinlenerek, kendisine 
de Ekhnaton adını taktı. Öteki tanniann rahiplerinin etki
sinden korunmak için, sarayını, bugünkü El Amarna'ya 
taşıdı... Mezopotamya'daki toplumsal yapının aksine Mı
sır’ın köleci yapısı “ataerkil” bir yapı sergilemekteydi. 
Önce Babil'le kurulan ilişkilerde "tek tanniı gelenek 
ve kadının eşitliği” motifleri alındı. “ Minostan özgür 
ve uyumlu sanat” ve “gemici ticaret sınıfı”nın siyasal

kültürü Mısır'a getirildi. Mısır'da artık “ölümsüzleşmek” 
adına geleneksel sanatın gerçekdışılığı yaşatılmıyor, fi
ravunun eşinden büyük resmedilmesi gerekmiyordu. 
Ahenaton kendi portresini olduğu gibi resmettiriyor ve 
saray duvariannda "firavun ve kansı aynı büyüklükte” 
çiziliyordu. Mısır'da yeni bir ticaret sınıfı^aratılmaya 
çalışılıyor, din adamian sınıfının gücü bilindiğinden 
"başkenti” terketme gereğini duyan Ekhnaton, bu kez 
siyasal yapıda "ruhban sınıfın gücünü kırmaya” yönelik 
“tedbirier” alıyordu. Aton kölelerin ve soylulann tek 
tannsıydı, diğer tannlar tıpkı toplumsal örgütlenişin “saç
malığı kadar saçma”ydı. “ Mısır'da yukandan aşağıya 
devrim” bağlı sınır devletlerinden başlamak üzere derin 
altüst oluşlara neden oldu. Mısır devrimi sınırlar ötesine 
taşarak Hitit imparatoriuğu'nun güney bölgelerine yayıl
dığında Hitit Kralı Şuppiluliuma kendi egemenliğindeki 
bu isyan bölgelerini bastırabilmek için "sefere çıkmak 
zorunda kaldı” . Mısır devrimi Hitit, Aaur, Babil ve Mısır’
da “tann sitillerinde aynı güneşin variığını” doğurmuş
tur. Pazar ekonomisini geliştirmiş ve “yeni Imparatoriuk" 
ilk kez Güney Nll'de yeni tarımsal alanlar açmak zorun
da kalmış ve Mısır, tarımsal ürün İhracını arttırmış, hatta 
Anadolu kuraklığında "Kilikya”ya “buğday yardımı” ya
pacak konuma erişmiştir.

Ahenaton öldüğünde yerine “ henüz onsekiz yaşında 
olan oğlu Tutankhamon geçti” . Tutankhamonun iki yıl
lık iktidar yaşamı, büyük olasılıkla "öldürüldüğü" kanı
sını uyandırmaktadır. Ekhnaton'un eşiyle birilkte hü
kümranlık etme yasası, Tutankhamon’un “dul eşr'nin 
yönetsel erki elinde tutmasına neden olmuştu. Bu arada 
Hitit Kralı Şuppiluliuma Lübnan'da “Amka”yı henüz iş
gal etmişken bir “Mısır elçisi geldi.” Yanında bir de 
mektup getiriyordu ve mektupta Mısır kraliçesi “Kocam 
öldü. Ancak ben bir oğula sahip değilim. Senin ise 
birçok oğlun olduğu söyleniyor. Eğer bana oğullanndan 
birini verirsen, benim kocam olacaktır. Yoksa kölelerim
den birini alıp kendime koca mı yapayım, ona koca 
diye saygı mı göstereyim?” diye yazmaktadır. Hitit kralı 
bu alışılmadık “ teklif karşısında Mısır’a kendi elçisini 
gönderdi” . Hitit elçisi yanında başka bir Mısır elçisi 
ve yeni bir mektupla döndü. Mısır kraliçesi “ isteğinde 
karartıydı” ve şöyle yazıyordu: “ ... Ben başka ülkelere 
yazmadım. Yalnızca sana yazdım. Birçok oğlun olduğu 
söyleniyor. Ver bana oğullanndan birini; benim kocam 
olsun, hem de Mısır'a kral olsun...” . Şuppiluliumma 
oğullarından birini gönderdi ama Hitit prensi 'yolda' 
öldürüldü. II. Murşili 'Tevratı' aşan bir edebi uslupla 
kaleme aldığı ‘veba duasında’ "Mısır'a giden prensin 
orada öidürilidüğünü” yazmaktadır. Mısır ülkesiyle ara
sına kendine bağlı tampon devletler kuran Şuppiluliuma 
üç yıl sonra öldü. Mısır'da onkesizinci sülale Hititil prens 
‘yoldayken’ sona erdi ve Ekhnaton’un “yukandan aşa
ğıya devrim” lne tepki duyan papazlar sınıfının 
“entrtkalan” "Aton ordusu generallerinden Haremheb'- 
’in ya da bazı kaynaklara göre "Ay adını taşıyan bir 
usurpator” un tahta el koymasıyla noktalandı. Mısır'da 
yeni devlet yapısı içinde eski din ideolojisine geri dönül
dü. Anadolu'da ‘Büyük Hitit imparatoriuğu' ve Mısır’da 
yeni devlet yapısıyla devleşen ‘yeni Imparatoriuk' büyü
mesini sürdürecek ve tarihin bilinen ilk “ paylaşım sava- 
şı”yla Kadeş'te koziannı paylaşacaklardır. Savaş sıra
sında “ Kaşka ordusu”na komutanlık etmiş Hitit'li bir 
asker olan Hattuşili Anadolu'da “ askeri darbe”nin 
“otobiyografisini” yazacak ve daralttığı İktidar yapısıyla 
Hitit kültürünün yokoluşunu yaratacaktır.

Sol yazının alışılagelmiş “ettirgen ya da buyrukçu 
cümle yapılan” dışında bu yazı, öncelikle bir olanağa 
işaret koymayı amaçlamaktadır. Tarih yeniden yazılabi
lir. Özellikle Oswald Spengler’in şu sözünden sonra... 
“ Biz Batı Avrupa kültürünün insanlan, sahip bulundu
ğumuz tarih görüşüyle bir istisnayız; her yerde görülen 
gerçek bir durumu yansıtmaktan uzağız. Dünya tarihi 
'bizim' dünya tasvirimizdir, insanlığın değil...”

İSMAİL SOYTEMİZ



Her ne kadar, "barbar" ve göçebe kavimlerin yerleşik kavimlerle karşılaşmasının yol açtığı yıkım, tarihte modern 
bir okuru kanıksatacak kadar sık tekrarlanan olaylardan biriyse de, belki de Minos kültürünün istisnai ölçüde 
barışçıl niteliğinden dolayı Miken istilasının bıraktığı izler, bugün hâlâ sarsıcı olabilmektedir. Homeros'tan beri 
ötedenberi arkeologların özel ilgisine mazhar olan Mikenler, özellikle altın işçiliğinde çok ustaydılar. Tarihçiler 

altın mühürler üzerine işlenmiş yukarıdakilerine benzer desenlerle Homeros destanlarını ilişkilendirmeye çalışmış, 
ömeğin ortada yer alanı Orestes'in annesi KIytaimnestra'yı kovalaması olarak yorumlamışlardır. Ancak tahribatın 

şiddetine karşın, Ege'ye bağımlı kalmak zorunda olan maddi hayatın sürekliliği, Minos medeniyetinin bazı 
yönlerinin Miken dönemi boyunca da sürmesini sağlamıştır. Örneğin M.Ö. 1550'lerde resmedilmiş sağda görülen

türden balıkçılara tüm Miken dönemi boyunca da rastlamak mümkündü.

ideoloji yaygınlık kazanmaya başladı; “Asur" kelimesi ülke anlamının yanısıra “kutsal” 
anlamına da kullanılır oldu. Diğer yandan o zamana kadar tapmaklardan hatın sayılır ölçüde 
yararlanan devlet aygıtının yapısı, giderek daha çok birbirlerine “feodal” denebilecek ilişkilerle 
bağh bir askerî klanın iç ilişkileri uyannca şekillenmeye başladı. Bürokratik geleneklerin son 
derecede güçlü olduğu Mezopotamya’da bile Asur İmpartorluğu’nun merkez tarahndan temin 
edilen düzenli ordusu, her bir eyaletin temin ettiği tek tek birliklerden kalabalık oinlakla 
birhkte, hareket halindeki ordunun toplamının büyük bir olasılıkla yirmide biri kadannı 
oluşturuyordu. Ancak, demir çağma verilen tepkiler arasında, dünya tarihsel açıdan en önemh 
sonuçlar doğuracak olanı güney Anadolu’da kumlan ve kendi bünyelerinde kara ve deniz 
gücünü birleştiren krallıklar oldu. Zulmünün saldığı bütün dehşete karşın Asur yörenin mutlak 
hakimi haline gelemedi. İmparatorluğun yükseliş dönemi krallanndan III. Şalmaneser şöyle 
övünüyordu: “Hükümdarlığımın birinci yılında taşma döneminde Fırat’ı geçtim...Batan güneş 
denizinin kıyılanna ulaşarak kıyı boyunca ilerledim; ve silahlanmı denizde yıkadım...” 
Şalmaneser, Karkar yöresinde 12 kralın oluşturduğu bir Suriye ittifakına karşı bir sefer 
düzenledi. Bu krallar arasmda Şam kentinin krah Fladadezer ve İsrael hükümdan Ahab da 
vardı. Ancak getirdiği yıkıma rağmen Şalmaneser Suriye’nin denetimim tümüyle ele geçiremedi 
ve geri dönmek zorunda kaldı. Bu arada, daha sonraki seferlerinden birisinin sonucunda 
İsrael hükümranı Yehu’nun ona hatm sayılır bir vergi vermek zorunda kaldığını öğreniyoruz. 
Yehu’yu İştar ve Aşur’un gölgesinde Şalmaneser’in önünde diz çökmüş durumda betimleyen 
kabartmanın üzerinde şunlar yazılıdır: “Omri oğlu Yehu’nun fidyesidir; ondan gümüş, altın, 
altın bir yay, altı delik altın bir vazo...aldım...” Bu olayların yaklaşık 841 yıllannda geçtiği 
tesbit edilmiştir. III. Şalmaneser kendisini ve gücünü şu sözlerle betimler: “Ben güçlü kral, 
kainatın krah, rakipsiz kral, otokrat, dünyanm dört bölgesinin en güçlüsü, bütün rakiplerini 
çömlek gibi patlatan”. Tüm bu övünmelerine karşın, Şalmaneser ölerek yerini oğlu Şamşi- 
Adad’a bıraktığında imparatoruk isyan ve kanşıklıklarla çalkalanıyordu. Bu kralın ardıllan ünlü 
kraliçe Sammuramat' (Semiramis), III, Adad-nirari, IV. Şalmaneser IV ve III. Aşur-Dan 
dönemlerinde Asur hanedanı önemli güç kaybına uğradı. Bu kargaşa ortamında, ünlü bir 
savaşçı bey, 744 yılında iktidan ele geçirerek Tiglaf-Pileser III adıyla tahtı gaspetti. Bu krahn, 
Babil’e girerek kuzey ve güney Mezopotamya arasında uzun sürecek bir banş dönemini 
başlattı. Bu çağda Asur. İsrael hükümdarlannı yeniden vergiye bağladı. İsrael kent-krallannm  
başlattığı saldınya son derece sert bir cevap veren Tiglaf-Pileser Humriya’yı ele geçirdi ve tüm 
varlıklannı ve insanlannı Asur’a sürdü..." Ancak bütün başanlara rağmen, kuzeyde göçebe 
İskitler, güneyde Aramiler Asur’u taciz etmeye devam ediyorlardı. İmparatorluk doruk 
noktasına, çöküşünden hemen önce M.Ö. 640 ’larda Asurbanipal’in döneminde ulaştı.
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M.Ö. 1000'lerde İç Anadolu’da, sonradan "Kral Yolu" 
diye adlandırılacak ticaret yollarını denetleyen Gordion 

kantini merkez kabul eden bir kabileler 
konfederasyonu, Frigya Krallığı diye adlandırılan bir 

birlik oluşturmuştu. Parçalanan Hitit imparatorluğu’nun 
Batı topraklan üzerinde kurulan krallık, verimli ve 

ormanlık bir arazi üzerinde yer almakta, bu yüzden 
dokumacılık, maden işlemeciliği (özellikle bronz) gibi 

alanlarda önemli bir ilerlemeyi temsil etmekteydi. Bu 
bakımdan, M.Ö. 700’lerde Kimmerlerin saldırısıyla 

çökerek yerini Lidya egemenliğine bıraktığında, gerek 
gelecekte Yunan dinsel kültürünü hatın sayılır ölçüde 

etkileyecek oian Kybele orgla kültünü (Ana Tanrıça ve 
sevgilisi Attis) kendinden sonra yeşeren Ege 

medeniyetine devretmişti. Frigya kabilelerinin hangi 
kavimden geldikleri konusunda kesin bir bilgi 

bulunmuyor. Gordion ve Midas gibi güçlü yönetici 
aileler Gordion kentinin terkedilmesiyle ortadan 
kalkmıştı. Bazı tarihçiler, altın para kullanımının 

Lidya’dan önce doğu ile Sartes kenti civarındaki 
büyük ken/an yollarının ve özellikle dokuma, tahta 

oymacılığı ticaretinin oldukça geliştiği Frigya 
Krallığı’nda başlamış olduğunu iddia etmektedir. Ticari 
ilişkiler yoluyla Yunan kolonilerinin de, özellikle alfabe 

ve yazı alanında Frig uygarlığı üzerinde etki sahibi 
olduğu tahmin edilmektedir. Dört büyük kabileden 

oluşan Frigya Krallığının ekonomisi, ormancılık, 
hayvancılık ve maden işletmeciliğine dayanıyordu. 

Resimde, idari mekanizmayı ellerinde tutan savaşçı 
büyük kabilelere mensup bir Frigya askeri görülüyor.

Para

Tanmsal artı-ürünün tapınakta biriktiği, zaten evlerde yapılmayan zanaatlerin de büyük ölçüde 
yine tapınaklarda yoğunlaştığı koşullar, özel bir değişim birimi gereği doğurmuyordu. Bu 
koşullarda değiş tokuş doğrudan doğruya rahiplerin tesbit ettiği ürün ağırlıkları üzerinden 
yapılıyordu. Ancak daha bu ilk zamanlarda bile, tapmak çevresindeki şehirle, şehrin 
hinterlandındaki göçebe ve hayvancı halklarla sürdürülen değiş-tokuş, ortak bir ölçü ve değer 
biriminin varlığını gerektiriyordu. Göçebe ve hayvancı kavimlerin en sık başvurduğu “para” 
birimleri, büyükbaş hayvanlar ve postlanydı. (Örneğin Latince’de para anlamına gelen kelime 
“sığır” kelimesinden türetilmişti.) Ne zaman ki, alım ve satım işlemleri fiilen ayrıştı; yani 
ürünlerini teslim ettikleri tapınaktan bütün ihtiyaçlannı karşılayamadıklan için köylülerin 
pazara da gitmesi gerekti, o zaman medeni hayatın sürekliliği için de bir tür para 
vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Bronz çağı boyunca, büyükbaş hayvanlar ve posriannın 
yanısıra madeni silah ve eşyalardan, üzerinde kral ya da tapınağın mühürünü taşıyan çubuklardan 
da bir değerlendirme, karşılaştırma ve ödeme birimi olarak yararlanıldı. Demirin sağladığı seri 
üretim olanaklan, para birimlerinin de standartlaşmasına katkıda bulundu. Tarihsel olarak 
sikkelerin ilk kez M.Ö. 7. yüzyılda güneybatı Anadolu’da kurulmuş olan Lidya’da bastınidığı 
tahmin ediliyor. Ancak para ekonomisi temelinde bütün Akdeniz çevresinde ortak bir 
kültürün yaratılması sürecinde başrolü oynayan, M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren altın çağını 
yaşamaya başlamış olan Fenike oldu.

Fenike

M.Ö. 9. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar geçen ve “denize açılma” diye nitelenebilecek süre içinde 
Akdeniz havzasını çevreleyen ülkelerin ortak bir kaderi paylaştıklan söylenemez. Bu dönemin, 
merkezî devletlerin iktidarını korumakta güçlük çektikleri ilk evresinde, şehir-devleder yine ön 
plana çıktı. Ancak bu kez medeniyetlerinin maddi ve sınıfsal temeli sulamalı tanmm  
denetimini sağlayan rahipler değil, demirin sağladığı yüksek tanmsal verimin ticaretini yapan 
bağımsız tüccarlardı. Bu şehir-devleti medeniyetleri içersinde en kalıcısı olan Fenike, temel amacı 
ticaret olan ve “deniz göçebeliği” diye nitelenebilecek bir hayat tarzının ilk temsilcisiydi. 
“Topraktan, köyden kente, kentten denize” doğru kurulan, bu açıdan ikinci kolonileştirme 
dalgası sırasındaki Yunanistan’ı andıran Fenike medeniyeti, pek çok açıdan, dev kara 
imparatorluklannm, Mısır’ın, Asur’un ve Anadolu devletlerinin güçten kaybettikleri, Pers 
uygarlığının ise yeni yeni kurulmaya başladığı bir “ara dönem”de yeşerme olanağı buldu.
Ancak kıyı şeridini Suriye’den ayıran Anti-Lübnan dağlan Asur yeniden toparlanıp Yeni 
İmparatorluk kurulduktan sonra da, Fenike’ye bir süre için koruma sağladı. 8. yüzyılda, 
Senaherib’in krallığı sırasında Asur’un egemenliği altma giren Fenikeliler, zaten anayurtlanna 
bağh bir kavim değillerdi. Asurlann baskısı altında ve denizcilik bilgi ve tekniklerinin 
sağladığı olanaklar sayesinde yüzyıllar boyunca sayısız Fenikeli denize açılarak Akdeniz 
çevresinde, aralarında en ünlüsünün Kartaca olduğu en az 50 koloni kurdular.

“Topraktan, köyden kente, kentten denize” doğru kurulan, bu açıdan ikinci kolonileştirme 
dalgası sırasındaki Yunanistan’ı andıran Fenike uygarlığı, pek çok açıdan, dev kara 
imparatorluklannm, Mısır’ın, Asur’un ve Anadolu devletlerinin güçten kaybettikleri, Pers 
uygarlığının ise yeni kurulmaya başladığı bir “ara dönem”de yeşerme olanağı buldu. Antik 
Yunan koloniyalizminin kendine “model” olarak benzeri bir yapıyı seçmiş olması doğal 
görünüyor: Ticari etkinliğin ön plana çıktığı, bu amaçla tanm ürünlerinden farklı sınai 
ürünlerin (cam ve metal eşyalar, dokuma ürünleri vb ), bunun için ancak bir “site”nin içinde 
kurulabilecek bir “hman”m zorunluluğu. Deniz ticaretinin başlangıçta tanmsal ürünlerden uzak 
kalmasının nedenlerinden biri Fenike kentlerinin “yan bağımsız”, ya da “bağımsızlığı her an 
tehdit altında” olan statüsünden kaynaklanmaktaydı. Despotik rejimlerin güçten kaybettikleri, 
Mesopotamya, Mısır ve Anadolu kentleri arasmda ticaretin belli bir serbestlik ve ferahlama 
dönemine girdiği bir dönemde kırsal ve tanmsal ürünler kara ve deniz ticaretinin önemli bir 
parçasını oluşturabilmekte, ancak Yahudi krallıklan da dahil olmak üzere bölgenin denetimi 
imparatorluk devletlerinin eline geçtiği anda, tanmsal artıktan pay alma ve ticarete açma şansı 
yaşamları ve o çağlarda ün salmış zenginlikleri ticarete dayanan kıyı kentleri açısından 
oldukça azalmaktaydı.

Fenike ticareti, denizde gelişmiş olmasına rağmen karaya, güçlü bir tüccar kent ahalisine 
dayanmaktaydı. Bu bakımdan, büyük doğu imparatorluklannm baskısı ve denetimi altına 
girmelerini engelleyen yepyeni bir ticaret türüne sahiptiler: Deniz ticaretine bağlanmalan onlan 
genellikle büyük devletlerin -Mısır, Asur gibi- egemenliği altındaki kara ticaret yollanna, ve 
tepeden yönetilen ekonomiye bağh kalmaktan kurtanyor, ticaretini yaptıklan mallan 
kendilerinin üretmeleri ise büyük kentlerini ve kolonilerini bir ölçüde dokunulmaz kılıyordu. 
Fenikeliler’in bu bakımdan Akdeniz ve kıyılannı kapsayan bir “pazar”ı oluşturduklan, ve bunu 
kendi özerk üretim tekelleri (cam, çeşitli süs eşyalan vs.) aracılığıyla denetledikleri 
söylenebilir. Bu açıdan Fenikeliler’in gelecekte “tüccar burjuvazisi”nde bulabileceğimiz bazı 
temel etkinlik biçimlerinin geliştiğini görmekteyiz: buluculan olmadıklan para ekonomisinin 
gelişim yolunu açmışlar ve ticareti “hesapçı” bir mantığın, ticari bir ussallığın çerçevesi içine 
sokabilmişlerdi. En önemlisi, ticaretten elde ettikleri gelirin önemli bir kısmını yeniden üretim 
alanına yatırmada gösterdikleri büyük başarıydı.
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insanlık kültürünün evrensel bilgi doruklarından biri 
olan Marx’in düşüncesini, yaşadığı koşullar ve çağdaşı 
olduğu tarihsel veriler çevrelemişti. Bu genel ve çok 
bilinir söz, sıradan ve üstünkörü bir giriş olmaktan çok, 
Marx'in tarihsel sınırını önemle vurgulamak amacını ta
şır: Avrupa kültürünün yanında, Hindistan, Çin, Moğol, 
Yakın Doğu, Antik Yunan, geç dönem Mısır ve en eski 
tarihsel kaynak olarak Tevrat... Marx’in yaşadığı çağda 
Tevrat ya da özgün adıyla ‘Eski Ahit' kitabının ötesine 
geçen hiçbir arkeolojik keşfin olmaması, bu tarihsel- 
dinsel metnin bütünlüğü ve koşullan İçinde anlamlandı- 
nimasını engellemiş; Tevrat'ta sözü geçen pek çok ka
vim ve bu arada Hitit-Babil, Sami kökenli “ bedevi” kül
türünün bir parçası sayılmıştı. Bu durum Marx ve En- 
gels'in 1853 mektuplannda tanımını bulan ve bugün 
olumsuzlayabileceğimiz yanlış yargılara neden olmuştur.

Bugünkü Tevrat, Med'lerin Mezopotamya'yı ele geçir
melerinin ardından ve 'Büyük İskender'in Darius'un tah
tını elinden aldığı, Ön Asya kültürünün çöküş evresinde 
(MÖ 330) derlenmiş bir tarih metnidir. Tevrat, Sami 
kökenli bir köle İsyanının uluslaşma sürecini anlatması 
açısından tarihsel bir öneme sahiptir ve bu tarihin İçin
den Sümer kültürünü çıkardığımızda Mısır'ın üçüncü 
ara döneminde (MÖ 1090-712) XXI. sülale İçinde Musa 
ile başlar. Musa, köle isyanını başaran bir “Spartaküs”- 
tür ve bu açıdan alışılagelmişin dışında tanıtılmak zo
rundadır.

Köle isyanının tarihi, Musa’nın İkinci kitabında, toprak 
yancıiığmdan mutlak köleci yapıya geçişi tanımlayarak 
başlar. Bu bölümde Mısır’da köleci yapının ağır bir bas
kıyla sürdürüldüğü anlatılır.

“Ve onlara yüklerle eziyet etsinler diye üzerlerine, 
angarya memuriarı koydular. Ve Firavun için Pitom ve 
Reamses ambar şehirierinl yaptılar. Fakat onlara ne 
kadar eziyet ettilerse o kadar yayıldılar... Ve Mısırlılar 
İsrail oğullarını şiddetle işlettiler; ve şiddetle işlettikleri 
bütün işlerde, tarlada her çeşit işte, harçta ve kerpiçte, 
ağır İşle hayatlarını acı ettiler...” (Tevrat, Çıkış I. Bap)

Mısır'da XI. Ramses iktidardadır ve yaklaşık MÖ 1135 
tarihlerinde köle bir soyun evladı olarak Musa Mısır'da 
doğar. Musa'nın doğduktan sonra Nll'e bırakılması ve 
Firavun ailesi tarafından sarayda yetiştirilmesi öyküsü, 
Mezopotamya kökenlidir ve sonradan Musa'ya maledil- 
mlştir.

Bir devlet görevlisini öldüren Musa’nın Mısır'a geri 
dönmesini sağlayan şey, XX. Sülale'nin devrilmiş ve 
Yeni imparatoriuğ.un köle isyanlarıyla sona ermiş olma
sıdır. Mısır'da artık yeni bir sülale iktidardadır. Tarih 
MÖ 1090 yılını göstermektedir ve Musa, Midyan Kahini 
Yetro’nun yanından bir köle isyanını örgütlemek ve ara- 
iannda kendi soyunun da bulunduğu bu topluluğu Mı
sır’dan çıkararak, güç dengelerinin değiştiği Kuzey'e 
götürmek istemektedir. Göçün hedefi ve isyanın biçimi 
beiirienmiştir.

“ ... Sizi Mısır'ın sıkıntısından, Kenan'lı, ve Hittl, ve 
Hivi, ve Amori, ve Perizzi, ve Yebusi’lerin diyarına, süt 
ve bal akan diyara çıkaracağım... ve vaki olacak ki, 
gittiğimiz zaman, eli boş gitmeyeceksiniz; fakat her ka
dın komşusundan, ve evinde olan misafirden gümüş 
şeyler, ve altın şeyler,, ve esvaplar İsteyecek; oğullarını
zı ve kızlarınızı onlaria süsleyeceksiniz; ve Mısır'lılan 
soyacaksınız.” (Tevrat, Çıkış, Bap 3)

Bu söylem tanrısal ahlakla bağdaşmayan saf bir köle 
ideolojisinin söylemi olma özelliğini gösterir. Bu köle

toplumuna ‘vadedllmlş topraklar’ Hitit'lerin, son Babil 
kültürü olan Amuru'ların, FInikelIler olarak tanıdığımız 
Kenan ulusunun site devletlerinin, ticaret kolonilerinin 
birarada bulunduğu Doğu Akdeniz topraklarıdır. İsrail 
soyu eskiden bu topraklardan Mısır’a indiği savını öne 
sürerse de, Tevrat'ın genel söylemi bu savı yadsır. MÖ 
1400'lü yıllarda Ahenaton’un tarımsal reformuyla kendi
sine toprak verilerek Iskan olunan göçebe ve çoban 
Sami boyları, ilkel de olsa toprağı işleyecek bir sermaye 
birikimine sahip olmadıklarından; doğal ve siyasi ne
denler, süreç içinde ‘yukandan aşağıya devrim'le vare- 
dilen Mısır toprak yapısını bozdu. Göçebe Sami boylan 
Firavunlar devletinin desteğini kurtuluş olarak gören 
bir toprak yancılığı sistemine gönüllü olarak geçtiler. 
Ama devletin üründen aldığı pay kabul edilebilir bir 
vergi niteliğinden, köleleştiren bir vergi biçimini almak
ta gecikmedi. Musa bu dörtyüz yıllık sürecin bir sonucu
dur. Mısır'da Yeni İmparatorluğun daraltılan iktidarı MÖ 
1090'da köle Isyanlanyla yokedllirken, yerine geçen XXI. 
Sülalenin gücünü henüz toparlayamamış iktidan sıra
sında, köleleştirilen Sami boylan isyan etmiş ve Doğu 
Akdeniz'e göçmüştür. Musa'nın başanlı köle isyanı Ro
ma’da Spartaküs'ün neden başarısız kaldığını açıklar. 
Musa, yıkılan imparatorluğun dışında bir yaşam alanına 
göç ederek yıkılan imparatoriuğun ideolojisini yeniden 
kurmuştur. Oysa dünya devleti olan Roma’da Sparta
küs'ün gidecek yeri yoktur ve bir alt sınıf hareketinin 
salt bu konumundan doğan ideolojisi toplumsal meşrui
yet nedeni olamamaktadır. Spartaküs’ün onuru başkal
dırdığı İdeolojiye teslim olmamasındadır ve tarihe yazdı
ğı bu mesaj tanrısal ahlakı aşar.

Musa'nın kardeşi Harun'la birlikte köle isyanı ve göç 
örgütleme çabası, Mısır'da XXI. Sülale iktidan tarafın
dan elbette hoş karşılanmadı. Köleler üzerinde baskı 
yoğunlaştı ve Firavunlar, düzeni sağlamayı amaçlayan 
iskan politikasının bir sonucu olarak yürüriüğe koyduk
ları tedbirleri durdurdular; konut yapımına “saman tah- 
slsi''pi kestiler. İş yoğunluğunu arttıran ve baskıyla bes
lenen bu politikalar, köle isyanını daha da çabuklaştırdı.

“Ve Musa ve Harun gidip İsrail oğullarının bütün ihti- 
yariarını topladılar; ve Harun RABBİN Musa'ya söylemiş 
olduğu bütün sözleri söyledi ve kavmin gözleri önünde 
bütün alametleri yaptı. Ve kavm inandı.” (Tevrat, Çıkış, 
Bap 4)

“ Ve Mısır kralı onlara dedi; Ey Musa ve Harun, niçin 
kavmi işlerinden alıkoyuyorsunuz? Yüklerinize gidin. 
Ve Firavun dedi; İşte, şimdi diyıann kavmi çoktur ve 
onlan işlerinden alıkoyuyorsunuz. Ve Firavun o gün 
kavmin angaryacılanna ve oniann memurlanna emredip 
dedi; Kerpiç yapmak için şimdiye kadar olduğu gibi, 
artık kavme saman vermeyeceksiniz; onlar gitsinler ve 
kendilerine saman toplasınlar. Ve şimdiye kadar yap
makta oldukları kerpiçlerin sayısını oniann üzerine ko
yacaksınız; ondan eksiltmeyeceksiniz, çünkü onlar tem
beldirler; onun için; Gidelim, Allahımıza kurban keselim, 
diye bağırıyoriar. Adamlar üzerine daha ağır iş konul
sun, ta ki, o işte çalışsınlar; ve yalan sözleri dinlemesin
ler... Ve kavim saman için anız toplamak üzere bütün 
Mısır dlyanna dağıldı. Ve angaryacılar; Saman olduğu 
vakit gibi, işinizi, gündelik vazifelerinizi bitirin, diyerek 
onlan sıkıştınyoriardı. Firavunun angaryacılar tarafın
dan üzerlerine tayin olunan İsrail oğullan memuriarı; 
Niçin dün ve bugün kerpiç yapmakta vazifesini bitirme
diniz diye dövdüler.” (Tevrat, Çıkış, Bap 5)

Baskı her yerde baskıdır ve onun araçlan her çağda- 
birbirine benzer. “ İsrail oğullan memurlan” köleci yapı
yı zor yoluyla sürdürmeye çalışan Mısır krallığının yeni 
polis tedbirleridir ve her yıkılış kendisini toplum üzerine 
zor uygulayarak tanımlar. Mısa kendisine inanmayan 
köle topluluklarını bu baskı sayesinde yanına almış ve 
bu baskı altında göçün hazıriıklannı yapabilmiştir. Mu
sa'nın isyanı Mısır başkentinde olmamıştır. Tevrat’ın 
metnindeki “Mısır Kralı ve Fravun” aynmı bunu doğru

lar niteliktedir. İsyana Mısır ordusunun geç ve etkisiz 
müdalıalesi de bunu kanıtlar. Bugün Yahudi cemaatinde 
“ mayasız hamur bayramı” köle isyanı ve göç’ten kalma
dır. Mısır devlet yapısı içinde köle soyun geliştirdiği 
“hafta sonu tatili” gibi demokratik iyileştirme istemleri 
de ilgi çekicidir. Köle örgütlenmesi içinde bir tür boykot 
biçiminde uygulanan altı gün çalışma ve bir gün dinlen
me kuralı, göç arasında diğer bütün kurallar gibi çok 
katı bir biçimde uygulanmıştır. Musa'nın ‘öldürmeyecek
sin' kuralı, köle isyanının kararlaştınldığı gece elbette 
uygulanmazdı ve isyanın şiddetinde caniannı yitirenler 
“fısıh kurbanı” sayıldılar.

“Ve gece yansında vaki oldu ki, RAB, tahtı üzerinde 
oturan Firavunun ilkinden, zindanda olan esirin ilkine 
kadar, mısır diyannda bütün ilk doğanian ve hayvanla
rın bütün ilk doğanlannı vurdu... Ve Mısır’da büyük 
feryat vardı; çünkü içinde ölü olmayan bir ev yoktu... 
Ve Mısırlılar onlan acele diyardan çıkarmak için kavmi 
sıkıştırdılar; çünkü; Hepimiz öldük dediler. Ve kavim 
hamurlarını, daha mayası gelmeden, hamur tekneleri 
elbiselerine sanlmış omuzlan üzerine alarak taşıdılar. 
Ve İsrail oğulları Musa'nın sözüne göre yaptılar; ve Mı- 
sıriılardan gümüş şeyler ve altın şeyler ve esvap istedi
ler; ve RAB Mısıriiların gözünde kavme lutuf verdi ve 
istediklerini verdiler. Ve Mısırlılar soydular. Ve İsrail 
oğullan,a çocuklardan başka, altıyüzbin kadar yaya er
kekler olarak Ramses’ten Sukkot’a göç ettiler. Ve ko
yunlar, sığırlar, pekçok hayvanlaria, karışık çok halk 
da onlaria beraber çıktı... Ve Mısır'dan çıkardıkları ha
murdan mayasız pideler pişirdiler; çünkü mayası gelme
mişti, çünkü Mısır'dan kovuldular, bekleyemediler ve 
kendileri için de azık yapamamışlardı. Ve İsrail oğullan- 
nın Mısır'da oturdukları müddet dörtyüz otuz yıl idi. 
Ve vaki oldu ki, dörtyüz otuz yılın sonunda RABBİN 
bütün orduları Mısır diyarından aynı günde çıktılar.” 
(Tevkat, Çıkış, Bap 21)

Köle isyanının bir gece yarası baskını ve ani bir kaçış 
olduğunu anlatan bu bölüm, tarihte eşi görülmemiş bü
yüklükte bir köle isyanıdır. Bu ihtilali gerçekleştiren 
İsrail oğullan, Tevrat’ın Sayılar bölümünde çocuklar ha
riç “Altıyüzbin yediyüz otuz” kişilik bir köle ordusu 
olarak anılır. Bu köleler ordusu isyanın olacağı günü 
“ senenin ilk ayının onuncu günü” olarak saptamış; is
yana katılacak olanlann kurban kesmeleri, onu sabaha 
kadar yemeleri, kurban kanını evlerinin kapılanna sür
meleri, evlerinden çıkmamaları ve gece “ belleriniz ku
şanmış, çarıklarınız ayaklannızda ve değneğiniz elinizde 
olacak” tembihleri yapılmıştır. O gece rüzgar eken Mı
sırlı egemen sınıflar gerçek bir fırtınada biçilmişlerdir. 
İsyanın kitlesel büyüklüğü göç yolunda beslenmesi üze
rine ilginç yorumlar yaptığı görülür. “RABBİN hshı” 
bu sorunun ahlaksal olmasa da Tevrat'taki yanıtıdır. 
İsyanın gecesi “ Mısır diyannda bütün ilk doğanlar... 
Ve hayvanlann ilk doğanian...” vurulmuştur. “RABBİN 
hsıh kurbanlan” sadece isyan şiddetinin bir sonucu 
değil, göç yolunda tüketilecek insan-hayvan karması 
bir gıda stokudur aynı zamanda.,Bu gizlenen ve zorunlu 
görülen örtülü yamyamlık, fısıh tüketimini çok kural 
bir törene dönüştürmüştür.

“Ve RAB Musa ile Harun’a dedi; Fıshm kanunu budur; 
hiçbir yabancı ondan yemeyecektir; fakat her adamın 
para ile satın alınmış kölesi sünnet edildikten sonra, 
ondan yiyecektir. Yabancı ve ücretli hizmetçi ondan 
yemeyecektir. Bir evde yenilecek, evden dışan etinden 
çıkarmayacaksın; ve ondan bir kemik kırmayacaksınız. 
Israllin bütün cemaati onu tutacaktır.” (Tevrat, Çıkış, 
Bap 13)

Son tümce Tevrat'ın yazım üslubu içinde kesin vurgu 
amacını taşıyan sayılı tek tümcelerden biridir. Bütün 
Israii'liler ondan yiyecek ve bütün İsrailliler onu gizleye
cek anlamını taşır. Aynca bu alıntı, soy köle hareketinin, 
parayla satın alınan köleyi ancak sünnet olduktan sonra 
yapısı içine aldığını; bunun yanında yabancı ve ücretli
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hizmetçiye kendi içinde yervermediğini; sınfsal bir sub- 
jektivizmin katı kuralcılığını göstermektedir. Sünnet, ilk 
doğanlann, yani Adem’den beri erkek soyunun fidyesi 
niteliğini taşır ve yamyamlığın göçden sonra devamının 
engellenmesini amaçlar. Nitekim Çıkış’ın 13. Bap’ında 
İsrail oğullan arasında itk doğanların “takdis” ediliyor 
olması, örtülü yamyamlığın soy İçinde sınırlanması ça
basıdır. Tevrat’ın lirik yapısı bozulmamış, ender kısımla
rından biri olan Çıkış’ın 15. Bap’ında; Reamses şehrinin 
bütün talanını yanında bulunduran bu isyanca köleleri 
izleyen, başkent Teb’in -sınriı sayıda olması kuvvetle 
muhtemel- atlı araba birliklerinin ağzından şöyle denir:

“Düşman dedi:
Kovalayıp yetişeceğim 
Çapulu bölüşeceğim 
Onlardan canım doyacak”

Kurnaz, örgütlü ve detaylı planlarını yapmış köle or
dusu, doğrudan Sina Yanmadası’na yönelmedive gü
cünden dolayı Mısır topraklarından çıkmakta acele et
medi. Bu süreçte isyana katılanlar olmuştur. Bu taktik 
yol şöyle anlatılır;

"... Allah onlan Filistinliler diyannın yolundan, yakın 
olduğu halde, götürmedi; çünkü Allah dedi: Kavim harp 
gördüğü zaman, belki nadim olup Mısır’a döner; fakat 
Allah kavmi Kızıldeniz çölü yolundan dolaştırdı; ve İsrail 
oğulları Mısır diyanndan silahlanmış olarak çıktılar... 
ve Sokkot’tan göçedip Etam’da çölün kenarında kondu
lar...” (Tevrat, Çıkış, Bap 13)

Göç yürüyüşü sürerken, Mısır ordusunun atlı araba 
birlikleri, dev isyan ordusuna yetişmiştir ve 14. Bap’ta 
‘Kızıldeniz’in yaniması ve geçit vermesi efsanesi’ anlatı
lır. Daha “eski bir Tevrat metnine ait olduğundan kuşku 
duyulmayan” 15. Bap’ın lirik bölümünde, “Senin buzu
nun büyüklüğü ile taş gibi hareketsiz oldular” diye yaz
maktadır. Olağanüstü büyük ve silahlanmış köle ordusu 
karşısında Mısır ordusunun etkisiz kalması doğal sayıla
bilir.

Tevrat’tan bir köle isyanı çıkarmaktan daha önemli 
olan şey; bir alt sınıf hareketinin, isyan ettiği egemen 
ideolojiyi kendi içinde yeniden kurma sürecinin tanım
lanmasıdır. Dünya tarihinde devrimlerden çok daha 
önemli olan olgu, devrimi boşa çıkaran ‘yeniden düzen 
inşası’ olgusudur. Yerleşik yapı kültürünün, göç edene 
‘barbar’ adını yakıştırdığı düşünsel yapı bu olgunun 
açığa çıkmasını engeller niteliktedir. Yöntemleri bugü
nün ahlaksal kurallan içinde haksız yere aşağılanan göç, 
insan soyunun onurlu bir varolma arayışıdır. Bu arayış 
“göç otoritesi” altında yapılmış ve bilinmez diyarlann 
bilinmez tehlikelerinin yanında kendine yaşam alanı aç
ma çabası, bugün “asker millet” adını verdiğimiz top
lumsal yapılan doğurmuştur. Göç otoritesi, çağdaşı oi
duğu yerleşik düzenlerin aksine; hukuku katı, merkezi 
yapısı güçlü ilk otoriter toplumsal örgütlenişi yaratmış
tır. Anaerkil toplum töresel kurallan İçinde yaşarken, 
kimi zaman üzerine gelen göç -Sümer’lerde olduğu gibi- 
anaerkii toplumsal yapıyı bozmuş; kimi zaman bizzat 
anaerkil toplumun göç etmek zorunda kalması 
■Hurri’lerde olduğu gibi- anaerkil toplum yapısının ata
erkil biçim almasına neden olmuştur. Musa’dan başla
yarak diğer “semavi dinler” in tümünde, Babil’den “ bü
yük fahişe” adıyla sözedilmesl ve kadının erkeğe tabi 
kılınması çabası; yerleşik toplumsal yapı üzerine göç 
otoritesinin ataerkil ideolojisini yerleştirme çabasının 
bir sonucudur. Musa’nın köle toplumunun isyandan ön
ce tek eşliliğe dayanan sosyal ya^fsı, göç yolunda çok 
kadınla evlilik biçimini almıştır. Tüm bunlar, alt sınıf 
hareketini egemen ideolojiye teslim eden ve isyanı, is
yancıların düşüncesinde boğan olumsuzluklardır. Ege
men sınıfa karşı isyan, kendi içinde yeni egemenler 
yaratırken; cinsiyet aynmı sınıfsallığın dışında ve sınıf- 
sailığı örten bir işlevde kurulmaktadır. Klasik devrim

biçiminin, devrimci alt sınıf hareketinin başarısı değil 
de, gerçek bir yenilgisi olmasının unsurlannı insanlık 
kültürü bulmak zorundadır. Aksi halde hiçbir devrim 
çocuklann gözyaşlannın bir damlasına bile değmez...

Musa’nın Sina Çölü’nde ilk yaptığı şey “göç otoritesi” 
örgütlemektir ve Tevrat’ın toplumsal kurallannın, ka- 
nunlannın ‘vaazı’ burada olmuştur. Musa’nın kayınpe
deri Midyan Kahini Yetro’nun, bu din adamı uslubuyla 
köle isyanına biçim verme önerisi, isyanın egemen ideo
loji tarafından emilmesinin ilk adımıdır.

“ ... İsrail’i Mısır’dan çıkardığını, Musa’nın kaynatası 
Midyan Kahini Yetro işitti... Yetro ve oğulları ile karısı, 
Musa’ya Allahın dağında kendisinin konmuş olduğu çö
le geldiler... Ve Musa kaynatasını karşılamak için çıktı, 
eğilip onu öptü; ve birbirlerine hal hatır sorup Çadıra 
girdiler... Ve vaki oldu ki, Musa ertesi gün kavme hük
metmek için oturdu; ve kavim sabahtan akşama kadar 
Musa’nın etrafında durmakta idi. Ve Musa’nın kaynatası 
kavim için onun yaptığı her şeyi görünce dedi: Kavme 
yaptığın bu şey nedir? Niçin yalnız sen oturuyorsun, 
ve bütün kavim senin etrafında sabahtan akşama kadar 
Musa'nın etrafında durmakta idi. Ve Musa’nın kaynatası 
kavim için onun yaptığı her şeyi görünce dedi: Kavme 
yaptığın bu şey nedir? Niçin yalnız sen oturuyorsun 
ve bütün kavim senin etrafında sabahtan akşama kadar 
oturuyor? ... Yaptığın bu şey iyi değildir. Hem sen, 
ve hem de seninle beraber oian bu kavim, mutlaka 
zayıf düşersiniz; ... Şimdi sözümü dinle sana öğüt vere
yim... sen kavim için Allahın önünde ol, ve kanunian 
ve şeriattan ontara öğretirsin ve yürüyecekleri yolu ve 
yapacakları işi onlara gösterirsin. Ve sen bütün kavmin 
arasından, Allahtan korkar kabiliyetli adamları, kötü ka
zançtan nefret eder hakikat adamlarını hazırla; ve bunla
rı binlerin reisleri, yüzlerin reisleri, ellilerin reisleri, ve 
onlann reisleri olarak onlann üzerine koy; ve her vakit 
kavme hükmetsinler; ve vaki olacak ki, her büyük mese
leyi sana getirecekler; fakat her küçük meseleye kendi
leri hükmedecekler; ve sana daha kolay olacaktır, ve 
onlar yükü seninle beraber taşıyacaklar... Ve Musa kay
natasının sözünü dinleyip dediği her şeyi yaptı...” (Tev
rat, Çıkış, 18. Bap)

Tevrat’ta anlatılan bu hiyerarşik yapı örgütlenmesi
nin, şu veya bu biçimde toplumsal örgütleniş içinde 
olmadığı söylenemeyeceği gibi; bu soy köle sınıfı hare
ketinin örgütsel yapısı, yine bugün alt sınıf örgütlenme
lerinde olmadığı söylenemez. Musa ‘en geniş kitle için
de en dar kadro örgütlenmesini’ iktidarının belirleyicili
ğinde kurmaktadır. Çıkışın ardından gelen ‘Bap’larda, 
köle isyanının Sina Çölünde yaratılan kanunları anlatılır. 
Çıkış, göç otoritı ni yaratan bu topluluğun ‘vadedilen 
topraklar’a doğru yola çıkılmasıyla son bulur. Musa’nın 
üçüncü kitabı olan ‘Levililer’, İsrailoğullan içinde bir 
boyun egemen duruma gelmesini ve isyancı köle ideo
lojisinin yıkılışını ve bir de bireysel toprak mülkiyetini 
anlatır. Musa’nın dördüncü kitabı olan ‘Sayılar'da, köle 
isyanının kapsamı hakkında pek çok verinin yanında; 
göç içinde yaratılan otoritenin, köle isyanı iktidannın 
güç otoritesine dönüşmesini görmek olanaklıdır. Köle 
göçünün ‘vadedilmiş toprakların' sınınna gelmesi ve 
Midyan savaşıyla bölgeye ilk adım atış, yine Sayılar 
bölümünde anlatılmıştır. Önüne gelen her yerleşik dü
zeni, soyan ve yağmalayan köle ordusu, ‘vadedilmiş 
topraklar'da, sübjektif sınıfsal konumundan kaynakla
nan katliamlar gerçekleştirmiştir. Midyan savaşı bunun 
en iyi örneğidir ve soy içinde egemenle şen Levili boyu
nun, yağmadan vergi aldığı da görülür.

“Ve İsrail oğullan... her erkeği öldürdüler... Midyan’lı 
kadınlan, ve onlann çocuklarını esir aldılar... Ve cenk 
hizmetinden gelen ordunun zabitlerine, binbaşılara, ve 
yüzbaşılara karşı Musa öfkelendi. Ve Musa onlara dedi: 
Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?... Ve şimdi çocuklar 
arasındaki her erkeği öldürün, ve erkekle yatmış olarak

erkek bilen her kadını öldürün. Ve erkekle yatmış olma
yarak, erkek bilmeyen bütün kadın çocuklan, kendiniz 
için sağ bırakın.” (Tevrat, Sayılar, 31. Bap)

Bu alıntılardan bugün İsrail oğullarına tepki duymak 
çok anlamsızdır. Aksine onlar, bu objektif tarih metnini 
bugüne taşıdıklarından teşekkür edilmesi gerekenler
dir. Pek çok arkeolojik kazıyla doğrulanan Tevrat, insan
lık kültürüne aktanimamış pek çok bilgi objesini içinde 
taşır ve sınırlı bir yazının kapsamında değerlendirilmesi 
olanaksızdır. Tarih, Hukuk, Siyaset ve daha pek çok 
bilim açsından Tevrat okunmalıdır. Orada ‘bedevi kültü
rünün soy kütüğü’ dışında görülmesi gereken çok şey 
vardır. Tevrat’ın Tesniye bölümü, Babil kültürünün son 
devleti Amuru’larla bu isyancı köle soyunun ilişkisini 
konu alır ve artık ‘vadedilmiş kutsal topraklar’a yerleşil
mektedir. Burada yağmacı kültürden yerleşik kültüre 
geçiş konu edilir. Bütünü aynı dönemde yazıya aktani- 
mamış olan Tevrat yaklaşık yediyüz yıllık bir yazım evri
mi geçirmiş, yerleşik kültüre geçildikten sonra Sümer 
kökenli din kültüründen etkilenmiş, Krallar bölümlerin
de görüleceği gibi sivil tarih yazıtlarını kendi içinde 
toplamıştır! Krallar I bölümü Süleyman Peygamber za
manında, para ekonomisinin ticaret ağını ve MÖ 840’iarda 
Mısır’la ilişkileri. Firavun Schoschenk lil’le olan savaşla- 
n; Krallar II bölümünde, Asur kralı III. Tiglath-Pilaser’le 
MÖ 750'lerdeki ilişkileri ve yine II. Nabukadnezar ile 
MÖ 590'iardaki savaşları görmek olanaklıdır.

Tevrat bir bütün olarak, sübjektif bir alt sınıf isyanının 
ulus olma tarihidir. Yeni Ahit ise, ulusal dinin Roma 
İmparatorluğunun Akdeniz merkezli töresel ve sivil he
gemonyasına karşı tanrısal bir enternasyonalizmi temsil 
eder. İncil’de tek devrimci yan budur. Roma'nın Cumhu
riyet döneminde ortaya çıkan İsa’nın tek tanrılı enter
nasyonal ideolojisi, egemen bir devletin resmi ideoloji
siyle çelişmediği, aksine egemeni daha bir egemenieş- 
tirdiği anlaşılınca, zaten enternasyonal bir imparatorluk 
olan Roma tarafından benimsendi, tdeolojileşen Tev
rat’ın üzerinde kurulan Hıristiyanlığın başlangıcından 
beri devlet ideolojisi olmasının yanında; bugün, sömür
ge payı konformizmi’nin ideolojisi niteliğini kazandığı 
da söylenebilir. Sübjektif bir köle isyanının, çıkarlarında 
egemenleşen ideolojisi, Hıristiyanlık’la, aynı temelde 
sınırlı bir enternasyonalizm yaratmıştır. Hz. Muhammed’
in, ‘İslam’ın son din olması -Allah’la ilişkinin ancak birey 
bazında kurulabiiirliği- ruhban sınıf yasağı’ kapsamında 
başlattığı dinsel devrimi; dinle insan toplumunu birbirin
den ayırmış, kendinden önce varolan dinler gibi devlet 
dini yaratmamış; İslam toplumu değil, Müslüman ( = 
temiz insan) toplumu kurmaya çalışmıştır. Çıkarları sar
sılan din adamları sınıfının, kurdukları tarikatlarla İslamı 
Hıristiyanlaştırma çabaları olmasaydı, artık insan ayak
lan üzerinde durabilirdi. Nitekim Hz. Muhammed çağı
nın ‘Doğu rönesansı' yaratmış olması bunu kanıtlamak
tadır.

Tarihsel verilerin zenginleşmesiyle derinleşen bilgi
nin, bugüne ve gelecek tasanmına etkili olmaması dü
şünülemez. Dünya kültürünün yaşamsal ve evrensel 
değerlerine tutuculuk derecesinde sahip çıkışla, sadece 
bilgisiz bir eleştiriyi yadsımış olmakla kalmaz, aynı za
manda bugünü kavrayışımızı da geliştirmiş oluruz; ama 
insan düşüncesi bununla yetinemez. Gelecek, bugünkü 
bizde, yarın aşılacak olmamızın motorunu bulabilmeli
dir. Verili düşüncemizin toplumsal gücü oranında vare- 
diien bugünde biz, gelecek kuşaklardan koşullarımız 
içinde değerlendirilme saygısını umabilmek için bile; 
insanlık tarihine aynı sorumluluğu göstermek zorunda
yız. Tarihten alınan ‘varolma sebebi’, er geç tarihe yeni
den yerleştirilirken, her tür gericiliğin “yok ediliyoruz” 
feryadı, bugün ayakları üzerinde duran insanın varolma 
özgürlüğünü ve yaratıcılığını daha ne kadar sınırlayabilir?

İSMAİL SOYTEMİZ
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MEDENİYET VE DEVLET'İN DOĞUSU
561

Aninin Duası

ölüler Kitabı'ntia alınan bu bölüm kitaptaki diğer 
bölümler gibi hem dua hem büyü unsurları 

içermektedir.

Kalbim, annem; kalbim, annem! Beni vücuda getiren 
kalbim! Hüküm gününde bana karşı duran olabilir mi, 
Başkanımm (Tchatchau) huzurunda bana -karşı çıkan 
olabilir mi; dengeyi koruyanın huzurunda benim bir par
çam sana gidebilir mi? Senin sanatın, vücuduma yerleş
miş olan KA, uzuvlarımı bir araya getirip, güçlendiren 
tanrıdır. Gittiğimiz mutluluk diyarına gidebilir misin? İn
san soyuna yaşam koşuiiannı veren Sheniu görevlileri, 
Tann’nın huzurunda adımı lekeleyebilir, hakkımda ya
lanlar söyleyebilir mi: Ölçülü sözlerle (bizi memnun et 
ve bizi Dinleyen Tann'nın iütufkâr olmasını sağla ve 
kalbimizi neşeli tut!) Hatalı olanın, karşımda Büyük Tan- 
n, Amentet Tannsının önüne geçmesine izin verme. 
Doğrusu, zafere ulaştığında çok yüce olacaksın!

OSİRİS ANİ'NIN AĞZININ AÇILMA BÖLÜMÜ:

Dedi ki; Tann Ptah ağzımı açacak, kentimin tannsı 
dudaklanmı kenetleyen bağlan çözecek. O zaman kud
retli bereket sözleriyle dolu Thoth gelecek ve bütün 
bağlan, hatta Tann Set’in ağzımı kilitlediği bağlan bile 
çözecek. Ve Tann Tem o bağlan, beni bağlayanlara 
fırlatacak, ve ona fırlatacak. Sonra Tann Shu ağzımı 
açacak, tanniann da ağzını açtığı aynı demirden aletle 
ağzımı açacak. Ben Tanrıça Sekhmet ve göğün büyük- 
rüzgan Amt-ur (?)'un yanındaki yerimi aldım. Ben, bü
yük Yıidız-tannçası Saah, Anu (Heliopolis) Ruhlar ken
tinde yaşanm. Bana yapılan her büyü ve bana karşı 
söylenecek her söz, karşısında Kutsal Birllk’in tannia
nndan birini bulacaktır.

Dinleneceği yere ulaştıktan sonra Ani'nin söylediği 
'herşeyi kaydeden Osiris, (bu sözleri) şimdi (o daha ha
yatta iken) nakletmek iyi olacaktır. Çünkü ancak, o za
man Tem'in tüm söyledikleri gerçekleşebilir.

“Ben, doğan Tann Tem'im. Ben Tekim. Nu'da vücuda 
geldim. Ben, bu (alemin) yöneticisi, en başta doğan 
Ra’yım.”

“Kimdir bu?”

“O Ra'dır. Başlangıçta, Hensu kentinde (Herakleopo- 
lis) doğduğunda, taç giyme törenindeki bir kral gibi 
süslenmişti. O, yaşadığı Khemenu'nun basamaklannda 
iken, Tann Shu'nuh Sütunlan henüz yaratılmamıştı."

“Ben, kendini, hatta Nu'yu yaratan, tannlara isimleri
ni dağıtan Büyük Tann’yım”

“Kimdir bu?”

“O, Ra'nın maiyetindeki tannlar biçiminde zuhur eden 
uzuvlannın isimlerinin yaratıcısıdır.”

"Ben, Tannlar arasında, asla yenilmeyecek olamm”

“Kimdir bu?"

“O, yuvarlak kısmında yaşayan Temu'dur. Ancak ba- 
zılan onun, göğün doğu ufkunda doğmakta olan Ra 
okluğunu söyler"

“Ben, Dünüm, Bugünü bilirim"

“Dün, Osiris'tir ve Bugün, Neb-er-tcher'in (üst sınır-

Üstte: Tarih öncesi toplumlara ait bir tür değişim 
birimi ya da süs eşyası oiarak kullanılan aletler. Altta: 

Alt Paleolitik dönemden kalma el baltalan; Kuzey 
Afrika'dan.

daki tann) düşmanlarını lıozguna uğratan ve oğlu Ho- 
rus'u prens ve yönetici atayan Ra'dır."

“Ancak bazıları, Bu-gün'ün Ra olduğunu söylerler. 
Ölü Osiris’in babası Ra ile buluştuğu festival gününü 
anımsayın. O gün Amentet tannsı Osiris'in lider olduğu 
savaşta tannlar çarpıştığında, Bu-gün Ra'dır."

“ Bu nedir?"

“O, Amentet'ir yani Osiris Set-Amentet’te lider'iken, 
tanniann ruhlannın yaşadığı alemdir.”

“Ancak bazıları onun, Ra’nın bana verdiği, ve bir 
tann geldiğinde doğrulup, uğrunda savaşması gereken 
Amentet olduğunu söyler."

“ Ben, Anl’daki (Heliopolis) Benu kuşuyum. Bugüne 
dek yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan herşeyin 
kaydedildiği bu kitabın (yani kaydedilen ya da Kader 
Tablosu) koruyucusuyum.”

“ Kimdir bu?"

“O, Osiris'tir"

"Ancak bazılan onun, Osiris'in ölü vücudu olduğunu 
söyler. Ve yine bazılan onun Osiris'in dışkısı olduğunu 
söyler."

Yapılmış ve yapılacak olan, Osiris’in ölü vücuduna 
(işaret eder). Ve bazılan tekrar, yapılmış olan Ezel, yapı
lacak olanın Sonsuzluk olduğunu söyler. Ezel, Gün’dür 
ve Sonsuzluk da Gece.”

“ Ben, yakında gelecek olan Tann Menu'yum; onun 
iki tüyü, başıma benim için konmuş olabilir mi?"

“ Kimdir bu?"

“Menu, babası (Osiris)'in Savunucusu (ya da Öcünü 
Alan) Horus'tur; ve yakında gelişi, onun doğuşudur. 
Başındaki iki tüy Isıs ve Nephthys’tir. Bu tannçalar, 
gidip, onun başı üzerine yerleşmiş, onun koruyucusu 
gibi davranmış ve başında eksik olanı tamamlamıştır.

“Ancak bazılan, babaları Tem’in başında olan bu iki 
tüyün, çok büyük kutsal engerek yılanlan olduğunu söy
ler. Ve yine de bazılan, Menu’nun başı üzerindeki bu 
iki tüyün, onun gözleri olduğunu söyler.”

“Ani’nin yazan, sözü doğru olan, tannlara sunulan 
herşeyi kaydeden Osiris doğruldu ve kentine geldi."

“ Bu kent, babası Tem'in ufkudur.”
“ Bütün kusurlanmdan sıynidım ve hatalanmı bırak

tım."

"Bu nedir?"

“ O, bütün hatalan kovulmuş, sözü bütün tanniann- 
kinden önce gelen, Ani’nin yazan Osiris’in vücudundan 
kesilmiş göbek şerididir.”

‘‘Bu nedir?”

“O, Osiris'in, daha doğduğu gün annmasıdır.”

“ Hensu (Herakllopolis) da yaşayan Büyük Tann’ya 
onun izleyicileri tarafından adaklar sunulduğunda, çift 
başlı yuvamda anndım.”

"Çm başlı yuva nedir?”
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“Bir yuvanın adı ‘Milyonlarca Yii'dır ve 'Büyük Yeşil’ 
(Deniz) de ötekinin yani ‘Sodyum Gölü’ ve ‘Tuz Gölü’- 
nün adıdır."

“Ancak bazılan birinin adının ‘Milyonlarca Yılın Yol 
Göstericisi’ ve diğerinin adının ‘Büyük Yeşil Göl’ oldu
ğunu söyler. Ancak bazıları, birinin adının ‘Milyonlarca 
Yılın Yaratıcısı  ̂ve diğerinin adının da ‘Büyük Yeşil Göl" 
oduğunu söyler. Ve orada yaşayan Büyük Tann, Ra’nın 
ta kendisidir.”

“Yolu aşıyorum, Maati adasının kapısını tanıyorum."

“Bu nedir?”

“O, Ra-stau, yani Nerutef’tn Güney Kapısı ve Ülkenin 
(ya da tanrının mezarı) Kuzey Kapısıdır.”

"Maatl’nin adası, Abtu (Abydos)tur.”

“Ancak bazıları bunun, Tanrı Tem, tapınaklarındaki 
tannlara yiyecek veren (yer) Sekhet-Auru'ya giderken 
geçtiği yol olduğunu söyler.”

“Tchesert Kapısı şimdi, Shu’nun Sütunlannın Kapısı
dır, yani Tuat’ın Kuzey Kapısıdır.”

“Ancak bazılan Tchesert Kapısının, Tann Tem'in gö- 
gün doğu ufkuna giderken geçtiği kapının iki kanadı 
okluğunu söyler.”

“SİZ, Oslris’in huzurundaki tanrılar, bana kollannızı 
bağışlayan, çünkü ben sizin aranızda doğacak olan tan-
nyım.”

“Kim bu tannlar?”

“Onlar, Tann Ra’nın değişim geçirmek üzere gittiği 
yerde, penisinden etrafa saçılan kan damlalandır. Bu 
kan damlalan, her gün Tann Tem’e eşlik eden ve Ra'nın 
koruyucuları olan Tann Hu ve Tanrı Sa biçimine girmiş
tir,”

“Neydi bu savaş?”

“O gün, Horus İle Set çarpışmış ve Set Horus’un 
yüzüne pislik fıriatmış ve Horus’ta Set’in cinsel organı
na saklırmıştı. Thoth utchat, kendi elleriyle doldurmuş
tu.”

“Gökte yıldınmlar ve şimşeklerin çaktığı bir fırtına 
koptuğunda, fırtına-bulutunu uzaklaştırdım.”

“Neydi bu?”

“Fırtına, (Set) Ra’nın Sağ Gözüne (yani güneş) fırtına 
Mıkttunu soktuğunda kızan Ra’nın öfkesiydi: Thoth, Ra’- 
ı̂n gözünden fırtına bulutunu çıkardı ve Gözü sağ-sallm 

tahlbine geri İade etti.”

‘Dün Tanrıça Mehurt’un butundan doğmuş Ra’ya ba
tıyorum; onun gücü benim gücüm ve benim gücüm 
3nun gücüdür.”

“Kimdir bu?”

“Mehurt, Büyük Kutsal Su’dur. Ancak bazıları Me- 
lurt’un günlük doğumundaki Ra’nın gözünün şafak vak- 
indeki görüntüsü (sureti) olduğunu söyler.”

‘(Ancak bazılan) Mehurt’un, Ra’nın utchat’ı olduğunu 
töyler.”

‘Şimdi, Ani’nin yazan, sözü doğru, Horis’i izleyen 
anniar arasında en büyük olan Oslris’in, tannsını seven 
ırens olduğunu söyler.”

“Horus’un maiyetindeki tanrılar kimdir?”

“Onlar, Kesta, Hapi, Tuamutef ve Qebhsenuf’tur.”

"Hak ve doğruluk tannlan kimdir?”

"Hak ve doğruluk tanrılan Thoth ve Amentet Tanrısı 
Astet’dir.”

“Osiris’in çevresini saran Tchatcha’da Kesta, Hapi, 
Tuamutef, Zebhsenuf vardır. Ve onlar aynı zamanda 
Kuzey Göğündeki Takımyıldızının da (Büyük Ayı) cevre- 
sindedir.”

“ Bütün kötülük ve günahları uzaklaştıraniar ve tann
ça Hetepsekhus'u izleyenler tann Şebek ve onun suda 
yaşayan arkadaşlandır.”

“Tannça Hetepsekhus, Ra’nın Gözüdür.”
“Ancak l>azılan onun, düşmanlannın ruhiannı yakan 

Oslris'e yardım eden alevler olduğunu söyler.”

(...)

“ Kesta, Hapi, Tuamutef, Qebhsenuf, Maa-atef, Kheri- 
beqef ve Heru-khentl-en-arltl (?)den oluşan yedi Ruh, 
Anubis tarafından, Osiris’in ölü vücudunu korumakla 
görevlendirilmiştir.”

“Ancak bazılan Anubis’in onlan, Oslris’in bulunduğu 
kutsal yerin (mabet) çevresine yerieştirdiğini söyler.”

“Tchatcha’nın (ya da yüce prensler) başkanı, Naaru- 
tef'teki, tabasının Savunucusu (ya da Öcünü Alan) Ho
rus olduğunu söyler.

(Anubis’in Yedi Ruha Söylediği) “ Buraya gelin” söz
leri; Ra’nın Oslris'e “ Buraya gelin" dediği sözleri ima 
eder.

“ Doğrusu bu aynı sözler, Amentett'teki bana da söy
lenebilir.”

“ Ben Kutsal İkiz, Tannlarda yaşayan Kutsal Ruh’um.” 

“ Kutsal Ruh kimdir?”

“O, Osiris'tir. Tutu’ya (Busuris) gittiğinde ve Ra'nın 
Ruhu ile buluştuğunda, iki tann kucaklaştı. Ve iki Kutsal 
Ruh; Kutsal İkiz Tannlara dönüştü. " •

Üstte: ileri Paleolitik döneme ait kireç taşından 
yapılmış bir kadın figürü; Avusturya’dan. Ortada: 

Mamut dişinden yapılma bir mamut heykeli; 
Çekoslovakya’dan. Altta: ileri Paleolitik dönemden 

kalma, fildişinden yapılma, Magdelenia sanatını 
yansıtan bir at figürü.

“ Ey siz hak ve doğruluk tannlan, siz, Osiris’in çevre
sini saran, tüm günah ve suçlan kovan, tanrıça Hetep- 
sekhus’un İzinden giden yüce prenslar, yemin ederim 
ki (...)

içimdeki bütün kötülükleri yok edin, hatta tanrılan 
Sepu’nun yolundan giden Yedi Rup için yaptıklannızı 
bile. Onlan, bulunduktan yeriere veren Anpu’dur (Anu
bis). O gün onlara ‘Buraya gelin’ demiştir.”

Eski M ıs ır 'd a n  Yurtieislık 
Ö ğ ütlen

Ptah-hetep’in Öğütleri diye bilinen ve en eski 
kopyası M.Ö. 2500’e ait olan bu metin Eski 
Krallık'ın ahlâk normlarının tipik bir ifadesidir.

1. Ne kadın ne de erkek, Tann’dan korkmasın. Çünkü 
Tann insanı korkutmayı sevmez. Kim, İnsanlan korku
tursa, Tann onu ekmeğe muhtaç edecek.

2. Berekete sahip olan soylu adam, dllediğince davra
nabilir, gönlünün çektiğini yapabilir; hiçbir şey yapmı
yorsa eğer, bu da canı istemediği içindir. Soylu adam 
insansoyunun (ya da bir kişl) eremediği yere uzatabilir 
elini; ama ekmeği dağıtan Tann olduğuna göre bu, İnkar 
edilemez.
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3. Eğer, İşleyecek toprağın ve Tann’nm sana tarlayı 
işle diye verdiği ekmeğin varsa, komşuna ait olanla 
ağzını doldurmak yerine, servete sahip olanı dehşete 
düşürmek daha iyidir (ki servetini sana bağıştasın).

4. Eğer kendini mükemmel adamın hizmetine verdiy- 
sen. Tanrı bu tavnnı açıkça görecektir.

5. Eğer aklın varsa oğlunun, Tann’yı hoşnut etmesini 
sağlarsın.

6. Sana bağlı olanları memnun et, çünkü bunu yapa
cak gücün var; Tann’nm lütuf gösterdikleri l>öyte dav
ranmalıdır.

7. Eğer verilecek bir hesabın yoksa, ulu biri olursun; 
ve eğer yoksulsan zenginliğe boğulursun; ve eğer ken
tin yöneticisi isen, ilerleyebilmek için yumuşak kalpli 
ot, çünkü sen yalnızca Tann’nm verdiklerine bekçilik 
ediyorsun.

8. Tanrı, kendisine itaat edenleri sever; Tanrı itaatsiz
likten hiç hoşlanmaz.

9. Doğrusu iyi bir oğul, Tann'nm sana bahşettiği bir 
armağandır. •

H am m urabi Yasaları

M.Ö. 18. yüzyılda Hammurabi yönetiminde, farklı 
Mezopotamya yasa gelenekleri klasik biçimlerine 

kavuştu.

Krallığın ebedi tohumu.

Kuvvetli kral

Babil'in güneşi

Sümer ve Akkad memleketleri üzerine nur çıkartan 
(yağdıran),

Dört cihana boyun eğdirten kral

Iştar'ın sevgilisiyim ben.

Marduk, insanları doğru idâre etmek (ve)

Memleketin idâresini ele almakla beni görevlendirdiği 
zaman.

Memleketin diline doğruluk ve adalet koydum.

(Halkı memnun ettim.) Halkın bedenini hoş ettim

İşte o zaman;

Eğer bir adam, bir adamı suçlayıp ona cinayet suçu 
atar (onu cinayetle suçlar) ve bunu ispat edemezse, 
suçlayan kimse öldürülecektir..

Eğer bir adam, bir adam hakkında (onun) büyü (yaptı
ğını) iddia ederse ve onu ispat etmezse (edemezse), 
üzerine büyücülük İftirası atılan adam, nehre gidecek, 
(nehre dalacaktır). Eğer nehir onu çekerse (zaptederse) 
iftira eden onun evini (mülkünü) alacak (sahiplenecek
tir). Eğer o adamı nehir temize çıkanrsa ve selâmete 
çıkarsa ona İftira eden adam öldürülecektir. Nehrin selâ
mete çıkardığı (adam) İftiracının matına mülküne sahip 
olacaktır.

Eğer bir adam, bir davada yalancı şahitliğe (yalancı 
şahit olarak) çıkıp söylediği sözleri ispat edemezse ve 
eğer bu dava can davası ise (canla İlgili bir dava ise), 
o adam öldürülecektir.

üstte: Ölüler kitabından bir illüstrasyon. Ölünün ruhu 
murrtyanm üzerinde kanat çırpıyor, Ordada: Herekles- 

Harpokratis’in (Çocuk Horus) Anka kuşuna binmiş 
heykeli. Altta; Mısır-Roma kültürel alışverişinin 

ipuçlarını veren Mısırlı Tann Bes'in heykeli. Ses, 
elinde Romalılara ait bir kalkan taşıyor.

Arpa veya gümüşün (paranın) konu olduğu bir şahitli
ğe çıkarsa, o davanın cezasını çekecektir.

Eğer bir yargıç, bir dava hükmetmiş, karar kesip bir 
belge düzenlemişse ve sonra kararını değiştirirse, o 
yargıcın verdiği kararda değişiklik yaptığını tespit eder
lerse ve bu davada şikâyet varsa (verilen hükmün) on 
iki katını verecektir (ödeyecektir). Meclisteki yargıçlık 
kürsüsünden kaldırtılacak (atılacak, oraya) dönmeyecek 
ve mahkemede yargıçların arasına oturtulmayacaktır.

Eğer bir adam tanrıya (mabede) veya saraya ait bir 
şey (bir eşya) çalarsa, o adam öldürülecektir. Ve çalın
mış malı kabul eden öldürülecektir.

Eğer bir adam ister gümüş, ister altın, ister erkek, 
ister kadın köle, ister öküz, ister koyun, ister eşek veya 
herhangi bir şeyi bir (hür) adamın oğlunun veya kölesi
nin elinden, şahitsiz veya senetsiz satın alır veya onu 
saklamak için alırsa, o adam hırsızdır, öldürülecektir.

Eğer bir adam, sığır, koyun, eşek, domuz veya bir 
gemi çalarsa ve bunlar tanrıya veya saraya aitseler (çal
dığının) otuz katını verecektir; muşkenum’a aitse on 
katını ödeyecektir. Eğer çalanın verecek hiçbir şeyi yok
sa öldürülecektir.

Eğer, eşyası kaybolan bir adam, kaybolan eşyasını 
bir adamın elinde yakalarsa, kaybolan eşya elinde yaka
lanan kimse “banabunu bir satıcı verdi, şahitler önünde 
satın aldım” derse, eşyası çalınan adam (da) "kaybol
duğunu bilen şahit getireyim” derse, satın alan ona 
satanı ve önlerinde satın aldığı şahitleri getirirse, yar
gıçlar sözlerini inceler; önlerinde satış olan şahitler ile 
çalındığını bilen şahitler, bildiklerini tanrı önünde söyle
yeceklerdir. Satan hırsızdır, öldürülecektir. Çalınmış eş
yanın sahibi ise, çatınmış malını alacaktır. Satın alan, 
satanın mal ve mülkünden verdiği gümüşü alacaktır.

Eğer satın alan kimse, ona vereni ve önünde satış 
yaptığı şahitleri getiremezse, çalınmış eşyanın sahibi 
ise kaybolduğunu bilen şahitler getirirse satın atan hır
sızdır, öldürülecektir. Kaybolmuş eşyanın sahibi, kay
bolmuş eşyasını alacaktır.

Eğer, kaybolmuş eşyanın sahibi, kaybolan (eşyayı) 
bilen şahitler getirmezse, o bir yalancıdır, iftira etmiştir, 
öldürülecektir.

Eğer, satan kimse kaderine gittiyse (öldüyse) satın 
alan, satanın mal ve mülkünden, o davanın kestiği hük
mün beş katını iddia edip alacaktır.

Eğer o adamın şahitleri yanında değillerse, yargıçlar 
ona altı ay kadar bir süre tanıyacaklardır. Eğer altı ay 
içinde şahitleri çıkaramazsa o adam yalancıdır. O dava
nın cezasını yüklenecektir.

Eğer bir adam, bir başka adamın küçük oğlunu çalar
sa öldürülecektir.

Eğer bir adam sarayın bir erkek veya bir kadın kölesini 
yahut bir muşkenum’un bir erkek veya bir kadın kölesini 
şehir kapısından çıkartırsa (kaçırtırsa) o adam öldürüle
cektir.

Eğer bir adam, saraya veya muşkenum'a ait kaybol
muş bir erkek veya kadın köleyi evinde saklarsa ve 
tellâlın çağırışı üzerine onu (ortaya) çıkartmazsa o evin 
sahibi öldürülecektir.

Eğer bir adam, kayıp bir erkek veya kadın köleyi kırda 
(açıkta) yakalayıp onu sahibine getirirse, kölenin sahibi 
ona iki şeket gümüş verecektir.

Eğer o köle, sahibini söylemezse, onu (yakalayan) 
saraya götürecektir. Durumu araştırılacak ve sahibine 
onu geri vereceklerdir.

Eğer, o köleyi evinde alakorsa, sonra köle elinde ya-
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kalanirsa, o adam öldürülecektir.

Eğer köle, onu yakalayanm elinden kaçarsa, o adam 
kote sahibine tanrı yemini edecek ve serbest kalacaktır.

Eğer bir adam bir ev delerse, deliğin önünde onu 
öktürecekler ve onu asacaklardır.

Eğer bir adam hırsızlık yapar ve yakalanırsa o adam 
öldürülecektir.

Eğer lıırsız yakalanmazsa malı çalınan adam, nesi 
çalındıysa tanrı önünde açıklayacak, topraklarında ve 
bölgelerinde hırsızlık olan şehir ve onun ileri gelenleri 
ne çalındıysa kendisine ödeyeceklerdir.

Eğer bir can (konu) ise, şehir ve ileri gelenleri onun 
(yakınlarına) bir MANA (yaklaşık yarım kiloluk ağırlık 
birimi) gümüş tartacaklardır.

Eğer bir adamın evinde ateş (yangın) üflenirse (çıkar
sa), ateşi söndürmeğe gelen adam ev sahibinin eşyası
na göz kaldırırsa (göz korsa) ve ev sahibinin malını 
alırsa, o adam o ateşe atılacaktır.

Eğer kralın seferine gitmesi emredilen bir asker, veya 
bir balıkçı (emredilen sefere) gitmezse ve bir bedel kira
layıp yerine yallarsa o asker veya o balıkçı öldürülecek
tir. Onun yerv.e kiralanan (bedel) onun malını mülkünü 
yüklenecektiı .(alacaktır).

Eğer, kral hizmetinde iken bir asker veya bir balıkçı 
esir alınırsa, ondan sonra tarla ve bahçesi diğer birine 
verilir, (bu kimşe de) yükümlülüğünü yerine getirirse, 
fakat (esir) döner ve şehrine ulaşırsa tarlasını ve bahçe
sini ona geri verecekler, tımar-(sorumluluğunu)-ını biz
zat yerine getirecektir.

Eğer, timar hizmetinde iken kaçırılan bir asker veya 
balıkçının oğlu timar'ı yürütebilecek kudrette ise tarla 
ve bahçe kendisine verilip, babasının tımarının sorumlu- 
luklannı yerine getirecektir.

Eğer oğlu küçükse ve babasının tımarının sorumlulu
ğunu yüklenecek kudrette değilse, bahçenen ve tarla
nın 1/3’ü annesine verilecek, annesi onu büyütecektir.

Eğer bir asker veya bir balıkçı, tarlasını ve bahçesini 
ve evini timar yüzünden terk edip uzaklaşırsa, ondan 
sonra bir başkası tarlasına, bahçesine ve evine ei koyar
sa (ve) üç yıl timar sorumluluğunu yerine getirirse, ken
disi (asker veya balıkçı) döner, tarlasını, bahçesini ve 
evini (geri) isterse, ona verilmeyecektir. El koyan ve 
tıman yürüten kimse, sorumluluğu yerine getirecektir.

Eğer bir yıl uzaklaşıp dönerse tarlası, bahçesi ve evi 
Dna verilecektir. Kendisi tımarının sorumluluklarını yeri
ne getirecektir.

Eğer, ister bir asker, ister bir balıkçı olsun, kral sefe
rinde (iken) esir edilmişse ve bir tüccar onu çözerse 
kefaletini öderse) ve şehrine kavuşturursa, evinde çöz
me parası (fidyesi) varsa, kendisini bizzat çözer (tüccara 
Dian borcunu verir). Şayet evinde çözecek (bir karşılığı) 
oksa şehrinin tapınağı (tarafından) çözülür. Eğer şehri- 

1in tapınağının çözüm karşılığı yoksa, onu saray çöze
cektir. Tarlası, bahçesi ve evi çözüm karşılığı olarak, 
rarllmeyecektir.

Eğer bir hattatum veya laputtûm, çürüğe çıkarılmış 
Mr askeri (askere) alır veya kral seferine, kiralık bir 
Mdell kabul edip (onu) sevkederse, o hattatum veya 
aputtüm öldürülecektir.

Eğer bir hattatûm veya bir laputtûm, bir askerin eşya
sını alırsa, askere haksızlık ederse, askeri kira iie başka
sına verirse, askeri (bir) davada kuvvetliye (büyük bir 
:lmseye) bırakırsa, kralın ona hediyelerini (verdiklerini) 
}ndan alırsa, o hattatûm veya laputtûm öldürülecektir.

Üstte: Nefertiti'nin kireç taşındart yapılmış büstü. Altta: 
80 yaşına dek yaşamış Hapu'nun oğlu Amenhotpe’nin 

büstü.

Eğer bir adam, bir askerin elinden, kralın ona verdiği 
sığırları ve koyunları satın alırsa, gümüşten (eli) kalkar 
(parasını kaybeder).

Bir asker, bir balıkçı ve bir vergi yükümlüsünün tarla
sı, bahçesi veya evi gümüşe (para karşılığı) verilmeye
cektir (satılmayacaktır).

Eğer bir adam, bir askerin, bir balıkçının veya bir 
vergi mükellefinin tarlasını, bahçesini veya evini satın 
alırsa, tableti (sözleşmesi) kırılacaktır. Gümüşten (öde
diği parayı) kaybedecektir. Tarla, bahçe ve ev sahibine 
dönecektir.

Bir asker, bir balıkçı veya bir vergi mükellefi, tımarının 
(unsurlarını teşkil eden) tarla, bahçe ve evinden (bir 
kısmını) karısının veya kızının üzerine yazamaz veya 
t>orcu için, veremez.

Satın alma yoluyla sahip olduğu tarlasından, bahçe
sinden ve evinden karısına ve kızına yazacaktır (verebi
lecektir) ve borcuna (karşılık) verecektir (verebilecektir).

Bir naditum, bir tüccar veya yabancı bir tımar sahibi, 
tarlasını, bahçesini ve evini gümüşe (para karşılığı) ve
recektir (verebilecektir). Satın alan, satın aldığı tarlanın, 
bahçenin veya evin tımar sorumluluğunu yerine getire
cektir.

Eğer bir adam, bir askerin, bir balıkçının veya bir 
küçük tımar sahibinin tarlasını, bahçesini veya evini 
değişme suretiyle alır ve üste bir kıymet verirse (öderse) 
asker, balıkçı veya küçük tımar sahibi tariasına, bahçe
sine veya evine döner ve ona verilen ilâve kıymeti taşır 
(muhafaza eder, geri vermez).

Eğer bir adam, bir tarlayı işlemek üzere kiralarsa (fa
kat) tarlada arpa yetiştirmezse ve tarlada iş yapmazsa 
bu ispat edilecek ve (bitişik) komşunun (ürünü) oranın
da arpayı tarla sahibine vereceklerdir.

Eğer tariayı işlemeyip gen bıraktıysa taria sahibine, 
(bitişik) komşusununki gibi arpa verecektir. Gen bıraktı
ğı tartada gen bozacak, diziye (arka) ekim yapacak, taria 
sahibine iade edecektir.

Eğer bir adam, gen bir tariayı üç yıl içinde açmak 
üzere kiraiadıysa, (fakat) kol atıp (tembelleşip) tarlayı 
açmazsa dördüncü yıl tarlada gen bozacak, kesek kıra
cak ve arka ekim yapacak, tarla sahibine iade edecektir. 
Her 18 İKU (2600 m>) için 10 GUR arpa (300 İt.) sayacak
tır (ölçecektir).

Eğer bir adam, tariasmı ■ ürün almak üzere kiracıya 
verirse, tariasının ürününü alır (fakat) sonra tariayı su 
basarsa veya sel götürürse, zarar (tarlayı) işleyenindir.

Eğer tariasının kira karşılığı olan gelirini almadıysa 
(fakat) yarıya, yahut 1/3 hisseye tarlasını verdiyse, tarla
da yetişen arpayı, tarlayı işleyen İle tarla sahibi (belli) 
bir orantı içinde t>ölüşeceklerdir.

Eğer tarlayı işleyen adam, daha önceki yılın emeğini 
almadığı için, tarlayı (tekrar) işleyeceğini söylerse, tarla 
sahibi reddetmeyecektir. Tariayı işleyen, tariasmı süre
cek, hasat zamanında anlaşmasında olduğu gibi arpayı 
alacaktır.

Eğer bir adamın borcu varsa (fakat) tarlasını fırtına 
tanrısı su altında bırakırsa, veya sel götürürse yahut 
susuzluktan tariada arpa yetişmezse, o yıl arpayı ala
caklıya ödemeyecektir. Tableti (vesikası) ıslatılacak (si
linecek) ve o yıl için faiz vermeyecektir.

Eğer bir adam, bir tüccardan gümüş alırsa, susam 
veya arpa için hazırlanmış olan tarlayı tüccara (karşılık 
olarak) verirse, “ tarlayı işle, yetişecek olan arpayı veya 
susamı topla, al” derse (ve) eğer (tariayı) İşleyen (kim
se) tariada arpa veya susamı yetiştirdiyse hasat zama
nında, arpayı veya susamı alacak olan tarlasahibidir.
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Tüccardan aldığı paraya karşılık (olarak) faizi ite birlikte 
tüccara arpa verecek, (ayrıca) emeğini de ödeyecektir.

Eğer tarlayı işleyen adam, arpa ekilmiş tarlayı veya 
susam ekilmiş tarlayı verirse, tarlada oian (yetişen) arpa 
veya susamı tarla satıibi aiac^, gümüş ve faizini tücca
ra iade edecektir.

Eğer geri ödeyecek gümüş yoksa, tüccardan aldığı 
gümüşün ve faizinin karşılığı kadar susam veya arpa, 
kralın emrine uygun olarak tüccara ödeyecektir.

Eğer, (tarlayı) işleyen tarlada arpa veya susam yetlş- 
tlrmediyse (mahsul almadıysa) sözleşmesi değişmeye
cektir.

Eğer bir adam, tarlasının kenar (su) bendinin kuvvet
lendirilmesinde ihmal gösterip, bendi sağlamlaştırmaz- 
sa ve bendde delik açılırsa ve (ekim yapılacak) tarlayı 
su götürürse, t>endinde delik açılan adam, zarar gören 
arpayı ödeyecektir.

Eğer, arpayı ödeme kudreti yoksa, kendisini ve malını 
para karşılığı verecekler (satacaklar), arpasını su götür
müş olan göllenmiş tarlanın adamları (elde edilen gümü
şü) bölüşeceklerdir.

Eğer bir adam, sulamak İçin bir kanal açarsa (ve onun 
bakımında) tembellik ederse (bu yüzden) yanındaki tar
layı su basarsa ona (komşusunun yetiştirdiği kadar) 
arpayı ödeyecektir.

Eğer bir adam, suyu açıp, yanındaki tarlanın işlerini 
su altında bırakırsa, her (18 İKU’dur) BUR için 10 GUR 
arpa ödeyecektir.

Eğer bir çoban, küçük baş hayvanlannı otlatmak için 
tarla sahibi ile uyuşmaz ve tarla sahibi olmadan (İzinsiz 
olarak) hayvanlarına tarlayı otlatırsa, tarla sahibi tarlası
nı hasad ettiğinde tarla sahibinin izni olmadan tarlada 
hayvanlannı otlatan çoban, (hasadın) üstüne (fazla ola
rak) her BUR İçin 20 GUR arpa tarla sahibine verecektir./

Eğer hayvanlar çayırdan çıktıktan sonra, bütün sürü 
şehir kapısından (gizlece) süzülürse (yeniden çıkarsa)
: ve çoban hayvanları bir tarlaya salarsa, o tarlayı hayvan
lara yedirirse, tarlayı yediren çoban, tarlayı (sonradan) 
koruyacaktır (bekçiliğini yapacaktır). Hasat zamanı her 
BUR için 60 GUR arpa tarla sahibine ödeyecektir.

Eğer bir adam, bahçe sahibi olmaksızın (İzinsiz ola
rak) adamın bahçesinden ağaç keserse 1/2 MANA gü
müş tartacaktır.

Eğer bir adam, bir tarlayı ağaç dikmek üzere, bahçıva
na verirse, bahçıvan bahçeye (ağaç) dikerse dört yıl 
bahçeyi yetiştirecek, beşinci yıl bahçe sahibi ile bahçı
van bunu eşit olarak bölüşecekler, bahçe sahibi hissesi
ni seçip alacaktır.

Eğer bahçıvan, tarlanın ağaçlanmasını tamamlama- 
dıysa, gen bıraktıysa, gen bırakılan yeri onun hissesi 
olarak ona vereceklerdir.

Eğer, ona bahçe yapmak üzere verilen tarlayı dikme- 
llyse (o tarla) ekili bir tarla ise, bakılmadığı yıllann 
[arla ürününü bahçıvan, tarla sahibine bitişik tarla ürünü 
]ibi (kadar) sayacaktır. Tarlanın işlemesini yapıp, tarla 
lahibine geri verecektir.

Eğer gen bir tarla ise, tarlanın işlerini yapacak, tarlayı 
arla sahibine geri verecek (ve ayrıca) bir BUR için 10 
SUR arpa, her yıl için sayacaktır.

Eğer bir adam, bahçesini tohumlamak İçin bahçıvana 
rerirse, bahçıvan bahçeyi (elde) tuttuğu sürece (kira 
Marak) ürünün 2/3’ünü bahçe sahibine verecek, 1/3’ünü 
(endisi alacaktır.

Eğer bahçıvan, bahçeyi tohumlamadıysa ve (bu yüz-
Üstte; II. Asurnasirpal'in bir şehri zaptedişinin tasviri. 

Altta: Bir Asyalı tutsak heykeli.

den) ürün azaldıysa bahçıvan, bahçe ürününü, bitişik 
tiahçeye göre sayacaktır (ödeyecektir).

Eğer bir adam, bir tüccardan gümüş (para) alırsa, 
tüccarı (parayı) geri isterse ve verecek hiçbir şeyi yok
sa, tohumlamadan sonra bahçesini tüccara verip, ona 
“ bahçede gümüşünün (paran) karşılığı ne kadar hurma 
varsa götür” derse (ve) o tüccar razı olmazsa bahçede 
ne kadar hurma varsa, bahçe sahibi onu alacaktır. Gü
müş ve faizi tabletine göre tüccara ödeyecek, tarlada 
yetişmiş olan fazla hurmayı da bahçe sahibi alacaktır. •

Cıkıs* *

Eski Ahit’in Çıkış bölümünde yeralan aşağıdaki 
yasalar bariz bir şekilde Mezopotamya yazılı 

yasalar geleneğini sürdürmektedir.

Ve onlann önüne koyacağın hükümler şunlardır;

2- Eğer İbranî bir köle satın alırsan, altı yıl hizmet 
edecek; ve yedincide hür olarak meccanen çıkacaktır.

3- Eğer yalnız geldi İse yalnız çıkacaktır; eğer kansı 
ile geldi İse o zaman karısı kendislle beraber çıkacaktır.

4- Eğer efendisi ona bir kadın verir, ve o kendisine 
oğullar yahut kızlar doğurursa, kadın ve çocuklar efen
disinin olacak, ve kendisi yalnız çıkacaktır.

5- Fakat eğer köle açıkça: Efendimi ve karımı ve ço- 
cuklanmı seviyorum, hür çıkmayacağım, derse,

6- Efendisi onu Allah’a yaklaştıracak; ve onu kapıya 
yahut kapının süvesine yaklaştıracak, ve onun kulağını 
biz İle delecek, ve kendisine ebediyen hizmet edecektir.

7- Ve eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, o 
kölelerin çıktığı gibi çıkmayacaktır.

8- Eğer kendisine nişanlanmış olan kız, efendisinin 
gözünde kötü olursa, o zaman geri satın alınması İçin 
bırakacaktır; kendisile sadakatsiz davrandı diye onu ya
bancı kavma satamaz.

9- Ve eğer oğluna nişanlarsa, ona kızlar hakkındaki 
usule göre yapsın.

10- Eğer kendisine başka bir kadın alırsa, evvelkinin 
nafakasını, esvabını ve kanlık hakkını ekslltmeyecektir.

11- Ve eğer bu üç şeyi ona yapmazsa, o zaman mec
canen, parasız çıkacaktır.

12- Bir adamı vuran, vurduğu ölürse, mutlaka öldürü
lecektir.

13- Ve eğer pusu kurmaz, fakat Allah onu kendi eline 
teslim ederse, o zaman sana tayin edeceğim yere kaça
caktır.

14- Eğer bir adam, hile ile öldürmek İçin komşusuna 
mağrurane gelirse, onu öldürmek için benim mezbabım- 
dan bile alacaksın.

15- Ve babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürü- 
lecektir.

16- Ve adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi 
elinde bulunsun, mutlaka öldürülecektir.

17- Ve babasına yahut anasına lânet eden mutlaka 
öldürülecektir.

18- Ve eğer adamlar çekişirler, ve bir adam komşusu
nu, taşla, yahut yumrukla vurursa, vurulan ölmez, fakat
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yatağa düşerse;

19- Kalkar ve dışarda değneği ile gezerse, o zaman 
ona vuran suçsuz olacaictır; ancak kayt>ettiği vaktin be
delini verecek, ve onu iyice tedavi ettirecektir.

20- Eğer bir adam kölesine yahut cariyesine değnekle 
vurur, ve onun eli altında ölürse, mutlaka cezalandırıla
caktır.

21- Ancak bir yahut iki gün yaşarsa, cezalandırılmaya
caktır; çünkü o kendi malıdır.

22- Ve eğer adamlar kavga edip bir gebe kadına çar
parlar, ve onun çocuğu düşerse, ve bir zarar olmazsa, 
kocasının kendi üzerine tayin edeceği gibi tazmin ede
cek, ve hâkimler vasıtası ile verecektir.

23- Fakat zarar olursa, o zaman can yerine can,

24- Göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak 
yerine ayak,

25- Yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine 
bere vereceksin.

26- Ve eğer bir adam kölesinin gözüne, yahut cariye- 
sinin gözüne vurur, ve onu sakat ederse, gözü yerine 
onu hür olarak salıverecektir.

27- Ve eğer kölesinin yahut cariyesinin dişini düşürür
se, dişi yerine onu hür olarak salıverecektir.

28- Ve eğer bir öküz bir erkeği yahut bir kadını süser- 
se, ve o ölürse, öküz mutlaka taşlanacak, ve onun eti 
yenilmeyecektir; ve öküzün sahibi suçsuz olacaktır.

29- Fakat öteden beri süsen bir öküz olup sahibine 
bildirildi, ve onu zaptetmedi, ve bir erkeği veya kadını 
öldürdü ise, öküz taşlanacak, ve sahibi de öldürülecektir.

30- Eğer kendi üzerine fidye konulursa, o zaman üze
rine konulan ne ise, canının fidyesi olarak verecektir.

31- Gerek oğulu süsmüş, gerek kızı süsmüş olsun, 
ona bu hükme göre yapılacaktır.

32- Eğer öküz bir köleyi yahut bir cariyeyi süserse, 
onların efendisine otuz şekel gümüş verilecek, ve öküz 
taşlanacaktır.

33- Eğer bit adam bir çukur açar, yahut bir adam 
bir çukur kazar, ve onu örtmezse, ve oraya bir öküz 
yahut bir eşek düşerse,

34- Çukurun sahibi karşılığını verecek; onların sahibi
ne para verecek, ve ölü hayvan kendisinin olacaktır.

35- Ve eğer bir adamın öküzü komşusunun öküzünü 
incitirse, ve o da ölürse, o zaman diri öküzü satıp parası
nı paylaşacaklardır; ve ölü hayvanı da paylaşacaklardır.

36- Yahut öteden beri süsen bir öküz olup sahibinin 
onu zaptetmediği bilinirse, mutlaka öküz yerine öküz 
verecektir, ve ölü hayvan kendisinin olacaktır. •

Enkidu'nun Ölümü İş ta r  ve 
Gılgam ış

Bir Sümer edestanının Babil diliyle yeniden 
yorumu olan Gılgamış Destanı ilkçağ 
Ortadoğusu'nun en ünlü destanıdır.

Gılgamış, uzun lülelerini yıkayıp silâhlannı temizledi. 
Saçlannı omuzlanndan geriye attı. Lekelenmiş giysileri-

Üstte: IV. Tutmosis döneminden kalma, Kral'ın 
Yelpaze Taşıyıcısı Cenuna'nın Teb’deki mezannda 
bulunan bu resim iki katip ve bir denetçinin sığır 

sayma sahnesini tasvir ediyor. Ortada: II. Amenophis 
döneminden kalma; sarayın iki hizmetkârının kaz 
yolma sahnesi. Altta: Asurlularm ticari kolonisi 

Kaneş’te bulunmuş ve Akadça yazılmış bu tablet bir 
tüccara ait.

ni de çıkarıp yenilerini sırtına geçirdi. Krallık giysileriyle 
kuşandı. Gılgamış, başına tacı geçirdiğinde, görkemli 
tanrıça İştar, bakışlarını ona yöneltip yakışıklılığına hay
ran kaldı ve şöyle dedi: “Bana gel, Gılgamış, erkeğim 
ol, bedeninden bana döl sun; böylece ben senin kann, 
sen de benim kocam olacaksın. Sana tekerlekleri altın
dan, mahmuzlan bakırdan, geri kalan bölümü de altın
dan ve lâcivert taşından yapılmış bir savaş arabası do
natacağım. Yine sana, yük katın olarak kullanabileceğin 
fırtına cinleri sağlayacağım. Sedir tahtası kokan evimize 
girdiğinde eşik de, taht da ayaklannı öpecek. Krallar, 
hükümdariar, şehzadeler önünde eğilip dağlardan ve 
ovadan sana haraç getirecekler. Maryaların İkiz kuzula
yacak, keçilerin de üçüz çıkaracak. Yük eşeğin, katırian 
geçecek, öküzlerin rakipsiz olacak, savaş arabana ko
şulu âtların, tezlikleriyle ırak illerde bile On salacak.”

Gılgamış ağzını açarak görkemli İştar’a cevap verdi; 
“Seninle evlenirsem, karşılık olarak, sana ne gibi arma
ğanlar sunabilirim? Bedenin için nasıl yağlar, ne biçim 
giysiler istersin? Sana ekmek ve bir tanrıya lâyık her 
türiü yemişi sunmaktan kıvanç duyarım. Bir eceye lâyık 
içki olan şarabı da sana sunmak isterim. Tahıl ambannı 
doldurmak amacıyla sana tahıl verebilirim. Ancak, seni 
eş edinmeğe gelince; işte, bu olmaz. Sonra başıma 
neler gelmez ki? Sen, sevgililerin için, soğukta için 
için yanan bir mangal, ne boraya ne de fırtınaya karşı 
koruyan sığınak, biriikleri perişan eden bir hisar, kendi
ni taşıyanı kapkara eden zift, yine kendini taşıyanı bere
leyen bir kırba, korkuluktan düşen bir taş, düşmanın 
kullandığı bir şahmerdan, giyenin ayağına vuran bir ça
rıktın. Sevgililerinden hangi birini sonsuza dek sevdin? 
Hangi çobanın, seni her zaman tatmin etti? Dinle beni, 
sana sevgililerinin serüvenlerini anlatayım. Bir vakitler, 
gençlik çağında, sevdiğin Tammuz vardı. Her yıl onun 
İçin yakarılmasını emrettin. Mavi Kuzgunu sevdin. Ama 
onun kanatlarını kırmaktan kendini alamadın. Şimdi ko
ruda oturup, “ Kappi, kappi, ah kanadım, kanadım!” 
diye sızlanıyor. Korkunç güçlü aslanı sevdin. Sevdin 
de ona yedi tuzak hazırladın; hem de yedi tane. Vuruş
ma alanlarında harikalar yaratan aygırı sevdin; ona da 
kamçıyı, mahmuzu ve sınmdan koşum takımını layık 
gördün. Ona zorla yedi fersah koşturdun, içeceği suyu 
ilkin çamurla bulandırttın; annesi Silili'nin de yakınıp 
inlemesine yolaçtın. Sürünün çobanını sevdin. O da 
senin İçin her gün elenmemiş kaba undan çörek pişir
mesi yetmiyormuş gibi uğruna birçok oğlak öldürdü. 
Sen bir vuruşla onu kurda dönüştürdün. Artık kendi 
sürüsünün çobanları onu kovalıyorlar, çoban köpekleri 
de üzerine salıyorlar. Sonra, babanın olan hurma koru
sunun bahçıvanını yani İşullana’yı da sevmemiş miy
din? Sofranı, her gün sepetler dolusu sayısız hurmayla 
donattı durdu. Günlerden bir gün de gözlerini ona çevi
rerek, "Sevgili İşullana, buraya, bana gel. Erkekliğini 
tadayım. Haydi gel de al beni; senin olayım," dedin. 
İşullana da bu isteğine şöyle cevap verdi: “ Benden 
böyle bir şeyi nasıl istersiniz? Hep annem yemeği pişir
di, ben de yedim. Şimdi bana kötü kokan bozulmuş 
yemekten başkasını sunamayacak olan senin gibisine 
neye gelecek mIşim? Kamıştan yapılmış perdenin don
durucu soğuklara karşı yeterince koruduğu ne zaman 
görülmüş ki?" İsteğine karşılık bu sözleri işitir işitmez 
ona vurdun. O vuruş yüzünden bir köstebek olup topra
ğın kat kat altına girdi. O vuruşla, İşullana’yı, gönlünde 
erişemeyeceği arzulann kaynaştığı bir köstebek haline 
getirdin. Tut ki sevişen bir çift olduk; bu durumda ben 
de, senin bir vakitler sevdiklerinin akıbetine uğramaya
cak mıyım?”

İştar, bunları işitince öfkeye kapılıp yüce göğe yüksel
di. Babası Anu'nun ve annesi Antum'un önünde gözya
şı döktü: "Babacığım, Gılgamış beni aşağıladı durdu. 
İğrenç davranışlanmı, tiksinti verici ve çılgınlık dolu 
işlerimi bir bir yüzüme vurdu.” Anu şöyle cevap verdi: 
“Tanniann babası mısın sen? Kral olan Gılgamış'la kav
ga edersen, o da, iğrenç davranışlannı, tiksinti verici 
ve çılgınlık dolu işlerini senin yüzüne vurur.”

iştar, yeniden sözü aldı: “ Babacığım, Gılgamış’ı yok 
etmek için lıana Gökyüzü Boğasını ver. Gılgamış’ı öyle-
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sine kibirle doldur id, bu kibir onun yıkımına yoiaçsın. 
Gökyüzü Boğasım bana vermezsen, cehennemin kapıla  ̂
nm kıracağım, sürgülerini de sökeceğim. Böylelikle, yu- 
kardakilerle aşağıdakileri birbirinden ayırt etmek İmkân
sızlaşacak; insanlar arasında karışıklık çıkacak. Ölüleri, 
canlılar gibi, yemek yer hale getireceğim; böylece ölüle
rin sayısı yaşayanlarmkini geçecek.” Anu da İştar'a 
şöyle dedi: “ İsteğini yerine getirirsem, Uruk'ta buğdayı 
tohumsuz kabuk haline sokan yedi yıllık bir kuraklık 
baş gösterecek. İnsanlar için yeterli tahıl, hayvanlar 
İçin de yeterince ot istif ettin mi?” İştar, “ İnsanlara 
tahıl, hayvanlara da ot istif ettim. Yedi yıllık tohumsuz 
katHik dönemi için yeterince tahıl ile ot hazır,” diye 
cevap verdi.

Anu, Iştar’ın söylediklerini İşitince, Uruk'a götürmesi 
için Gökyüzü Boğasının yulannı kızının eline verdi. Uruk’- 
un kapıianna vardıklarında, Boğa, ırmağa yöneldi; İlk 
homurtusuyla toprağın üzerinde yarıklar açıldı, yüz kişi 
de düşüp öldü. İkinci homurtusuyla da yarıklar açıldı, 
iki yüz kişl düşüp öldü. Üçüncü homurtusuyla da yank- 
lar açıldı; Enkldu tökezlediyse de anında yeniden topar
lanıp yana sıçradı; ardından, l>oğanın üzerine atlayarak 
onu boynuzlanndan kavradı. Gökyüzü Boğası, öfkele
nip Enkidu’nun yüzüne köpük saçtı; kuyruğunun sık 
tüylü kısmıyla onu kamçıladı. Gılgamış’a bağıran Enkl- 
du, “Arkadaşım, arkamızda kalıcı bir ad bırakacağız 
diye böbürlendik. Haydi bakalım, şimdi kılıcını, ensesiy
le boynuziannın arasına daldır; boğanın leşini yere ser,” 
dedi. Onun üzerine, Gılgamış, Boğanın peşine düşüp 
kuyruğunun tüyü sık kısmını yakaladı. Ensesiyle boy
nuzlarının arasına kılıcını daldırdı. Gökyüzü Boğasını 

: cansız yere serdikten sonra, yüreğini çıkanp Şamaş'a 
sundular. Canciğer arkadaşlar ise, yerlerinden kımılda
madılar.

Ama İştar, yerinden kalkıp Uruk’un büyük surlanna 
tırmandı. Bir zıplayışta kuleye erişip beddua etti: “Gök
yüzü Boğasını öldürmekle beni küçümseyen Gılgamış’a 
lanet olsun!” Enkldu, bu sözleri işitince boğanın sağ 
budunu kopanp Iştar’ın yüzüne fırlattı ve şöyle dedi: 
“Yakalarsam, sana da yapacağım budur; bağırsakları 
da yanma bağlanm.” Bunun ardından, İştar, itaikını; 
rakseden, şarkı söyleyen kızlan; tapınağın fahişelerini 
ve yosmalannı biraraya getirdi. Gökyüzü Boğasının bu
tu üzerinde ağıt yaktı.

Buna karşılık Gılgamış, zırhçıların ve demircilerin tü
münü birden çağırdı. Boynuzların İriliğine hayran kaldı
lar. Boynuzlar, İki parmak kalınlığında lâcivert taşıyla 
kaplıydı. Gılgamış’ın, koruyucu tanrısı Lugulbanda'ya 
armağan ettiği bu boynuzların her biri sekiz okka ağırlı- 
ğındaydı; taşıdıkları yağ miktarıysa, altı ölçülüktü. Gıl- 
gamış, onları sarayına taşıyıp duvara astı. Ardından, 
ellerini Fırat ırmağında yıkadılar, birbirlerine sarıldılar 
ve uzaklaştılar. Kendilerini görmek İçin toplanan yiğitle
rin arasından Uruk’un sokaklarında İlerlediler. Gılgamış, 
şarkı söyleyen kızlara dönüp, “Yiğitlerin en görkemlisi, 
erlerin en seçkini kimdir?” diye sordu. “Gıigamıştır, 
yiğitlerin en görkemlisi. Erierin en seçkini, yine Gılga- 
mıştır,” karşılığını verdiler. Yiğitler, "Artık geceleyin 
dinlenelim,” deyip yatıncaya dek, sarayda yenilip içildi, 
eğlenildi, bayram edildi.

Gün ağanrken Enkldu doğrulup Gılgamış’a seslendi: 
‘‘Ey kardeşim, dün gece öyle bir düş gördüm kİ, sorma. 
Anu, Enlil, Ea ve göksel Şamaş, birbirleriyle danışmak 
üzere toplandılar. Toplantı sürüp giderken, birara Anu, 
Enlil’e, “Gökyüzü Boğasının canını aldıkları ve. Sedir 
Dağının bekçiliğini yapan Humbaba’yı öldürdükleri için 
ikisinden biri ölecektir,” dedi. Bunun ardından sözalan 
görkemli Şamaş, yiğit Enlil'e şunlan söyledi: “Gökyüzü 
Boğasının canını almaları ve Humbabayı da öldürmeleri, 
buyruğunuza uygundur. Şimdi, suçsuz olmakla birilkte, 
Enkidu’nun ölmesi mi gerekiyor?” Bunun üzerine, Enlil 
öfkelenerek Şamaş'a şöyle cevap verdi: “Onlann çok 
yakınıymış gibi davranan sen, nasıl olur da böyle bir 
şeyi ileri sürebilirsin; anlaşılır gibi değil doğrusu,” kar
şılığını verdi.

üstte; Kap taşıyan Mısırlı hizmetçi kız. Tahtadan 
yapılma heykel. Ortada: Bir Mısır mezannda bulunmuş 

tahtadan yapılmış tekne: mezar sahibinin bir gemici 
ya da balıkçı olduğu ve ikinci hayatında da yine aynı 

işi yapmak istediği düşünülebilir. Altta: Boğazköy'de 
bulunan Kadeş Antlaşması’nın tableti.

Böylece Enkldu, Gılgamış'ın önüne serilerek gözyaş
ları döktü. Ağlaya ağlaya, Gılgamış’a şunları söyledi: 
“ Ey kardeşim! Ey kardeşimi Seni nice seviyorsam da, 
yanında nice kalmak istiyorsam da, beni yine de senden 
ayıracaklar,” Sonra, sözlerini şöyle bağladı: “Ölümün 
eşiğine oturmaktan başka yolum kalmadı. Böylelikle sev
gili kardeşimi şu gözlerimle bir daha göremeyeceğim.”

Enkldu tek başına hasta yatarken, ormanın giriş kapı
sına, canlı bir variıkmış gibi küfür edip durdu: “Ey akıl
sız, duygusuz ve kasvetli kapıl Ulu sediri görünceye 
dek, yirmi fersahı aşkın bir uzaklığı senin için katettim. 
Yurdumuzda senin gibi tahta yok. Yetmiş iki kübit yük
sekliğinde, yirmi dört kübit genlşHğindesin; eksenin, 
halkan parvazlann kusursuz. Nippur'lu bir usta zanaatçı 
yaptı seni. Ah, sonucun nasıl olacağını bir bilseydim! 
Senin yüzünden başıma gelecekleri kestirseydim, bal
tamla parça parça eder, yerine de İnce çubuklardan 
bir kapı yapardım. Seni geleceğin bir kralı buraya getir
seydi ya da sana biçim veren bir tann olsaydı, keşke! 
Bırak adımı sildirip, kendininkini yazdırsınl Böylelikle 
de EnkidununkI yerine onun başı belâya girsin!”

Günün İlk ışmlanyla birilkte, başını kaldırıp Güneş 
Tannsının önünde ağladı. Parlayan güneş ışıklannın al
tında gözyaşı döktü. “ Güneş Tanrısı, sana şu aşağılık 
tüzakçıdan yakınacağım. Onun yüzünden, arkadaşım
dan geri kalıyorum. Dileğim, onun pek az av bulmasını, 
güçsüz düşmesini, avladığı hayvanlann ağianndan kaç
masını, her paydan daha az almasını sağlamandır.”

Tuzakçıya beddua ettikten sonra, yosmaya döndü. 
Onu da lanetlemeye başladı. "Sana gelince kadın, sana 
da var gücümle beddua edeceğim! Sonsuza dek sürtip 
gidecek bir alınyazısı yükleyeceğim sana. Bedduam ya
kında apansızın tutacak. Göreceğin İş için başını soka
cak çatı bulamayacaksın. Çünkü, öbür kızlaria birarada 
yer tutamayacak; buna karşılık, içkicilerin, sarhoşlann 
kusmuklanyla kirienmiş yerlerde işini göreceksin. Ücre
tin, çömlekçinin toprağıyla ödenecek, çaMıklann bir ahıra 
atılacak, çömlekçiler mahallesinin tozu toprağı içinde, 
yol kavşaklannda oturacaksın, geceleri gübre yığınının 
üzerinde yatacaksın, gündüzün de, duvar gölgesinde 
bekleyeceksin. Böğürtlenler ve dikenler, ayaklannı ka
natacak; ayyaşı da ayığı da gelip yanaklannı tokatlaya
cak, ağzın acıyla büzülecek. Mor renklerinden sıynlasın! 
Çünkü bir vakitler ben de kıriarda kanmla birilkte, istedi
ğim değeril her şeye sahiptim.”

Şamaş, Enkidu’nun sözlerini İşitince, ona gökten ses
lendi: “Enkldu, sana tannlara lâyık ekmeği yemeği, kral
lann şarabından İçmeği öğreten kadına niçin beddua 
ediyorsun? Sana göz kamaştıncı giysiyi giydiren kadın, 
aynı zamanda yoldaş olarak görkemli Gılgamış’ı da ver
medi mi? Öz kardeşin Gılgamış, seni krallann yattıktan 
yatağa da, solundaki sedire de boylu boyunca yatırmadı 
mı? Ayaklannı yeryüzünün şehzadelerine öptürttü. Şim
di de Uruk halkı, gözyaşı döküp sana ağıt yakıyor. ÖMü- 
ğünde de Gılgamış, saçlannı senin için uzatıp aslan 
postu giyerek çöllerde dolaşacak.”

Görkemli Şamaş’ı işitince, Enkidu'nun öfkeli yüreği 
yatıştı. Bedduasını geri aldı ve şöyle dedi; “ Kadın, sana 
başka türiü bir alınyazısı yüklüyorum. Sana beddua eden 
ağız, şimdi seni kutsayacak. Krallar, şehzadeler, Boylu
lar sana tapacak. Senin için dört fersah ötedeki er kişl, 
eliyle kalçasına vuracak; saçını başını yolacak. Yine 
senin için kemerini çözüp servetini ortaya dökecek. 
İstediğini elde edeceksin: Lâcivert taşı, altın, akik ala
caksın hâzinelerden. Parmağına yüzükler takacak, be
denine giysiler yakıştıracaksın. Rahip seni tanniann önü
ne çıkaracak. Bir eş, yedi çocuk annesi bir kadın senin 
uğruna terk edildi."

Enkldu, hasta ve yapayalnız uyudu ve sıkıntıyla İçini 
arkadaşına döktü; “Sediri kesen bendim. Ormanı kesip 
biçen bendim. Humbaba’yı da tepeleyen twndlm. Şimdi 
gel de gör halimi. Dün gece gördüğüm düşü dinle, 
arkadaşım. Gökler güriedi, yer de gümbürdeyerek karşı
lık verdi. Onlann arasında ben, kendimi heybetli bir
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varlığın, karanlık yüzlü insan-kuş'un önünde buldum; 
bana yöneldi açıkça. Kan emici yüzlü, aslan ayaklıydı; 
elleri de kartal pençesiydi. Üzerime atlayıp pençelerini 
saçlanma daldırdı. Beni sımsıkı tuttu, hem öyle sımsıkı 
tuttu ki, soluyamaz hale geldim; Sonunda biçimimi de
ğiştirdi; kolianm, tüylü kanatlar haline geldi. Gözlerini 
bana dikti ve beni Karanlıklar Ecesi İrkalla’nın sarayına, 
dönüşü olmayan iniş yoluna götürdü.

“İçindekilerin, karanlıkta oturduğu ev oradadır; yiye
cekleri toz, etleri kildir. Kuşlar gibi kanatlıdır hepsi. 
Işığı görmezler ve karanlıkta otururlar. Toz evine girip 
orada yeryüzünün krallarıyla karşılaştım. Taçlarını bir 
daha başlarına geçirmemek üzere çıkarmışlar. Tümü 
de, bir vakitler krallara özgü taçlan taşıyan, eskiden 
yeryüzünde egemenliklerini sürdüren krallar ve şehza
delerdi. Geçmiş günlerde Anu ve Enlil gibi tanrı katını 
ellerinde tutmuş bulunan bütün bu krallar ve şehzade
ler, şimdi hizmetçi durumundaydılar; toz evinde kızar
mış et getirip götürüyorlar, pişrrfiş et ve su taşıyorlardı. 
Girdiğim o toz evinde, başpapazlar, rahip yardımcılan, 
büyü ve vecd rahipleri, tapınağın hizmetçileri ve çok 
eski günlerde kartalın göğe çıkardığı Kiş kralı Etana, 
bulunuyorlardı. Yine orada sığıriann tanrısı Samukan’ı, 
Yeraitı-Evreni'nin Tanrıçası Ereşkigal’I, onun önünde 
de çömelmiş oturan tanniann yazıcısı ve ölüler defterini 
tutan Beiit-Şeri’yi gördüm. Elinde tuttuğu yazılı levha
dan bir şeyler okuyordu. Başını kaidınp, beni görünce, 
‘Bunu buraya kim getirdi?’ diye sordu. Bunun üzerine, 
ısstz sazlık bir yerde, tepeden tırnağa kana l>oyanmtş 
olarak dolaşıp duran ve bir çiftlik kâhyası tarafından 
yakalanıp, yüreği korkuyla çarpan bir adam gibi uyan
dım.”

Gılgamış giysilerini üzerinden atmış, arkadaşını dinli
yordu ve hüngür hüngür ağlıyordu. Gılgamış dinledi, 
dinledikçe de gözyaşları arttı. Sonra Enkidu'ya şöyle 
dedi: “Yıkılmaz duvarlı Uruk'ta böylesine bilge başka 
kim var? Tuhaf şeyler söylendi; yüreğin neye böylesine 
tuhaf konuşuyor? Düş olağanüstüydü; ama, korku da 
büyüktü. Korkunçluğunun kertesi ne olursa olsun, yine 
de bu düşü pek değerli saymalıyız. Çünkü, sefilliğin, 
eninde sonunda sağlıklı kişinin başına çöktüğünü, ha
yatın eninde sonunda acıyla bittiğini gösteriyor bu düş.’’ 
Daha sonra, şöyle yakardı: “Arkadaşım uğursuz bir düş 
gördüğü için, yüce tannlara dua edeceğim şimdi’’.

Enkidu'nun düş gördüğü gün de sona erdi. Ama o, 
hastalık yüzünden yerinden kıpırdayamadı. Bütün gün 
boyunca yatağında uzandı kaldı. Ağrıları da gitgide arttı. 
Enkidu, kırlardan aynimasına yolaçan arkadaşı Gılga- 
mış’a, “Bir vakitler sana hayat suyunu bulmak için ko
şup durdum, ama şimdi elimde hiçbir şey yok.’’ dedi. 
Ertesi gün de yatağından çıkamadı. Gılgamış onun ba- 
şucundan aynimadı, ama hastalığı azıtıyordu. Enkidu 
üçüncü gün de yatağında kaldı. Gılgamış’a seslenerek 
onu yatağından kaldırdı. Artık iyice güçsüzleşmişti; ağ
lamaktan gözlerine perde de inmişti. On gün yattı ve 
acılan daha da arttı. Bu acılarla yatağında on bir, on 
iki gün yattı. Sonunda Gılgamış’a seslendi: “ Arkada
şım, yüce tanrıça bana beddua etti, utanç içerisinde 
ölmem gerekiyor. Savaşta vurulan bir er kişi gibi ölme
yeceğim. Vurulmaktan korkuyordum. Ama vuruşma sı
rasında ölene ne mutlu! Yazık ki ben utanç İçinde ölece
ğim.” Gılgamış, Enkidu için ağladı durdu. Tan vaktinin 
ilk ışınianyia, sesini yükselterek Uruk’un gün görmüş 
danışmanlarına ve pirlerine şöyle dedi:

“Dinleyin beni Uruk’un ermişleri 
Arkadaşım Enkidu’nun uğruna döküyorum gözyaşlanmı 
Yas tutan bir kadın gibi inliyorum 
Kardeşim için ağlıyorum.
Ey Enkidu kardeşimi 
Yanımdaki baltam,
Elimin gücü, önündeki kalkan, kuşağımdaki kılıç! 
Şendin

1860'da onu bulan köylüler tarafından "köyün 
efendisi" adı takılan, aslında 5. Hanedan’dan baş 

okutman rahip Ka'aper'in tahtadan yapılma heykeli.

En ender süs en görkemli giysi;
Uğursuz bir alınyazısı senden yoksun kıldı beni. 
Anan ve baban olan 
Yabanıl eşek ve ceylân.
Seni besleyen bütün uzun kuyruklu yaratıklar,
Hep ardından ağlıyor.
Ovanın da otlakların da bütün yabanlan.
Sedir ormanında sevdiğin keçiyollan.
Arkandan ağıt yakıyorlar gece gündüz.
Bütün İleri gelenleri yıkılmaz duvarlı Uruk'un 
Ağlasınlar ardından,
Enkidu, genç kardeş,
Kutsamanın parmağı, bırak seni göstersin yakarış içinde. 
Kulak ver ülkeyi baştanbaşa yanp geçen yankıya. 
Bir annenin inleyişini andıran o yankıya, 
BirliMe yürüdüğümüz keçiyollarının tümü 
Avladığımız yabanıl hayvanlar, ayı ve sırtlan 
Kaplan, pars ve aslan
Geyik de, dağ keçisi de, bt^a da, maral da 
Kıyıları boyunca gezindiğimiz ırmak da 
Elam'ın Ula’sı da.
Bir vakitler kırbalarımızı doldurmağa gittiğimiz sevgili

Fırat da
Ağlıyorlar senin için.
Bekçiyi öldürdüğümüz dağ.
Ağlıyor ardından,
Gökyüzü Boğasının öldürüldüğü 
Yıkılmaz duvarlı Uruk’un savaşçıları,
Senin peşinden gözyaşı dökmekte.
Herkes Eridu’da,
Arkandan ağlamakta Enkidu.
Ye diye sana tahıl taşıyanlar,
Yasını tutmaktalar.
Sana içesin diye arpa suyu sunanlar,
Şimdi ardından ağıt yakmaktalar.
Seni miskle yağlayan yosma,
Senin için şimdi inleyip sızlamakta.
Sana bir eş bir de güzel öğütlerle bezenmiş yüzük sunan

saraylı kadınlar. 
Şimdi arkandan ağlayıp saçlarını yolmakta. 
Kardeşlerin olan genç erkekler,
Kadınmışçasına saçlarını uzatıp yas tutuyorliar.
Nasıl bir şeydir acaba seni alakoyan şu uyku 
Karanlıklarda yitip gittin ve artık beni işitmez oldun.”

Yüreğini yokladı. Atmıyordu. Gözlerini de açmadı bir 
daha. Gılgamış, yeniden arkadaşının yüreğini yokladı. 
Hayır, atmıyordu artık. Böytece, bir gelini duvakladıkları 
gibi, Gılgamış da arkadaşını bir örtüye sardı. Bir aslan 
gibi, yavrularından yoksun kılınmış bir dişi aslan gibi 
öfkesinden kudurdu. Delilenip, yatağının çevresinde dön
dü de döndü; döndükçe saçlarını yolup yolup sağma 
soluna saçtı. Debdebeli giysilerini paralayarak, çıkardı; 
iğrenç şeylermişçesine yere çaldı.

Günün ilk ışığıyla, Gılgamış vanp şöyle haykırdı: “Se
ni kralların yatağına yatırdım. Solumdaki sedire uzan
dın. Yeryüzünün şehzadeleri gelip ayaklarını öptüler. 
Uruk halkından senin için ağlayıp, ağıt yakmasını isteye
ceğim. Kaygısız ve şen insanlar, kederinden iki büklüm 
olacak. Toprağa verildiğinde, saçımı uzatacağım. Aslan 
postuna bürünüp çöllerde dolaşacağım.” Ertesi gün, 
tan ağarırken Gılgamış yenibaştan yakınmağa koyuldu. 
Enkidu için yedi gün, yedi gece ağlayıp sızladı. Kurtlar 
Enkidu’nun gövdesine üşüşene kadar, bu böyle sürdü 
gitti. Ancak ondan sonra, Endiku’yu toprağa verdi. Çün
kü Anunnaki, yani yargıçlar ona et koymuştu artık. O 
zaman Gılgamış, ülkedeki bütün bakırcılan, kuyumcula
rı, taşçılan çağırıp biraraya topladı. Tümüne de, “Arka
daşımın heykelini yapacaksınız,” buyruğunu verdi. Hey
kel yapılırken, göğüs bölümüne bot miktarda lâcivert 
taşı, gövde kesimine de altın kutlanıldı. Sert tahtadan 
bir masa da yapıldı; üzerine l>alla dolu bir akik kâse 
ve tereyağla dolu iâcivert taşından bir başka kâse kon
du. Gılgamış bunian Güneşe sundu ve sonra ağlayarak 
uzaklaştı oradan. •



Marx Öncesi

Kölecilik ve Köle Ayaklanmaları

Marx Antik Yunan toplumunu insanlığın çocukluk çağının normal, gürbüz haline benzetmişti. 
Antik Yunan’ı ya da daha doğrusu klasik kültürün tamamını, bize kendi çocukluğumuzu 
haurlattığı için, klasikler norm al çocuklar olduklan için seviyoruz. Bu gözlem daha sonra 5 
aşamalı tarih teorisi tarafından teorileştirildi; Anahatlarıyla M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl 
arasında Akdeniz çevresindeki bazı şehir-devletleri ve imparatorluklarda kurumlaştığı şekliyle 
kölecilik -köleci üretim tarzı- insan toplumlannın bir üst evreye sıçramak için geçmek 
zorunda olduklan bir evre olarak tarif edildi. Bu bakımdan, teorik olarak tarif edilmiş bir 
modeli örneklediklerinden, klasik köleci toplumlar, bu toplumlardaki sınıf mücadeleleri, iktidar 
yapılan vb. Marksist gelenek için diğer bazı tarihsel olgulardan, sözgelimi göçebe 
toplumlardaki çelişki ve mücadelelerden, imparatorluklarla göçebeleri birarada tutan etkileşim 
ve çelişki tarzlarından daha farklı bir önem taşımıştır.

Kuşkusuz Antik Yunan ve Roma’ya özel bir önem atfeten yegâne gelenek Marksist gelenek 
değil. Genç Marx’i da etkileyen romantik hareket, yerleşmekte olan sınaî kapitalizmini 
eleştirmek için Antik Yunan’ı neredeyse bir ütopya mertebesine çıkarmıştı. Hatta daha da 
gerilere gitmek gerekiyor. Ücretli emeğin toplumun yeniden üretiminin başlıca mekanizması 
olmaya daha ilk aday olduğu sıralarda, modern burjuvazi kendi kendisini anlamlandırmak, 
dünya ve toplum projesini aydınlatmak için, kaynağı köleci üretim tarzında bulunan 
kavramlar kullanmıştı. Ücretli emeği ücret köleliği diye de adlandırarak Marx halefle salef 
arasındaki bu ilişkiye dikkat çekmişti.

Antik Yunan’dan önce Mezopotamya ve Mısır’da da köleler vardı. Roma, imparatorluğa 
evrildikten sonra da köleler üretim sürecinde kullanılmaya devam etti. Yunan dünyasının 
igözkamaştıncı görsel kültürünü ve felsefesini; Atina’nın tragedyasını; imparatorların ve 
jdilencilerin tarihte ilk kez böylesi bir güvenlikle kullandıkları Roma yollarını; Anadolulu bir 
zanaatkarın Aramî tüccarlara sattığı üzümü sayesinde Yunan şarabı içmesini mümkün kılan 
artı ürünü yalnız aradan geçen 800 küsur yıl boyunca köle emeği üretti. Bu emeğin 
sömürülme tarzının belki de en çarpıcı özelliği, sömürene sağladığı üretim sürecinden 
bağımsızlaşma, maddi hayat karşısında kayıtsız kalma imkânının derecesiydi. Hiçbir Sümer 
rahibi, sefere çıkan hiçbir imparator ya da sultan, mevsimlerin hareketi ya da hasadın zamanı 
Karşısında Atinal} bir filozof kadar ilgisiz kalamazdı. Köleci üretim tarzının gerek kültür 
;erekse politika alanında mümkün kıldığı başarıların bu ilişkisizlik, bu kopuşla bir ilgisi olsa 
;erek. Sümer rahibinin yıldızlann hareketini son kertede insan faaliyetinin bir boyutu (ya da 
daha doğrusu hem yıldızların hareketini hem de insan faaliyetinin kendisini kutsal olanın 
joyudarı) olarak algılaması kaçınılmazdı. Ancak binlerini saf, dilsiz maddîliğe mahkum ederek, 
jaşkalannı üretim sürecinden mutlak olarak bağımsızlaştıran, ikisi arasmdaki karşılıklı 
jağımlıhk ilişkisini koparan (ya da daha doğrusu görünmez kılan) bir sömürü ilişkisi, 
naddenin kendi içindeki hareketinin seyredilmesini, teoria’yı, nazariye’yi mümkün kılabilirdi.
İÜ sömürü ilişkisi yerini başka bir üretim tarzına özgü bir ilişkiye bıraktığında, sözkonusu 
jilgilenme tarzı da dönüştü; yerini başka bilgilenme tarzlarına bıraktı.

(lasik çağın politika alanındaki başanları ise, biraz daha şaibeli. Klasik çağ demokrasilerinde 
)olitika, yurttaşla köle arasındaki sömürü ilişkisi dışındaki bütün eşitsizliklerin eşitlenebileceği.

Eski Yunan, hemen her dönemde -üstelik hemen her 
defasında başka açılardan, başka sebeplerle- Batı 
dünyasının ilgisini üzerine çekmiş, köklerini 
bağlayacağı bir yer, bir tarihsel başlangıç arayan 
Satıhlar için bir başvuru noktası olagelmiştir. Çağdaş 
dünyanın kaynağı değilse bile, ilk izleri her zaman 
Eski Yunan’da aranmıştır: Felsefenin orada doğduğu 
kabul edilir, hatta “ bütün Batı felsefesi Platon’un 
dipnotlanndan ibarettir’’, iliada ve Odysseia, bilinen 
en eski edebi metinlerdir, tragedyalan, komedyatan, 
stadion’larıyla... tiyatro da oniann buluşudur, en 
önemlisi, ulus devletlerinin ortaya çıkışından bu yana 
pek çok ideale, kaypak projelere ve demagojilere 
malzeme olmuş ’demokrasi’ sözcüğü bile 
Yunancadır... Bütün bu 'İIk'lerde doğruluk payı büyük 
olmakla birlikte, çağdaş dünyanın Eski Yunan’la o 
kadar sıkı, o kadar bire bir bağlan yoktur, ayrıca ne 
polis'ler bugünün şehirlerine benzetilebilir, ne de 
Yunan demokratla’sı çağdaş demokrasilere. Eski 
Yunan’daki “yurttaş" kavramıyla bizim yurttaşlığımız 
arasında hiçbir benzerlik kurulamaz... Eski Yunan’m 
kurum ve gelenekleri ile günümüz arasında 
kurulagelen aceleci benzerlikler ve varsayılan 
süreklilikler, büyük bir oranda, tarihi "fikirlerin 
gelişmesinden" ibaret gören bir anlayışın ürünüdür. 
Yan sayfada, Eski Yunan’ın bildik simgelerinden üç 
tanesi yer alıyor. Güzellik ve estetik tutkusunu 
yansıtan bir erkek büstü; korkunçluğu yalın giysisi ve 
bütün yüzünü kaplayan kocaman miğferinden gelen 
bir Sparta savaşçısı; korkutuculuğu Herakles’in 
çarpıştığı öteki düşmanlardan daha tehlikeli ve daha 
’tanıdık' olmalarından ileri gelen efsanevi Amazon 
kadınlan ve Atina’da sürgüne gönderilen bir yurttaş 
için hazırlanmış bir oy pusulası... Sürgün, antik 
şehirde bir yurttaşın -nadiren verilen ölüm cezasından 
sonra- çarptırılabileceği en büyük cezaydı. Bunun 
sebebini de, yine şehrin yapısında aramak gerekir. 
Helenler, barbar olarak adlandırdıktan öteki 
medeniyetleri tanımıyorlardı; Yunan şehirleri kendi 
içine kapalı dünyalardı. Tıpkı doğal çevresiyle bir 
birlik içine giren ilkel insan gibi, Yunanlı da kendi - 
doğal değil ama- kültürel çevresinin dışına çıkamıyor, 
bu çevrenin dışındaki bir dünyada yaşayamıyordu... 
Şehrin sınırlan dışına çıkmak. Antik Yunan yurttaşı 
için neyse, şehrin sınıriannı zorlaması da, Yunan 
medeniyeti için oydu: Pers imparatorunu mağlup eden 
kentliler, o çağda Akdeniz üstünde merkez'ıleşen 
dünya egemenliğinde söz sahibi olmak uğrunda 
"barbar" adını verdikleri doğu monarşilerinin temel 
yapılarını taklit etmeye başlamışlardı. Tartışmalara, 
cepheleşmelere, hatta kanlı çatışmalara yol açmasına 
rağmen, bir yandan “ Barbar imparatorlukların" 
güçlerine imrenilmesi, öte yandan şehir 
teritoriyalitesinin ve üretim biçiminin kırılması 
yüzünden, şehrin ufku AtinalI siyasetçilerin öngördüğü 
ölçülerin dışına çıkmıştı. Eskiden ancak kentlerin kısıtlı 
coğrafyası üzerinde kodlanmış olan toplumsal, siyasal 
ı/e ekonomik ilişkiler artık kent-dışı coğrafyayı, deniz
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yollarını ve büyük kıta parçalarını da içine almaya 
doğru evrim geçirmekteydi. Eskiden ana-kentin modeti 
üzerine yeni bir kent inşa etme yoluna giden Yunan 
koloniyalizmi, artık yerleştiği bölgelerin tüm 
coğrafyasını denetim altına almak, kentlerarası 
egemenlik yapılarını oluşturmak zorunda 
hissetmekteydi kendini. İskender, Pers imparatorluk 
düzeninin gizli bir hayranı olarak, Antik Kent’in 
kodlanmış yapılarını yerle* bir etmiş, Yunanlıların 
ufkunu dünya ölçüsünde genişletmişti. Zenginliklerin 
artışını, Akdeniz çapında (o dönemin coğrafya bilgisine 
göre dünya çapında) para ve meta dolaşımının 
yaygınlaşmasını bir kriz olarak algılayan Yunan 
siyasetçileri ve kentliler kendilerini yepyeni b. 
sistemin, tahayyül dahi 
edemeyecekleri açık bir ufkun 
kaşısında buldular. Kapitalist dünya 
pazarının bir veri olarak kendisini 
dayattığı günümüz koşullarında belki 
de algılayamayacağımız kadar büyük 
bir şoktu bu onlar için. Homeros 
ufkundan Herodotos ufkuna kadar 
koloniyalizmin "heterojen" kentleri 
boyunca, kısıtlı coğrafyalarda, ve 
"barbaros"un arazilerine karışmadan 
kıskançlıkla korunan Antik Kent, 5. 
yüzyılda Lidya’da dolaşıma sokulan 
bir zenginlik ölçütünün, "paranın" 
yıkıcı, kent sınırlarını ve olanaklarını 
tümden tüketici etkilerini yaşamaya 
başladı...
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Troya şehrinin yil<intilari üzerine gece çöi<tüğünde Troya’nin "yenii< l<ahramaniarindan", Homeros’a göre 
"Tanrılara deni<" Aeneas’m rüyasına Hektor girer; kendisine, "Troya tanrılarını sana devrediyor, yeni bir şehir 
kur" der. Şehrin simgelerini, tanrı heykellerini ve "ocağın" hiç sönmemesi gereken kutsal ateşini verir. 
Vergilius’un "Aeneas" şiirinin merkezinde yer alan bu rüya sahnesi, Troya’nm yıkılmasından yıllar sonra,
Roma’nın soyağacmm en üstünde yer alan "Lavinium"un kurucusu Aeneas’ın yıkılan şehri yeniden kurmak olan 
kutsal görevini nasıl edindiğini eksen almaktadır: "Yıkılan Troya idi, Troya şehri değil.”  Aeneas’la birlikte 
Troya’nın kutsal ocağı, tanrılan ve kültleri düşmanlarından kaçtılar; denizler aştılar... Aeneas yaşamı boyunca 
denizlerde, dağlarda dolaştı; devraldığı “ tanrılarının’ ’ başlarını sokabilecekleri ufak da olsa bir "şehir" kurabilmek 
için. Troya’nın yerle bir edilmesi, Homeros ile Vergilius gibi en “güvenilir" Yunan ve Roma kaynaklarına 
göre, çok daha önemli bir tarihsel dönüm noktasmı oluşturmaktadır: Homeros da, Vergilius gibi, Troya’yı şehrin 
doğuşunun kaynağı olarak görür. İlginç olan, bu bakış açısında, şehrin başka bir şehre ait yıkıntılardan 
doğması. Yunan ve Roma düşüncesi ne şehirsiz bir medeniyet düşleyebilmektedir; ne de tanrısız ve kurucusuz 
bir şehir. Bu anlamda klasik düşüncenin şehir hakkındaki görüşleri bir unutuş üzerine, şehri önceleyen ve 
çevreleyen kırsal hayata dair bir unutuş üzerine temellenmiştir;- şehir, köyün ve kasabanın gelişmesiyle değil, 
ondan koparak kurulmuştur. Troya efsanesi, günümüzde, yedi yıl süren zorlu bir kuşatma sonrasında ‘hediye’ 
olarak bırakılan ve içinde zafer sarhoşluğundaki şehri ele geçirecek askerleri gizleyen dev tahta atla (yukarıda) 
simgelenmekteyse de, Homeros’ta bu ‘tarihi’ hileye dair tek bir sözcük bile bulmak olanaksızdır. Ancak, 
yukarıda görülen, büyük bir kabın ağzma Homeros’un ölümünden 50 yıl sonra yapıldığı tahmin edilen Troya atı 
sahnesi gibi resimler, Homeros’un bu konudaki tek geleneği temsil etmediğini, karanlık çağlarda aynı hikâyenin 
farklı biçimlerinin bilindiğini ve bugüne ve HoHyv/ood’a ulaşanın da bu arkaik hikâye unsurlarından biri olduğunu 
kanıtlıyor.

“sıfırlanabileceği” bir düzlem olarak tasarlanıyordu. Böyle bir an Sparta’da bile varolabildi.
M.Ö. 3. yüzyılda kral IV. Agis, bütün topraklann eşit olarak bölüştürülmesini öngören bir 
tasanyı, büyük toprak sahiplerinin de bulunduğu bir Halk Meclisi’nde oylatıp kabul ettirebildi. 
Yurttaşlar arnk üretimini, yani bu koşullarda köle emeği üzerindeki mutlak hakimiyetlerini 
kontrol edebildikleri sürece, söz ve oylarıyla kısaca politikayla maddeye hükmedebiliyor, 
toprağın bölünmesini sağlayabiliyorlardı. Üretim süreci üzerinde mutlak hakimiyet koşulu 
geçerli olmadıkça, pohti^. düzlemde sağlanan eşithk anlamsızlaşacaktı. M.Ö. 4. yüzyılın başında 
Atina’da, politik düzlemderı kaynaklanan herhangi bir baskı, demokrasiye getirilen herhangi bir 
kısıdama olmadığı halde, hiç değilse kimi kotlularda artık karan belirleyen yurttaşlann sözü 
ve oyu olmuyordu. “Kınm’dan gelen tahılın tehdide maruz kaldığı iki noktadan biri olan 
Trakya’daki Kherson nasıl kontrol edilsin? Haraçla mı, kolonileştirme ile mi, fetihle mi? 
Atina’nın ihtiyacı olan ahşap kaynaklarına başhca ulaşım kanalı olan Strymon ırmağının 
ağzındaki Amfibolis yeniden işgal edilsin mi?” Artık yurttaşlar topluluğu, kendi hayatının 
yeniden üretimi için sarfedilmesi gereken emeği doğrudan kontrol edemiyor, 
köleleştiremiyordu. Yurttaşlar topluluğunun, emek süreci üzerindeki bir topluluk olarak ifa 
ettikleri mudak iktidarı yitirdikleri koşullarda, yurttaşlann kendi aralanndaki eşitliği aynı 
anlama gelmiyordu. Dolayısıyla artık Atinalılann söz ve oylarının yetmediği koşullarda, onlan 
Kınm’dki köylüler, Amfiboli denizcileri vb. ile ilişkilendirecek yeni bir dolayıma ihtiaçlan 
vardı. Atina bir imparatorluğa doğru evriliyordu.
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Yerleşm enin Erken Tarih i: 
A ta la n n  Tapuları

Neolitik Iclanın ortaic böiüşüm düzeninin çölcüş icoşui- 
iarını hıazıriayan ürün ^ a s ı ,  emei< süreçlerini de Icök- 
ten değiştiriyordu. K a ^ ın  çapasının yerini erkeğin sür
düğü saban alıyor; anaların bahçelerinin mozaik doku
su, tarla sıralarına dönüşüyordu. Kralların kanalları köy 
pınarlarını kurutuyor; mistik kıvrımlı büyü figürlerinden, 
kayıtçılarm rakkamları ve harfleri doğuyordu. Çömlekçi 
tekeri, kadının kil ve sudan yarattığı gizemli biçimlerin 
türküsünü susturuyor; en isteksiz köle bile, bedelinden 
fazla çanak çömlek üretebiliyordu.

Kadının, klan evleriyle ördüğü sırtsırta doku yıkılıp, 
savunmada imecenin yerini askerler ve surlar aidi; ana
ların, ocağı, fırını, depoyu, konutu, suyolunu, bahçe 
setini ayırdetmeyen yapı sevgisi, tunç keskilerle işlen
miş koca taşların altında kaldı. Surlara, saraylara, tapı
naklara, anbarlara ayrı ayrı biçim veren; gerektiğinde 
binlerce kölenin emeğini yöneten yapı ustaları, kralları
na kentler dikti.

Kadının cariyeleşmesi, köle emeğinin yaygınlaşması
nın bir sonucu değil, zorunlu bir adımıydı. Kadın üretim
den koparılmadan, kölenin emeğinden yabancılaşması 
ve efendisinin mülküne dönüşmesi gerçekleşemezdi. 
Ataerkillik ve efendilik, elele yükseldi. Erkek egemenli
ğine dayanan bu yeni düzenin başlıca kurumiarından 
biri de, köle sahibi atasoylu ailenin beşiği olan babae- 
viydi.

BABAEVİ’NİN YÜKSELİŞİ: EGE’NİN lUEGARON’LARI

Ana kültlerinin gücünü koruyabildiği kimi toplumlar
da, yerleşmeler ‘hücre doku’ niteliklerini, konutlar ‘kült- 
evi’ özelliklerini hemen yitirmedi. Minos Girit’i, Kikladlar 
gibi Güney Ege adalarında, rahibelerin bereket ayinleri 
yaptığı kült odaları, belki de Çatal Hüyük gibi bir neolitik 
geleneğe kadar dayanan, ve törenler için hem bir ortam, 
hem de açıklama sağlayan duvar resimleriyle iıezeliydi. 
Başka yerlerde, örneğin Hitit ülkelerinde, tek ailenin 
bağımsız evi, bir yaşam mekanı, depo ve avludan olu
şan pragmatik bir konut tipinin ötesine geçmedi. Oysa, 
Ege’nin kuzey kıyılarında ve adalarında, ana tanrıça 
tapınağı özelliklerini yitirmemiş Minos evlerinden ve tüm 
kültsel özelliklerini merkezî tapınaklara devretmiş Hitit 
konutlarından farklı bir biçim gelişiyor; babaevi, mega- 
ron’da anıtsallaşıyordu.

Homeros’un ‘görkemli oda ya da hol’ gibi bir anlam 
kullandığı ‘megaron’ sözcüğü, Schiiemann’ın Troya’da 
bulduğu türden, aynı aks üstünde dizili bir önavlu, ocak
lı ve bazen direkli büyük oda ve daha küçük bir dip 
ya da ön odadan oluşan ev ya da saraylar; betimler. 
Bu plan tipi, giderek tüm Yunan tapınaklarının da temel 
düzenini oluşturdu. Megaron'un kuzey kökenli bir biçim 
olduğu ve kuzeyden gelen savaşçı halkların göçleriyle 
Ege yöresine indiği ileri sürülür. Aslında, Orta Avrupa’
da avcılığa dayanarak uzayan tarım öncesi evrelerin, 
ya da kes-yak yöntemiyle tarım yapılan toplumların yarı 
geçici yerleşmelerindeki ‘uzun-evier’le biçim benzerliği 
görülebilir. Ancak, Kuzey Ege adalarında ve Batı Anado
lu’nun Beycesultan’dan geçerek Likya’ya kadar uzanan 
kesiminde, megaron’un gerek kırsal, gerekse kentsel 
örneklerinin dördüncü binyıla kadar ulaştığı izleniyor. 
Kaldı ki, Homeros’un, herhalde Hellenieştirilmiş biçi
miyle kullandığı ‘megaron’, eski Anadolu dillerinde 
‘megara’ ya da ‘mağara’ gibi bir sözcük ise, ardında 
belki de çok eski geleneklerin kült mağaralarına kadar 
uzanan anlam ve çağrışımlar taşıyabilir.

Gerek kuzeyden gelebilecek özellikleriyle, gerekse Ege 
yöresinin anasoylu neolitik klan kültürlerinin eteğinde



kalmış bölgelerinde kendiliğinden gelişebilecek biçimiy
le, megaron, herhalde yüklü küitsei boyutlar da içeren 
bir mekân düzeni olarak, toprak sahibi ve savaşçı bir 
soylu sınıfın evlerinin, saraylarının ve tapınaklarının te
mel prototipini sağladı. Bu tür bir sınıfın, kralları çevre
sinde kümelenmesinin mekansal izlerine, beşinci binyıl 
sonlanndan itibaren rastlanıyor. Mersin’de Soğuktepe 
kazısında ortaya çıkarılan yerleşmenin surları, aile sahi
bi ‘askerier’in yanyana dizili evlerinin kalınlaştırılmış 
dış duvarlarından oiuşuyo[du. Lesbos (Midilli) adasında 
Thermi’deki yerleşmede ise aynı düzen, bin yıl kadar 
sonra, megarona daha yakın biçimli ev dizilerinden olu
şuyor, bu diziler yerleşmenin içkesimindeki sokaklar 
boyunca devam ediyordu. Bu tür bir diziliş, tarihin daha 
yakından bildiğimiz örneklerinde. Ortaçağ surları içine 
sıkışmış ionca kentlerindeki zanaatkâr ve tüccar evlerin
den, sanayi devriminin işçi konutu dizilerine kadar, de
ğerli sokak boyundan olabildiğince çok sayıda evin eşit 
yararlanması kaygısına dayanmıştır. Bronz çağında so
kak, kapı önlerinde gelişen günlük yaşamın mekanı ol
duğu kadar, merkezdeki saraydan yayılan denetim ağı
nın da parçasıydı. Dar ağızlı konut dizileri, kentin yaşa
mından ve kralın denetiminden eşit pay almayı sağlıyor
du. Toprağı bu şekilde bölüşmek, sabanla tarım yapan 
toplumlara yabancı değildir. Yoldan, sudan, eğimden 
eşit yararlanmak istedikçe, sabanın bir gidişi boyunca 
uzayıp dikdörtgenleşen tarlalar, dar ağızlı megaronlar 
gibi yanyana dizilir. Thermi’deki megaron dizileri, top
rak sahibi soylu sınıfına yükselmekteki çiftçi-askerlerin, 
krallan çevresinde safa dizilmelerinden günümüze ka
lan en somut görüntülerden biri olabilir.

Ancak, bu yeni sınıfsal kimlikten pay almanın bir yanı, 
soylu savaşçı saflarına katılmak, sur ve sokak boyunda
ki yerini almak idiyse; diğer yanı da, ünüyle, farklı süsle
riyle, silahlarının ve kuşamının özellikleriyle, belirgin 
ve ayrı bir kahraman kişiliğine sahip olmak, safların 
arasından öne fırlayacak bir ölümsüz görünümü salmak
tı. Kahramanlar çağı soylularının babaevleri, kendisini 
kraiınkinden geri saymayan bir soyun köklülüğünü ve

Belki de, tanrıça Hera’nın tapınaklarına adak olarak 
bırakılan megaron maketleri gibi, direkleri, damları ve 
duvarian çeşitli renklerde şekillerle boyanarak 
bezeniyor: ortaçağ armalarındaki hisar ve şatolar gibi, 
sahipleri olan soylu ailelerin kült fetişleri, 
sürekliliklerinin birer anıtı haline geliyordu. Zenginliğe 
el koymanın başlıca aracı olan bronz kılıç, nasıl 
bizzat maddesinde bu zenginliğin ölçüsü olan madeni 
içeriyorsa: megaronun da bir kılıç kadar yalın ev 
biçimi, bizzat soyluluğun imgesine dönüşüyordu. Bu 
soylu sınıfın kendisini kutsamasının doruğu, 
tapınakların da tanrıların megaronian biçiminde 
yapılması ve babaevi ile tann evinin megaronda 
eşanlama gelmesiydi.

tanrısallığını vurgulayan ‘saraycık’lar olmak çabasınday- 
dı.

Babaevi, bu soylu sınıfın ilişkilerinin ve değerlerinin 
merkezinde yer alıyordu. Homeros destanlarında, savaş 
ve talanın nerede olduğu pek uzun boylu soruşturulma
dan kayıklara atlandığı gibi; gelen konuk, kim olduğu 
soruşturulmadan eve alınır, ağırlanır. Babaevi, hem soy
luluğun teminatıdır, hem de soyun teminatı altındadır. 
İiyada, konukluk bağına İhanet eden Paris’in, İlyon ve 
Troya’nın başına getiıdiği belanın destanıdır. Odysseia ise, 
Odysseusoğlu Telemakos’un babaevine sahip çıkışıyla 
açılır: “ ...Odysseus öidüyse kral olsun (Akhalardan) bi
ri, / ben olacağım kendi evimin, uşaklarımın efendisi, 
/tanrısal Odysseus’tan kaldı onlar bana...’’ Priamos’un, 
Odysseus’un, Meneiaos’un saraylarının başodası me
garon, erkeklerin toplanma yeridir: kadınlar, üst kattaki 
odalarından ancak çağıniınca megarona inerler; davet
siz gelip söze karıştıklarında, yanakiannı yaşmağıyla 
örtüp eşiğe dikilen anakfaliçe Peneiopeia gibi terslenir
ler: “ Haydi (odana) git, bak işine gücüne, /  git dokuma 
tezgahına, ipliğine bak, / buyur hizmetçilerine, işe göz- 
kuiak olsunlar, /  konuşmak erkeklere vergi, en başta 
bana, /  benim bu evin tek efendisi.” Yeni yetme oğlu 
Telemakos’un bu ‘soylu’ ve ‘erkekçe’ çıkışı karşısında 
hem şaşıran hem gururlanan Peneiopeia’nın kendi katı
na çekilmesi, anaerkinin ataerki karşısında gerileyişini 
simgeliyor ve, en azından Homeros’un döneminde, ka
dının harem kapatmasına dönüşmesinin boyutlarını yan
sıtıyor. Megaronlar, erkek soyunun sarayları haline gel
dikçe, haremle biriikte içavlu yaygınlaşacaktı.

YURTTAŞLARIN AVLULARI, KÖLELERİN SOKAKLARI
L. Woolley, kazısını yaptığı Sümer kenti Ur’un içaviuiu 

evlerinin üç koşula uyarak biçimlendiğini ileri sürüyor: 
“ Güney Mezopotamya’nın iklimi, Ortadoğu’<̂ a her za
man önemsenen ev mahremiyeti ve evlerde köie bulun
durmak âdeti...” Bin yıldan fazla bir süre sonra, aynı 
koşullar Yunan polis’i için de geçerlilik kazanıyor. Pers 
istilası ve oryentaiizm, ardından giderek yaygınlaşan 
bir içaviuiu ev geleneği bırakıyordu. Ancak, bu ‘doğa 
etkisi’nin Yunan polislerinde hızla yaygınlaşması, Heiie- 
nizm döneminin eşiğinde, Adriyatik’ten İyonya’ya, Ma
kedonya’dan Doğu Akdeniz kıyılarına kadar, tüm Hellen 
dünyasında yukardaki koşulların olgunlaşmış olmasına 
bağlıydı. Zaman zaman soğuk mevsimleri de olsa, bu 
bölgeler genellikle ılıman bir iklime sahipti. Yaz sıcağın
da dik gelen güneş ışınlarından saçaklarla korunabilen 
ve bazen su iie serinletilen avlular, kışın yatık güneş 
ışınlannı değerlendirebilecek biçimde yönlendiriliyorlar
dı. Avlu sürekli bir havalandırma ve esinti sağlayabili
yor, sert rüzgariara karşı korunuyordu. İçaviuiu konut 
tipi, Hindistan ve Mezopotamya’dan, Yunan ve Roma 
dünyalarına kadar, geniş bir kuşakta iklime uygun bir 
çözüm oiarak yayıldı. Ancak, aynı iklim bölgelerinin 
çoğunda, içaviuiu evin öncesinde ve sonrasında başka 
ev tipleri de çevrelerine uyumlu çözümler sağladı. Belki' 
başka bir kültürden öğrenilen ve iklim koşullarına uygun 
düşen bir yaşam biçiminin yaygınlaşabilmesi, böyle bir 
yaşamı gerekli kılan toplumsal koşullar sayesinde ger
çekleşti.

Açık havada yaşam, damlardan izlenen avlularda şen
likler, Girit ve Kiklad adaiannın yaşam biçimine daha 
yakın imgelerdir. Knossos Sarayı ve benzerlerinde, çe
şitli gösteriler ve şenlikler İçin kullanılan içaviular vardı. 
Soylu sınıfın bu örneğine karşın, yerieşmeierde içaviuiu 
konutlar yaygın değildi, içavlunun, evin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmesi daha kuzeyde ve anakarada ge
lişti: İçaviuiu Yunan evinin kökeni, güneyin, anaerkin- 
den tümüyle kopmamış Minos toplumunda değil, ataer
kil kuzeyin MIken megaronlanndaydı.

Şefin ya da kralın evinin veya megaronunun önündeki 
alanın, aile ocaklarının reisleri tarafından toplantı yeri 
olarak kullanılması. Yunan boylanında eski bir gelenek
ti, ve agora’mn kökenini bu mekân oluşturdu. Şefler

krallaştıkça görkemlenen sarayları, megaronun önaviu- 
su önündeki alanın yan yapılar ve odalarla çevrilerek 
bir içavluya dönüşmesiyle gelişti: kral, halkından bir 
adım daha kopunca saray avlusu da agora’dan ayrıldı. 
İik gelişen içaviuiu evlerde de eski megaron, oikos adıy
la evin asıl odası niteliğini sürdürüyor, önündeki yarı 
açık prostas ise eski önaviunun boyutlarını koruyordu. 
İçavlu genellikle prostasın önünde yer alıyordu.

Sümer sitesi Ur’dan, Yunan polisi Priene’ye kadar, 
kadınıyla erkeğini, kölesiyle yurttaşını ayıran birçok kent
te, evlerin duvarları sokak boyunca sağır olarak yükseli
yor, belki tepede birkaç küçük penceresi olabiliyordu. 
Girişler olabildiğince yan sokak ya da çıkmazdan verili
yor, doğrudan evin içine açılmamasına özen gösterili
yordu. Evlerin iç düzeni, ayınmlar üstüne kuruluydu. 
Ur evlerinde ait kat tümüyle konukların ağırianmasına 
ve hizmet kölelerinin kaldıkları yere ayrılmıştı; aile yaşa
mı üst kattaydı. Hellen evlerinde ayınm biraz daha aynn- 
tılıydı ve alt katt<) oikos’tan aynca, erkeklerin toplandığı 
ve yabancı konukiann ağıriandığı andros vardı. Ev me
kanı iki eksende bölünüyordu: birincisi evi katlara bölen 
ve kadınlaria, erkekleri ve yabancıian ayıran mahremi
yet ekseni, İkincisi ise, evi yatayda bölen ve köielerie 
efendileri ayıran sınıfsal eksendi. Tüm bu aymmtarı oluş
turan ve yüzeyinde birleştiren odak noktası ise içavluydu.

Özgür yurttaşlann ayncaiıkiı yaşamı, evlerinin içavlu- 
lanyla sınırii değildi. ‘Açık’ mekanlar, agora, tiyatro, 
gymnasium, yapılar ya da duvariaria çevrili, denetimli 
girişli içavlulardı. Priene agorasına hangi kölelerin, ne 
zaman, alışveriş ya da diğer belirtilmiş görevleri için 
girebileceği; kadınlann, özellikle dullann, agoraya gel
mesini kısıtlayan kurallar, taşa kazılacak kadar belirgin
di. Günlük işleri gören, agoraya gidip gelen ev köleleri
nin yararianabiidiğl tek dış mekân, penceresiz, kapısız 
kanallar haline gelen sokaklardı. Kölelerin yaygınlaşma
sından önce, toplumsal yaşamın odağını oluşturan, mey- 
danlaria birieşen sokak, Hellen polisinde, meydanlar
dan özenle ayınlıyor ve yurttaşlann yaşamının dışına 
itilerek kölelerin geçitlerine indirgeniyordu.

Hellenistik kentin ‘ideal’ düzenini bu ayınmlar sağlı
yordu. İçaviuiu ev bloklan, çevrili ‘kamu’ mekanlan ve 
dik kesişen sokak ızgarası, sınıflı bir toplumda merkezi
leşen devletin oluşturduğu bir kent planıydı. Geçmişi, 
bir buyruğuyla binlerce İnsanı çalıştıran doğu despotla- 
nna dayanan ızgara plan. Yunan kolonilerinde hızlı ve 
pratik bir İskan mekanizması olarak belirdi. Eğime, yo
kuşa, yöne, rüzgara bakmadan düz çizilen ve dik kesi
şen sokaklar iie aralannda kalan dörtgen yapı bloklan, 
toprağı parsellemenin ve ayncaiıkiı yurttaşlara eşit bö
lüştürmenin en kolay tekniğiydi. Bu tekniğin sakıncalı 
sonuçlan ise, gölgesiz, rüzgarii, yokuşlu sokaklarda, 
sadece köle sınıfının yaşamına yansıyordu. Arkaik dö
nemdeki kolonizasyon dalgasıyla birlikte, İyonya kıyıla- 
nnda ve Yunan dünyasının diğer bölgelerinde pratik 
bir çözüm olarak kaba biçimleriyle uygulanan bu yön
tem, M.Ö. altıncı ve beşinci yüzyıllarda, kapsamı büyü
yen deniz ticaretinde kıyı seyri yapan küçük gemilerin 
yerini alan ve burundan buruna yan açık deniz seyiri 
yapan daha büyük gemilerin gereksindiği yeni ve büyük 
limanlarla biriikte daha sistematik bir planlamaya vardı. 
Rodos, Knidos, Halikamassus, Kos, Mlletos, bu yeni 
rotalar üstünde, çevrelerindeki eski yerleşmelerin halk- 
lannın iskanıyla, yeniden, ünlü ‘Hlppodamos Planı’na 
uygun olarak kuruldular.

Romaframpus/an’ndan, sanayi devriminin işçi mahal
lelerine, Amerika kolonilerine kadar, devleti yönetenle
rin, komutanlann, sanayicilerin, spekülatörlerin, mühen
dislerine çizdirdiği ve sonuçlanna kölelerin, askerlerin, 
işçilerin, göçmenlerin katlandığı ızgara planlar, sınıflı 
ataerkil toplumlann tarihi boyunca, insan yerieşmeleri- 
ni, bu ‘ideal’ modele göre parsellediler.

ERHAN ACAR
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Şehirlerin Kökeni

“Eski ve Orta Helladas” diye anılan M.Ö. 2 .500-1600 yılları arasmda Ege Denizi çevresinde, 
Trakya, Fokis, Boeotia, Attika, Argolis ve Korinthos bölgelerindeki köy ve kasabalar, erken 
dönem keramik işlerine ve çoğunlukla da “ithal” madenî eşyalara sahip tipik bronz çağı 
yerleşimleriydi. Şehirlerin oluşumu, ancak Mikenlerin M.Ö. 1700’den başlayarak bölgeye 
girmesinden sonra başladı. İlk dönem Miken şehirlerinin kökeninde, Miken krallığına ait 
“polis” adı verilen eski surlarla çevrili kaleler yatıyordu. Bu kalelerin çevresinde yeralanların 
çoğunluğu köylü olmakla birlikte, nühıs hatın sayılır bir farklılaşma süreci içersindeydi; 
Girit’teki Minos medeniyetinin “A” diye anılan çizgisel yazısından ayrıştırmak için “B çizgisel” 
yazıyla yazılmış Miken tabletlerinde, lOO’den fazla farklı tanmsal faaliyet ve zanaatın adı 
geçer. Ancak Miken medeniyeti uzun ömürlü olmadı; M.Ö. 1200’lerden başlayarak, bölgeye 
demiri getiren Dorlar aynı zamanda Miken hakimiyetine de son verdi, işgalciler, bronz 
silahlarla donanmış ve ancak at arabalanyla savaşmayı bilen yerli Miken savaşçılarının 
karşısına çok daha hareketli, demir silahlarla donanmış, hahf süvarilerle çıkarak, uzun bir 
süre için yenilmez bir kavim durumunda kaldılar ve bunun üzerine Ortadoğu’da olduğu gibi 
Ege bölgesi de 400 küsur yıl sürecek bir karanlık çağa girdi. Yazı bilgisi unutuldu; insanlar 
sayısı binlerle ifade edilebilecek topluluklar halinde yaşamaya başladılar. Ancak demirin girişi, 
topraklarının toplamının yalnızca yüzde 20’sinin ekilebilir olduğu Yunan yarımadasında da, 
üretilen toplam tarımsal artı üründe hatırı sayılır bir sıçramaya yol açtı. Dış dünyayla 
ticaretin asgarî düzeye indiği koşullarda bile, bu artı ürün, toplumsal hayatın temel birimi 
olan oifeos’ta (geniş “malikâne” topraklan) yaşayan üreticilerle, savaş arabasını ancak bir uzak 
anı olarak hatırlayan, at üstünde ve demirden silahlarla savaşan soylulann (aristoi) yanısıra, 
gezgin zanaatkarlan ve herhangi bir oikos’a bağh olmadan çalarak ve sadakayla yaşayan ve 
toplumun en horgörülen tabakasını oluşturan (hetes’leri besleyebiliyordu. Bu dönemde henüz 
köle kullanımı da, diğer demir çağı medeniyetlerinden farklılaşmamıştı. Savaşlarda erkekler, 
çoğunlukla esir ahnmaktansa öldürülüyor, esir alman kadınlarsa cariye olarak kullanılıyor, 
dokumacılık, temizlik, kişisel hizmetkârlık gibi işlerde istihdam ediliyorlardı. Ancak henüz 
köleler arası evlilik, klasik dönemde olacağı gibi bir kural haline gelmediği gibi, köle emeği 
de üretim tarzının üzerine yaslandığı başhca üretici güç değildi.

Yunan medeniyeti bu dönemde bir “birlik” içinde görülmese bile, demirden yapılma standart 
araç gereçlerin yaygınlaşması, üretici birimlerin toprak üzerindeki hakimiyetini arttırmakla 
kalmadı, coğrafyanın ve genel olarak doğanın kültür üzerindeki belirleyiciliğini azaltarak, daha 

, genel, daha “evrensel” değilse de, daha “ulusal” bir ortak kimliğin ortaya çıkmasına zemin 
hazırladı. Tıpkı Asurlar ve İbranîler’de olduğu gibi (bkz. Medeniyet ve Devlet’in Doğuşu ve 
Din ve Toplumsal Mücadeleler), dönemin sonuna doğru M.Ö. 8. yüzyılda son şeklini alan ve Homeros’un 
adıyla anılan destanlarda, tek tek orduların ötesinde ortak bir Akalı kimliğinin varlığı açıkça 
görülmektedir. Diğer yandan. Yunan dil birliğinin en merkezi örneğini temsil eden Homeros 
öncesi edebiyatta kullanılan, Atrides, Perseus, Oedipus, Thebai’ye Karşı Yediler gibi epos 
(destan) gibi temalar bütün Yunan medeniyet havzasında oldukça yaygındı. “Helen-Barbar” 
karşuhğının tohumları da doğuşundaki şehirleşmenin henüz oluşum halinde olduğu bu 
kahramanlı ve destanlar çağında atıldı.

Yunan Medeniyetinin Kuruluşu

Dor göç ve işgalleri M.Ö. 1200-1000 yılları arasında sürecek bir harekethliğe yol açtı. Bu 
hareket, bölgeye daha önce yerleşmiş bulunan Miken kökenli Akalan İyonya’ya doğru 
sürükledi. Göçlerin dokunmadığı Attika, Euboea ve Kyklad adaları da İyon hakimiyeti altında 
kalmaya devam etti. Dorlar ise bir koldan Girit’e ve Güneybatı Anadolu’ya kadar inerken, 
diğer bir kol da kara yolundan Peloponnesos Yanmadası’na yerleştiler ve Yunan halklarının 
çoğunluğunun aksine, denizle bağlantısı olmayan bir şehri, Sparta’yı kurdular. Daha sonraki 
Eski Yunan lehçelerinin doğuşu, bu göçlerin yarattığı toplumsal ve kültürel farklılaşmalara 
bağlanmaktadır. Bu lehçeler İyon, Aeolia ve Dor olmak üzere üçe ayrılır.

M.Ö. 8. yüzyılın sonlarında, Hesiodos’un bütün yurttaşları tek çocukla yetinmeye davet etmesi, 
pek çok efsanenin “yeni doğan çocukları” doğanın kucağına terketme ve çocuk öldürme gibi 
pratiklere gönderme yapması, göçleri bir nüfus patlamasının izlediğine işaret etmektedir. Bu 
dönemde ortaya çıkmaya başlayan şehirler, içinde bulundukları coğrafi mekânın değil, orada 
oturan kavim ya da halkın adını taşıyorlardı. Arkaik Doğu devletlerinde de rastlanılan bu 
özellik, şehir hayatını üreten toplumsal yapıyı da yansıtıyordu. Tıpkı genos (kabile) ya da aile 
gibi, şehrin de bir tannsı vardı. Homeros’un adıyla anılan destanlarda yansıtılan bu toplum, 
krallar tarahndan yönetiliyordu. Ancak göçebelik ve avcılık alışkanhklannm tamamen 
yitirilmemiş olduğu, bir talan iktisadı ile yaşanan bu çağlarda kral, seçilmiş bir savaş şefinden 
mutlak olarak farklılaşmış değildi; konumu “eşitler arasında en birinci” olmaktan ibaretti. 
Örneğin Odysseia’da  Kral Alkinoos, kendisini onüç beyden biri olarak sayar.

Ancak tarımdan elde edilen artı-ürün fazlalaşınca, savaşın iktisadi önemi azaldı ve kraliyet 
rejimi, toplumsal yapıda büyük bir altüst oluş olmaksızın yerini bir aristokrasiye bıraktı. Gerçi 
Krallığı yıkan bu “siyasal” devrim farklı şehirlerde farklı biçimler aldı ve farklı siyasal ve
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III. Amenophls ve VI. Ramses’in mezarlarında bulunan 
değerli Miken vazoian, Miken sanatının firavunlarca da 
bilindiğini ve takdir gördüğünü kanıtlamaktadır. M.Ö. 
1400-1000 yıllan arasında hüküm sürdüğü sanılan 
Miken medeniyeti hakkındaki tarihi kestirimler, zaten 
büyük bir çoğunlukla bu türden buluntulara 
dayandırılıyor. Ya da, eski efsanelerle mitoslara: 
Theseus ve Minotaur mitosunun, Girit kültürüyle 
Miken medeniyetinin yüz yüze gelişini simgelediği 
kabul edilir. Bu mitosun desteklediği ve AtinalI tarihçi 
Thukidides'in de yazdığı gibi, 'thaiassokrasi'yi 
(denizlerin iktidarını) ilk elde eden, Girit Kralı 
Minos’tur. Minos medeniyetine işaret eden yegâne 
olgu, “ minotaur" adı ve Minos’un kutsal hayvanı 
olduğu bilinen boğa değildir. Efsaneye göre Minotaur, 
bir labirentte yaşıyordu; Neolitik çağ boyunca Minos 
sakinlerinin tapınak olarak kullandıkları mağaralar 
Knossos sarayı kurulduktan sonra bile kullanılmaya 
devam etmişti. Efsanede Minotaur'u öldürdükten sonra 
Theseues’un dışarı çıkmasını mümkün kılan, görür 
görmez ona aşık olan Girit kralının kızı Ariadne'nin 
kendisine verdiği altın bir iplik yumağıydı. Theseus 
adadan Ariadne ile birlikte kaçmış, ancak daha sonra 
Naksos adasında uyurken Ariadne’yi terketmişti. 
Bereket simgesi boğanın öldürülmesiyle kadına 
ihanetin bu şekilde içiçe verilmesi, birçok mitte 
rastlanan bir. özelliktir.



Ayaklanmaları

S  Yaklaşık M.Ö. 1200'den sonraki Dor göçleri

Göçlerden sonra Dor yerleşim bölgesi

I— i f - * S  Aka'lann Dor'lar tarafından Girit'ten atılması
(M.Ö. 1100)

______ iyonya’daki yerleşim bölgeleri

a  iyonya’ya göç yollan

Kuzey Aka'la/ın (Eolya'lılar) yerleşim bölgesi

^  Kuzey Aka'ların göçleri

a J  Delos Birliği (amphityonia) 

Delphi Birliği

Darların Trakya yörelerinden gelerek Aka ve Miken 
medeniyetlerini yıkması, kendi göçebe kabile 

yapılarının da yıkılmasına neden oldu. Demir silahlara 
sahip oimalan nedeniyle uzunca bir süre yağma 

nedeniyle yaşamlarını sürdürebilmeleri, Lakonia'da 
yerleşik bir hayata geçmeleriyle son buldu. 

Topraklarını istila ettikleri yerli halkı yan seri 
durumuna sokup üzerlerinde askeri diktatörlükler 

kuran Dorlar, eski eşitlikçi kabile düzenlerini kendi 
kabile üyeleri için sağlayabilmişlerdi: Topraklar ve 

onlan işleyen halk kamunun, yani Dor kabile 
üyelerinin ortak malı sayılıyor ve böylelikle kendileri 

arasında hâlâ eşitliğin sağlanması mümkün 
olabiliyordu. Daha sonra kabile üyesi anlamına gelen 

“spartiate" kelimesinden türeyen Sparta'nın 
kurulmasına neden olacak olan bu Dor akınlan M.Ö.

1200 ve, 1000'ler sırasında gerçekleşmişti.

Dorların Herakles’inden türetilmiş Theseus efsanesi de Herakles gibi kahramanlık 
teması üzerine kurulmuştur. Ancak, AtinalIlar Theseus’u sadece efsanevî değil 
tarihsel bir kişi olarak da düşünüyorlardı. Efsaneye göre Theseus, Kral oğlu 
olduğunu, 16 yaşına bastığında bir kayayı kaldırarak babasının kendisine bıraktığı 
soykalan ortaya çıkararak öğrenen Theseus Atina’ya gitmek için yola çıkmıştı. 
Deniz yolundan gitmek yerine, gerçek bir kral oğlu olduğunu göstermek için 
tehlikelerle dolu kara yolunu seçti. Büyücü Medea'nm etkisinde olan babası 
Aigeus’u Medea’nm kurtardı ve Aigeus'un kardeşi Pallas'ın elli oğluyla savaştı ve 
hepisini birden öldürdü. Atina’yı terkettikten tam bir yıl sonra, Atina onu geri 
çağırdı ve kendisinden Minotauros’a yem olarak verilmek üzere yedi kızla yedi 
erkeği Girit kralı Minos’a götürmesi istendi. Gençlerle birlikte Girit'e giden Theseus 
Minotauros’la çarpışarak, Atina'yı bu korkunç vergiden kurtardı. Ancak Girit dönüşü 
tesadüfen beyaz yerine kara yelken açtığı için, babası oğlunun öldüğünü düşünüp 
intihar etti. Böylece kral olan Theseus yeni ve çok hayırlı bir düzen kurdu. Halkın 
çıkarlarını gözeten, zenginlerle soyluların ayrıcalıklarını kısıtlayan toplumsal yasalar 
çıkarttı. AtinalIlar, kendi toplumsal düzenlerinin köklerinin yarı-tann Theseus'un 
kurduğu bu düzene dayandırırlardı.

toplumsal yapılarla sonuçlandı ama Atina’da Theseos dönemiyle, Spaita’da Lykurghos 
dönemiyle özdeşlenebilecek bu dönüşüm, büyük bir ihtimalle benzeri yapılara sahip bütün 
Yunan şehirlerinde yakın aralıklarla tekrarlandı. Argos, Kyrene, Korynthos da kralhk gücünü 
sınırlandıran bazen yumuşak, bazen sert geçişlere sahne oldular. Ancak hepsinin ortak özelliği, 
doğrudan doğruya temel iktisadi ve sosyal derin yapılardan, toplumsal düzenin yıkılmasında 
çıkan olan alt tabakalardan kaynaklanmamaları, daha çok aristokrat kesimlerin, zaten sahip 
oldukları iktidarlannı krallarla paylaşmak konusundaki isteksizliklerini ifade eden “hükümet 
darbeleri” olmalandır. Dolayısıyla krallığı ortadan kaldıran devrimlerle birlikte, geleneksel soy 
ilişkilerine dayalı genos sistemi yeni bir hayatiyet kazandı. Örneğin, Korynthos’ta geleneksel 
olarak Bakkhiades “genos”u içinde kalıtımsal olarak geçen krallık, devrimden sonra yine bu 
ailenin üzerinde kaldıysa da, giderek aristokratik bir yönetim biçimine çok yakınlaştı ve 600 
kadar üyesi olan bu ailenin tüm bireylerinin dönüşümlü olarak paylaştıklan bir iktidara 
dönüştü.

Siyasal düzeydeki bu devrime, iktisadi düzeyde de, ticaretin etkisiyle tanmın geçirdiği köklü 
dönüşüm eşlik etti. Tahıl yerini giderek ticaret amacıyla ekilen Akdeniz’e özgü, zeytin, üzüm 
gibi ürünlere bıraktı. (Kuşkusuz şehirlerin gelişmesiyle birlikte, tıpkı Fenike şehirlerinde 
olduğu gibi, bu maddelerin ham halde ticaretinin yerini, önce şarap ve zeytinyağı imalatı ve 
daha sonra ticareti alacaktı.) Klasik çağın başlangıcına vanidığında Yunan şehirlerinin çoğu 
gündelik besinlerini'ithal eder hale gelmişler, “hinterland”sız şehirlere dönüşmüşlerdi.

Thalassokrati (Denizin İktidan)

Kuşkusuz şehirleşmenin berisindeki yegâne dinamik nüfus artışı değildi. Daha karanlık çağlar 
sırasında, İyon şehirleri sakinlerinin Fenikelilerle ilişki kurmuş olduklan, Fenike alfabesinin bir 
türevi olan Yunan alfabesinin kullanılmaya başlanmış olmasından anlaşılıyor, Lidya ve Frigya 
kralhklan ile İyon şehirleri arasında kurulan ilişkilere dair ilk tarihsel veriler ise M.Ö. 8. 
yüzyıla aittir. Bu dönemde İyonyalılar talent ve minna adıyla anılan sikkeleri aracılığıyla para 
ekonomisiyle tanıştılar. Kuşkusuz demir çağı koşullannda Lidya ve Frigya ile kurulan ticarî 
ilişkiler, özellikle güçlü Lidya krallan Gyges ve Alyattes dönemlerinde savaşı da dışlamadı.

Nüfus artışı ve askerî baskının sonucu olarak, İyonya şehirleri sakinleri, tıpkı daha önce, Asur 
baskısı altındaki Fenike şehirleri sakinlerinin yaptığı gibi, denize açılmaya ve Sicilya ve Orta 
İtalya, Galya (bugünkü Fransa) kıyıları, İspanya, Afrika, Trakya ve Karadeniz kıyılannda 
koloniler kurmaya başladı. Ancak bu yayılma, bir imparatorluk biçimiyle sonuçlanmadı. 
Koloniler, kolonileştiren şehrin bir model ya da kopyası olarak kurulmakla birlikte, 
birbirlerinden bağımsız kaldı; hatta koloni serpilip geliştikçe, savaşlarla da sona erebilen
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A n tikçağ 'd a  M a d d e tiliğ in  
B aşlangıçları

Antikçağ'da maddeciliğin başiangıçiarı, feisefenin de 
başiangıçiandır. Çünkü Yunan feisefesi, başlangıçta, 
doğal, kendiliğinden ve belirginleşmemiş bir maddeci 
dünya görüşü olarak ortaya çıkar. İlk filozoflar, variıkia- 
nn (varolanların) ve olayların sayıca sonsuzluğunun ve 
sınırsız çeşitliliğinin altında, bir birlik ve ortak temel 
bulunması gerektiğini doğallıkla düşünürler ve bu birli
ği, elle tutulur, cisimsel ve belirli bir anamaddede bul
maya çalışırlar. Örneğin Thales, anamaddenin su oldu
ğunu söyler.

Ne var ki, çocuksu da diyebileceğimiz bu maddecilik, 
mantıksal tutarlılıktan ve bütünlükten yoksundur ve da
ha sonra Yunan düşüncesinde madde ve ruh kavramları 
arasında ortaya çıkacak kesin bölünmeyi içinde taşır. 
Örneğin Thales, maddeyi canlı bir şey olarak görür. 
Hatta mıknatısın bir ruhu olduğunu söyleyerek ruh ve 
beden arasında bir ayrım bulunduğunu ileri sürer. Pytha- 
gorasçılar için de ruh ölümsüzdür ve bir bedenden öte
kine göç edebilir.

Maddeciliği bu eklemlenmemiş durumundan çıkara
rak bilinçli, tutarlı ve kesin bir düşünce sistemine dö
nüştüren filozoflar, Leukippos ve Demokritos’tur. Ama, 
doğa varlıklarının ve olayların ortaya çıkışını, dört temel 
öğenin (toprak, su, ateş, hava) yer değiştirmesi ve bira
raya gelmesiyle, yani mekanik bir görüşle açıklayan 
Empedokles'in ve varolan her şeyin sonsuz ölçüde kü
çük “tohumlar”dan meydana gelmiş olduğunu ileri sü
ren Anaksagoras'ın, maddeci düşüncenin gelişmesine 
zemin hazırladıklarını da unutmamak gerekir.

Antikçağ’daki bilinçli ve tutarlı maddeci görüşü, yani 
atomculuğu (“atom", fiziksel olarak "bölünemeyen" 
anlamına gelir) ilk olarak Leukippos’un ileri sürdüğü 
söylenir. Bu filozofun yaşamına ve görüşlerine ilişkin 
sağlam bilgilerden ne yazık ki yoksunuz. Öte yandan, 
Demokritos’u onun yetiştirdiği, felsefe tarihçilerinin ge
nellikle benimsedikleri bir görüştür. Bundan ötürü, atom
culuk denince, kişiliği ve yazıları konusunda az ama 
sağlam bilgiler elde bulunan Demokritos’un öğretisi göz- 
önüne alınır.

Herakleitos, evrenin ve varolanların temelinde, değiş
menin ve oluşun, yani her şeyi kapsayan evrensel bir 
akış sürecinin bulunduğunu söylemiş ve bu süreci, değ
diği her şeyde sürekli değişimlere yolaçan ateşe benzet
mişti. Elea Okulu ise, değişme ve oluşu, varolmayan 
bir şey, bir dış görünüş ve aldatmaca olarak ele almış 
ve gerçek varlığın; yok otmayan, değişmeyen, bir ve 
tek, som ve her yeri kaplayan bir töz olduğunu ileri 
sürmüş ve buna “BIr-Olan" demişti. Thales’ten beri, 
varlığın özü ya da varolanların temelinde bulunan ana- 
madde (töz) nedir? sorusu, her zaman gündemdeydi. 
Bunun yanısıra, tek bir tözden, nitel farklar taşıyan çe
şitli varolanların ve sürekli olarak değişen varlığının 
nasıl ortaya çıktığı sorusu da aynı ölçüde önem taşıyor
du. Ama Herakleitos ve Elea Okulu’ndan sonra bu iki 
soru, bir ikilem oluşturacak biçimde birbirinden uzak
laşmıştı. Yani, değişmeyen töz ya da mutlak değişim 
arasında bir seçim yapmak zorunlu gibi görünüyordu. 
Ama asıl çözümün, bu ikilemi aşmak ve bir sentez getir
mek olduğu da yine bir zorunluk olarak ortadaydı. İşte, 
bilinçli ve tutarlı bir maddecilik olarak atomculuk, Empe- 
dokles’in ve Anaksagoras’ın da cevap vermeye çalıştık
tan bu soruya çözüm getirmek isteyen ilginç bir çabanın 
ürünü olarak ortaya çıktı.

Demokritos (İ.Ö. 460-370'te yaşadığı sanılıyor), atom
ların her zaman varolduğunu, yok olmayacağını ve deği
şikliğe uğramadığını söyler ve böylece Elea Okulu'nun

öncesiz-sonrasız, yekpare ve değişikliğe uğramayan var
lık kavramını sürdürür. Ama bu atomların mekanik bir 
biçimde ve zorunluk uyarınca biraraya gelerek çeşitli 
varolanların ortaya çıkmasına ve birbirlerinden çözüle
rek aynı varolanların ortadan kalkmasına yolaçtığmı; 
değişmeyi ve oluşu doğurduğunu ileri sürerek Heraklei- 
tos’un temel görüşüne de katılır. Daha doğrusu, bu 
iki karşıt görüşü, atom öğretisi aracılığıyla özgün bir 
senteze ulaştırır.

Atomculuk şu temel ilkelere dayanır:

Hiçten hiçbir şey çıkmaz. Varolan şey, yok edilemez. 
Her değişme, parçaların birleşmesi ve ayrılmasından 
başka şey değildir.

Hiçbir şey rastlantıyla meydana gelmez. Her şey, bir 
nedenden ötürü ve bir zorunluğun etkisiyle doğar.

Atomlardan ve boşluktan başka hiçbir şey yoktur. 
Geri kalan her şey sadece varsayımdır.

Atomlar sonsuz sayıdadırlar ve biçimleri de sonsuz 
çeşitlilik gösterir. Uçsuz bucaksız uzayda (mekânda) 
başlangıçtan beri düşerlerken, atomların en büyükleri 
küçüklerine çarpar (büyükler daha ağır olduğu için daha 
hızlı düşmekte ve küçüklere yani daha hafiflere çarp
maktadır). Bundan doğan sapma hareketleri ve anafor
lar, evrenin meydana gelişinin başlangıcını oluşturur. 
Böylece daha sonra yeniden yokluğa gitmek üzere, aynı 
zamanda ya da birbiri ardından sayısız dünyalar meyda
na gelir.

Şeylerin birbirinden farklılığı, atomların sayı, büyük
lük, biçim ve düzenlenişlerinin farklılığından ileri gelir. 
Atomlar, nitel olarak birbirlerinden farklı değildirler. On
ların iç durumlan (içten değişmeleri, iç dinamikleri) yok
tur. Atomlar, birbirleri üzerinde ancak çarpma ya da 
basınçla dıştan etkide bulunabillrier.

Ruh, ince, düz, yuvarlak ve ateş atomlarına benzer 
atomlardan yapılmıştır. Bu atomlar, en hareketli atom
lardır. Bunların, bedenin İçine işleyen hareketlerinden 
yaşam olayları doğar (Bk. Friedrich Albert Lange, Mater
yalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlammm Eleştirisi, 
C.1, s.8-15, çev. Doç.Dr. Ahmet Arslan, 1982, İzmir).

Demokritos, atomların yanısıra, boş uzayı da ilke ola
rak kabul eder ve atomları "varlık” , boşluğu da “varlık- 
olmayan" olarak görür. Ama, buradaki “variık-oimayan”, 
"hiçlik” anlamına gelmez ve sadece cisimsel olmayan, 
ama "variık” kadar variiğı oian bir ilke ya da töz anlamı
na gelir. Atomcular, dopdolu bir uzayda hareketin ger
çekleşmesini olanaksız gördükleri için boşluğun, yani 
"varlık-olmayan”ın variığını kabul ederier ve atomları 
“doluluk”la bir tutariar. Çünkü, gözle görülemeyen ve 
çok küçük olan atomlar, bölünemeyen ve içlerinde boş
luk bulunmayan son parçacıklardır.

Atomların sürekli hareketinde, aynı türden ve benzer 
olanlar biraraya gelir. "Nitekim güvercinierie güvercin
ler ve turnalarla turnalarda olduğu gibi canlı variıklar 
da aynı soydan canlı varlıklara yoldaş oluyorlar. Cansız
larda da bu böyledir; bunu, kaiburianan tohumlarda, 
dalgaların sürüklediği taşlarda görmek olanaklıdır” , der 
Demokritos (W. Kraz, Antik Felsefe, s.127-8, çev. Suat 
Baydur, İstanbul, 1976). Atom çarpışmaları anaforiar 
doğurur; ağır atomlar ortada yığılıp toplanır, hafif olan
lar ise çevreye ya da yukarıya savrulur. Böylebe ortada 
toprak; yukarda ise, su, hava ve ateş oluşur. Göksel 
cisimler, tutuşmuş atom yığınlarıdır. Sayısız evrenler 
bu atom hareketlerinin sonucudur.

Demokritos, meydana gelen her şeyin altında bir zo
runluk, bir neden olduğunu ileri sürer; rastlantıyı kabul 
etmez (rastlantı dediğimiz şeyler, nedenlerini bilmediği
miz şeylerdir). Meydana gelme, oluş, değişiklik ve çözü

lüp ortadan kalkma, atomların birbiriyle çarpışmasının 
ve birbiri üzerindeki basıncının sonucudur yalnızca. Bu 
mekanist görüş, Anaksagoras’ın evrende belirli erekler 
(amaçlar) bulunduğu ve varolanlann, bu erekler uyarın
ca ortaya çıktığı görüşüne karşıttır. Demokritos, daha 
sonra Aristoteles tarafından benimsenen ve hem dü
şünce hem bilim dünyasına yüzyıllarca egemen olan 
“doğada ereklilik” kavramını bir yana atarak nedenselli
ğe ve zoruniuğa dayanan mekanist bir evren anlayışı 
getirir.

Demokritos, ruhun da atomlardan yapılmış olduğunu; 
algı ve düşünme gibi ruhsal olaylann, vücuttaki en ince 
ve hafif ateş atomiannm hareket etmesinin sonucu ol
duğunu İleri sürerek, maddeciliğini, tüm olayları kapsa
yan tutarii bir kuram olarak ortaya koyar.

Ahlak felsefesi de Demokritos’un üzerinde önemle 
durduğu bir alandır. Böylece, o güne kadar ağır basan 
doğa felsefesinin yanısıra, insan ve yaşam sorununu 
da daha etraflıca ilk olarak ele alıp irdeler. Ona göre, 
ahlaklı ve mutlu bir yaşam, insan ruhunun dingin ve 
dengeli bir durumda bulunmasına dayanır. Ateş atomla- 
nnın hareketlerinden başka bir şey olmayan duygular 
ve istekler, ölçülü olduklannda, bu mutluluğu sağlarlar; 
ölçüsüzlükleri ise, mutsuzluğa yolaçar. Bundan ötürü, 
tutkulardan kaçınmak gerekir. Şan şeref, zenginlik, coş
kular ve heyecanlar göreli olarak İyidir ve mutlak iyi, 
ruh dinginliği ya da gönül ferahlığıdır. Bu duruma ulaş
mış insan için iyilik, sevinç kaynağıdır, kötülük de isten
meyen bir şeydir. Düşünce ve bilgelik, ruh dinginliğini 
sağlar; böylece insan, duygularını, dış dünyanın belirie- 
nlmlerlnden sıynimış olarak yaşayabilir. “ Hazlan, kendi 
İçinden kotarmaya alışmış ruh mutludur”, der Demokri
tos. Ruhun korkulanndan (bunlann en önemlisi ölüm 
korkusudur) sıyniması gerekir. Bunu sağlayan da bilge
liktir.

Leukippos ve Demokritos’tan sonra maddeciliğe yeni 
bir atılım kazandıran filozof, Epikuros’tur (İ.Ö. 341-270).

Döneminin büyük önem taşıyan sorunu, yani insanın 
ruh dinginliğine ve mutluluğa nasıl ulaşacağı, Eplku- 
ros’un düşüncelerinin de yöneldiği temel sorundur. Mut
luluğu, bazlarda, alınan tatlarda aramak gerekir. Ama 
burada kastedilen, kendisini çekemeyenlerin ve kara 
çalmak İsteyenlerin sandıkları gibi, kaba ve sığ hazlar, 
değildir. Eplkuros’a göre, geçici doyum sağlayan şeyle
re değil, sürekli ve dayanıklı yaşantılara yönelmek gere
kir. Bu sonuncular da ancak bazlarda bulunur kuşkusuz. 
Ama acının eşlik ettiği haziarla, dingin hazlar arasında 
fark vardır. Asıl aranması gereken, bu dingin bazlardır. 
Acıdan kaçınmak, doğru ve mutlu yaşamın temelidir. 
Ne var ki, dayanılmaz acılar vardır ve intihar, bu acılara 
son vermenin bir aracıdır. Dayanılabilir acıları İse, geç
miş hazlann hatıralan yumuşatır ve hafifletir. Kötülükle
rin kaynağı, insanın istekleridir, isteklerin bir bölümü, 
zorunlu olmadığı gibi doğal da değildir; bir bölümü de 
doğaldır, ama zorunlu değildir. Bu iki tür isteklerden 
de kaçınmak ve hem doğal hem de zorunlu istekleri 
gidermeye yönelmek en doğru yoldur. “ Ekmek ve su 
bulduğunda, gövden hazla dolar” , der Epikuros. Dost
luk, yaşamın acılanna dayanmamızı olanaklı kılar; aşırı
lıklardan kaçınma ve uzak görüşlülük ise, tutkuların 
baskısından kurtulmamızı sağlar. Böylece, doğayla uyum 
içinde yaşayarak ve korkulardan, boş inançlardan, kay
gılardan sıynlarak mutluluğa erişebiliriz.

Epikuros, bu ahlak felsefesini temellendirmek için, 
evreni inceleyen variık felsefesine yönelir ve aradığı 
öğretiyi atomculukta bulur. Bunun nedeni, mutluluğu 
ve ruh dinginliğini engelleyen boş inançların başlıca 
iki kaynağının, din ve ölüm korkusu olduğunu düşün
mesi ve atomcu öğretinin, bu boş inançlann temelsizli- 
ğlnl göstermeye elverişli olduğunu farketmesidir. Ger
çekten de atomculuk, tanniann varolmadığını ya da do
ğa olayianna ve insan işlerine kanşmadığını ve beden 
ortadan kalkınca ruhun çözülüp dağıldığını ve yok oldu
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ğunu İleri sürme olanağını içinde taşımaktadır. Böylece 
Eplkuros, tanrılardan korkmak gerekmediğini ve ruhun 
da ölümsüz olmadığını söyleyerek bir öte dünyanın bu
lunmadığını ve dolayısıyla ölümden sonra ceza çekme
nin boş bir inanç olduğunu İleri sürer. "Ölüm bizi ilgi
lendirmez, çünkü çözülüp dağılan şeyde duyum yoktur 
ve duyumdan yoksun olan ilgilendirmez bizi” , der.

Eplkuros, evrenin, atomlardan ve boşluktan kurulmuş 
olduğunu düşünen bir Demokritosçudur, yani maddeci
dir, ama belirlenimci (determinist) değildir. Atomların, 
doğal yasalar ve zoruniuk uyarınca hareket ettiklerine 
inanmaz ve bu noktada Demokritos’tan ayrılır. Eski Yu
nan’da zoruniuk kavramı dinsel kökenli olduğu için bu 
kavramı yadsımadan dine yöneltilen bir eleştirinin eksik 
ve yetersiz olacağını düşünmekle doğru davrandığı söy
lenebilir (Bertrand Russell, A History of Western Philo
sophy, S.246, New York, onaitinci basım). Epikuros’a 
göre, atomların boşluk içinde bir yağmuru andıran dü
şüş hareketi, bunların birleşmesini açıkiayamaz. Bu bir
leşme ancak, aşağı doğru dümdüz düşen bu atomlardan 
birinin özgürlüğe benzeyen bir gücün etkisiyle ve ne
densiz olarak yana doğru kaydığı varsayılarak açıklana
bilir. Böylece Eplkuros, hem atom birleşmelerini ve bun
dan varlıklann ortaya çıkışını açıklamakta hem de rast
lantıya ve beilrlenmezliğe yer vererek, ahlak felsefesi 
İçin gerekli olan İnsan özgürlüğüne, yani irade özgürlü
ğüne bir temel getirmektedir. Epikuros’un atom öğreti
sinde yaptığı en önemli değişiklik ve felsefesinin en 
özgün yanı budur.

Antikçağ’ın son büyük maddecisi olan Latin şairi Luc
retius (İ.Ö. 95-55), sınırsız hayranlık duyduğu Epikuros’
un öğretisini benimser ve dolayısıyla Demokritos’un 
atomculuğuna dayanır. Yedi bin dört yüz dizeiik yapıtı 
Evrenin Yapısı (çev. Tomris Uyar-Turgut Uyar, 1974, 
İstanbul), dünya şiirinin en büyük örneklerinden biridir. 
Lucretius, atomlar üzerine şöyle der;

“Gökyüzünün, tanrıların gerçeklerini anlatmakla/Baş- 
layacağım işe. Sana atomları açıklayacağım, ki/Doğa 
her şeyi onlarla yaratır, besler, onlara/Ayrıştırır tükenin
ce -onlara hammadde ya da/GenellIkle doğurgan gövde
ler derim, yerine göre-/Nesnelerln tohumları diye ^e 
adiandıracağım/f/lrse/ tozanlar da diyebilirim. Çünkü ön
ce /Onlar vardır, her şey onlardan oluşur aslında.”

Lucretis da Epikuros gibi, her şeyden önce ahlakla, 
yani İnsanın doğru yaşamasıyla ve mutluluğun gerçek
leştirilmesiyle uğraşır. Amaç, boş inançlardan, ölüm 
korkusundan sıyrılmak, gönül ferahlığına kavuşmaktır. 
Mutsuzluğun temeli, dinsel kaynaklı boş inançların yanı- 
sıra, toplum içinde kendini gösterme hırsı, şan şeref 
ve para düşkünlüğüdür. Bunlardan kurtulmanın yolu 
da, insanın, düşüncesine ve aklına güvenmesi, maddeci 
felsefeyi benimsemesidir. İnsan özgürdür ve atomların 
düz çizgi boyunca düşmekten saparak beklenmedik ha
reketler yapmaları, bu İrade özgürlüğünün temelidir. 
Lucretius’un, duygu ve hayalgücü İle akıl yürütmeyi 
ve kanıtlamayı kaynaştırarak yarattığı Evrenin Yapısı, 
şiirle bilginin ve bilimselliğin hayranlık verici anıtsal 
bir bileşimi olarak ayrıca dikkati çeker.

Atomculuk, Epikuros ve Lucretius aracılığıyla, F. Ba
con (1561-1626) ve P. Gassendi’yi (1592-1655) etkiledi 
ve modern doğa biliminin ortaya çıkışma katkıda bulun
du. Aynca, Epikuros’un yorumladığı biçimiyle Demokri- 
tos'un ahlak felsefesi, Montaigne (1532-1592) ve J. Bent- 
ham’ın (1748-1832) öğretilerinde yeniden canlandı. De- 
mokrltos atomculuğu ile daha sonraki felsefi gelişme 
ve çağdaş bilim arasmdaki yakınlıkları ve farklan Bert
rand Russell’a başvurarak şöyle özetleyebiliriz {Ibid, 
66-73):

Aristoteles, rastlantı diye bir şey olmadığını söyleyen 
Demokrltos’u ve “ Hiçbir şey boşuna meydana gelmez, 
ama bir nedenle ve zoruniuk uyarınca meydana gelir” , 
diyen Leukippos’u, atomların en başlangıçtaki hareket-

terinin nedenini açıklamadıklan için eleştirir. Ama bu 
konuda atomcular, kendilerine eleştiri yöneltenlerden 
daha bilimseldirler. Çünkü nedenselliğin herhangi bir 
şeyden başlaması gerekir ve nereden başlarsa başlasın, 
en başlangıçtaki ilkenin (verinin), bir nedeni olduğu ileri 
sürülemez. Örneğin, evreni bir Yaradan’ın yarattığı söy
lenebilir, ama bu durumda bile Yaradan açıklanmayan 
bir şey olarak kalır. Dolayısıyla atomculann öğretisi, 
modern doğa bilimine, Antikçağ’da ileri sürülmüş bütün 
kuramlardan daha yakındır.

Atomcular, Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi dav
ranmazlar ve evreni, erekle (amaçla) ya da son nedenle 
açıklamazlar; mekanist bir görüş benimserler. Bir olayın 
son nedeni, herhangi bir olayın ortaya çıkmasına yola
çan ve gelecekte yeralan bir olaydır. Bu anlayış, insanın 
yaptıklannı açaklayacak bir İlke olarak ileri sürülebilir. 
Örneğin, “ Fınncı niçin ekmek yapar?” sorusuna, “ İn
sanlar yiyeceği için” diye cevap verilebilir. Bir olay 
konusunda “ niçin” diye sorduğumuzda, şu İkisinden 
birini kastederiz: “Bu olay hangi ereğe hizmet ediyor” 
ve “ Bu olaya, daha önceki hangi koşullar ve durumlar 
neden oldu?” . İlk soruya verilecek cevap, ereksel bir 
açıklamadır ya da son nedenlerle açıklamadır. İkincisine 
verilecek cevap ise, mekanist bir açıklamadır. Deney, 
mekanist görüşe dayanan ikinci sorunun, bilimsel bilgi
ye ulaştırdığını, ama ereksel sorunun bu tür bir bilgiye 
ulaştırmadığını göstermiştir. Mekanist görüşle cevap ve
ren atomculardan sonra gelenler, Rönesans'a kadar, 
ereksel soruya daha fazla ilgi gösterdiler ve böylece 
bilimi bir çıkmaza soktular. Öte yandan, her İki sorunun 
da bir sınıra gelip dayandığını söylemeliyiz. Tanrıyı kap
sayacak biçimde bile olsa, bütün olarak ele alınan ger
çeklik üzerine anlamlı bir soru sorulamaz. Anlamlı bir 
soru, gerçekliğin bölümleri ya da parçalan üzerine soru
labilir ancak. Nitekim ereksel açıklama, güttüğü amaç 
doğada gerçekleşmiş olan bir Yaradan'a dayanır sonun
da. Ama erekçiliği daha da ileri götüren bir kimse, Yara- 
dan'm kendisinin hangi ereğe hizmet ettiğini soracak 
olursa dinsizlik etmiş olur. Üstelik bu soru anlamsızdır 
da; çünkü soruya anlam kazandırmak için Yaradan'ın 
bir Üst-Yaradan tarafından yaratıldığını ve bu Üst- 
Yaradan'ın ereğini yerine getirdiğini varsaymak gerekir. 
Demek ki erek kavramı, bütün olarak ele alınan gerçekli
ğe uygulanamaz, ama ancak gerçekliğin sınırlan içinde 
uygulanabilir. Bu açıdan, mekanist açıklamanın da aynı 
güçlükle karşılaştığını görüyoruz. Nitekim, bir olayın 
nedeni, bir başka olaydır; onun nedeni bir başka olaydır 
ve bu böyle sürüp gider. Ama, bütün olarak ele alınan 
gerçekliğin nedeni nedir? diye sorulacak olursa bir Ya
radan'a yeniden ulaşılabilir. Ne var kİ, bu Yaradan'ın 
da bir nedeni olması gerekir ve böyiece soruya cevap 
verilmiş olmaz. Bundan ötürü, bütün nedensel açıkla- 
maiann mantığa değil, kanıya dayanan bir başlangıcı 
vardır. Dolayısıyla, atomlann en başlangıçtaki hareket
lerinin açıklanmaması, atom kuramının bir kusuru ola
rak görülemez.

Boşluk kavramının doğurduğu felsefi güçlüklere daha 
İyi bir çözüm getirmek için, atomculardan sonra, madde 
ve uzay arasında kesin bir aynma başvuruldu ve uzay, 
bir bölümü maddeyle kaplı olabilen ya da olmayabilen 
boş bir kap gibi düşünüldü. Newton, bu görüşü benim
semiş ve uzayın mutlak bir varlığı olduğunu iieri sür
müştü. Descartes ise, uzayın mutlak olmadığım've yer 
kaplayan maddenin bir niteliği olduğunu ileri sürdü. 
Ona göre boş uzay, saçma bir kavramdı. Leibniz, uzayın 
boş değil dolu olduğuna inandığı halde, aslında, bir 
bağıntılar sistemi olduğunu ileri sürdü. Bu konudaki 
tartışma, Einstein'ın Leibniz kuramını doğrulamasına 
kadar sürüp gitti.

Günümüz fizikçisi, maddenin atomlardan oluştuğuna 
belli bir anlamda İnandığı halde, boş uzayın varlığına 
inanmaz. Maddenin olmadığı yerde, başta ışık-dalgalan 
olmak üzere bir şey'in bulunduğunu ileri sürer ve mad
deyi, olaylan kümelendirmeye yarayan bir kavram ola

rak düşünür. Yani ona göre, bazı olaylar, maddesel 
olarak nitelendirilebilecek kümeler içinde yeralır; ışık- 
dalgalan gibi olaylar ise, bu kümelere girmez. Dolayı
sıyla, çağdaş fizikçi, Herakieltos'a daha yakındır. Ama 
bu, Einstein'dan ve kuvantum kuramından sonra böyle 
olmuştur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; Her şeye 
rağmen, atomculann evreni, içinde yaşadığımız somut 
evrene, herhangi bir başka Antikçağ filozofunun evre
ninden daha fazla benzemektedir.

Epikuros'un felsefesi, hem kendi çağında hem Röne
sans'tan başlayarak daha sonralan, fikir ve özellikle 
edebiyat alanında büyük etki gösterdi. Bu felsefe üzeri
ne yapılan birçok yorum arasında bir tanesi, özellikle 
ilginçtir. Bu yorum, Kari Marx'm felsefe doktorası tezi 
Dlfferenz der Demokrltlschen und Eplkurelschen Na- 
turphllosophfe'öe (Demokritos ile Epikuros'un Doğal Fel
sefeleri Arasındaki Fark) yeralır. Marx'in yirmi bir yaşın
da yazdığı bu tezde, Hegelci bir idealist olduğu halde, 
felsefede yeni bir yol bulmak için çaba harcağını görü
lür. Marx'in o yıllardaki temel felsefi sorunu, hem He- 
gel'in tarihe sınır koymasını ve Tin’i mutlaklaştırmasını, 
hem de Genç Hegelciler'in Tin'in dünyaya ve yaşama 
mutlak ve sürekli olarak karşıt olduğunu iieri süren 
tezini aşmak ve Tin İle dünya arasında karşılıklı tepki 
ve etki, yani somut bir diyalektik olduğunu ortaya koy
maktır. Marx bu dönemde, insanla dünya arasındaki 
ilişkiyi, somut etkinlik açısından değil, tinsel (felsefi) 
etkinliğin sonucunda dünyanın gittikçe daha fazla akıi- 
saiiaştıniması oiarak, yani idealist bir yaklaşım açısın
dan görür. Başka bir deyişle, insan-dünya ilişkisini insan- 
felsefe ilişkisi oiarak ele alır. Marx'a göre, dünya tarihi 
diyalektik bir gelişmedir. Bu gelişim içinde, felsefi dü
şüncenin önce dünya iie birleşmiş halde olduğunu ve 
daha sonra dünya akıldışılığa saplanınca, felsefenin bu 
dünyaya karşı çıktığını ve dünyaya akılsallık kazandırıp 
onunla yeniden bütünleşerek kendini ortadan kaldırdı
ğını, ama bundan sonra dünya yeniden akıldışı özellikler 
edinince felsefe olarak yeniden doğduğunu düşünür. 
Yunan felsefesine bu açıdan bakar ve dolayısıyla Epiku- 
rosçu. Stoacı ve Kuşkucu öğretileri, Hegel gibi küçüm
seyerek değil, insanlığın kendibilincine ulaşmasının çok 
önemli aşamalan ve bu felsefenin özü olarak ele alır. 
Özellikle Epikuros'un öğretisini de bu açıdan yorumlar 
ve değerlendirir.

Marx'a göre, Demokritos ve Epikuros arasındaki fark, 
insan ve dünya anlayışlarının farkından iieri gelir. Epiku
ros, insan özgürlüğünü ve ruhun özerkliğini sağlama 
almak için Demokrltos'un t>eiirlenlmci ve mekanist doğa 
felsefesini yadsır. Temelindeki belirlenimcilik insan öz
gürlüğü ve ruh dinginliği için bir tehdit oluşturduğu 
için bilime de yüz çevirir; duyulann sağladığı bilgilerin 
sağlam ve yeterli olduğunu düşünür. Dolayısıyla Epiku
ros, atomu da, Demokrltos'tan farklı biçimde ele alır. 
Demokritos, atomun sadece maddesel yanı, içeriği üze
rinde durur, ama Eplkuros, tinsel yanını da gözönüne 
aldığı atomu, bireysel insan bilincinin simgesi oiarak 
görür. Atomun, düz çizgi üzerindeki hareketinden saptı
ğını ileri sürmesinin nedeni de budur. Bu sapışta, ato
mun tinsel özü, bireyselliği ve özerkliği kendini gösterir. 
Eplkuros'a göre “atomlar mutlak olarak bağımsız cisim
lerdir” , der Marx {Dlfferenz, Mega, I, 1, s.27; Auguste 
Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels'te, s.194, Paris 
1955). Böylece Marx, daha o yıllarda, düşünce aracılı
ğıyla da olsa, dünyayı değişikliğe uğratmanın yoiiannı 
aramakta ve bunun izlerini Antikçağ felsefesinde bul
maya çalışmaktadır. Öte yandan Marx’in yaptığı gibi, 
Epikuros’un, bilinç özerkliğinin, özgürlüğün ve insanın 
kendi bilincinin bir simgesini atomda bulduğunu ya da 
ona yansıttığını ileri sürmek, bu filozofun ahlak öğretisi 
ile varlık felsefesi arasında daha derin ve özel bir ilişki 
bulunduğu konusunda ilginç bir yorum getirmektir. Ay
nca bu yorum, Marx’in daha sonra diyalektik ve tarihsel 
maddeci görüş alanına yönelmesini sağlayan İlk adım 
olması bakımından da dikkati çeker.

SELÂHATTİN HİLÂV

2483



çatışmalar ortaya çıktı. Örneğin ilk yayılma döneminin öncülerinden biri olan Korinthos’un bu 
konumu, çok geçmeden kendi kolonisi olan Korkyra ile çatışmaya girmesini engellemedi.

Yunanca’nm bütün Akdeniz çevresinde konuşulmaya başlayan bir evrensel dil haline 
gelmesiyla sonuçlanan bu yayılmanın, sürecin kaynağı olan Batı Anadolu ve Yunan 
şehirlerindeki toplumsal yapı üzerindeki etkisini, antik tarihçi Thukidydes, son derecede özet 
bir şekilde şöyle anlatır: “Hellas’ın gücü büyüdükçe, zenginlik edinme kendi içinde tek amaç 
haline geldikçe ve Devletlerin toptan gelirleri arttıkça her tarafta tiranlıklar kuruldu...”

Yunan Kültürünün İkili Karakteri

Aristokrasinin, ticaret ve zor dolayımıyla da olsa hayatını tanm aracılığıyla kazanmaya 
başlamasıyla, aralarında yalnızca sınıfsal değil etnik ve kültürel farklar da olan savaşçılarla 
köylülerin arasındaki mesafe azalmaya başladı; ama hiçbir zaman, klasik kültürün altın 
çağında bile tamamen ortadan kalkmadı.

Bu mesafe, Yunan kültürünün özellikle dinsel hayatına egemen olan kültler dinler 
çoğulluğunda ifadesini buldu. Bir yanda, Akdeniz köylü toplumlannın karakteristik kültlerini 
oluşturan “anatanrıçalar” ve “bereket tannlan”, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinde de 
büyük önem taşıyan “ölüp dirilen İlkbahar Tannsı” kültleri; diğer yandaysa, Miken ve Dor 
göçleriyle birlikte Yunanistan’a giren “gök ve doğa tannsı Zeus” (kendisine Tannsal yaratıcı ve 
Yasa’lann koruyucusu olarak tapılmaktaydı), ve aile-ev kültünü temsil eden “Kalp Tannçası” 
Hestia (Latince Vesta) karakterleriyle bezenen ve diğer Arî halklann inanışlanya aralarında 
açık paralellik ve akrabalıklar bulunan kültler.

Bu iki kült, yoğun Minos etkisi altmda aristokratik karakterli Girit ve Miken çağlannda, 
yaklaşık M.Ö. 1600 yıllanndan itibaren birbiri içinde erimeye başlamışlardı. Tanrılar 
kişileştirilmeye ve çeşitlenmeye başladı: Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Paean Apollon, Ilithya 
ve belki de bunların karşıtını oluşturan Dionysos bu dönemde ortaya çıkmış kişisel tanrılardı. 
Homeros’un da etkisiyle bu Tann’ların hiç değilse adlarıyla belli başlı işlevleri, Yunan 
dünyasında evrensellik kazandılar: Göklerin Tannsı Zeus ile kansı, yuvanın tannçası Hera, 
Toprak Ana Demeter, Denizlerin Tannsı Poseidon, Ateş ve Madencilik Tanrısı Hefaestos, Savaş 
Tannsı Ares, Işığın, saflığın ve uzak görürlüğün tannsı Apollon; onun kızkardeşi Avcılığın 
tannçası Artemis, Aşk tannçası Afrodite, hırsızlann ve tüccarlann tanrısı Hermes, Zanaatlerin, 
Sanat ve Bilim’lerin koruyucusu Athena. Edebi ve epos biçimlerinin ortak çabasıyla Homeros 
döneminde bu tannlar “kişileştirilmişler”, ancak “evrenselleştirilmeleri” çok-tanncıhğm  
güçlendirilmesi anlamma gelmiştir. Böyle bir dinsel etki altında, eski kültlere, doğal güçlere, 
güneş ve ay gibi gök cisimlerine ve yerel tannlara yönelik bir halk dinleri çoğulluğu varlığını 
özgürce korumuş, çoğu zaman Homeros’un bu “Resmi Pantheon”unu (Pan; tüm, theo; tanrı) 
“işgal edebilmiştir”. Bu ikilik ancak, yerel halk dinlerini ”Hellas”m evrenselleşmiş Pantheon’u 
ile ilişkilendirebilecek ve her yörenin kendi kutsallığını bir yandan evrensel terimlerle 
meşrulaştınrken, bir yandan da ehlileştirecek, kısmileştirecek, kurumsal yapılar sayesinde 
süreklileştirilebilecekti.

Eski Yunan, büyük ölçüde köle emeği üzerinde duran 
bir dünyaydı; her ne kadar özgür yurttaşlar da işçi 
olarak çalışıyor ve kimi kez kölelerle aynı koşullar 
altında, aynı ücretle (bir farkla; köle, ücretinin hemen 
hemen yarısını sahibine ödemek zorundaydı) yan yana 
iş görüyorduysa da, özellikle gümüş madenleri gibi 
güç işlerde yalnızca köle emeğinden yararlanılırdı. Bu 
tür işlerin kölelerce yapılması, ticaretle daha çok 
metaikos’un uğraşması, ev yönetimininse 
"demokrasiyle birlikte eve kapatıldığı" söylenen 
kadınlara bırakılması; kent nüfusunun çok küçük bir 
kesimini oluşturan özgür erkek yurttaşlara büyük bir 
boş vakit bırakıyordu. Bu koşullarda ise Yunan 
düşünürlerinin (bugüne çok az eseri kalmış birkaç 
sofist dışında) neredeyse tamamı, insan olmayı, tx)$ 
zamana sahip olmakla özdeşleştiriyorlardı. Boş 
zamanın erdemle özdeş olduğu, felsefi bir görüşten 
ibaret değildi; aksine boş zamanın nasıl 
değerlendirileceği gündelik hayata egemen olan 
başlıca kaygutardan biriydi. O kadar ki, Latince scola 
kelimesi aracılığıyla Batı dillerine "okul”  olarak geçen 
kelimenin Yunanca'daki mütekabili şole “boş zaman" 
anlamına geliyordu. M.Ö. 6. yüzyıldan kalma bir vazo 
üzerindeki desende kahramanlar, savaşa ara verdikleri 
bir arada, bir oyun oynarken görülüyorlar. Bu 
dönemde oyun, bir meslek, dolayısıyla bir tür
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Ayaklanmalan

süreklilik, bir kişilik tarzı, bir ethos olarak kavranan 
kahramanlığın hayatında hâlâ bir kesinti olarak 
görülüyor. Kültürün klasik çağında ise ilişki giderek 
tersine dönecekti. Olimpiyatlar, bir anlamda eski 
kahramanlığın bir başka ve estetize edilmiş bir 
ortamda, spor karşılaşmalarındaki görünümüydü. 
Aşağıda olimpiyatlar için vücutlarını yağlayan iki atlet 
görülüyor. Ancak olimpiyatlar hâlâ geleneksel bir 
içeriği, eski kahramanlığı, oyuna dönüştüren bir 
pratikti. Bu anlamda, insanlığı, erdemi her tür 
pratikten kurtulmuşlukla özdeşleştiren klasik kültürün 
mükemmel bir ifadesi değildi. Klasik felsefi 
düşüncenin gündelik hayata yansıması, yapılan felsefî 
tartışmaların yanısıra, neredeyse bir ‘hazlar 
teknolojisinin’ geliştirildiği şölenlerdi. Ancak Yunan’da 
daha sonra Roma Imparatoduğu'nun 
gerçekleştirebileceği türden “ mükemmel" bir barış 
kurmak mümkün olmadığı, dolayısıyla yurttaşlar 
ayrıcalıklarını koruyabilmek için hâlâ askerî yeteneklere 
sahip olmak zorunda olduğu için, klasik düşünceye 
içkin olan bu eğilim, Yunan’da mutlaklaşamazdı.
Felsefi düşüncenin kendisini pratik hayatla bütün 
bağlarını kopararak bir tür sessizliğe doğru evrilmesi 
de, hazlar teknolojisinin gündelik hayatın başlıca 
hedefi haline gelmesi de ancak Pax Romana 
devrinde mümkün olacaktır.

Kuşkusuz klasik çağa girildiğinde, Dionysios’un (belki) temsil ettiği, kendisini ana hukukunun 
terimleriyle meşrulaştıran, eşitlikçi batmî kültlerle, toplumsal farklılaşmayı, hatta açıkça 
eşitsizliği meşrulaştırmaya yönelen resmî Pantheon  arasındaki gerilim, artık arkaik öykülerle 
demir çağının aristokrat savaşçıları arasındaki çelişkiyi ifade etmiyordu. Klasik çağ boyunca 
arkaikleşmiş gibi görünen köylü-savaşçı çelişkisi bağlamında üretilmiş olan dil, her iki sınıfı 
da kendi içinde bölen çok daha farklı çelişkileri, kamu mülkiyeti ile özel mülkiyet, 
imparatorlukla polis arasındaki çelişkiyi ifade etmek için de kullanılabilirdi ve kullanıldı. Hatta 
daha da ötesi... EvrenseUikle yerellik, kafa emeği ile kol emeği arasındaki çelişki yüzyıllar 
sonra, çok farklı bir bağlamda ve çok farklı mekanizmalar aracılığıyla yeniden yaraüldığmda, 
sözkonusu çelişkinin taraflan kendilerini anlamlandırmak için yine aynı dile başvuracaklardı. 
Bunu, yani bir dilin, belh bir semboller ve kavramlar sisteminin kendisini yaratan tarihsel ve 
maddî ortamdan bağımsızlaşarak, bir tür soyutluk ve evrensellik kazanmasını mümkün kılan 
ise, M.Ö, 7, yüzyılın tiranlık, demokrasi, felsefe ve trajediyle sonuçlanan toplumsal 
mücadeleleriydi.

Kölecilik ve Demokrasi
Gerek savaşta tutsak edilenlerin köleleştirilmeleri, gerekse borç köleliliği, neredeyse bütün 
ilkçağ toplumlarında yaygın olan ve ilkçağdan sonra da yaygınlığım koruyacak bir kurumdu, 
Sumerlerin Nippur’unda, bir aile arşivinde bulunan bir yazıtta “Al çocuğumu,,, ve onu canh 
tut,,, ki benim kamım doyabilsin!” deniyordu. Bu alıntıdan da anlaşılabileceği gibi borç 
köleliği, toplumdaki diğer bağımlılık ilişkileriyle, özellikle de aile kurumuyla kolaylıkla 
eklemlenebiliyordu. Bu ilişkinin formel ifadelerine, örneğin Asur’un Yeni İmparatorluk 
yasalannda rasdamak mümkün: “Borçlunun kansı rehin olarak alacakhmn evinde yaşayacak.
Ne zaman ki borçlu mısın, parasını ve faizini öderse, o zanjan kansını geri alabilecek,”

Ancak maruz kalabildikleri bütün aşağılanmalara karşın, borç köleleri tutsak değillerdi. Bu 
ayncalık borçlu ile alacaklının, hiç değilse ilkece, “hukukî” düzeyde, aynı soya mensup 
olmasından kaynaklanıyordu. Gerçi Antik Yunan dışındaki birçok ilkçağ toplumunda da 
soydaşlık artık, “biyolojik” olsun iktisadi olsun, gerçek hiçbir ilişkiyi yansıtmaz olmuştu ama 
buna rağmen soyun tarihsel ve ideolojik gerçekliği, klasik toplumlar (Eski Yunan ve Roma, 
bkz. İmparatorluklarda Sınıf Mücadeleleri) dışındaki bütün toplumlarda iktisadi akılcılık 
karşısında galebe çaldı; borç köleliği ile tutsaklık arasındaki ilkesel aynm korundu. Bu 
aynmm fiiliyattaki en genel sonucu, tutsaklann alınıp satılabilmesi, borç köleleri içinse böyle 
bir uygulamanın geçerh olmamasıydı. Gerçi bu kuralı ihlal etmenin yollan yok değildi. 
Ortalama ömrün 20 küsur yaş olduğu koşullarda, herhangi bir borçlunun 50 yıllığına bir 
başkasının hizmetine girmesi (ya da yine bir başkasını ona rehin vermesi), kuşkusuz, fiilen 
bir satış anlamına geliyordu. Yine de ilkesel düzey önemliydi; iki nedenden ötürü. Savaşlarda 
erkeklerin tutsak alınmasından öldürülmesi geleneğinden ötürü, tarihsel kayıtlara göre ilk “esir 
pazan” olan M,Ö. 6, yüzyılda Kos’ta faaliyet gösteren pazann kuruluşuna kadar, esir ticaretini
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besleyecek ölçüde bir “arz” yoktu. İkinci gerekçenin ise kabilenin “asabiyye”si ile ilgili olduğu 
düşünülebilir. İster yerleşim, ister soy temelinde tammlansm, cemaatm bir üyesinin bir 
yabancı mertebesine indirilmeye razı olunmasının cemaatin sürekliliğini koruyabilmesi 
üzerindeki etkilen' tahripkâr olacaktır. Dolayısıyla, ilkçağ medeniyetlerinde kölelik kurumu 
evrenselleştiyse de toplumsal yapının aslî bir bileşeni haline gelmedi; bir lüks unsuru olarak 
kaldı.

Yazı, Silah Arkadaşlığı ve Sınıflaşma Süreci

M.Ö. 7. yüzyılda bütün Yunan şehirleri zenginliklerin başhca kaynağı olan ticaretin ve para 
ekonomisinin yıkıcı sonuçlarını hissetmeye başladılar. Thales zamanında, eşleri ve çocuklarıyla 
birlikte aristokradarm kılıçtan geçirildiği bir ayaklanma başgösterdi. Ayaklanmanın bastırıhşı 
sırasındaysa asilerden bazıları diri diri yakıldı. Benzeri olaylar diğer İyonya şehirlerinde de 
yaşandı. Aynı dönemde Atina’da da önde gelenlerle (gnorimus : bilinenler) ve çoğunluk (plethos: 
çoklar) arasındaki mücadele süreklilik kazanmıştı.

Bütün bu mücadelelerin temelinde yatan olgu aynıydı; toplumun çoğunluğunun borç 
köleliğinin girdabına kapılmış olması. Yunan medeniyetinin bu evresinde plethos, yani 
çoğunluk, aynı zamanda pelates yani yanaşma olarak adlandırılıyordu. Kırda ise üreticilerin 
çoğu işledikleri zengin kişiye ait tarla için ödedikleri kira miktarından ötürü “altıncı parça 
sahipleri” olarak nitelendiriliyorlardı. Toprağın neredeyse tümüne yakın bir kısmı zengin bir 
azınlık tabakanın elindeydi. Pelates kira bedelini ödeyemediğinde, kendisi, karısı ve çocukları 
cezalandırılmaya layık görülebiliyorlardı. M.Ö. 600 yıllarında öncelikle Kos Adası’ndaki pazarda 
borç kölelerinin de satılmaya başlamasıyla şanlı borç köleliğini mutlak kölelikten ayıran eşik 
de aşılmış oldu.

Oysa sözkonusu “yanaşmalar” ve borç köleleri, askerî imparatorluklarda genellikle egemen 
sınıflara ve temsilcilerine özgü olan iki önemli özelliğe sahiptiler. M.Ö. 8. yüzyılda ticaretin 
yaygınlaşmasıyla birlikte okur yazarlık da kitleselleşti. M.Ö. 6. yüzyıldan kalan tarihin en eski 
duvar yazılanndan biri, bu kitleselliğin derecesi hakkında bir fikir verecek nitelikte. Bir II. 
Ramses heykelinin bacağına. Yunanlı paralı askerlerden geniş ölçüde yararlanan Mısır hravunu
II. Psammmetikus’un döneminde (bkz. Medeniyet ve Devlet’in Doğuşu) yazıldığı tesbit 
edilebilen, Yunanca şu satırlar çiziktirilmiş; “Kral Psammetikos Elefantin’e geldiğinde,
Theokles’in oğlu Psammetikos’un gemisiyle gelenler bunu yazdı. Irmağın elverdiği noktadan 
itibaren Kerkis’ten geldiler. Yabancı dil konuşanlara Potasimto komuta etti. Mısırlılara Amasis. 
Bize, Amiobikhos oğlu Arhon’a ve Kimse’nin oğlu [piç anlamına] Akse yazdı”. Yazıtın altında 
İyonya’nm nisbeten önemsiz, küçük ve kolonileri olmayan İyonya şehirlerine özgü olduğu 
tesbit edilebilen yazı tarzlanyla atılmış altı imza var.

Giderek köleliğe doru sürüklenen küçük mülk sahiplerinin, yazının yanısıra, ikinci önemli 
özellikleri, savaşlarda tayin edici güç haline gelmiş olmalanydı. Klasik kültür, yazı ve ticarete 
dayandığı kadar, askerî disiplin ve teknikler alanında gerçekleştirilmiş önemli yeniliklere de 
dayanıyordu. Ortadoğu’da kullanılan zırhlardan çok daha ağır olan Yunan zırhları, hoplite diye 
anılan tekil piyadenin hem hareket serbestîsini, hem saldırırken hem de kaçarkenki hızını hatırı 
sayılır ölçüde kısıdıyordu. Ancak hoplüe'leı tekil olarak değil, B’er sıra halinde dizilmiş yüz 
ila bin kişi arasında değişebilen askerden oluşan /aknfes’larda döğüşüyorlardı. Sıradaki her 
asker ağır kalkanı ile kendi sol yanını korurken, açıkta kalan sağ yanını ise silah arkadaşının 
kalkanı ile korumak için ona yanaşıyordu. Böylelikle bu askerî örgütlenme biçiminde kalkan 
yalnızca savunmak için kullanılmıyor, askerleri birbirlerine kenetlemede de son derecede 
önemli bir işlev görüyordu. Böylesine “ağır zırhlı” bir donanıma sahip, üç yıl süren bir 
talimden geçmiş ve birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmiş askerlerden oluşan fa lanks, aristokratik 
süvarilerden oluşan geleneksel Ortadoğu ordularına karşı tayin edici bir üstünlük kazanmakla 
kalmadı, nisbeten ucuz bir maden olan demirden yapılma bir zırhı satın alabilecek kadar 
parası olan küçük köylülerle, zanaatkârlann kendi örgütlü güçlerinin bilincine varmasını 
sağlayan bir okul oldu.

Med ve Persleri püskürten, Peleponez yarımadasının önemli bir kısmını Sparta’ya bağlayan 
hopliteler, içerde aristokratlara karşı da kullanılabilir. M.Ö. 6. yüzyılın sonu, tiranlann 
hoplitelerin desteğiyle aristokradara karşı darbeler yaptıktan çağdır. İlk kez M.Ö. 675 ’te 
Korinthos’ta Kypselos, Bakkahlidler ailesinin siyasal iktidar üzerindeki tekelini kırarak tiran 
oldu. Tiranlık Megara’da M.Ö 640 ’ta kuruldu. Darbeler benzer toplumsal dinamiklerin 
ürünüydüyse de, şehirden şehire özgüllükler gösterebiliyorlardı. Örneğin Lidya tehdidindeki 
Miletos’la, Pers tehdidi altındaki Samos’ta, dış tehlike tiranlıklann aristokradar için de daha 
kabul edilebilir olması sonucunu doğurmuştu.

Atina’da M.Ö. 634 ’te Kylon’un darbe girişimini aristokradar güçlükle de olsa bastırabildiler. Bu 
dönemde devlet görevleri soy (asalet) ve servet şartlanna bağlıydı. Bazı görevler hayat .boyu 
devam ederken diğer bazılan on yıllık bir süreyle kısıtlıydı. Bu görevlerin en önemlisi, ve en 
eskisi kral (basileos), savaş-lideri (polem arkhos) ve arkhon’un  görevleriydi. Güçleri kalıtsal olup 
ülkenin atalanna dayandığından en eski görev krahnkiydi. Polem arkhos’lu k  ise M.Ö. 683 ’te, 
krallann savaşta beceriksiz ya da yumuşak olabilecekleri gerekçesiyle kuruldu. Krahn ve savaş- 
liderinin görev ve sorumluluklannm dışında kalan siyasal görevlerin yerine getirilmesi işi ise

PMRİKLES 
(M .Ö . 4 9 5 -4 2 9 )

Atina'ya 'altın çağı’nı yaşatan, gerçeideştirtiği reform- 
iaria Atina demoicrasisinin en önemii isimierinden biri 
haiine geien devlet adamı Periides M.Ö. 495’te, Atina'da 
doğdu. Babası Yunan-Pers Savaşiarı'nın ünlü amiralle
rinden olan Perikles’in annesiyse, anayasada büyüi( de
mokratik reformlar yapan Kieisthenes'in yeğeniydi. Dö
nemin ünlü bilgelerinden ders alarak yetişti. Adıyla ilgili 
olarak ilk kayda, tragedya yazarın Aeskilos'un Persler 
üçlemesinin prodüksiyon masraflarını Ustelenmesiyle 
ilgili olarak rastlanıyor. Daha sonra Atina İmparatoriu- 
ğu'nun mimarı olarak ün kazanacak olan Perikles'in 
ilk siyasal eylemi, M.Ö. 463'de başkomutan Kimon'u 
Makedonya'yı fethetme fırsatının kaçırdığı için bütün 
yurttaşların katılabileceği Halk Mahkemesi'ne çıkarmak 
oldu ancak Mahkemeyi Kimon’un suçluluğuna ikna ede
medi. Bu ilk yenilgisinin ardından, M.Ö. 461'de İsparta’
nın heiot kölelerine karşı yardım istemesi ve Kimon'un 
yardım talebini kabul edip savaşmaya gitmesi üzerine, 
Areopagos KonseyI’ne karşı Beşyüzler Meclisi'nin gü
cünü arttırmak için bir kampanya başlatan Efialtes’in 
yanında yer aldığı anlaşılıyor. Kimon'un savaştan sonra 
sürgüne gönderilmesi ve demokrasinin ve halk partisi
nin önderi Efhialtes'in M.Ö. 461 'de suikaste uğramasıy
la Perikles’in halk nezdinde önemi iyice arttı: M.Ö. 450'de 
Perikles hayatının ilk skandalini yaşadı. Bir yıl önce 
yurttaşlık haklarını sınırlayan yasayı kendi çıkarttırmıştı. 
Ancak daha önce boşanmış olduğu karısı ölünce, met
resi Aspasia’dan olan çocuğunun meşru varisi olabil
mesi için. Halk Meclisi’ne yalvardı. Bu yıllar, Perikles’in 
uzun siyasi hayatında başkomutanlık görevinde bulun
madığı, halk nezdindeki itibarının en düşük olduğu yıl
lardı. Ancak rakibi Kimon’un ölümü ve Perslerle barış 
yapılması üzerine, yeniden başkomutan seçildi ve diğer 
Yunan şehirleri aleyhine ömrünün sonuna kadar sürdü
receği yayılmacı politikasını başlattı. Bu politikanın ilk 
evresi M.Ö. 446’da Spartalılaria akdedilen 30 Yıl Barışı 
Anlaşması’yla sonuçlandı. Hâlâ bağımsız kalan Yunan 
siteleriyle diplomatik yollarla girdiği ilişki sayesinde Ati
na’nın bu siteler üzerindeki egemenliğini sağladı. Bu 
“emperyalist” politikaların sağladığı gelirlerle Akropoi’- 
daki Partenon tapınağı gibi görkemli inşaatlar başlattı. 
Bu dönemde rakibi Kimon’un yeğeni Thukidides, (tarih
çi olanı değil) Perikles Atinası’nı “ sözde bir demokrasi 
olduğu halde aslında herşeyin bir numaralı yurttaşa 
yani tirana ait olduğu bir rejim” diye eleştirmesinin 
bedelini ostrasizmie ödedi.

M.Ö. 430'larda zaten gergin oian Atina-Sparta ilişkile
rini daha da gerecek politikaları izlemesi yoğun eleştiri
lere konu olduysa da, M.Ö. 431'de Peleponez savaşlan- 
nın patlak vermesi önlenemedi. Atina’nın yenilgisi ve 
oligarşinin kurulmasıyla sonuçlanacak savaşın sonunu 
göremedi; kuşatılan Atina’yı saran veba salgınından Pe- 
rikies de payını aldı ve M.Ö. 429’da öldü.



m a ia r r

Emeğin verimliliğindeki artışın emekçinin hayatında 
hiçbir karşılığını bulmadığı, üreticinin bir araçtan, bir 

maldan ibaret olduğu koşullarda gösterilebilecek asgari 
direniş pasif bir sabotaj oluyordu. Dolayısıyla, tarihçiler 

demir çağında teknik buluşların seyrekliğini, emek 
veriminin düşüklüğünü genellikle köleciliğin 

yaygınlığına, kölenin emeğin ürünü karşısındaki 
yabancılaşmasının mutlaklığına bağlarlar. Örneğin 

heykeller incelenerek klasik çağlar boyunca atlara 
takılan koşum takımlarının soluk borularını fazlasıyla 

sıkarak hayvandan elde edilebilecek gücü hatın sayılır 
ölçüde azalttığı tesbit edilmiştir. Buna rağmen, önemli 

bir kısmı köle olan koşum takımlarını üreten 
zanaatkarla atı kullananlar arasındaki kopukluğun antik 

çağ koşullarındaki kadar mutlak olduğu koşullarda, 
atın soluk borusuna oturmayacak bir koşum takımının 

icat edilmesi mümkün olmamış, bu ancak 
Ortaçağlarda gerçekleştirilmiştir. Kuşkusuz bu, Atina'da 

zanaatkârlar olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak 
erdemi çalışmama ile özdeşleştiren klasik Atina 
düşüncesinin hegemonyasında, elleriyle çalışıyor 

olmak, daima potansiyel olarak erdemden, insanlıktan, 
bir şeyler yitirme tehlikesini barındırıyordu. Aşağıda 

solda bir demir işliği, sağda ise bir kunduracı
görülüyor.

arfehon’lara aitti. Nisbeten daha yeni bir kurum olan arfehonluk, kral ve savaş-liderlerinin 
nisbeten geleneksel sayılabilecek olan görevlerinden farklı olarak, gelişmekte olan ticaretin 
toplumsal ve siyasal yapıda doğurduğu yeni ihtiyaçlan karşılamak üzere kurulmuştu ve 
kalıtımsal değil seçimle doldurulan bir mevki olması bakımından da, aristokratlann kendi 
aralannda geçerli olan oligarşik demokrasisinin bir ifadesiydi.

Aristokrasinin Kylon ayaklanmasına tepkisi M.Ö. 621 yılı dolaylannda arkhon  Aristekhmos’un 
• Drakon’u yeni bir anayasal düzenin çerçevesini kurmakla görevlendirdi. Drakon reformlanmn 

ikili bir işlevi olduğu anlaşılıyor. Bir yandan ceza yasasına son derecede sert hükümler 
getirilerek olası asîler caydınimaya çalışılırken, diğer yandan siyasal katılım imkânlan 
anınlıyor, rejimin sınıfsal dayanaklan genişletilmiş oluyordu. Drakon, yurttaşlan servet esasına 
göre 4 sınıfa aynştırdı: Birinci sınıf, 500 kile buğday karşılığı gehri olanlar, İkincisi 300  
kileUk geliri olanlar, üçüncü sınıf 150 kile geliri olanlar, dördüncü sınıf ise topraksız köylü 
ve işçilerden oluşuyordu. Bütün yurttaşlann, işlevi bu dönemde oldukça kısıtlı olan ekklesia'ya 
(halk meclisi) katılma hakkı vardı.

Bu önlemlerin huzursuzluğu yatışnrmadığı anlaşılıyor. M.Ö. 594 yılında, yeni yasalar 
hazırlaması talimatıyla soylu ve zengin bir aileye mensup bir yurttaş. Solon, arkhon  seçildi ve 
hazırladığı reformlarla klasik demokrasinin kurumsal temellerini attı. Atina’nın klasik kültürünün 
en mükemmel ve ünlü biçimini temsil ettiği belki doğrudur ama ne yazılı yasalar, ne de 
demokrasi yanızca Atina’ya özgüydü. Çeşitli şehirlerin tarihinde, Soloh’u andıran, kimi zaman 
yan-efsanevi yasa koyucular mevcuttur: Sparta’da Lykurgos, Lesbos’ta Pittakos, Katana’da 
Horantas gibi. Yazılı yasalara ister Atina’da olduğu gibi olasılığı bir sûredir hissedilen bir 
ayaklanmayı önlemek, ister bir tiranın devrilmesinden ötürü başvurulmuş olsun, yönelinen 
hedef aynıydı: Büyük toprak sahipliğiyle pekiştirilmiş soy düzenini zayıflatarak aşağı sınıflan 
kalkındırmak kaygısında olan tiranlann iktidannı önlemek. Diğer bir deyişle yasalar, aristokrasi 
bu siyasal müdahaleyi, ufukta görülen toplumsal bir devrimi engellemek; mülksüzler ve borç 
kölelerinin, ticaretin gelişmesiyle ortaya çıkan ve bir “Tiers Etat” ve küçük köylülerle ittifak 
halinde ayaklanmasını olanaksız kılmak amacıyla hazırlanmışlardı.

Solon’un Reformlan

M.Ö. 594 yılında Solon “arabulucu” olarak arfehonluğa atandığında, kendisine özel bir siyasi 
konjonktürün zorunlu kıldığı diktatörlük yetkileri de devredilmişti. Engels bu dönemi, bağımh 
köylünün borçlanmasının ve kökleştirilmesinin dayanılmaz hale geldiği, kölelerin sayısının 
gittikçe arttığı, buna karşın “gentilic” örgütlenmenin bu felaket durumdaki halkın yardımına 
koşabilmekten uzak olduğu bir iktidar boşluğu ve bunahm çağı olarak betimler. Gerçi Solon, 
yurttaşlan Drakon’un böldüğü sınıflan değiştirmeden olduğu gibi devraldı; diğer yandan 
areopagus (yüksek mahkeme) gibi aristokratlann, diğer popüler karar organlanna vesayet 
etmesine imkân veren siyasal kurumlann da yetkisini sınırlamadı. Ancak yasalann ilk kez 
“yazılı” hale getirilmesiyle tüm vatandaşlar davalannı konseyin önüne getirebilme ve yargı 
sürecine müdahalede bulunma hakkına kavuştular. Deniz kıyısında muhkim tüccarlar ise, 
Solon’un desteklediği yeni “para ekonomisi”nden ve ticaret ile el zanaatlerinin gelişiminin 
önündeki engellerin kaldınlmasından oldukça memnundular. En alt sınıfı oluşturan thetes’ler 
halk meclisinde ve 301, 501 gibi kalabalık yargıçlar topluluğu haUnde toplanan halk 
mahkemelerinde temsil edilebilme haklannı kazandılar. Bütün klasik çağ boyunca sürekliliğini 
koruyacak kurumsal biçimlerin temelini atmakla birhkte. Solon reformlan sınıf mücadelelerini 
kısa vadede yatıştırmayı başaramadı. Aksine, sınıfsal kutuplaşma sürdü, toprak aristokrasisi ile 
tüccar kesim, kıyı halklan arasındaki aynm yeni patlamalan hazırlayacak şekilde derinleşti.
Öte yandan, dağ eteği köylülerinin “coğrafi” nedenden kaynaklanan memnuniyetsizlikleri de 
devam ediyordu. Solon’u izleyen yıllarda sözkonusu kesimler son derecede hızlı bir aynşma



ve örgütlenme sürecine girdiler ve bu sürecin sonunda, varlığı klasik çağ boyunca sürecek ve 
çarpıcı bir şekilde modern sınıf partilerini andıran siyasal hareketlilikleri yarattılar. Aristoteles, 
Solon ayrıldıktan on yıl sonra Atina’da parti kavgalarının başladığını, üç partinin belirdiğini, 
deniz kıyısında oturanlann devlette orta sınıfın egemenliği için uğraştıklannı, ovada çiftlikleri 
olanlann oligarşiyi yeniden kurmak amacında olduklarım, dağlık yerlerde yaşayanlann, borçlu, 
fakir ve suçlulannsa halk egemenliğinin en ateşli yanlısı sayılan Peisistratos’un ardında 
toplandıklannı belirtir.

M.S. 1. yüzyılda yaşamış tarihçi Plutarkhos’un aktardığına göre, Peisistratos kendisini bizzat 
yaralayarak halka aristokratların kendini öldürmek istediğini söylemiş, bunun üzerine kendisine 
“tiranlık darbesini başarmasını sağlayacak” elli silahlı muhafızın verilmesi kararlaştınimıştı. 
Peisistratos’un Akropolis’i basıp darbesini gerçekleştirmesini mümkün kılan bu “muhafız kıtası” 
oldu.

Peisistratos’un yönetimi birçok bakımından diğer Yunan şehirlerinde görülen tiranlık 
rejimlerinden farklı değildi. Kendisine karşı çıkmış olan asilleri şehir dışına sürdü; el koyduğu 
topraklannı kendi yandaşlarını oluşturan topraksız köylülere dağıttı. Böylelikle bir anlamda 
Solon’un yapmadığı tograk reformunu yapmış oldu. Ancak diğer yandan, Peisistratos Atina’yı, 
coğrafî konumunun ve Lavrion’daki gümüş madenlerinin şehri aday kıldığı hegemonik statüye 
ulaştırmak için gereken politikaları da geliştirdi. Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ticaret 
yollannı güven altma almak üzere Atina’nın askerî denetimi altma alındı; Pallas Athena ve 
simgesi baykuşun boygösterdiği Atina sikkesi Ege kolonileri üzerinde üstünlük sağladı.

Peisistratos soylu bir aileden gelmişti. Siyasi seçenekler arasmda, Yunan’dan başlayarak 
“demokratik” diye adlandınlacak olan seçeneği savunan halk sınıflan, onun zamanından 
başlayarak, Perikles’ten sonra sözcülüklerini eden ve kendisi bir deri işliği sahibi olan Kleon’a 
kadar, önder olarak soylu bir aileden gelme birini seçmeyi gelenek haline getireceklerdi.
Ancak burada sözkonusu olan yalnızca siyasal bir pragmatizm, kendilerine, kendi sınıflannda 
bulamayacaklan bir taban arayan kimi aristokratların, kendi içlerinden politikaya yeterince 
aşina bir önder çıkaramayan halk sınıflarıyla buluşmasından ibaret değildi. Solon reformlannın 
özellikle miras hukuku alanında yaptığı değişiklikler, aristokratlann bir bölümü ile yoksullann 
çıkarlan arasında gerçek bir kader ortaklığının doğmasına yol açmıştı.
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Antik çağın en büyük öestanianndan biri olan 
Odysseia, M.Ö. 8. yüzyılın geniş bir panoramasını 
gözler önüne serer. Gerçi, iliada ve Odysseia’da 
çizilen siyasi ve coğrafi haritanın Miken uygarlığını ne 
ölçüde yansıttığı tartışma konusudur, Homeros’un 
isimlerini andığı, yerlerini tarif ettiği pek çok kent ve 
sarayın izine rastianamamıştır. Ancak, 1874'te Heinrich 
Schiiemann’ın sadece destan ve efsanelerden yola 
çıkarak inatla sürdürdüğü kazıların Troya kentinin gün 
ışığına çıkarılmasıyla sonuçlanması da gösteriyor ki; 
ister bir saray şairi -ya da basit bir halk ozanı- olan 
Homeros tarafından yazılsın, isterse anonim bir ürün 
olsun, İliada ve Odysseia gibi destanların tarihsel 
gerçekleri her zaman şu ya da bu ölçüde yansıttıkları 
kuşku götürmez... Denebilir ki, Homeros’un yapıtlan 
salt yazıldıktan 8. yüzyıl için değil, bütün bir Eski 
Yunan için de önemli bir başvuru noktasıdır. Aşağı 
yukarı 1700 yıl kadar sonra (I.S. 9. yüzyıl), Orta 
Asya’da yazılan Dede Korkut Hikâyelerinin Odysseia 
ile şaşılacak benzerlikler göstermesi de, oldukça 
ilginçtir. Öyle benzerlikler ki, salt "bütün mitos ve 
efsanelerdeki ortak izlekler”  ile açıklanamaz: Her iki 
destanda da, kahramanların uzak bir yolculuğa 
çıkmaları, sürgün ya da savaş yüzünden çıkılan bu 
yolculuktan yurtlanna dönüşleri, uzak diyarlarda pek 
çok serüvenden, zihin ve gövdelerinin keskinliğini 
ölçen pek çok sınamadan geçmeleri, yurtlarına 
döndüklerinde de kendilerini tekrar kabul ettirebilmek 
için savaşmalan, hatta karılarını yeniden kazanmak 
için öteki taliplerle yarışmalan... Her iki destan da, 
son sınama olan bir yayın gerilmesiyle noktalanır ve 
benzerlik iyiden iyiye su yüzüne çıkarsa da, 
aralanndaki önemli farklardan birisi, Dede Korkut 
hikâyelerinde denizin izine bile rastlanmamasıdır. Oysa 
Odysseus, Yunanlıların deniz tutkusunu dile getiren 
bir serüvencidir: 17 gün boyunca bir sal üzerinde 
yolculuk yapar, fırtına patlayınca iki gün iki gece 
yüzerek Phaiak’lann ülkesine varır. Alkinoos’un 
sarayındaki şölen sırasında, Odysseus’un kendi 
ağzından dinleriz öteki serüvenlerini (Odysseia’, geri 
dönüş ve anlatıcı değiştirme tekniklerine sık sık 
başvuran ilk ’roman’ olarak nitelenmekteyse de, o 
sıralarda bugünkü anlamıyla ’edebi’ bir üründen söz 
etmenin olanaksızlığı düşünülürse, yanlış bir 
benzetmedir bu.): bu serüvenlerde de en büyük 
felaket ve yıkımlar denizden gelir, kasırga ve fırtınalar 
hemen her serüvende karşımıza çıkarak öykünün 
akışını değiştirirler. Homeros’un nedense üzerinde 
durmadığı bir sebepten ötürü, deniz tanrısı Poseidon 
Odysseus’a kin tutmuştur, onu yok etmeye, tüm 
çabalarını boşa çıkarmaya uğraşır boyuna... Poseidon 
açıkça. Yunanlıların hakkından gelmeye çalışan en 
büyük düşmanı, denizi simgeler: aynı zamanda da en 
büyük dostu... Poseidon’un ’ortadan kaldıniması’ diye 
bir şey söz konusu değildir, Odysseus olsa olsa, 
onun gönderdiği belalara karşı koyarak yoluna devam 
edebilir. Odysseus, bir kahraman olarak, bu açıdan 
Herakles’ten daha büyük ve daha gerçektir. Herakles 
kötülüğü simgeleyen güçleri yenip iyiliğin üstün 
gelmesini sağlamıştır ama, çoğunlukla doğa üstü 
canavarlarla karşı karşıya gelir. Oysa Odysseus, her 
Yunanlının karşı karşıya olduğu en bildik ’düşman’la 
savaşır -denize düşman denebilirse-, ve hep 
denizlerdedir. Yunanlılar gibi. Odysseus Antik çağda 
çizilmiş en popüler ’ideal’ tipidir: zaten Odysseia’nm 
tek bir şair, Homeros tarafından yazıldığı kesinlikle 
kabul edilse bile, onun Shakespeare gibi eski efsane 
ve mitoslardan geniş ölçüde yararlandığı kesindir. 
Odysseus, Yunanlıların denize bakışlarını yansıtan, 
köklü bir geleneğin taşıyıcısı olarak da biçimlendiren 
bir mitoslar toplamıydı... Bu nedenle olsa gerek, Antik 
Yunan için Homeros giderek tanrısallık kazanmış,
İliada ve Odysseia’daki olaylarla karakterler ahlaki 
birer örnek haline gelmişti...



I. I—

Soyun Mirası, Bireyin Malı

Arkaik Yunan’da soyun sürekliliğinin teminatı olan mülkün ve özellikle toprağın bütünlüğünü, 
aynı zamanda hem dinî hem hukukî olan töreler koruyordu. Her hanenin, daha doğrusu her 
malikânenin, oifeos’un sönmeyen bir “Kutsal Ateş” tarafından temsil edildiği mitik dönemlere 
kadar geri götürülebilecek mülkiyet hakkı, bir miras kültü tarafından süreklileştiriliyordu. 
Sözkonusu kült, bireysel hayatı düzenleyen ahlaki kurallann ötesine geçiyor, “bireyin kısacık 
hayatına” karşı kültün sürekliliğini vurgulayan bir gelenek hukukunun ve dininin varlığına 
işaret ediyordu. Birey ölüp gitmekte, ancak “oikos”un kutsal ateşi sönmemekte, aile mezarlığı 
terkedilememekteydi. Dolayısıyla aynı zamanda bir Ölüler Kültü ile de desteklenen soyun 
varlığı, mülkiyete dayanan “yurttaşlık hukuku”nun temellerinde yerahyordu. Bir soya ve 
dolayısıyla belirli bir oifeosa ait olmayanlar ne yurttaş olabilir, ne de kendi adlanna herhangi 
bir şey üzerinde mülkiyet hakkı iddia edebilirlerdi; ve tersi, mülkü olmayanın, kültü de 
olamazdı. Miras yoluyla mülkiyete konan kişi, mirasçısı olduğu kişinin mezan başında ölüler 
kültüne sunuda bulunmak zorundaydı. Böylesi bir mülkiyet ve miras rejimi, tabiatı gereği 
statik bir şehir ve toplum yapısı varsayımı üzerine kurulmuştu. Arkaik aile ya da oikos 
toplumsal hayatın temel birimi olduğu için, mevcut bütün eşitsizlikler ve hiyerarşik ilişkiler, 
burada yeniden üretiliyordu. Örneğin mutlak iktidann sahibi maddi hayatın da yeniden 
üretildiği birim olan hanehalkının reisi, patriarkhos (ata) olduğundan, arkaik kraliann iktidan 
hiçbir zaman mutlaklaşamıyor, kendileri “eşitler arasında en birinci” olmanın ötesine 
geçemiyordu. Ailenin kutsal kültü, mülkün bütünlüğünü koruyacak şekilde büyük ağabeye 
geçiyor, patriarkhos kuralı uyannca diğer kardeşler geçmişte babalan. karşısında ne iseler 
ağabeyleri karşısında da o durumda kalmaya devam ediyorlardı. Kandaş bağlar içine sokulan 
bu eşitsizlik türüne ek ve onlardan farklı olarak, hemen her ailenin sahip olduğu hizmetliler 
de, atanın mutlak iktidar alanı içinde yerahyorlardı. Sözkonusu hizmetkârlar kendileri herhangi 
bir oifeosa ait olmayan ve dolayısıyla yurtsuz ve kelimenin tam anlamıyla “soy”suz olan 
theteslerden oluşuyordu. Toplumun ideal ve statik düzeni açısınından, soyağacı yoluyla geriye 
doğru gidildiğinde bir atanın atası her zaman bir atası olan tesbit edilebilmeh, buna karşılık 
bir thetesin  atası, zorunlu olarak ya bir yabancı, ya da köle olmalıydı. Thetesin  ata olan 
hiçbir hısım ya da kandaş akrabası olmaması gerekiyordu. Ailenin reisi, onlar karşısında hem 
mutlak efendi (bedenlerinin ve ruhlannın sahibi), hem yargıç (yaptıklannm ve 
yapabileceklerinin yargıcı) hem de “ruhani şef’ (kim olduklannın ve hangi külte bağlı 
olduklannm, kısacası hakikatlerinin kaynağı) konumundaydı. Dolayısıyla, aile ve hane ilişkileri
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Yunan S iyasal A yg ıtın ın  
Özgüllüğü

Klasik Yunan uygarlığının yıkılışı, “ bellrişine” oranla 
pek çok bakımdan daha büyük bir tarihsel sırdır. Birkaç 
yüzyıllık bir sürecin içinde, örneklerine Mezopotamya'
da ve Fenike’de rastladığımız, evrensel tarihi oluşumlar
dan biri olduğu yadsınamayacak Kent-Devlet olgusunun 
çok özgün bir iktidar yapısıyla birieşerek polis’i, yani 
“siyasal kenf’i yarattığını, ancak bu yapının, İskender’
in Doğu seferiyle Roma emperyal düzeninden itibaren 
büyük bir hızla eriyip gittiğini görüyoruz. “Polis’’ten 
“kozmo-polis’’e, partikülarizmden evrenselliğe, felsefi 
rasyonalizmden Hıristiyan irrasyonalizmine geçilen yak
laşık 300 yıllık bir sürecin genel çerçevesini çizmekte 
''aşvurulabilecek tarihsel kaynakların bolluğu karşısın
da, verilen cevapların kesinlikten uzaklığı, perspektifle
rin kısırlığı ve yan tutmanın yol açtığı kuramsal başarı
sızlıklar, yine pek çok tarihçinin göstermiş olduğu gibi 
oldukça çarpıcıdır. İster Arnold Toynbee ve Fustel de 
Coulanges gibi, bu yükseliş ve çöküşü tarihin ya da 
uygarlığm doğasındaki bir yasaya, “dinsel değerlerin 
mutlaklığının bozulmasına” , ya da insanların yönetimi
nin salt rasyonel bir çerçevede devam edebilmesinin 
olanaksızlığına bağlayalım; isterse kölelik ya da pleb 
kültürü tarafından antik kentin siyasal ve ekonomik ya- 
pılannda açılmış gediklerin bir “evrenselcilik” (Stoacı 
tarikatlerden Hristiyanlığın kozmopolitliğine giden bir 
evrim içinde), bir kozmos kardeşliği tarafından onarıl- 
maksızın kapatılamayacağını kabul edelim; Yunan uy
garlığının adı altında çok özgün, rasyonalite ya da din
sellik temalarına karşıtlık oluşturacak kavramlar içinde 
düşünmeksizin çözümlenemeyecek bir toplum ve uy
garlık biçiminin varlığı yadsınamaz. Bu “siyasal varlık” , 
poiis'ten başkası değildir.

Kabile toplumlannın -Attlka'da 4 kabile (philea) bulun
duğu bilinmektedir- doğrudan doğruya “yerleşim 
birimlerini” de tanımladıklan, soyları teritoryai bir sis
tem içinde belli konumlarda (toprak, arazi, kent, köy 
vs.) toprağa bağlanmaya yönelttiği bilinir. Bir başka 
açıdan, “bağlantıyı” üretim biçiminin belirlemiş olduğu 
söylenebilirse de, bu belirlemenin mekanizması, klan 
ve kabile topluluklannda “ toprağın” genos tarahndan 
mülk edinilmesinin ikametle birlikte oluştuğunu dışla
mamaktadır. Mekanizma, en kaba çizgileriyle “yabancı 
olanı dışlamaya” , toplum içi değişim ve iletişim meka
nizmalarını soy ve aile bağlan düzleminde örgütlemeye 
ve kodlamaya dayanır; en ilkel biçimiyle Yunan genos’u 
toprağa ortak mülkü olarak davranırken bunu bugünkü 
anlamda “mülk” olarak değil, bir ‘yer ayırma’ olarak 
algılamış olmalıdır. Böylelikle Yunanlıiann ancak iki tür 
toplum modeli tanımalannın sırrı anlaşılabilir; ethnos 
ve polis.

Ethnos, poiis’ten farklı olarak, Yunan toplumlannın 
“barbarlar gibi yaşadıklan” bir dönem için kullanılan 
kavramdı: “ Kabile devleti”ni, veya kandaş bağlılık tarz
larının egemen olduğu ilkel aristokratik iktidar biçimiy
le, erken dönem krallıklarını temsil etmekteydi. Polis 
ise, kabile devletinden, yani ethnos’tan farklı olarak 
kent toplumunu, daha doğrusu kentli bir çekirdek içe
ren bir yapıyı temsil etmekteydi; ethnos’u oluşturan 
kandaş akrabalık bağlarının, ve arkaik ittifak biçimleri
nin ortadan kaldırılmasını, ya da etkisizleştirilmesini ge
rekli kılıyordu.

Antik polis’in gelişme ekseni genos’tan, toprağa or
tak mülk olarak sahip olan kabileden mülk sahiplerinin 
bir çoğulluğuna ait bir askeri/idari/siyasal mekanizma 
oluşturan coğrafi ve beşeri bir birime doğrudur. Kentin 
coğrafi vp beşeri sınırları arasında polisin bölgeselliği 
üzerinde kurulmuş bir çakışma söz konusudur. Bu teri- 
toriyalite, kendini dışa karşı sınırlamış, uzun ticaret yol

larının, köle ve meta dolaşımlarının akımları arasında 
varlığını sürdürebilecek yetenekte, kent merkezindeki 
agora çevresinde az ya da çok sıkı bir biçimde örgütlen
miş bir çevreyi Antik Yunan toplumlan açısından, eko
nomik ve siyasal bakımlardan işlevsel kılmakta, çifte 
bir içselleştirme/dışta bırakma mekanizmasını harekete 
geçirmekteydi. “Vahşi” bir askeri-sürü eğitiminin ge
rekli olduğu Sparta teritoriyalitesi, çocuk ve gençleri 
kent dışında, kentin varlığını coğrafi ve siyasal olarak 
sınırlandıran sınır taşlarının dışındaki doğada, yani teri- 
toria’nın varolmadığı yerde kendi kaderleriyle baş başa 
bırakılarak eğitilmelerini sağlayan bir mekanizmaya sa
hipti. Atina devleti ise, böyle bir “doğayla baş başalığı” 
yurtaşlarına müstehak görmeyerek bu fiziksel coğrafi 
mekanizmaları yalnızca kölelerin, methaikoslann ve köy
lülerin dışlanabilmesi için uygulamaya koydu. Demokra
sinin gelişiminin ‘teleolojik’ olmayan bir yorumu, onun 
‘polis’ dışında olanaklı olmadığını, ‘kozmik’ kardeşlik 
ve ona uygun kozmopolit bir dünyada boy göstereme
yeceğini ileri sürmeyi mümkün kılar: Demokrasi ilkesi
nin geçerli olabilmesi, güçlü sınıfiann, ya da “yükselen 
pleblerin” Atina vatandaşı olabilmesine karşın, varlığını 
büyük ölçüde kölelerin ve dış ticaret işlerinde gittikçe 
etkinliklerini arttıran methaikoslann sayısının artmasına 
dayandırmak zorundaydı. Buradan teritoryai “ polis” ay
gıtının, yerel (beledi) örgütlenmesinin belli bir dışta bı
rakma mekanizmasına sahip olmasını zorunlu kılıyordu. 
En azından “zenginliklerin taşıyıcısı” konumundaki tüc
car sınıfiann dışlanmasının zorunluluğu, siyasal düşü
nürler tarahndan çoğu zaman ‘müphem’ uyanlar biçi
minde, bazen de Aristoteles’in Politika’smdaki gibi ol
dukça kategorik yollardan ifade edilmekteydi.

Aristoteles’in “ kent biçimindeki topluluk örgütlen
mesi” terimiyle nitelediği düzen, demokrasi, tiranlık 
veya monarşi biçimlerinin ötesinde bir ufka, bir ger
çekliğe gönderme yapmaktadır; Yönetim biçimleri
nin, üzerlerinde varlık kazanabilecekleri biricik temel 
olarak algılanan bu gerçekliğin böyle uzun bir tümceyle 
belirtilmesi -basitçe “polis” , yani Site yerine- üzerine 
düşünmek gereklidir. Aristoteles, öncellerinin de doğal 
bir hakikatmışcasına sahip oldukları bir düşünceyi, dev
letin doğal ve “parçadan önce bütünü oluşturduğu için” 
“öncel” (bireyler, aile, ya da kabile karşısında) olduğu 
düşüncesini defalarca yineler. Polis, insanların topluluk 
oluşturduklannda doğrudan doğruya yönelecekleri “do- 
ğa”lanndan başka bir şey değildir. Oysa bu topluluğun 
“doğası” , onu yalnızca anayasal düzene ve yönetime 
katılanlarla silah taşıyanların toprak sahibi olabilecekle
ri bir düzene doğru itmektedir; ikinci olarak, “tanmla 
uğraşanlar” mülk sahibi olmamalıdırlar, ve buna bağlı 
olarak “mülkleştirilecek” arazinin, yani territoria'nm “do
ğasının ve büyüklüğünün” sıkı sıkıya belirlenmiş olması 
gerekmektedir. Aristoteles, Politika’smm Vll-lO’uncu kıs
mında Platon’un Devlet’te yaptığı türden bir teritoriyal 
bölünmeyi önerir; Temel varsayım, sayesinde kentin 
dışa kapalı kalabileceği (düşmanlarla sınır boylarında 
mücadele edebilmeyi ve kentin merkezindeki varlığını 
sürdürmeyi garanti altına alarak) ve içteki ekonomik 
ve siyasal yaşamı işlevsel kılabilecek bir kent makinesi
nin (ideal olsun olmasın) varoluşudur. Toprak mülkiyeti 
rejimi, kent ahalisini, yani vatandaşlan toprağa bağla
makta, sınır ve iç bölgeler arasında uygun ve eşit bir 
biçimde dağıtmanın işlevsel bir biçimini de içermekte
dir. “Böylece salt dış bölgelerdeki topraklara sahip olan
lar içtekilerden farklı olarak savaş durumunda haksızlık
lara kurban gitmeyecekler, içerdekiler ise savaşı umur
samazlık etmeyeceklerdir.” Mekan tasanmı yoluyla 
“siyasal” bir çerçeve oluşturmak, eski Yunan tiranlan- 
nın ya da monarklannın bu konuda başanlı oidukiannı 
göstermektedir. Kent, siyasal oyunun bir ortamı olduğu 
kadar bir parçası olarak da ortaya çıkar.

Kentin “par excellence” siyasal varlık olarak ortaya 
çıkmasının ardından özellikle Atina demokrasisinin or
taya çıkışına götüren siyasal mücadeleler sürecinin ta
rihsel özgünlüğü aranır. Bunda belli bir doğruluk payı

AtinalI bir asker ile bir filozof konuşurken. Antik 
Yunan"a ait -siyasi olduğu kadar- en önemli toplumsal 
tiplerden iki karakter. O kadar ki, Antik Yunan"m bu 
tiplerin omuzları üzerinde yükseldiği bile söylenebilir.

olsa da, kentin varlığının bu siyasal mücadelelerin, on
lara bağlı olarak farklı “yönetim biçimlerinin” değişimi
ne bağlı olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir; Atina'nın dört 
Attika kabilesinin “aristokratik” egemenliği altında bu
lunduğu dönemde de kent olduğu, onunla yönetim biçi
mi bakımından kesin bir karşıtlık oluşturan Sparta dev
letinin de “ethnos” değil, “ polis” olarak kabul edilmesi 
gerektiği açıktır.

Öncelikle, “polis” in dar anlamda bir “kent” olmadığı
nı belirtmek gerekir. Mezopotamya kentleri, kabile ör
gütlenmesinin belli bir çözülme sürecine girişiyle, idari 
ve bürokratik mekanizmaların, yani dinsel kurumlarla 
taçlandınimış, toplumun üzerinde yükselen bir “dev- 
le f ’in ilk belirişlerinden biri olma açısından bir ilk-örnek 
olarak ileri sürülebilir. Ancak Mezopotamya kentlerin
den Antik Yunan kentlerine bir “geçiş” olanaksızdır; 
Atina Yunanistan’da “ pek çok yolun birleştiği” , önemli 
bir ticaret merkezî olarak gelişmişti; buna karşın top
lumsal ve siyasal yaşam büyük ölçüde tarımsal faaliyet 
üzerinde durmaktaydı. Dört büyük soyun mülkü olan 
topraklar, Attika monarşik yoğunlaşmasının (conglome- 
ratin) tümünün oluşturması tarihte çok rastlanan bir 
durum olmakla birlikte, bu toplumun henüz yetkinliğe 
erişmemiş bir “ polis” i temsil ettiği kabul edilebilir. Top
lumsal farklılaşma, Aristoteles’in Atina Yönetiml’nde sö
zettiği gibi “ halkın köle olduğu acı devirler” diye alınan
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bu “ethnos” safhasının temel niteliklerini oluşturmak
tadır: Küçük toprak sahiplerinin, “thetes”in, fratria’la- 
nn üst tabakalarına karşı “ umutsuz bir borç” cenderesi 
içinde bulunmaları bir yüzyıl kadar kısa bir süre içinde 
."polis”in kuruluş sürecini tamamlayacak dinamikleri 
yaratmış görünüyor: “ İsonomia” nın (eşit hak, yasa kar
şısında eşitlik) geliştirildiği süreç, yalnızca Attika kabile
ler birliğinin değil, daha pek çok Yunan ve İyonya kenti
nin de ortak tarihini oluşturmuştu. VI. yüzyılın ardarda 
gelen siyasal krizleri ve anayasa değişiklikleri, pek çok 
bakımdan, “poiis”in doğasına doğru “zorunlu bir evrim” 
geçiren bir toplumun ve yönetim biçimlerinin “yerleşme 
hareketleri” anlamına geldiği doğrultusunda bir ifade 
veren Aristoteles’i haklı kılıyor. Onun Politika’da “ ideal 
devlet” olarak sunduğu biçim, Platon’unkinden çok farklı 
olarak, bu evrimin sonuçta yaratması gereken “dünyevi” 
“polis” biçiminden başka birşey değildi. Bu oldukça 
gerçekçi betimlenen süreç, genos'a dayalı, ancak kabi
lelerin birbirlerinden kopuk, doğal ekonominin dayattığı 
küçük köy cemaatleri biçiminde varlıklarını sürdürdük
leri “ethnos” modeli yerleşkelerin “siyasi güçsüzlükle
rinden ürkerek” (daha doğrusu, siyasetin olanaksızlı
ğından söz etmek olurdu) bir çekirdek yaratma ihtiyacı 
duymalanna dayanmaktaydı. Bu “çekirdek” , ya da “böl
ge merkezi”, nüfus ve toprak yoğunlaşması yoluyla 
“polis”in teritoriyai mekanını belirleyen bu yoğunlaş
ma, ve ortak talep uyarınca birleşme süreci 
“sinoikismos” terimiyle adlandırılmaktaydı.

Aristoteles’in "ideal polis”i, mekan birliği ve vatan
daşlara ait toprakların kentin tümünü oluşturmasına da- 
yandınimaktaydı. Platon da “Devlef’te "birliğini kay
betmedikçe Polis’in genişlemesine izin vermeli” görü
şünü ileri sürmekteydi. Oysa aristokrasinin “yönetici 
sınıf” konumunu kolay kolay bırakmaması nedeniyle, 
toprak dağılımı çoğu Yunan kentinde bu “ mekan birliği” 
anlayışına gerçekte uymuyordu: Atina Themistokies’in 
“Pallas’ın Kenti’nI İtalya kadar genişletmek” vaadinin 
peşine düşebilmiş, ayrıca gerçekten tüm Attika toprak- 
lannı birlik, yani “vatandaşların mülkü” altında topla
mıştı. Sparta ise, aristokrasinin mutlak yönetici sınıf 
olarak belirdiği "sözde polis” in dışında, Messeniaiıların 
ve helotların çalıştırıldığı uzak arazileri mülksüzleştirmiş 
bulunuyordu; tüm bunlar, kentin birliği ilkesinin gerçek
te pek geçerli olmadığını, bunun da nedeninin önemli 
ölçüde, aristokratik karakterli toprak mülkiyetinin “ po- 
lis”in, yani çekirdeğin birliğinin dışında, “ poleis” deni
len “belli bir polis’e bağlı” kasabalı ve köylü toplulukla
rın dağınık yerieşkelerinin varlıklarını sürdüklerini gös
termektedir. Polis’in küçük çekirdeğinin çevresinde, tek- 
merkezli daireler tarzında çevreye doğru genişleyen va
tandaş arazileri dağılımı sayesinde kent olarak kabul 
edilen uzamın alanı Atina’da 1000 kilometreye, Sparta’
da ise dönemin getirdiği ticaret olanaklarının son dere
ce arttığı demokrasi dönemi Atinası’nda sayısı yarıriı 
milyona yaklaşan köleler ve methaikos’iar nüfusunu da 
bir başka boyut olarak eklersek, kentin birliğinin ve 
onun siyasal sınırlılığının kendi iç genişleme eğilimi 
karşısında ne kadar büyük bir sürekli tehdit altında bu
lunduğu daha iyi anlaşılabilir.

Atina tarihinde, Solon anayasasından başlayarak de
mokrasinin yetkinleşme dönemine kadar yapılan bütün 
reformların kentin mekanını ve görünümünü toptan ya 
da belli bazı sınırlamalar biçiminde değiştirmeye, topra
ğı, araziyi ve kentin mekansal konfigürasyonunu yeni
den dağıtmaya, iktidar dağılımını daha işlevsel kılmaya 
yöneldikleri anlaşılmaktadır. Solon anayasası, diferan
siyel olarak incelikle (borç bloklarının dağılımı göre) 
bir arazi miktarını soylar arasında yeniden bölüştürmüş, 
Kleisthenes anayasası ise analitik bir coğrafi belgelen
dirme sayesinde phyle sistemini toptan ortadan kaldır
mıştı. Daha önce dört büyük güvence altına alınan üç 
coğrafi ana bölgeye ayrılmıştı: kent çekirdeği, kıyı ve iç 
bölgeler. Demokrasi ile oligarşik düzen arasındaki gidiş 
gelişler bu teritoriyai idari oyunun bir sonucu olarak 
yorumlanabilir; kıyı methaikos’iar ile kent merkezinden

belli bir oranda dışlanan burjuvazinin yerleştikleri, iç 
bölgeler ise, artık devlet mülkiyetinden maden sahibi 
vatandaşların kişisel mülkiyeti altına giren kölelerin yo
ğun biçimde istihdam edildikleri, ve köylülüğün “ kenti 
beslemeye” devam ettiği bölgeler olarak ayrılmıştı.

Kent arazisinin üzerinde yaşayan nüfus (bu konuda 
idari kayıtlar bulunmamaktadır) ise, kısaca özgür ve 
özgür olmayart olarak ikiye ayrılmaktaydı. Nüfusun ikti
darın işlevselliğine ve toprak parçalarının dağılımına, 
miktarına bağlı olarak dağılımının da ardışık dönemler 
boyunca değişmiş oiduğu tahmin edilebilir. Siyaset dü
şünürleri, "ideal bir nüfus tayin etme” düşüncesine 
en az “ ideal devletin erdemleri” kadar büyük bir önem 
atfediyorlardı. Platon Vasa/ar’da (Nomoi) ideal kent nü
fusunun 5040 olduğu, Aristoteles de Ethiki Nikomakhe- 
ia arazi gibi Polis’i tehlikeye düşüreceğini söylemekte
dirler. Perikles’in "vatandaşların ana ve babası vatan
daş olanlardan gelebileceği” yolundaki yasası o dö
nemlerde “demokrasinin gelişmesi” , pleb sınıflarının 
uyanışı İle gerçekleşen vatandaş nüfusunun "tehlikeli” 
bir biçimde artmasına bir cevap olduğu kolayca tahmin 
edilebilir. Demokrasi partisinin savunucuları ve oratör- 
leri açısından "doğrudan demokrasinin” geniş bir nü
fus ve arazi üzerin uygulanamayacağı doğrultusunda 
bir düşünce de geliştirilmişti; ancak demokrasiyi iyi 
bir yönetim biçimi olarak kabul etmeyen geç Atina çağı 
düşünürlerinin de benzeri görüşte olmalarının sorunu 
kaçınılmaz olarak kentin teritoriyalitesine ve mülkiyet 
rejimine dayadığı açıkça tıellidir.

Antik Yunan “ polis” inin tarihsel özgüllüğünün genel 
çerçevesini çıkarmak, siyasal düşünce açısından, onun 
tarihsel akış İçinde bir “ kopuklu” yarattığı momentler 
üzerinde çalışmakla mümkündür. Teritoriyai bir makine, 
idari bir aygıt, ancak aynı zamanda, tarihin o ana kadar 
tanımadığı “özgürlük” ve “sömürü” biçimlerini bir ara
da sunan bir siyasal birim olarak “polis” bir yandan 
emperyal yayılım biçimlerine, “ kent uygarlığının çözül
me döneminde ortaya çıkan” Stoik-Hıristiyan 
“kozmopolitan” egefnenilk biçimine, Yahudi toplumla- 
rındakl "propetik” ve “askeri” “ kurtuluş devleti” biçi
mine, son olarak da doğu despotik krallıklarıyla Mezo
potamya kent devletleri biçimine belirgin bir karşıtlık 
göstermektedir. Kuruluş safhasında “poiis” ln tiran ve 
despotlara hiç ihtiyaç duymamış olduğu şeklinde bir 
sav birçok tarihsel örnek karşısında elbette yanlış olur. 
Ancak “polis” ln varlığını salt “siyasal olan”  bir biçimle 
sınırlandırmayı düşleyen bir düşünce yalnız “ polis” çer
çevesinde çıkmış görünmektedir. Michel Foucault “Si
yaset ve Akıl” (Politics and Reason) başlıklı makalesin
de Yunan siyasal düşüncesini Doğu ve Yahudi-Hıristiyan 
kozmopolit egemenlik doktrininin karşısına çıkarırken 
“siyasef’in tanımlanması açısından son derecede bü
yük önem taşıyan bir dizi karşılaştırmalar yapar: Dinin 
Tanrısına atfedilen görevler arasındaki ayrımlar çarpıcı
dır; Doğu ve Yahudi-Hıristiyan düşüncesi “Antik Kenti” 
tuzla buz eden rakip ya da yeni egemenlik yapılannın 
kurucusu ve taşıyıcısıdır; bu hemen herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçek... Ancak Foucault’ya göre. Yu
nan siyasal düşüncesinin doğu toplumlannın “ pastoral” 
iktidar tematiğinden, halkın tümünden “ sorumlu” kılı
nan, su yolları, teraçalar inşa eden, ordu biçiminde 
toptan devşirerek kurtuluş seferlerine çıkaran Rames- 
ses ya da Musa gibi egemenlerin dayandıktan “gözetici 
ve kurtancı” omniscient ve omnipotent bir "rehber” 
kimliğinden dikkatle uzak durmaya çalıştığı, en azından 
betti bir dönemin Atinası için önemli bir gerçekti. İktida
nn mitolojik tasarlanmasında bile Tanniann toprağa sa
hip oldukları, bu ilk mülkiyetin tannlar ile İnsanlar ara
sındaki ilişkiieri "dolaylı otarak” betirtendiği düşünül
mektedir. Oysa öncesiz ve sonrasız Tanrı, topraktan 
ve yarattıklanndan önce varolduğundan, onlann herşe- 
yinden sorumlu kılınır, onlara beslenebilecekleri toprak, 
yatabilecekleri bannak verir, (gerçekte ise böyte bir te
ma üzerine bir vaad vererek onlan boyun eğişe ayartabi
lir), her an onlardan sorumludur; başlannda durur ve

gözcülük yapar; onun bir an ortadan yok oluşu tüm 
bir kavmin yok oluşu anlamına gelir. Oysa Aristotetes 
Solon’un yasakoyucu olarak konumunu sorgularken 
onun “yasalannı açıklamaktan” kaçarak “ Mısır’a 
gittiğini” belirtir. “Gnorimus” yani “bilinen kişiler” (soy
lular anlamında kullanılıyor) onun “borçlann kaldıniması” 
üzerine koyduğu yasayı “evrensel bir komünizmin” in
şasına doğru atılan bir adım olarak algılamışlar, ancak 
Solon, "kendisini tiran yapabilecek” kadar büyük oldu
ğu düşünülen gücü sayesinde onların eski rejimin yeni
den kurulması yolundaki uğraşlannı etkisizteştirmiştir. 
Ancak burada önemli olan Soion’un ardında bırakıp git
tiği kentin “çobanı tarafından terkedilmiş bir koyun sü
rüsü gibi” dağılıp yokoimamasıdır.

Foucault’nun ortaya attığı temalar daha da iteriye gö- 
türülebilir: Antik Yunan düşüncesinin iktidann çok özel 
bir biçimini, “çobanlıktan” , bireylere teker teker ve ge
niş bir teritoria üzerinde hakim olmaktan çok farklı bir 
biçimini “ bulgulandığı” ve “ kullanmaya çalıştığı” söy
lenebilir. Despotik rejimin pek doğat gelen 
“ borçlandırma” ve “ kendine bağlı kılma” mantığı tarih
te ilk kez (pasif reddediş konumunda bulunan küçük 
kabile rejimi kalıntılan dışında) tartışılabilir bir konuma 
gelmiştir. "İdeal Devlet” tasanmlan, “ kurtuluşçu 
ütopyalara” açılmak zorunda değildir. Böylece, kentin 
siyasal varlığının en ideal biçimde nasıl örgütlenmesi 
gerektiği sorgulanması sözkonusudur. Evrensel bir ah
lak ve boyunduruk yerine ahlakın sorunlaştıniması, si
yasetin ahtaktaştınlması -ve tersi- geçerli kılınabiiir. Gor- 
gias’ta Platon Atina demokrasisinin görünüşteki en 
önemli siyasal sorunlarından birini getirir: Bir "oratör’- 
’un "iyl”yi amaçlaması, kendi davranışını ve sanatını 
ona bakarak düzenlemesi Gorgias’ın savunduğu bir te
madır; ancak sözgelimi Perikles’in Atina emperyalizmi 
için zorunlu olduğunu düşündüğü limanian yapmaya 
inandırmak için göstermek zorunda olduğu btr durum
da, oratorun bilgisinin bir “ mühendis” bilgisine mi yok
sa “ başka bir bilgi alanına” mı açılması gerektiğinin 
çözümlenmesi belirmektedir. Gerçekte, Atina demokra
sisinin işleyişi açısından sorun, oratörün yeteneğininin 
ve retorik yetisinin bir çeşit "mekik diplomasisinin” 
varlığının "akılcı” bir çerçeve içinde yapılıp yapılama
yacağının bilinmesidir. Aristoteles ve "pragmatist” bir 
betimlenmesini sunmaktadır. Ancak bunun "soğuk” ve 
“değer yargılanndan arınmış” bir araçsallık olduğu, di
ğer bir deyişle, "etik” açıdan sorunsaiiaştınimamış bir 
"siyasal” düşünceye ait olduğu da söylenemez. Daha 
önce Sokrates, Gorgias karşısında "insanda bir bilgi 
uyandıran” iknayı, düz ayak yapılmış bir iknadan (buna 
kandırma da diyebiliriz) ayınr, sözkonusu olan, Gorgi- 
as’ta “ oratör-polltlkacı”nın kendisinin “ bilmediği” ko
nular üzerinde başkaianyta “aşık atmak” zorunda oldu
ğudur.

Burada çoğu zaman “sonuçsuzluk içinde eriyip giden 
Sokratik diyaloglann hangi sonuçlara vardıklarının be
lirlenmesi değildir sorun; bu diyalogları olanaklı kılan 
tarihsel zaman ve mekanın özgüiiüğüdür ve bu açıdan 
antik kent, siyasal düşüncenin tarihteki en etkili, en 
derinlikti temalannı üretmiştir. Herşeyi bilmek zorunda 
olan (o ancak bir Tann olabilir, ama o da pek ortalarda 
yoktur) bir siyasal şef anlayışı “ polis”e belki de en 
yabancı gelen öğretidir. Her yeri fetheden, herkese bo
yun eğdiren despot imgesi de bir o kadar yabancıdır. 
Demosthenes ile Isokrates arasında, Perslerden üç ala
bilmek için Philippos’a boyun mu eğileceği, yoksa bu 
barbar kralın kenti ve siyasal kültürünü toptan yok mu 
edeceği üzerine geçen trajik tartışma, İskender’in öç 
alırken tüm doğuyu fethettiği, Yunanlılan herşeyi bilir 
kılma adına terkederek bir Doğu imparatoru olduğu He
lenistik dönemi ta baştan aydınlatmaktaydı. Yunan kon
federasyonunu oluşturan kentler, bu kriz anında geri 
dönmek, kentin siyasal kapalılığını yeniden restore et
mek istedilerse de bu artık tümüyle olanaksızdı.

ULUS BAKER
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içinde “thetes” üzerinde kurulacak egemenlik tüm boyutlan kavramalıydı: Beden üzerinde, ruh 
üzerinde ve soykütüğüne bağlanan varoluş hakikati üzerinde. Aile adı verilen bu oldukça 
geniş toplumsal gruba dinsel bakımdan da üye olan “thetes”, dinsel pratiklere de ancak 
“edilgin” olarak katılıyordu; kült ibadetlerinde bir aile üyesi olarak bulunmak, adına sunular 
yapılmakla birlikte theteslerin “dinsel bir özne” olarak aktif katılımı reddediliyordu. Onunla 
“hane tanrısı” arasında mutlak bir uçurum vardı. Aile’nin tüm diğer bireylerinin bulunmadığı, 
hatta yok olduklan durumlarda bile, üyesi olduğu bu aileyi sürdürecek meşaleyi 
devralamıyordu. Çünkü bu din onun mülkü, “kanbağı” ve “atalar kültü” dolayımından 
geçmemişti. Zaman içersinde ticaret ve meta üretiminin yoğunlaşması ve genişlemesiyle, 
üretimin en önemli kaynağını oluşturan toprak mülkiyetinin yapısı, önemli ve devrimci bir 
değişikliğe uğradı, thetesler giderek pelates gibi adlarla anılan “yanaşma”lara, kiracı statüsüyle 
de olsa fiili toprak sahiplerine dönüştüler. Diğer yandan, mirasın tümüyle en büyük erkek 
kardeşe kalma kuralı da değişik biçimlerde çiğnenmeye başladı. Aslında mülk sahibine belli 
bir kısım mirası ortanca ve küçük çocuklarına da dağıtma hakkı, sınırlı bazı koşullarla 
hemen her zaman verilmişti. Ancak toprak mülkiyeti, ailenin veya soyun sürekliliğinin temeli 
olan dinsel kisvesinden yavaş yavaş arınarak meta ilişkilerinin egemenliği altına girmeye 
başladıktan sonra, büyük oğul dışındakileri dışlayan kural da yaptınm gücünün önemli bir 
kısmını kaybetti. Her kuşakta soyu temsil eden ortanca ve küçük kardeşlerin de mirastan pay 
alması, Attika’dan Sicilya’ya, İyonya’dan Kyrene’ye bütün Yunan dünyasını kökünden sarsan, 
ancak oifeoslann küçük moleküler yapısı içinde olup biten bir dönüşümü başlattı: Aristokrat 
enflasyonu. Büyük çocuklann yanında ortanca ve küçük çocuklar, mirastan pay alamamaları
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“ Demokrasi gelince, l(adın ortadan l<ayboiur, eve 
kapatıiır.”  Bu hiciv kokan sözler büyük oranda 
abartma payı taşısa da, aslında babasoylu Yunan 
toplumundaki demokrasi içinde kadının konumunu 
özetlemektedir... Hemen her şeyin erkeklere göre 
belirlendiği, yurttaşlığın tanımı olan zoon politikon 
vasfının kadınlara tanınmadığı, dişilerin bir tür köle 
gibi muamele gördüğü bu dünyada kadınlann misar 
hakkı da yoktu. fMras hakkı birçok yerde tartışılmış, 
fakat genellikle kadınların mirastan yoksun bırakılması 
yeğlenmişti. Örneğin, Demosthenes Peri Boeotia'da 
mahkeme önünde kendisini savunurken, kızkardeşinin 
miras hakkının bir erkek kardeşin bulunduğu yerde 
toptan lağvedilmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Babası 
mülkünün yalnızca yedide birini kızına drahoma olarak 
ayırmıştır. Bütün bunlardan Atina hukukunda, kıza 
verilecek çeyizin baba mirasının çok küçük bir kısmını 
oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kızın miras hakkından bu 
kadar net bir biçimde yoksun bırakılması her ne 
kadar Antik Yunan toplumunun ve özel olarak Atina 
miras hukukunun temel ilkeleri adını verebileceğimiz 
dinsel ve katı kurallan yansıtıyorsa da, bu hukukun 
kesinlikten ve mutlak yaptınm gücünden fiilen uzak 
bulunabildiği durumlar vardı. Bir anlamda, durumu 
yumuşatacak bir “ hukuksal strateji" geliştirilmiş 
gibidir: Bazı yorumcular tarafından “babasoylu" 
hukukla daha önceki dönemlerde geçerli olduğu 
varsayılan “ anasoyiu hukuk" arasında bir çatışmanın 
ifadesi olarak ele alınan bu “strateji” , dolaylı bir 
yoldan da olsa, kız çocuğunu miras hakkından 
yoksun bırakmamak sonucunu doğuruyordu. Atina'da 
yürürlüğe konulmuş bir yasa, aynı anneden dünyaya
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gelmemiş oima şartıyia, babanın ölümünden sonra 
kar} bağı olan erkek ve kızkardeşin evlenmeleri 
zorunluluğunu getiriyor, başka bir deyişle kısmi incest/ 
teşvik ediyordu. Örneğin yukarıda taptıktan tanrı 
Dionysios'a bir tavşan sunarken görülen BacchaeVn 
çeşitli taşkınlıktan ve cinnet hallerini de içeren 
kutlamalarında kimi yorumcular, bir zamanlann 
“anaerkil" töresinin kalıntılarını tesbit etmişlerdir. Gerçi 
klasik dünyanın insanı polisYe kimliksizleştirdiklerinden 
farklı türden kadınlar da tanıyordu. Solda Trakya 
“barbar”larının, erkeklerle birlikte ata binen, “ ayı 
gökten yere indirebilen “ cadı” larmdan birini temsil 
eden bir muska.

durumunda çözümü başka mülk sahibi ailelerin yanma “evladık” statüsünde girmekte bulanlar, 
şehri yönetmekle yükümlü aristokrasinin saflannı şişirdiler. Bağımlı sınıfın, köylülerin ve 
özellikle kölelerin de sayısı, bu ölçüde artmaya, borç bağıyla tutulan “yanaşma”lann, thetes ve 
pelates’in  bağımhhklan, dolayısıyla “rejim karşıdıklan” gittikçe büyümeye başladı. Roma’nın 
Yunanistan’dan daha erken bir zamanda ve daha barışçıl ve sarsıntısız bir tarzda mülkün 
kardeşler arasmda bölünebilmesi kuralını getirmesine karşılık (bkz. İmparatorluklarda Sınıf 
Mücadeleleri), süreç Yunan dünyasında daha sancılı oldu: Erakleos, Istros ve Marsilya gibi 
kolonilerde paylaşım kuralı ancak küçüklerin silaha sanlmalanyla gerçekleşti. Sonuçta, Atina’da 
Solon dönemi yasalarının bile büyük kardeşe sınırlı bir öncelik vermeye devam etmesine 
rağmen, Korinthos’ta bölünmezlik yasası üzerinde daha uzun bir süre direnilmesine rağmen, 
aristokrat ailelerin bütün üyeleri kamu görevlerine ve aristokratlara özgü kurumlara dahil olma 
hakkı kazandılar: Yöneticilerin sayısı bir anda birkaç yüz kişiden beşyüz altıyüz kişiye fırladı. 
Asıl önemlisi, yeni aristokratlan oluşturan bu ortanca ve küçük kardeşlerin, soyun 
sürekliliğine ve mülküne sadakatlerinin daha kısmî olmasıydı; bu onlan ister istemez, toprakla 
ilişkileri soy kültü tarafından teminat altına alınmamış kiracı çiftx;ilerin varlık anlayışına 
yaklaştınyordu.

Dünya Egemenliği ve Persler

M.Ö. 6. yüzyıl o zamana kadar paralel dinamiklerin etkisi altında bir şehirleşme yaşamış, 
benzer evrelerden geçerek benzer siyasal yapılara ulaşmış olan İyonya ve Yunan Yanmadası 
(Hellas) şehirlerinin tarihlerinde kısmî bir aynşmanm başladığı dönem oldu. İyonya şehirleri 
tarihlerinin başından beri, kendi doğulan, özellikle de Lidya ile etkileşim içersinde olmuşlardı. 
Ancak yüzyıl ortasında ufuklanna giren Perslerle birlikte bu ilişkinin niteliği değişti; M.Ö. 
546’da Doğu’dan kopup gelen Pers hükümdan Daravvayuş (Darius) Lidya’nm siyasal merkezi 
Sardes’i ele geçirerek, bütün İyonya’yı Ortadoğu’da o zamana kadar, kurulmuş en büyük 
imparatorluk olan Pers İmparatorluğu’na kattı.

Medler ve Persler tarih-öncesi çağlarda Hazar denizi kuzeyinden gelen Hint-Avrupa 
kavimlerinin bugünkü İran’a yerleşen kollanndan biridir. Ortadoğu’ya atı getiren bu kavimler 
M.Ö. 200 0 ’lerden itibaren kendilerini Arî diye adlandıran bu İran kabileleri Batı’ya doğru 
hareketlenerek Doğu Mezopotamya ve Kaide ovalanna yayıldılar. Persler M.Ö. 7. yüzyılda, 
Babil’le birlikte yeni Asur Krallığı’na son vermiş olan ve bugünkü Kürtçenin atası olduğu 
tahmin edilen Medlerin siyasal hakimiyetinde yaşıyorlardı. Ancak M.Ö. 550-549 yıllannda 
savaşçı bir kabileler federasyonu şeklinde yaşayan Pers kabilelerinin kralı IL Kyros, Medler 
arasmdaki bölünmelerden de yararlanarak Medya Krallığına son verdi. Bunun ardından hızla 
Batı Anadolu’ya doğru yayılan Persler M.Ö. 546’da Sardes’i ele geçirdiklerinde Anadolu 
Yanmadasınm büyük bir bölümü kontrolleri aluna girmişti bile. Ötedenberi ismen Lidya 
krallığına bağlı olmakla vergi ödemeyen İyonya şehirleri, bu ilişkinin sürmesini beklediklerini 
elçilerle Kyros’a bildirdiler. Bunu bir isyan olarak yorumlayan Pers İmparatoru Fokaea (Foça), 
Knidos ve Magnesia’yı (Manisa) fethetti ve vergiye bağladı. Diğer şehirlerin istila edilmesine 
gerek kalmadı; tâbîyeti ve vergilendirilmeyi kendiliklerinden kabul ettiler. Bu zaferleri M.Ö 
5 39 ’da Babil’in, M.Ö. 525’te ise Mısır’ın fethi izledi. Böylelikle bronz çağının üç büyük kültür 
bölgesi, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu ilk kez tek bir imparatorluğun bünyesinde 
birleştirilmiş oluyordu. Perslerin bu asken başanmn berisinde yatan unsurlardan biri, Perslerin 
hayvancı, göçebe ve savaşçı bir hayat tarzının şekillendirdiği törelerini, geçmişteki Asur, Hitit, 
Mitanni gibi istilacı kavimlere kıyasla daha uzun süre koruyabilmiş olmalanydı. Her ne kadar 
Persler Arîlerin Hindistan’a giden kolu kadar katı ve kapalı bir kast oluşturmadıysalar da, 
kendilerini yönettikleri halklardan ayn tutmaya büyük bir özen gösterirlerdi. Asurlar’da olduğu 
gibi, seçkinlerin oğullan özel okullarda son derecede yoğun ancak tamamen sözlü olarak 
verilen bir eğitimden geçerlerdi. Pers imparatorlanndan en ünlüsü Darius okuma yazma 
bilmemekle övünürdü. Bu dönemde Pers yöneticilerinin kendi aralannda ve tebalanyla 
kurduğu devlet aygıtını oluşturan ilişkilerin hiyerarşik niteliği, bu hiyerarşinin katılığı, 
kullanılan cezalann şiddeti hakkındaki • Yunanlılann özellikle de Herodotos’un gözlemleri, daha 
sonra ‘doğu despotizmi’ adı altmda Batı kültürünün önyargı ve teoriler dağarcığında yerini 
alacak olan bir devlet tiplemesi için geniş bir malzeme sağladı. Pers imparatorlanna haraç 
vermeye gelen satrap’lar (eyalet yöneticileri) imparatorun önünde secdeye kapanmak 
zorundaydılar. İmparatorun önünde kazara da olsa halıya basan herhangi birinin hemen başı 
uçuruluyordu. Satrap’h n n  faaliyetleri “krahn gözü” diye anılan istihbarat memurlan tarafından 
sürekli olarak denedenirdi. Ancak politik alanın böylesine askerî bir disiplin çerçevesi 
içersinde şekillenmiş olmasından hareketle, Herodotos’un ve daha sonraki gözlemcilerin ulaştığı 
yargılar, devletin toplum üzerindeki denetiminin ne kadar gevşek olduğunun gözden 
kaçırılmasına yol açıyordu.

Pers İmparatorluğu’nda devlet aygıtının gündelik hayat üzerindeki etkisi sözgelimi Asur’a,
Babil’e ve hatta Mısır’a kıyasla çok daha az hissediliyordu. Perslerle birlikte tarihte ilk kez, 
kendini kalıcılaştıran bir askerî/siyasî iktidar yönetilenlere yeni bir ibadet tarzı dayatmıyordu. 
Perslerin egemenlikleri altma aldıklan cemaatlerden yegâne talebi, İmparator’un cemaaderin 
kendi tannlan tarafından da kutsanmış olduğunu kabul etmeleriydi. Perslerin dinî konulara ve 
farklı törelere gösterdiği hoşgörüyü Herodotos bile teslim etmek zorunda kalır. “Dariûs Pers 
kralıyken, sarayda bulunan Yunanlılan çağırdı ve ne karşılığında atalannın ölülerini
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G tfx e llflr, CinseHik, Erdem: 
Eski Y unan 'da  
Ev ve Göigesi

Ailenin kutsallığı çoğu kabile toplumunun temel ör
gütlenme biçimini garanti altına alan bir manevi düze
nektir. İlkel toplumlann örgütlenme ve yapılanmalarının 
İncelenmesinde soy bağları ve bunların çevresinde örül
müş toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkiler anahtar 
bir rol o< ıar. Bugünkü anlamıyla ailenin ortaya çıkışı 
da; özel mülkiyetin doğuşuna ve akrabalık-hısımlık iliş
kileri İçinde doğrudan tanımlanamayan çevresel ya da 
kabile dışı ilişkilerin gelişmesine (karşılıklılık, mübadele 
ve kölelik sistemleri) bağlanır. Başlangıçta tüm soy, 
ölmüş atalardan en uzak hısımlara ve klanlara kadar 
“aile" kavramının içinde ele alınabilirken artık hane 
(household), soy bağlarından ayrılarak özerkliğe kavuş
muş durumdadır. Yine de, aileyi sınırlandırmak amacıy
la, uçsuz bucaksız soy bağlarıyla uğraşmayı bir kenara 
bırakan antropologların temel başvuru noktası, “aynı 
kaptan yemek yiyen İnsanlar” ile tanımlanan “ hane” , 
kabile toplumlannın temel “ territoriyal” birimi olarak 
görülemez. Bu birim, aile bile değildir; daha çok tüm 
kabilenin ortak bedeni; klanın, bireylerin, tasnif edilmiş 
varlıkların toprağa -bu en büyük, en geniş gövdeye- 
eklemlenerek oluşturduğu bütün... Ama akrabalık ve 
aile İlişkilerinin yapıları, ilişkilerden önce varolan “ bi
çimsel/zihinsel" varlıklar değildir. Nesnelerin, kolektivl- 
tenln içinde reel olarak bulunan bu yapılar, toplumsal 
üretimde başat bir rol oynasa da, ana-baba-çocuk ve 
kablle-alle ilişkilerini önceleyen çok daha “asli” bir ko
lektif bağlantılar örüntüsünün varlığından söz edilebi
lir... Antik Yunan’da toplumun ya da kentin merkezinde 
İndirgenemez bir toplumsal birim olarak yer alan “aile 
ocağı”, arkaik aile düzeninin dinsel ve kültürel özellikle
rini yansıtıyordu; üstelik çoğu HInt-Avrupa toplumunun 
geleneksel olarak paylaştığı önemli bir atalar ve ölüler 
kültüyle iç içeydi. Bu nedenle, Antik Yunan’da ‘akraba
lık yapıları’ndan, ya da aileden söz etmek, doğrudan 
dine, mitolojiye, siyasete... yönelmek demektir.

Ölüler kültü, ruhun gömüldükten sonra yaşadığına 
dair yaygın inanca dayanır: Arkeologlarca bulunan ve ölü
nün, hiçbir zaman vazgeçemeyeceği değerli veya günlük 
eşyalarıyla birlikte gömülü olduğu mezarlann sayısı binle
ri aşmıştır. Çoğu kez, efendilerine öte dünyada hizmet 
etebllmek için onlarla birlikte ölmek zorunda bırakılan köle 
ve hizmetçiler de bu eşyalara eklenirdi... Aile, ölmeyen 
bir canın sürekli koruyucusu olarak yaşamını sürdür
mek zorundaydı; mezarlık ailenin oturduğu, kutsal ate
şin hiç sönmeden yandığı hanenin (oikos; yani ocak) 
hemen yanıbaşındaydı.

Ancak, Latinlerce, Helenlerce, Etrüsklerce, Hlntlller- 
ce... de yaşatılan ölüler kültü, kan bağına dayanan ve 
ölenlerin tannsallaştığı bir din haline gelirken; Eski Yu
nan demokrasisi, dini kentin sınırları dışında tutmayı 
yeğlemişti. Ne kadar önemli olursa olsun, kimse öldük
ten sonra tanrısallaşmazdı, bu türden tanrılar, zoon poli- 
tikos karşısında tıpkı kadınların konumundaydılar; oi- 
kos’un geniş sınırlan İçinde tutsak...

ZOON OİKONEA

Homeros’un metinlerinde kadın güzelliği ve büyüleyi
ciliği sık sık övülür; Hesiodos İse kadını, tanniann er
keklere verdiği bir ceza olarak görür: “ Kendini bir kadı
na teslim eden, hırsızlara teslim etmiştir.” Şiirin çerçe
vesini oldukça aşan bu karşıt tutumlar, kadının Yunan 
toplumundaki yerinin sorgulanması için bir başlangıç 
oluşturabilir mİ? Homeros’un kadınlan “ev yaratıklan”- 
dır, ama kadınlann şimdiki anlamıyla ‘eve kapatıldığını’ 
göstermez bu. Tersine, ev açılarak her yere yayılmış

gibidir Eski Yunan’da: Oikos, toplumun temel yaşam 
alanı, ataların ve soyun devamının simgesidlj ;̂ mezarlık 
ile yaşayanın birliği.

Yunan toplumsal düzeninin en önemli dayanakların
dan olan ev yasaları (oikos nomoi; yani ekonomi), çok 
eski çağlara ait dinsel kılıklı katı evlilik ve birleşme 
kurallanndan izler taşır: Kadınların yaşadığı yerler, er- 
keklerinklnden kesin olarak ayrılmıştır. Gerdek odası 
kutsaldır kutsal olmasına; ama erkeğindir, paylaşılmaz; 
erkek İstediği zaman oraya metresini ya da dostunu 
getirebilir çünkü. Yedi yaşına basan çocuklar kadından 
ayrılarak ayn bir odaya, erkeğin yanına yerleştirilir. Kız- 
lann odaları iç avluya bakar, erkeklerinki dışarıya... Oi
kos nomos, karşılıklı bağlayıcı bir yasalar bütünü olarak 
ev içinde erkeğin egemenliğini tanımlarken; dışandaki 
kadına, eş-dost ziyaretine giden, şehri ve sokakları ar
şınlayan kadına karşı tümüyle kayıtsız kalır. Erkek zoon 
politikon’dur, kadınsa zoon oikonea (ev hayvanı). Kadı
nın ev dışındaki serbestliği, bu kayıtsızlık tavrına dayalı
dır ve onunla sınırlıdır. Özgürlüğü, kadının ‘politik 
hayvan’ olabilmesine yetmez. ‘Özgür’ değildir yani.

Babasoylu Yunan toplumunda, evlenen kızın “kendi 
aile ocağını” ve “ baba kültünü” terketmesi, doğrudan 
doğruya bu külte bağlanan miras hakkından tümüyle 
yoksun kalmasına yol açıyordu. Evlendikten sonra sa
dece kocasının atalarına sunularda bulunabiliyordu. Bu 
temel “ patrlmoniyal” mekanizma, bazı ufak değişiklik
lerle Hint Manu yasalarında. Antik Yunanistan’da ve 
Roma’da da geçerliydi.

Miras ve mülkiyet hukuku alanında bilinenler, yasa 
metinlerinden çok Attikalı oratörlerin mahkeme konuş
malarına dayanır. Kız çocuğunun -hele bir erkek kardeşi 
varsa- miras hakkından net bir biçimde yoksun bırakıl
ması, her ne kadar Antik Yunan toplumunun, ve özel 
olarak Atina miras hukukunun ‘temel İlkelerini’ oluştu
ran dinsel katı kurallar üzerinde duruyor gibi görünse 
de, bu hukukun çoğu kez kesinlikten ve mutlak yaptınm 
gücünden fiilen uzak olduğu açıktır. Hemen her zaman 
durumu yumuşatacak “hukuksal bir strateji”nin gelişti
rilmesi mümkün gibidir: Bazı yorumcular tarahndan 
“babasoylu” hukukla daha önceki dönemlerde geçerli 
olduğu varsayılan “anasoyiu hukuk” arasında bir çatış
manın dışavurumu olarak ele alınan bu “stratejl” ler, 
kızı miras hakkından dolaylı da olsa yoksun bırakmamak 
hedefini gütmekteydi. Örneğin, Atina’da yürürlüğe ko
nulmuş bir yasa, aynı anneden dünyaya gelmemiş olma 
şartıyla, babanın ölümünden sonra kan bağı olan erkek 
ve kızkardeşin evlenmelerini zorunlu kılıyordu. Miras 
hukukundaki bu ilginç örnek, ensest gibi -en azından 
bizim için- “evrensel” olan bir yasağı umursamayan 
ve kent ortamında toplumsal ve hukuksal stratejiler ta
rafından sürekli olarak yeniden üretilip geçerli kılınan 
Antik Yunan yasalarının, bizim dünyamızın yasalarına 
hiç benzemediğini, daha doğrusu bildiğimiz anlamda 
‘yasa’ olmadıklannı ortaya koyuyor.

TA AFRODİSİA

”Haz için hafif meşrep kadınlarımız ve fahişelerlmlz 
var, günlük bakımımız için metreslerimiz; soyumuzun 
yasallığı İçin de yuvamızın sadık bekçisi kanlanmız.” 
Demosthenes’e ait olduğu sanılan bu sözler. Eski Yu
nan’da kadınlara düşen rol ve görevleri özetliyor gibidir.

Evli kadın, tek eşlidir, soy çizgisinin bozulmaması 
için kocasına sadakatle bağlanmalı, evin yönetiminin 
üstesinden gelebilmelidir: Cinsel hazlar evlilik ilişkisinin 
dışına taşınmıştır. Cinsellik? İlkin, Eski Yunan’da bizim 
kavramlaştırdığımız şekliyle bir “ cinselliğin” de 
“cinsellik” diye bir terimin de var olmadığını söylemek 
gerekir. Bugün, haz, ten, ilişki, cinsel birleşme... diye 
adlandırdığımız şeyleri Yunanlıların “Ta Afrodisia” sıfa
tı altında toplamaları da, anlayışların ne denli farklı oldu
ğuna kanıttır.

Eski Yunancada çoğul, “nötr” ve bol yan-anlamlara 
sahip olan “Ta afrodisia” , aşka ilişkin jestleri, nesnele
ri, baştan çıkartma edimlerini, giyim kuşamı ve aşkın 
kendisini belirlemekteydi; gündelik kullanımı da giderek 
bayağılaştınimış, nötralize edilmişti. Oysa mitolojik kö
kenlere, yani Afrodit’In güzelim gövdesine, ıslak ve şeh
vetli tenine, süründüğü sihirli kokularla kahraman dell- 
kanlılan büyüleyen ılık nefesine kuvvetli -ve tutkulu- 
çağrışımlar yapmaktan geri durmuyor, Yunan aşk nes
neleri ve eylemlerine onun damgasını vuruyordu... An
cak, özgülleştirilmiş bir anlamda “ta afrodisia” doğru
dan cinsel edime, ve genel olarak cinselliğe ilişkin dav
ranış kurallannm bütününe de gönderme yapmaktaydı. 
Örneğin, eşleşme ve çiftleşme İle İlişkinin “aktlf- 
pasifllğlnl” gösteren afrodisiazein/afrodislazesthai.

Cinselliğin, yasaklama ve sansürden çok bir konuş
ma, kurulmasına ve paylaşılmasına gayret edilen bir 
söylem, en önemlisi bir İtiraf İçinde İfade edildiğini orta
ya koyan Michel Foucault, “ Hazlarm kullanımı”nda bu 
görüşünü bambaşka bir çağda temellendirir: Antik Yu
nan’dan bu yana cinsellik bir baskı, sansür, ya da dışla
ma nesnesi olmaktan çok; bir sorgulama, öz benlik 
ve sağlık üzerine kaygılanma ve uğraşlar yığınının nes
nesi haline gelmiştir. Kısacası, Foucault’ya göre cinsel
lik “ bir bastırma ve geri itmenin değil, bir 
sorunlaştırmanın” nesnesidir. Cinsellik, Yunan etiği açı
sından “ nesnel yasalar” ın bir programı uyannca değil, 
“öznenin edimleri” alanında geçerliydi, ve bu bağlamda 
sorunlaştırılmaktaydı: “Ta afrodisia”dan söz etmek an
cak birinci tekil şahısta mümkündü. Antik Kent 
“ bireyciliğinin” temelinde, cinselliği de kapsayan çok 
daha geniş bir perspektif içinde “bios biotos” sorusu 
yer alıyordu: “ Nasıl yaşamalı?”
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M.Ö. 5. yüzyıldan kalma bir vazodan alınan bu 
ayrıntı, iki erkek arasındaki -Eski Yunan yapıtlarında 
hiç de yabancısı olmadığımız- yakın bir dostluğu 
resmediyor. Şarap testisine ve sarhoşluk İçinde 
olduklan izlenimini veren tavırlarına bakılırsa, Platon’un 
ünlü Şölen'me benzer bir eğlentiden geliyor olabilirler. 
Her ikisi de, yalın çizgilerle, gövdelerinin estetiği ön 
plana çıkarılarak neredeyse geometrik bir şekilde 
çizilmiş.

Ölümden sonra hayat, tanrılara karşı sorumluluklar 
vb. etik sorunlar Yunan düşüncesinde hemen hemen 
hiç önemli bir yer tutmuyordu; cinsel davranışları bütün 
olarak düzenleyen herhangi bir kutsal yasaya, inanışa 
sahip olmayan, cinsel yasaklarla ilgili herhangi bir ku
rum ya da ahlak da geliştirmemiş Yunanlılar için, cinsel
lik üzerine düşünmek, bir varoluş estetiğinin, İktidara 
giden bir özgürlüğe ulaşma yönteminin parçasıydı. (Ta
bii, bu, nüfusun en küçük kesimini oluşturan yetişkin, 
erkek ve özgür yurttaşlar İçin geçerli.) "Erdemli olmak, 
hayattan haz almak için nasıl yaşamalıyımV’Bir varlık 
estetiği yaratmaya yönelik bu soruyu soran Yunanlı için, 
cinselliğin kendisi o kadar da büyük bir dert değildi 
-çünkü yoktu böyle bir şey... Foucault’nun da belirttiği 
gibi. Eski Yunan etiğinde gıda rejimi, cinsellikten çok 
daha önemli bir yer tutuyordu. Antik Yunan’da bir "cin
sellik biiimi’’nln ortaya çıkmasını engelleyen, cinselliğin 
bireysel yaşama ilişkin bir sorun olmasıydı belki de. 
Bu tür bir sorunlaştırma, her şeyden önce Kraft-EbIng’In 
XIX. yüzyılda yarattığı "scientia sexualis’’ten, hele hele 
cinselliğin psikopatolojlkleştirilmeslnden çok uzaklara 
düşer. Oedipus, Yunanlılardan çok, bize özgü bir tra
gedyadır: Bizim, sınıflandırıcı bir bilimin gündemine ge
lebilecek bir “saf bilgi nesnesi” olarak örgütlenmiş nes
ne cinselliği anlayışımıza karşıt olarak, YunanlılarınkI 
bir "deneyim cinselliğiydi’’ Foucault’ya göre. Bu dene

yim İse, birbirlerinden ayrılmadan, özellikle "etik’’in ay
rı bir somutlaştınimasını içermeden, doğrudan, ve ay
rımsız olarak yürütülen çok farklı alanlara yayılıyordu. 
Araştırmalarını öncelikle “ nasihat verici” metinlerle sı
nırlandırarak, bu alanlar arasında ayrım yapılabilmesini 
ve cinsel pratiğin kendine özgü kimliğinin belirlenmesi
ni sağlamaya çalışan Foucault, “ ta afrodlsia”nm çö
zümlenmesi için dört farklı düzlem önerir: Benliğe iliş
kin pratiklerin bir “etiği” ; beden ve sağlığa ilişkin bir 
“ dietetik” (perhiz bilgisi); ev ve aile yaşamına ilişkin 
bir “ekonomi” (oikonomia); ve son olarak da oğlanlara 
yönelik sevgiye ve hakikate ilişkin bir “erotik” . Esteti
ğin ve erotiğin erkekler üzerinde yoğunlaşması, gerçek 
aşkın oğlanlara bağlanma yoluyla elde edilebilmesi. Es
ki Yunan’da, eşcinselliğin hoş görüldüğü özgür bir cin
sel etik var oiduğu sanısı uyandırabilir. Oysa herşeyden 
önce, bizim ‘ölçülerimizle’ biseksüei olan ‘normal’ bir 
Yunanlının kafasında, eşcinsellik diye ayrı bir kategori 
yer edebilir miydi? Oğlanlara duyulan aşk. Eski Yunan’- 
ın erkeklerden oluşan, erkeklerle sınırlı mozaiği içinde, 
bizim dünyamızdaki kadar sorun yaratabilir miydi?

Hayır. Ama bu, Eski Yunan’ın bir ‘seks cenneti’ oldu
ğu anlamına gelmez: "İnsan cinselliğini nasıl yaşama
lı?” sorusuna paralel olarak eşcinsellik üzerinde odak
lanan geniş edebiyat, oğlancılığın yaygınlığı kadar, ‘prob
lemli niteliğini’ de ortaya koyar. Eşcinselliğin yanısıra. 
Yunan ahlak doktrinlerinin üzerinde durduğu en önemii 
sorun, hazlann yaşanmasındaki ölçülülüktür.

SOFROSYNE

Tek tanrılı dinlerin, özellikle de Hıristiyanlığın “ tene 
ilişkin hazlar” konusunda ne denli ketum davrandığı 
düşünüldüğünde. Yunanlıların cinsellik nesnelerini eş- 
düzeyde bir sorgulamanın nesnesi olarak almalarına 
rağmen ta afrodisia’yı "kötü” görmemeleri, aksine, ken
tin ve uygarlığın sürekliliğini sağlayacak bir zorunluluk 
olarak algılamaları, çok önemli bir farktır.

Elbette Yunanlıların Hıristiyan ahlak doktrincilerinden 
farklı olarak “cinselliği” ve ona bağlı her türlü hazzı 
“kötülük” olarak görmemeleri, onlann serbest dolaşı
mına kolayca izin verdikleri, bu dolaşımı olumladıkiarı 
anlamına gelmez. Ta afrodisia’ya İlişkin ben etiği sorun- 
laştırmaları daha çok “ hazlann kullanımı” ve bu temel
de “ölçülülük arayışı” düzleminde gündeme getiriliyor
du. Ve belki de Epikurosçu hedonistik felsefenin temel
lerinde yatan “ölçülülük” (sofrosyne) öğretisi de buy
du. Ölçülülük, Yunan düşüncesinin dereceler ve sınırlar 
öğretisine bağlı olarak hazlann kullanımına da uygulan
mış, özellikle Aristotelesçi ve Epikurosçu öğretiler tara
fından sorun edilmişti: Sorun, cinsel hazlann kendi içle
rinde İyi ya da kötü olmalan değil, ne şekilde kullanılma- 
lannın iyi, yani ölçülü olduğuydu. Toplumsal açıdan 
hazlar gerekli olduğu için; aşırıya kaçmış cinsel hazlar 
kadar, hazdan kaçınma da kötüydü. Arzulannın ya efen
disi olabilirdi İnsan, ya da kölesi.

Bu bakış tarzı, cinselliği, cinsel yaşamını yürüten bi
rey açısından bir çok alanda çeşitlendirmekteydi. Önce, 
hazlan gerektiği gibi kullanmak üzere icat edilmiş olan 
ve Yunan hekimlerinin, Asklepios ve Hippokrates’in üze
rinde sık sık durdukları kullanım teknikleri söz konusuy
du: Cinsel edimlerin ne vakit, hangi yol yordamlar izle
nerek ve “ kimlerle” yapılması gerektiğine dair Fouca
ult’nun önümüze sürdüğü hatın sayılır bir belge yığını, 
cinselliğin doğrudan doğruya toplumsal ilişkilere de bağ
landığını ortaya koyuyor: Cinselliğin ve haz kullanımının 
büyük bir ölçüde “fayda” esasına bağlanmış olması, 
pragmatik bir mantığın egemenliğini gerektiriyordu. Cin
sel hazlar kullanım değerine sahipti, öte yandan bireyin 
topiumsai statüsüne de eklemlenebiliyordu. Foucault’
nun örnek olarak verdiği bir Artemldoros rüya yorumu, 
rüyadaki cinsel İlişkiyi -ensest biçiminde gerçekleştiği 
halde- statü ve sınıfsal konum açısından açıklar: Rüya
sında annesiyle cinsel ilişkide bulunan kişi, toplum için

de yüksek görevlerde bulunmaya adaydır, çünkü anne
nin kent anlamına geldiği besbeiiidlrl Cinselliğin tartışıl- 
masında ben'e İHşkin olarak kent ve sivil yaşamla ilgili 
eğretilemelerin kullanımı (İsyan ve iç savaş gibi) ölçülü
lüğün ne tür bir zeminde oturmakta olduğunu gösterir. 
Bu, her şeyden önce bireysel bir zemindi: platonik eğre
tilemelerde beden ve parçalan, İnsanın kendi bedeniyle 
ilişkisi, ve bu ilişkinin rasyonel kullanımı sorunlannı 
tartışma alanına sokmaktaydı. Yunan mitolojisi, "aşk 
nesnelerinin bolluğunu” barındıran en önemli tasanm 
alanıydı. Ayartma tannçası Afrodit belki de insan edim
lerinin, özelde “komik” olanlannın büyük bir çoğunlu
ğunu gölgesi altında topluyordu. Gündelik yaşamda ero
tik nesne dolaşımının ne ölçüde yerleşmiş bulunduğunu 
ise bugün bilemiyoruz...

CİNSELLİK VE BEN

Eski Yunan’da cinsel edimlere dair sorunlar, büyük 
bir çoğunlukla toplumsal konum ve statü ile ilintiliydi: 
Örneğin, erkekler arasındaki İlişkilerde temel mesele, 
aktiflik ve pasiflik, içine girme ile girilme (erastes/eru- 
menos) karşıtlıklanndan kaynaklanıyordu. Dostluk kar
şılıklıdır ama, oğlanlarla cinsel ilişki karşılıklı ve simetrik 
olamaz: Bu asimetri, herşeyden önce kişilerin yaş ve 
toplumsal statüsüne bağlıdır. Marcus Aurelius’un "ben
liğin benlik tarafından inşa edilmesi” olarak düşündüğü 
Stoacı "parenethika” , meşru eş’e yönelik ilişki biçimi
ni, gittikçe daha belirgin bir biçimde “sadakate” ve 
öncelikle “ l>ekaret”ln değerli kılınmasına yöneltme he
defini güdüyordu. Bunun, Eski Yunan’da yeni bir “aile” 
rejiminin doğuşunu haber veren toplumsal bir değişme 
olduğu kabul edilebilir. Oğlanlara, fahişeiere, ya da met
rese duyulan “çoğul aşklar” giderek “zevk alma” eti
ğinden kopanlarak "sıradanlaştılar” . Eski Yunan’ın es
tetik ve erdemle bezeli dünyasında sıradanlaşma, hazla
nn çözülerek yok olması demekti.

Aristoteles, Hıristiyanlığın doğuşundan beşyüz yıl ka
dar önce, Nikomakhos’a Etik’te “ hazlar kadar, haz geti
ren şeylerden de kaçınmak gerekir” derken, o büyük 
‘filozof’ yetkesiyle “Daha az hata yapmamız, halklann 
yöneticileri gibi, Helene’den ve orta malı Afrodit’ten 
uzaklaştığımız, kendimizi kurtardığımız ölçüde 
mümkündür” yargısını verebilmişti.

Benlik üzerinde “ haziarla kendini kapıp koyverme- 
den”, “ölçülülük” aracılığıyla sağlanacak denetim, Aris
toteles'ten Stoacılara, oradan da bambaşka bir ahlaki 
yaptınmlar düzeni çerçevesinde Hıristiyanlığa doğru ev- 
rllirken; "zevk ve hazlann” dışlandığı, hazlar düzeninin 
giderek yozlaştığı, bayağılaştığı bir toplumsal dönüşümle 
karşılaşıyoruz. Antik Yunan ‘‘cinselliği” , büyük ‘ensest’ 
yasağının ya da Oedipus hadımlaştırma korkusunun de
netlediği bir yasaklama içinde değil, “cinselliği” çok 
daha geniş bir çerçevede ele alan bir “sorgulama”nın 
ürünüydü. Bu “sorgu” , giderek sistematikleşen bu “so- 
runlaştırma” , “nasıl yaşamalı” sorununun genel çerçe
vesi içinde yer alıyordu ve sadece cinselliğe değil, “haz 
alınan” , yâ da yaşamın ölçülülüğünü ilgilendiren tüm 
nesnelere yönelikti.

Hıristiyanlıkla birlikte yoğunlaşan ve XVII. yüzyıl son
rasında son kerteye varan bir "cinselliğin 
öznelleştirilmesi” sorunundan söz edilebilir: Foucault’
nun en önemli katkılarından biri, cinselliğin nasıl olup 
da öznelliğimizin en önemli, en gizli yanını açığa vuran 
bir etkinlik haline geldiği sorusuydu. “Cinselliğin tari
hi” , Foucault İçin, çağdaş iktidar kipinin İncelenmesin
de bu nedenle böylesine önemli bir yer tutuyordu. Yine 
aynı sebepten. Antik Yunanlılar için yalıtılmış bir cinsel
lik tarihinin hiçbir anlamı olamazdı. Ve işte, bunun İçin, 
Eski Yunan’da günümüzden böylesine farklı yaşanagel- 
miş bir cinselliğin üzerinde durmak, farklılıkları aynntı- 
lanyla görmeye çalışmak gerekiyor...

MUSTAFA ASLANTUNALI
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yiyebileceklerini sordu. Dünyadaki bütün paranın karşılığında bile bunu yapmayacaklannı 
söyleyerek cevap verdiler. Sonra, Yunanlılar da oradayken ve onlar da anlasın diye bir 
çevirmenden yararlanarak, Kallatiae kabilesine mensup ve sahiden de ebeveynlerinin ölülerini 
yiyen birilerine, atalanm yakmak için ne isteyeceklerini sordu. Bir dehşet çığlığı atarak, onu 
böyle birşeyi anmaktan menettiler.”

Bu anlamda Pers iktidarının,' tohumlan M.Ö. 2000 ’lerde atılmış olan tapınak-saray aynşmasının 
Mezopotamya’da nihaî biçimine kavuşmasını temsil ettiği söylenebilir.

İmparator satrap  tayin ederken, ilkece kurulacak yönetimin, Perslerin kendi aşina olduklan 
hiyerarşik soy örgütlenmesini andırmasını tercih ediyordu. Ömeğiıi daha M.Ö. 6. yüzyılda 
Yunan dünyasında bütün tiranlıklar yerlerini demokrasilere bırakırken, Persler M.Ö. 490 ’lara 
kadar İyonya’da tiranlan desteklemeye devam ettiler. Ama diğer yandan, M.Ö. 490 ’dan sonra 
İyonya’da da kurulan demokrasilerle birlikte çahşmayı becerdiler. Dahası satrap’lann Pers 
olması da gerekmiyordu; kimi eyaletlerde geçmiş yerel yöneticilere de satraplık  payesi 
verilebiliyor, yerel yöneticiler kendi adlanna gümüş ve bakır sikke basabiliyorlardı (ancak altın 
sikke basma hakkı “Büyük Kral”a, Pers İmparatoru’na aitti).

Pers İmparatorluğu’nu, en önemli kaynağı talan ve ganimet olan geçmişteki asken 
imparatorluklardan ayırdeden ve başansma olduğu kadar çöküşüne de katkıda bulunan diğer 
bir unsur da, vergi gelirlerinin devlet bütçesinde tuttuğu yüksek paydı. Ancak Pers 
İmparatorlan Asur döneminde başlatılmış olan kraliyet yollan inşaaum sürdürmekle birlikte, 
eyalederden merkeze altın ve gümüş halinde gönderilen vergileri, eriterek gösterişli tüketimde 
kullanıyorlardı. Kyrus’un üç sarayı vardı, Pasargadae, Ekbatan ve Babil; Darius iki tane daha 
inşa ettirdi. Susa ve Persepolis. Pers İmparatorluğu sanki, tıpkı Helen devletleri gibi, en 
önemh kaynaklan talan ve ganimet olagelen geçmişin askerî imparatorluklan ile geleceğin 
büyük tanm ve ticaret imparatorluğu arasındaki uzun geçişin ilk adımı gibiydi. Zaten bu 
dönemde Ortadoğu’da binyıllar boyunca koruyacağı kozmopolit çehreye bürünmeye başlamıştı. 
İmparatorluğun devlet yazışmalannda Mısır, Aramî ve Yunan dilleri. Elam ve Akad’ın 
birbirlerinden farklı olan çivi yazılannın yanısıra Darius sırasında icadedilmiş olan çivi 
yazısıyla yazılıyordu. Kuşkusuz sözkonusu çeşitlilik dillerle sınırlı değildi. Maddeci felsefenin 
beşiği, özgür erkekler toplumu İyon şehirlerine hükmeden, donanmasını Akdeniz’de 
kolonileştirme hamlesini başlatmış olan Fenikelilere kurduran büyük Kyrus, M,Ö, 530’da bir 
kadının önderliğindeki göçebe Massegatae kabilesiyle girişilen bir sınırboyu çaüşmasında 
öldürüldü,

Zerdüşt

Göçebe ve savaşçı töresinde sadakat, Perslerin dinî inanış ve ayinlerini de şekillendiren 
başhca unsurlardan biriydi. Örneğin imparatorluğun doruk noktasında bile, ölü krallar,
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Büyük İskender'in Pers ülkelerini zaptetmesinin 
buralara Yunan Kent modelinin götürülmesi anlamına 
gelmediği, onun Mısır’a girdiğinde “ firavun", İran'ı 
tümüyle ele geçirdiğindeyse İranii ve MakedonyalIların 
imparatoru oluvermesinden belliydi. Herodotos'un 
yazdıklarından anlaşıldığına göre. Perelerle karşılaşan 
ilk Yunanlıların tersine, belki de öğretmeni 
Aristoteles'in demokrasi karşıtı görüşlerinden de 
etkilenerek İskender Persler üzerine saldırırken, onların 
siyasal ve toplumsal kurumlarına gizli bir hayranlık 
beslemiş olmalıdır. M.Ö. 324'de İskender İran üzerine 
sefer açarken amacı, Makedonyalıian ve Persleri 
birbirleri içinde eriterek tüm imparatorluk arazisi 
üzerinde denetimi elinde bulunduracak yeni bir hakim 
sınıf yaratmaktı. MakedonyalI şövalyeler. Sus kentinde 
dev düğün merasimleri eşliğinde Pers soylu kızlarıyla 
evlenirken, İskender'in kendisi de iranlı bir prensesle 
dünya evine girdi, imparatoriuğun merkezini Babii'de 
yeniden tesis ederken, Pers ve Makedonya soylularına 
eşit haklar veren yasalar düzenlemeye girişti. 
"Omoneia" (uyum) ve "koinoneia" (cemaat) ilkeleri 
üzerinde şekillenen bu yasalar, Perslerin imparatorluk 
ordusuna katılmalarına izin veriyordu. İskender, tek 
başına üç dev bölgeyi yönetmesine olanak verecek 
üç ayn ünvanı eli altında tutmaktaydı: Asya'da Pers 
Kralı, Makedonya'da Makedonya Kralı, ve 
Yunanistan’da Korinthos Ligi'nin yöneticisi. Pers 
İmparatorluğu'nun üzerinde durduğu idari yapıların 
temellerini oluşturan "satraplıklar"ın (eyaletler) 
korunmasına rağmen, hazine ve mali birlik İskender’in 
doğrudan denetimi altında tek bir merkezde toplandı. 
Ticari dolaşımı tek bir bölgesel gövde üstünde 
kurmayı sağlayacak temel bir para birimi (Attika sikke 
ölçüsü) kabul edildi. Klasik Doğu’nun temel iktisadi 
dürtüsünü oluşturan “hazine ve altın biriktirme" 
yönteminin yerini, Atina emperyalizminin ve “deniz 
ticareti''yle uğraşan halkların en önemli katkısını 
oluşturan bir dünya ekonomisi almaya başladı. Bu 
süreçte, “altın", standart değerini gümüş karşısında 
yitirmeye başladı. İki değer standardının bir arada 
yaşayamayacağı imparatorluk topraklan üzerinde 
"gümüş" temel birim ve sikke maddesi olarak kabul 
edildi. Bir imparatorluğa özgü iktisadi mekanizmaların 
kenti artık tehdit eder hale gelmesi, çok geçmeden 
Korinthos ligi içine mayalanan bir Yunan 
ayaklanmasına yol açtı. Ayaklanma, İskender’in 
komutanlarından Antipatros tarafından güçlükle de 
olsa kanlı bir biçimde bastırıldı. Büyük İskender’in 
fethettiği topraklar karşı sayfadaki haritada görülüyor: 
Makedonya’dan Hindistan’a, Tuna nehrinden 
Semerkant’a kadar çok geniş bir alan... Yanda ise, 
bir Mısır papirüsü üzerine yapılmış bir resim 
görülüyor. Resmin papirüs üzerine yapılmış olması ve 
‘kendi kuyruğunu yutan yılan' gibi Eski Yunan’da 
rastlanmayan bir mistisizme yer vermesi, fethedenin, 
işgal altındaki Mısır kültüründen etkilendiğini ortaya 
koyuyor. Büyük İskender’in büyük fetihleri, tıpkı bu 
resmin örneklediği gibi. Eski Yunan’ı fethedilen hiçbir 
yere götüremedi; tam tersine. Eski Yunan’m aniden 
‘barbar’ etkileri altına girmesine yol açtı. Antik kent, 
kendini kuyruğundan yakalamıştı...

“sükûnet kulesi” adı verilen bir yapının üzerinde akbaba ve yırtıcı kuşlara terkedilir, ancak 
kemiklerinin üzerinde hiçbir et parçası kalmayınca gömülürlerdi. Şamanizmin bariz izlerini 
taşıyan dinlerine, imparatorluğun kurulmasından önceki yanm yüzyılda yaşadığı tahmin edilen 
Zerdüşt tarahndan yoğun bir entelektüel içerik kazandırılmıştı. Zerdüşt’ün metinlerinde, ilk 
izleri Asur, Miken ve İsrail’de görülen geleneksel kabile kimliğinin çözülerek yerini ulusal 
olmasa da etnik ve kültürel bir temeli de olan bir imparatorluk kimliğine dönüşme süreci 
izlenebilir. Genellikle sanıldığının aksine “tektann” kavramı ilk kez evrensel dünya dinleri ile 
birlikte ortaya çıkmamıştır; aksine çeşitli göçebe kavimlerinde, örneğin çöl bedevileri arasında, 
bütün diğer cinleri, şeytanlan, daimonları, tanncıklan yaratmış, genellikle gökle özdeşleştirilen 
bir tektann kavramı çok yaygındır. Bu bakımdan Zerdüşt’ün seslendiği Ahura Mazda, çağdaşı 
Pers savaşçılanna yabancı gelecek bir ilah değildi. Ancak Zerdüşt, “Sana sorduğum budur, 
Efendim! Bana iyi cevap ver.” diye bir formülle başlayan seslenişlerinde. Tanrıyla çok daha 
kişisel bir ilişki kurmaya çalışmaktadır ve vurgusu dinsel olmaktan çok ahlakî ve 
entelektüeldir. Daha sonraki Zerdüştçülük için herzaman öyle olmasa da Zerdüşt’ün kendisine 
atfedilen metinlerin mesajı son derece açıktır. “İnsan iyi ile kötü arasında seçim yapmada 
özgürdür.”

Tıpkı aynı dönemde Yunan’da soy ilişkilerinin çözülmesi sürecinin insan davranışım 
geleneksel pratikler, kabile tannsı ve büyü gibi unsurlar yerine özgürlükle açıklamaya çalışan 
felsefi düşünce ile içiçe geçmesi gibi, Zerdüşt dininin de benzeri süreçte rol oynadığına dair 
işareder bulmak mümkün.

Savaşçı kabilenin gündelik hayatı, kutsal sayılan alkollü içki haom am n  bolca tüketildiği 
ibadetin bir parçası olarak cinsel taşkınlıklann yaşandığı kurban törenleriyle doluydu. Bütün 
kabilenin ortak festivallerinden de daha sık ve önemli olanlan, kendilerini kabilenin ortak 
kimliğinden ayırdederek öznelliklerini kurdukları gizli savaşçı örgütlerinde ifade eden genç 
erkeklerin kutladıklanydı, Zerdüşt, haom a  kurbanlanna katılıp sığır kam dökenleri Ahura 
Mazda’nın mahvedeceğini söyler. 77 yaşında, kurt kılığına girmiş savaşçılar tarahndan 
öldürüldüğünü anlatan efsaneler Zerdüşt ile gizli savaşçı örgütlerin arasındaki düşmanlığı 
vurgular. Gerçi Zerdüştçülük barış vazeden bir din değildir, aksine herkesi kötülüğe karşı 
topyekün bir savaşa çağırıyordu. Zerdüşt akın hahndeki kabilelerin asken başkaniğmı, 
kahramanlığı ifade eden savaşçı örgütleri karşısında, entelektüel bir tarzda yeniden 
yorumlanmış geleneksel Ari değerler çevresinde ve kabilenin düzenini, İyi Düşünce’yi temsil 
eden şefin etrafında bütün dünyayı arındırmaya yönelik bir cihadı imler gözükmektedir.

Ancak, imparatorluk yapısında ifadesini bulacak bu evrenselleşme, polis'te olduğu gibi bir 
çözülmeye tekabül etmiyor aksine dönüşürek de olsa pekişmesine yol açıyordu. Zaten 
Zerdüşt’ün çeşitli “büyüsel” söyleyişler de içeren kendi metinleri de (örneğin “Adaletin
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Yunan Dünyasının  
M îto lo [ik  İnşası

Yunanlılar için doğanın tanrısal olduğu apaçıktı. Hiç
bir erken dönem Yunan cemaati, aynı zamanda “dinsel” 
ve “kültsel” bir birlik olarak kavranmadıkça anlaşıla
maz. Yunan tarihinin adım adım kurulan ve birbirlerinin 
içine geçen tüm topiumsai birimleri, aileden başlayarak 
“fratria”iara, kabileden phylea’ya ve devlete kadar, tü
müyle dinsel birimlerdi. Her biri belli bir -veya birçok- 
özerk külte, ve ayrımlı dinsel pratiklere sahipti: Evin 
ve ailenin içinde, kadınların hatta çocukların, babalar
dan ayrı dinsel pratikleri yerine getirmek durumunda 
oldukları bilinir. Aynı durum, tarihin değişik safhaların
da klan büyükleri, kabile reisleri, aristokratik gruplar 
ya da savaşçıların şefleri için de geçerli olmuştu. Bu 
çerçevede Yunan dünyasının ve toplumunun mitik bir 
inşasının “polis” in doğuşuna, ve bu toplumsal birimle
rin “polls' içinde girdikleri yaşam sürecine bağlı olarak 
okunması gereklidir. İVlitolojik dünyanın. Antik Kent'in 
“olgunluk” dönemlerinde, “evrensel kardeşlik” duygu- 
lannı işleyen Stoacıların “ logos”uyla yanyana, hatta 
rasyonel bir felsefenin en önemli temsilcilerinden Pla
ton döneminde, bizzat Yunan toplumunun varlığını, si
yasal ve kültürel yapılarını “aydınlatacak” bir söylem 
olarak kullanılması, toplumun mitik inşasının hiçbir za
man kökten yadsınmamış olduğunu, her zaman “polis”- 
in mayasında bulunduğunu gösterir.

Yunan Teogonia'sından trajediye, tarih yazımından 
felsefi ve siyasal yazına kadar, tüm yazarların mitolojiler 
ve ‘anlatılar' karşısında belli bir tutum almak zorunda 
oldukları, mitik çerçeveden alınmış örnekleri bolca kul
lanmalarının gerektiği anlaşılmaktadır. Aynı durum, De- 
iatte ve Dover'in derledikleri, gündelik yaşama dair 
“ikonografik” kalıtların “ mitik” bir okunuşunu gerekli 
kılar. Tragedya kılıfındaki “ mithos”u bugün hâlâ pslka- 
nalitik düşüncenin, etnografik çözümlemenin merkezi
ne getiriyorsak, mitologya'nın özerk bir okunuşunun 
gerekliliği. Max Müller'den, XIX. yüzyıldan bu yana gizli 
ve enigmatik hayranlığımızı celbediyorsa, bu onun, “ak
rabalığın temel yapılarından, belli bir toplumun “Wel- 
tanschauung”unun çözümlenmesine dek varan çok ge
niş bir toplumsal, siyasal ve kültürel bağlamlar kümesi
ni aydınlatabilecek olmasından ileri gelmektedir.

Mitik olarak inşa edilmiş toplumların (bunlar öncelikle 
soy bağlarıyla ya da doğu krallıkları ile biraraya getiril
miş topluluklar olarak anlaşılmalı) kendileri ile “doğa” 
arasına geçişsiz bir ayrım, bir karşıtlık koymadıkları dü
şünülebilir. Empedokles’in “Sevgi ve Nefret''i hem do
ğanın hem de insanın yönlendirici ilkeleri olarak kabul 
ettiğini göz önüne alırsak, bu durumun Yunan “ mitos 
sonrası” felsefi düşünüşü için de geçerli olduğunu dü
şünebiliriz. Oysa Yunanlılar, Sokrates “toplumun ve 
kentin yasalarının” doğanınkllerden farklı, hatta zıt ol
duğunu kabul ettikleri ana kadarki bu “doğa-kültür” 
aynmsızlığını farklı bir tarzda inşa etmişlerdi. Jean Paul 
Vernant’ın gösterdiği gibi, Heslodos “ theogonia”sı öz- 
yineii (recursive) akışında bir “köken”e değil, tanrıların 
soykütüğünün -yani kentin- bir başlangıcına, yani 
“tanrısal-insani” bir ufka varıyordu. Oysa Thales’in, 
Empedokles'in, Herakleitos'un, Parmenides’in ve De- 
mokritos'un “physis” araştırmaları, “doğanın beşeri, 
beşeriyetin de doğal kökeni” sorusunun yerine her za
man değişmeden kalan “ ilke” (arkhai) sorusunu sorma
ya dayanıyordu. Hesiodos'un “Theogonia”sı bile. Top
rak ve Zaman gibi, “ İlksel” sayılabilecek kavramlara 
ulaştığında “köken İle başlangıç” arasındaki asli bir 
farka, bir mesafeye çarpmakta, “khaos” sorununu orta
ya atmaktaydı. Söylenceblllmsel düşün çerçevesinin de 
“köken” ve “ başlangıç” imgeleri ve anlatıları karşısın
da tutumunun farklı olduğu söylenebilir. Korkuya karşı 
Tanrı üretmekten söz edildiğinde, korkunun tanrılara,

ve ölümsüzlüğe önceiliği, pek de açıklanmaya ihtiyaç 
duymayan bir varsayım olmasına rağmen, “ korkunun” 
ve “ölümün” çarelerinin de onlarla paralel olarak varlık
larını ta baştan beri kazandıkları ve sürdürdükleri de 
söylenmelidir. Sorun, ölümün ve ölümsüzlüğün “ birey
sel olarak algılanmamış olmasıdır.” Diğer bir deyişle, 
Fustei de Coulanges'ın Roma ve Grek toplumsal yapıla
rını ve toplumsallık biçimini belirleyen kökenin, onların 
“aile büyüklerinin ölülerine tapmaları” olduğu yolunda
ki önermelerinin doğruluğu, ataların “birey” olmadıkla
rı, aksine, “kabile-kent bağlamında üstüste bindirilebilir 
ama ayrımlanabiiir mekanlar” (bunların çoğu işlevsel
dir; ev içinde mezarlık, hanenin ışığı, yanan kutsal ateş 
vb.) çerçevesinde ortaya çıktıklarının kabul edilmesine 
bağlıdır. “ Ölümsüzlük” bu bağlamda bildiğimiz anlam
daki “ezeli-ebedilik” değil, toplumsal mekanizmaların, 
soyağacmm, aile yaşantısının, son derece karmaşık bir 
kodlanmayia belirlenmiş kabile-toprak bağlantısının ye
niden üretimi yolunda her an gerçekleştirilen bir etkin
lik, bir istek nesnesidir. Ölümsüzlük, hanenin ateşi yan
dığı sürece geçerlidir; söndüğünde ata ya da “ateşle 
birlikte” ölümsüzlüğün kendisi de ölmüş demektir. Me
zopotamya'da ve Hint-Avrupa dinlerinde (Tammuz) ol
duğu gibi Grek mitolojisinde de temsil edilen “Adonis’- 
in ölmesi” , yeniden doğabilmesi içindir.

Adonis bayramının “zıddı yoktur” (Adonis'e hayıflan
ma, ağıt, idylle) tek bir “gösterinin” tek bir “bayramın 
vazgeçilmez, dramatik alt parçasını oluşturmaktadır.

MİTOLOGYA'NIN "TRAGEDYA ” FORMU

Yunan tragedyasının tartışılmaz “dinsel/mitolojik” kö
keninin ötesinde bir “ başlangıcı” yoktur. Mitolojinin 
içinde devinir; Levi-Strauss'un önerdiği araştırma biçi
minin gerektirdiği biçimde, mitoloji “ tek bir 
değişkesinden” okunamaz, yorumlanamaz ve anlaşıla
maz, “ mitos, değişkelerinin tümüdür” . Ancak tragedya 
kendi içinde özel, ve bilinçli olarak inşa edilmiş bir 
“birlik” taşır: Sahne birliği, konu birliği ve hareket birli
ği. Genellikle tek bir mitos değişkesini temsil eder; do
ğal yapısına dramatik bir gömlek giydirir. “Tesadüfle
rin” , “uzlaşmazlıklarla dolu” , çeşitlemelere açık, ve 
düzanlamlandırılması zor “dionisyak” dağınıklığının ha
kim olduğu mltologya İle Tragedya’yı karşıtlaştıran da, 
onun “değişkeyi” temel alan, dramatize eden yapısıdır. 
Üç büyük tragedyacı, Aeskhylos, Sofokles ve Euripides, 
sapına kadar AtinalIdırlar; Retorikten ve diğer söz sa
natlarından, felsefi-politik söylemden nasiplerini bolca 
almışlar, inandırma ve kandırma sanatını en uç noktala
rına kadar ilerletmişlerdir. Mitologya’da birliktelikleri, 
“toplamları” içinde “özgürlük” olarak beliren değişke, 
tragedya sahnesinde “kısıtlılığın” ta kendisi olarak, 
“zorunluluk” ve “kader” imajlarıyla birlikte belirir; üs
telik bu beliriş “doğal” niteliğini korur; öykünme, mito- 
logya anlatısı ile yetişmiş halkın karşısında bildiği değiş
keyi bambaşka bir kılıkta, yeniden sorunlaştırarak su
nar. “ Katharsis” ağlayan ve gülen yüzlerin “maske” 
olduğunun bilinmesinden doğar. Herakleitos’un “ağlar
ken” , Demokritos’un “gülerken” aynı görüntüyü ver
dikleri bilinir.

ÇOKTANRICILIĞIN BÜYÜSÜ

Tektanrıcılık “ insanların ahlaki ve fiziksel varlığr'ndan 
genel olarak ve tümüyle sorumlu bir Tanrı imgesi sunar 
önümüze: Çağrışımları ‘en doğal' çağrışımlardır; etleş- 
meler, koyun sürüsü gibi gütme, besleme, gözetme... 
Dinsel temaların merkezinde yer alan bu ortamda 
“doğal” otan yalnızca “çağrışımların” kendisi, yani va
rolmayan bir düzen örüntüsünü koşullandırmadır; yani 
bir ‘doğallaştırma’ sözkonusudur.

Homeros ‘Tanrılarının’ verdiği örnekte (mitoloji örne
ğidir bu) ise. Tanrılar ile insanlar arasında bire bir ilişki
ler kurutabildiği gibi, “genel ilişkiler de kurulabilir” : 
Mitoloji “ bir kentin Zeus tarafından cezalandırılması” 
türünden birçok temayı içerir. Ancak, tanrı-insan ilişki

sinin en belirgin biçimi. Yunanlıların çok büyük bir ko
laylıkla “yeni tanrılar” üretebilmesidir. Atalar kültü ve 
“ölüler kültü” adını verdiğimiz, ilkel genos dönemi din
sel pratikleri, aslında “ölümsüzlük” tapılarından oluş
maktadır: ölen herkesin “ölümsüzlüğe” kavuşturuldu- 
ğu bir mekanizma sözkonusudur burada. Tanrıların 
“ isimleştirilmesi” ise yepyeni bir enflasyona yol açmış
tır: Her kentin ötekinden ayrı, yalnız kendinin tapabildiği 
bir Venüs'ü, bir Zeus'u, bir Hestia'sı vardır: Atina Apoi- 
ton'u ile Lesbos Apotton'u ayrı tapılara ve mekanlara 
sahiptirler; Bu durumun sosyolojik-tarihsel temelleri, 
toptumsat biçim farklılıklarından doğmuş otsa da, bir 
AtinalInın Lesbos Apotton’una “kendi Apollon”uymuş 
gibi tapmasına, kült görevlerini yerine getirmesine ola
nak yoktur; adanın dinsel ve siyasal pratiğinden tümüy
le dışlanmış bir konumdadır o. Bu dinin kentten alt 
topluluklara, kabilelere, hatta ailelere inildikçe özerk 
birimlere doğru ilerlemesi. Yunan partikülarizminin, kült
sel kıskançlığının anahtarı olarak görülebilir. Bu partikü- 
iarist dinler ve kültler çoğulculuğunun Panteon’da yan
sıması da doğal olarak “feodat karakterli” bir Tanrılar 
ailesine, OIympos Evl'nde oturan Zeus hanedanına var
maktaydı.

Tanrılar çeşitliliklerini “ortak bilinç” nesnesi olmala
rına borçluydular: Üzerlerine doğrudan, çağrışımsal ota
rak yansımaktaydı insan nitelikleri; Dionysos'a karşı 
Apollon olabildiği gibi, bir kenti başka bir tanrının kenti
ne karşı koruyan tanrılara da rastlanabiliyordu. Afrodite 
“güzel kokular saçarak” ortalıkta salınırken, Zeus bir 
kenti, ya da Prometheus gibi bir “kahramanı” büyük 
acılarla cezalandırılabilirdi. “Anthropos” imgesi Yunan 
tanrılarının yalnızca betimlenmesinde değil, dinselliğin 
ufkunun belirlenmesinde de merkezde yer alır: “Nesne
lere ve doğadaki varlıklara ait bir resimde küçük bir 
tıenzertik yeterken, insan bedeni üzerine bir şey çizildi
ğinde “en küçük bir kusur” göze batıyor...” Tanrılardan 
söz etmek, insanlardan söz etmekten bundan ötürü “da
ha kolay” ... Bu tür önermeleri Ptaton’dan, Aristoteles’
ten, yani “ Olimpos Panteon”una özel bir hayranlık 
duymayan” ileri dönem Atina düşünürlerinde sıklıkla 
bulmaktayız.

Kent toplumunun yerleşmesinden, oturmasından sonra 
Tanrıların mülke “sahip” oldukları inancı yerleşmeye 
başlar: Bu, “ uzak” geçmişe” ait bir mülkleştirme, sa
hiplenmedir; Altın Çağlar adı verilen, “ insanların” kendi 
ayaklarının üzerinde durmaya, erdemsizlik olmadığın
dan erdem sorunlanyta, siyaset sorunlanyla uğraşmaya” 
pek vakit bulamadıkları, yiyip içip yattıkları bir dünyanın 
aidiyetidir bu. Tanrılar ile insanlar arasındaki ilişkiler, 
bu sayede “ topraktan geçer” : Yunan mitolojisi “top
raktan olma” halklar, “spartoi” üzerine geniş bir edebi
yata sahiptir; sonuçta “polis” de “toprağa sahip olan” 
Tann'nm öz varlığının ya da en azından tapısının yerleş
tiği mekandır: “Topraktan gelme” ile aile/din/soydan 
gelme karşıtlığı mitlerin temel sorunsallarından birini 
oluşturmaktadır: Rene Girard’ın gösterdiği gibi. Yunan 
kent toplumunun olgunlaşması sürecindeki ara safha
lar, yani “ kardeş kavgaları” , aile kültüne aşırı bağımlı
lık, ya da kardeş sevgisi gibi, olumlu ya da olumsuz 
pek çok tema -bunlar genos örgütlenmesinin çöküşü
nün, kentteki sınıfsal mücadeleler içinde farklı yapılaş
malara boyun eğmesinin gerçek süreciyle yakından 
bağlantılıdırlar- Oldipus'tan Antigone’ye, “theogonia'- 
'dan Eteokles İle Polyneikes’in kavgasına kadar pek 
çok mitin ve trajedik (bilince sunulmuş) değişkelerinin 
merkezinde yer almaktadır. Kent’in olgun biçiminde, 
“toprağa bağlı” olarak yaşayabilmek için bu “mitolojik” 
ara basamakların aşılması, ya da polis'in siyasal örüntü- 
lerinin içinde soğurulması, boyun eğdirilmesi zorunlu
dur: Sözgelimi ozanların. Tanrıları “ insanlar gibi hata
larla ve zayıflıklarla dolu olarak” anlatan ozanların, Pla- 
ton'un ideal kentinden kovulmalarının nedenlerinden 
birisi de, onların taşıdığı mitos anlatılarının bu ara top
lumsal biçimleri, “kabile” ve “aile” bağlanm temsil 
etmeleri olsa gerek.
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Mitos-felsefe karşıtlığı, mltos-slyaset karşıtlığı ve 
mitos-din karşıtlığı: Bu üç karşıtlık, Antik Yunan mitolo
jisinin sınırlarını çizmiştir. "Kökenler” ve “soy bağları
nın Tanrıya kadar götürülmesi" yolundaki mltlk inşanın 
yolu, ilk olarak “arkhai” , öncesiz sonrasız varoluş ve 
varlığın temel ilkesi arayışları üzerinde temellenen İyon
ya “materyalist" felsefesi tarafından kesilmişti. Tanrılar 
ile insanlar arasında “ancak bir derece karşıtlığı" koyan 
Yunan dinsel mitolojisi, diğer taraftan daha arkaik ve 
“ritüele dayalı” dinsel pratiklerin saldırısı altında da 
bulunmaktaydı: Olimpos tanrılarının felsefl-siyasal dü
şünce tarafından ne kadar tedirgin edildikleri, “ insan 
biçimlilikten" kurtarma yolunda nasıl yoğun bir baskı 
altında tutuldukları bilinir; öte yandan Dionisosçu ve 
Orfik kültlerin, felsefi söylemi yavaş yavaş işgal eden 
“kozmolojik" temaların gittikçe daha etkili bir biçimde 
kayınlmalan söz konusuydu. Antik kenti önceleyen bu 
akım ve tarikatlar, onun göreceli çöküşü sırasında, “si
nirlerin çöküşü" adı verilen dönemde yeniden boy gös
termeye, “evrensel kardeşlik" ülkülerini şakımaya baş
ladılar... Elbette tarihin “somut" değişikliklerini İhtiva 
ederek, "polis” i ve onun siyasal erk biçimini toptan yad
sıyarak; Stoacılar, Kynikler ve daha birçoklan, “daimon” 
inançları, ve daha geç bir dönemde ortaya çıkan Mısır’
dan ithal edilmiş Kybele, Mithra İsis kültleri. Diğer bir 
deyişle, Arkaik mitoloji, kent sürecinin içinden geçer
ken önemli bir yapı değişikliğine uğrayarak “dinsel" 
bir tema niteliğini kazandı.

Tann ile ilgili olarak “doğaüstü’’nün ortaya çıkışı. 
Yunan düşüncesinin ürünlerinden biridir; ancak hiçbir 
zaman “doğaüstü” bir dlnselliğin hakimiyeti altına giril
miş değildir. Tanniann, kahramanlann ve insanlannın 
özlerinin, "doğalannın” (physls) farklı olduğu inancı 
vardır ama, “doğanın ötesinde” (meta physikon) bir 
yer hiçbiri için aranmaz: Ölüler kültü, ölünün 
“görünmeyen” ama doğal ruhunun kullanımına doğal 
ve görülebilir nesnelerini, mallannı ve kullanım eşyaları
nı sunar: Doğal olmayan “yoktur” , ya da Platon düşün
cesinde, “idealar” ın sağlam, mutlak dünyasında yine 
Doğa’nın bir modeli, yeniden çizimi, mağaranın dışında
ki doğal olarak belirir. Mitolojik düşüncenin doğa ötesi

6. yüzyılın sonuna doğru yapılmış bir vazo resmi. 
Resimde danseden, şair Anakreon, İyonyalı.
Resim, Anakreon’un arkadaşı Phsiyaks 
tarafından yapılmış.

ne kayması, felsefi rasyonalizme yabancı olmayan te
malarla desteklenmesine rağmen, “polls” ln siyasal bas
kısının ortadan kalktığı, yumuşadığı, İskender’in 
“Stoacılarla” akdettiği homonoia’nın ’doğunun kozmo
polit havasını’, tanniannı ve kültlerini, askeri-despotik 
bir devlet yapısı İçinde Yunanistan’a taşıdığı dönemde 
gerçekleşebilmişti. Stoacılar açısından “ insanın ya da 
evrenin doğası” artık araştınlacak, ‘yani kendisine mey
dan okunacak’ konular değil, evrensel uyuma, Tann’ya 
boyun eğiş için “kullanılacak" araçlardan birisine dö
nüşmüştü. Hıristiyan çileciliğinin pek çok tema ve prati
ğini bu arkaik uygarlığın ve “evrenselleştirilmiş korku’- 
’nun içinden çekip almış olmasında, şaşılacak bir şey 
yoktur. Orfik kültler ve doğudan aktarılmış dinsel tema
lar, Grek toprağında hemen her zaman “ polis” in yanısı- 
ra ama dışında varlıklarını sürdürmüşler, kozmik kar
deşlik temalannı yaymaya devam etmişlerdi. Bazen, özel
likle Platon tarahndan pek sevilen Pythagoras kardeş
likleri tarahndan siyasetin ve felsefenin içine de sokula- 
bilmlşlerdl.

ORPHEUS VE MYSTERİA .

Yunanlıların ölümsüzlük inancı, insanla tanrılar ara
sında bir akrabalık İlişkisinin varolduğu varsayımı üzeri
ne İnşa edilmişti. Ancak ve ancak Tann olunca ölümsüz
lüğe kavuşuluyordu. Orpheus tailkatlerinin öğretilerin
de, İnsan ruhu beden hapisanesinden ancak arınma 
ve kutsamalar yoluyla kurtanlabllecek ‘düşmüş’ bir Tan- 
nydı. Ekstasls, bedenin dışına adım atmak anlamına 
gelen mistik bir trans deneyimiydi. Böylelikle Tannsal 
olanla özdeşleşme yoluyla arınılıyordu.

Tarikatlere yeni girenler için Orfeusçuluk sonsuz mut
luluk vaadiydi. Yalnız pratikte bu “arınma” pratiklerinin 
ritüel ve kalıpçı bir tavırla işlendiklerine şüphe yoktu- 
Orfeus kült pratikleri ve misteria konusunda Herakleltos 
ve Platon ‘ebedi sarhoşluk’ sözcüğünü kullanıyor: Orfe- 
usçular ve misteria, diğer tarikatler ve ozanlarla birlikte 
“ideal kenf’ten kapı dışan ediliyorlar. Oysa, Pindaros 
ve Aiskhylos gibi şairler Orfeus kültünün özgün yanla- 
nndan oldukça etkilenmiş, onun şiirsel potansiyelini 
yeterince olmasa da değerlendirebilmiş görünüyorlar. 
Aynı etki, Euripides’in Bakkhae’sinde, yani son oyunla
rından birinde de seziliyor. Aslında “ ruhun ölümsüzlü
ğü” , Platoncu mitoslarda büyük bir güçle belirerek Or- 
feusçuluğun etkisinin tarikatlarla sınırlı kalmadığını, fel
sefi yankılara da sahip olduğunu açığa çıkarıyor: Özel
likle Gorgias, Phaedon, polithela, Phaedros’taki 
“eskatolojik" mitoslarda bu etkileri sezinlemek kolay.

Platon’un ve daha önceleri Sokrates’in Pythagorasçı- 
lara yakınlık duyduklan, Sokrates’in İtalya’dan sürülen 
Pythagorasçılarla İlişkilerinden ve yakın arkadaşlığın
dan, Platon’un ise Phaedon’u Avrupa Yunanistan’ında
ki bir Pythagoras cemaatına adamasından belli oluyor. 
Pythagorasçılann evren doktrinleri doğrudan doğruya 
çileci yaşama, ruhun ölümsüzlüğü varsayımına dayanı
yordu. Ancak Pythagoras bilincin kurtuluşunu bilimin 
“ misteria"sına erişmekte, onun içinde erimekte bul
muştu. Pythagoras’m en önemli etkisi, felsefenin Yu
nan düşünürleri açısından, onun cemaatlerinin yaydığı 
düşünce doğrultusunda bir “yaşam biçimi” olarak algı
lanmaya başlanması oldu. Bu deneyim, Yeni-Platonculuk 
aracılığıyla erken Hıristiyanlık dönemine kadar erişti.

Yeni Pythagorasçı düşüncenin önemli bir kavrayışı. 
Antik Çağ Yunanlısının üç yaşam türüne sahip olduğu 
düşüncesini temellendirmiş olmasında belirir: Helen 
oyunlanna bağlanan bir analojiyle, festivallerine malla- 
nnı satmak üzere gelen bazılan maddi doyuma ulaşma, 
kazanç ve zevk yolunu seçerler; diğer bazılan, yanşan 
atletler gibi eylem alanında, savaş meydanlannda onur 
kazanma peşindedirler; üçüncü bir kategori ise, oyunla- 
n seyredenler gibi, temaşayla, bedene İlişkin duygula
nım, haz ve eylemlerden annmış bir biçimde gerçeğin 
görüsünü edinmeye çalışırlar. Bu temaşa (theoria) yaşa

mı en üst seviyede yer alır. Tanrısal olanla eşdeğerdir.

Orfeusçuluk ile Pythagorasçılık, inanış ve pratikler 
açısından birbirlerini andırsalar da, birbirlerinden çok 
farklı kült ya da tarikatlerdi. Daha çok üst sınıflarda 
gelişen inançlann İfadesi olan Pythagorasçılığın tersi
ne; Orfeusçuluk, mülkünden edilmiş köylülerin gelenek 
ve emellerini clslmleştiren en önemli kültlerden biriydi. 
Orfeusçulann, öteki dünyada okumak için öğrendikleri 
’sloganlardan’ birisi şuydu örneğin:

Yoksulluk çemberinden uçtum geçtimVe hızlı ayaklar
la ulaştım özlenen çelenge.

Bu dizelerdeki çemberin, el ve ayaklarından bağlan
mış köleleri cezalandırmak için kullanılan bir işkence 
aracı olduğu düşünülürse; yoksulluğun ölümlülüğün
den kaçıp kurtulma isteği belirginleşir...

EPOS

Yunan edebiyatı şarkılarla başlar. İliada ve Odysseia, 
Aeolia kültürüyle biçimlenmiş bu “şarkı" kültürünün 
hiç de “edebiyat retoriği” dışındaki alanlan -siyasal 
ve dinsel- kuşatmamış olmadığını göstermektedir. Ho
meros’un bir İyonya diyalektiyle bestelemiş olduğunun 
bilinmesine karşın bu eserlerin Aeolia dilinde kurulmuş 
eski “anlatılar” olduklan tartışma götürmemektedir. Ho
meros şiirlerinin sanatsal etkilerle sınırlı kalmadıkları, 
uzun bir süre boyunca Yunan ahlaki ve siyasal yaşamı
nı, gençlerin eğitimini (glmnastlkle birlikte müzik ve 
şiir de bunun temel araçlarından biri olarak kabul edil
mekteydi) etkiledikleri, hatta belirledikleri Platon’un 
“ Devlef’te, Herakleitos’un ise “ Physls”te biri kentin 
“ bekası” diğeri, yanılsamanın ortadan kaldıniması açı
sından bakarak karşı çıkışlanndan belli olmaktadır.

İlk epos’un kahramanlık temalan üzerine dev anlahla- 
rın, “ünlü kişilerin” işleri üzerine yoğunlaşhklan bilini
yor. Epos biçiminin ve tarihsel anlatı dizgelerinin - 
Homeros’un büyük etkisi saklı kalmak kaydıyla- gerile
mesi üzerine, yine ‘şarkı’ biçiminde İcra edilen temalar
dan oluşan lirik şiirin doğuşuna tanık oluyoruz. Korolu 
odo, lirik şiirin dans ve müzikle yoğrulmuş oldukça 
yaygın bir biçimi olarak aynı dönemde ortaya çıkmışh. 
PIndaros’un “olimpiyat ve yanşma kahramanlanna” 
adanmış odo’lannın ünü 5. yüzyıl başlannda tüm Yuna
nistan’a yayılmıştı.

Lirik temalann hakim olduğu, ancak epos anlatı biçim
lerinin Attika draması kisvesinde çok daha yetkin bir 
biçimde karşımıza çıktığı bu dönemde, Gnomos şiirinin 
özellikle halk kültürü açısından büyük bir önemi vardı. 
Bu şiir türü, oldukça saf biçimlerde kaleme alınan, haya
ta ve insaniann zor durumlarda ne yapmalan gerektiği
ne yönelik “öğütleri” ‘gnome’ler (maksim- özdeyiş) tar
zında ifade etmeye dayanıyordu. Hatta ‘felsefi açıdan 
çok derin’ olan arka planlannı gözönüne almazsak, 
“ bildiri” türü yazın, Thales’ten Herakieltos’a kadar fel
sefi bilgelik ürünlerinin anlatım türü üzerinde de büyük 
etkiye sahipti. Kent bilgeliğini temsil eden “gnome”le- 
rin yanında, Hesiodos’un Günler ve fş/er’inln Yunan 
yaşantısının temel ayaklanndan biri olarak yansıttığı “kır 
topluluklannm” arasında oldukça yaygınlaşan ‘didaktik 
şllrier’ de aristokrasinin zevkini belirieyen Homeros epo-, 
suna ait kahramanlık temalannın karşısına “gündelik 
işlerle” çıkmaktaydı.

Eski Yunan’da mitoloji, bütün sanat, düşünce ve poli
tika alanlanyla dini inanışlara sıçramış gibidir. Mitoloji
ye, ya da tannlara gönderme yapmayan herhangi bir 
düşünüre, ya da şaire rastlamak olanaksızdır. Eski Yu- 
nan’ın ve antik dünyanın en büyük şairi Homeros’un 
bizzat kendisi, zamanla mitolojik bir karakter haline geli
vermemiş miydi?

ULUS BAKER
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sayesinde ücret olarak on kısrak, bir aygır ve bir de deve alabilecek miyim, ey Bilge olan?”), 
geleneksel Arî dinselliğinden mutlak bir kopuşu temsil etmiyordu. Öğretisi M.Ö. 6. ve 5. 
yüzyıllar boyunca haklarında fazla birşey bilinmemekle birlikte şamanlarm çeşitli özelliklerini 
barındırdığı tahmin edilen mecüsîler tarafından geliştirildi. Diğer yandan imparatorluğun resmî 
öğretisi de giderek Zerdüşt’ünkine yakınlaşmaya başladı ve nihayet Pers hnparatorluğu’nun 
sonuna doğru haom a  ve kurbanı içeren törenler yasaklandı.

Klasik Döneminde Demokrasi
M.Ö. 6. yüzyıl sona ererken artık Yunan medeniyetinin merkezi haline gelmiş olan 
yarımadada bütün tiranlıklar devrilmiş, yerlerini demokrasilere bırakmaya başlamıştı. Yarımadayı 
kısa bir süre sonra İyonya izledi. Şehirler arasında özgül tarihlerinden, coğrafyalardan, iktisadi 
ve siyasi konumlarından kaynaklanan sayısız farklar vardı. Örneğin, Atina ve Sparta’nın 
nüfusları, en kalabalık olduklan M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısında 250 bine ulaşmıştı. Ancak ikisi 
arasmda yurttaşların nüfusa oranı bakımından bariz bir fark vardı; Atina’da yurtaşların sayısı 
30 binken, Sparta’da bu sayı 3 bin (artı kısmî yurttaşhk haklarına sahip 2 bin kişi) 
dolaylarmdaydı. Bu iki devin yanısıra çok daha küçük şehirler de vardı; Aegina’nın klasik 
çağdaki nüfusu 6 bindi, Plataea’nınki ise 2 bini aşmıyordu. İdari örgüdenmeler arasında bile 
farklar görülebiliyordu. Po/is’lerin çoğu bir şehir ve hinterlandından ibaretken, 150 bin kişinin 
yaşadığı Boetia, Atina ile aynı büyüklükte bir alana (2.500 km^) yayılmışken, 22 ayn şehirden 
oluşuyordu. Tarihsel tempo bakımından da farkhhklar daha az çarpıcı değildi. Korinthos’da 
tiranlık M.Ö. 582’de (?), Atina’dan 75 yıl önce yıkıldı ama tiranı devirenler bu kez demos 
değil servet sahipleriydi; kurdukları oligarşiyi devirecek "demokratik devrim” ancak M.Ö.
392’de gerçekleşti.

Ancak şehirlerin arasındaki bütün farklara karşm kurulan rejimler arasında hatırı sayılır bir 
benzerlik vardı. Atina M.Ö. 5. yüzyılda yalnızca en güçlü ve zengin şehir devleti değildi;
Atina demokrasisi, çağdaşlarının kimi zaman ürkerek kimi zaman hayranlıkla baktıkları bir 
esin kaynağı, bir örnek; hakkında bulunan belgelerin çokluğundan ötürü de, daha sonraki 
tarihçiler için de klasik demokrasinin bir modeli oldu.

Atina

Atina demokrasisinin tarihi genellikle, M.Ö. 510 yılında arkhon  olarak seçilen Kieisthenes’in 
reformları ile başlatılır. Kleisthenes’i' önceleyen demokrat önder Peisistratos’un tiranlığı, onun 
M.Ö. 527’deki ölümünden sonra bir hanedanlık niteliği kazanmaya, başlamıştı. Gerçi onun 
yerine geçen oğlu Hipparkhos aynı popülist/demokratik politikaları sürdürdü ama kişisel bir 
davadan dolayı öldürülmesinden sonra başa geçen kardeşi Hippias ise tiranlığın “bütün kötü 
yönlerini” gözler önüne sermesiyle ün kazandı. Onun döneminde, Atina’dan sürülen yurttaşlar, 
bir zamanlar tapınağın lânetine maruz kaldıkları için Atina’dan sürülmüş olduklan halde, 
bütün Yunanlılar tarafından kutsal sayılan Delfoi’de yeni bir tapmağın “inşaat ihalesi”ni almış 
olan Alkmenoid ailesine mensup olan Kieisthenes’in çevresinde birleşti ve Delfoi tapınağının 
da ısrarıyla destek vermeye ikna edilen Sparta orduları Atina’ya saldırdı. Hippias teslim olmak 
zorunda kaldı.

Darbe görünüşte aristokratikti. Ancak arkhon  seçilme mücadelesini aristokradarm tercih ettiği 
İsagoras’a kaptıran Kleisthenes, aslında “halk” anlamma geldiği halde aşağılayıcı bir şekilde 
mülksüzleri, ayrıcalıksızları adlandırmak için kullanılan demosun başına geçti ve iktidan bu 
kez bir halk ordusu ile ele geçirdi ve Atina demokrasisinin temellerini oluşturacak 
uygulamalara girişti. Solon’un reformlarını, siyasal iktidara aday olmanın geleneksel kıstası olan 
soy ilkesini, servet ilkesi ile dengelemekle yetinmişlerdi; bu bakımdan da radikal değillerdi. 
Kleisthenes ise soy ilkesinin toplumsal dayanaklarını ortadan kaldırmaya yöneldi; eski Atina’da 
siyasal ve toplumsal hayatın temel birimleri olan genosları, yerleşim esasına göre tanımlanmış 
mahalleler, demeler şeklinde yeniden örgütledi. Bundan böyle yurttaşlar kendilerini soyadları 
ile değil mahallî adlan ile adlandıracaklardı. Kuşkusuz böylesi bir İdarî karar, kendi başına, 
toplumsal dokuya nüfuz ederek iktidar ilişkilerini altüst edecek güce sahip değildi. Geçmişte 
yerleşim düzeni soy ilişkilerini yakinen takip etmişti. Dolayısıyla böyle bir uygulamayla 
yetinildiği takdirde ve özellikle hâlâ en önemli iktisadi güç kaynağı olan toprağa soy 
mülkiyeti aracılığıyla tasarruf edildiği koşullarda, demenin, genos için yeni bir addan ibaret 
olması kaçınılmazdı. Ancak Kieisthenes’in benimsediği düzen daha karmaşıktı. Önce Atina, 
Solon’dan beri artık kendisini açıkça ifade etmiş olan sınıfsal/siyasal yapılaşma doğrultusunda 
üçe bölündü; Kıyı, şehir ve ovadaki çiftliklere doğru yayılan iç bölge. Demeler, herbirinin her 
üç bölgeden de eşit sayıda insanı içermesini temin edecek şekilde tesbit edilmiş ve böylelikle 
her birinin Atina’nın tamamının kompozisyonunu yansıtması öngörülmüştü. Daha da önemlisi, 
bir kereye mahsus olmak üzere tesbit edilen demelerde yaşayan (m ethoikos ve köleler dışında) 
herkes, yurttaş sayılmıştı. Böylelikle soydaşlığın yerini yerelliğin aldığı bir şehirlilik anlayışının 
aldığı resmen ilan edilmiş oluyordu.

Kleishenes’in reformlarım izleyen en önemli gelişme, ilkece bütün yurttaşlardan oluşan ekk lelia ’nın 
(Halk Meclisi) şehrin hayatında giderek güç ve önem kazanmasıydı. Yasama işlevine sahip 
olan bu kurul, başka bir ad altında, heliaia  adı akında toplanıp yargı işlevini yerine
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PLATON
(M .Ö . 4 2 8 -3 4 8 )

M.Ö. 428’de Atina ya da Aegina’da doğan Platon, 
Atina’nın en köklü ve geleneksel ailelerinden birine men
suptu. Rivayetler, babası Aniston’un soyunu Atina’nın 
son kralı Kodrus'a ve deniz tanrısı Poseidon’a dayandır
dığını aktarır. Annesi Periktione ise Solon’un akrabasıy- 
dı, ve Aniston’dan sonra Perikles’in önde gelen yandaş
larından Pyrilampes’le evlendi. Platon’un ilk diyalogları
nın adını vereceği Kritias ve Karmides, annesinin kuzeni 
ve kardeşiydi. Sokrates’in de mensup olduğu bu çevre, 
Perikies’e yakın olmakla birlikte, M.Ö. 404’teki oligarşi 
sırasında, diğer demokratlar gibi Atina’yı terk etmediler. 
Otuz tiran yönetiminin terörünün başlıca uygulayıcıları 
arasında yeralırken, Sokrates, kendisinden suçsuz ol
duğuna inandığı Leon’u tutuklaması istendiğinde, emir
lere karşı geldi. Bu dönemde genç Platon’a da yönetim
de görev alması teklif edildi, ancak, siyasete duyduğu 
ilgiye rağmen o bunu reddetti.

Yeniden kurulan demokrasi M.Ö. 399’da Sokrates’i 
idama mahkûm edince. Platon, Sokrates’in bir grup 
arkadaşı ile birlikte Meganau’ya ünlü geometrici Öklid’- 
in yanına kaçtı. Rivayetler M.Ö. 399-387 yılları arasında 
Yunanistan içinde ve Mısır ve İtalya'ya çeşitli yolculuk
lar yaptığını bildiriyorsa da bu konuda kesin bir bilgi 
yoktur.

M.Ö. 387’de Atina’ya dönen Platon burada ünlü Aka
demisini kurdu. Hemekadar bugün Platon günümüze 
kalmış olan ve diyalog tarzında yazılmış olan 35 eseri 
ve Mektuplar'} ile tanınıyorsa, diyaloglar da söylenenler
den ve hakkında aktarılanlardan, asıl önem verdiği şe
yin Akademi’deki özellikle matematik üzerine yoğunla
şan faaliyetleri olduğu, diyalogları daha çok matemati
ğin ve felsefenin teknik dilinden anlamayı beklemeye
cek, “popüler” bir çevre için yazdığı anlaşılıyor.

İlk grup diyalogların merkezî figürü kendisinin en ya
kın dostlarından oluşan iç çevresine dahil almadığı Sok- 
rates’tir. Sokrates baldıran içerek öldüğü sırada orada 
olmadığı halde Platon bu olayı üç ayrı diyalogda anlatır. 
Euthyphia, Krito ve Savunma. Euthyphia’daki din konu
sundaki tartışma bir yana bırakılacak olursa, bu diyalog
ların başlıca amacı Sokrates’in ölüm karşısındaki tavrını 
aktarmak ve kişiliğini araştırmaktır.

Platon'un bu öğretisinin ahlakî ve özellikle siyasal 
sonuçlarını çıkardığı en önemli eseri OeWet’tir. Çok ka
baca, “ iyi” , “doğru” , “ idea” ların bilgisi varsa buna 
sahip olan, başka şeylerin yanısıra “ iyi toplum”un bilgi
sine de sahip olacaktır; dolayısıyla toplumun yönetimi-



Ayaklanmaları

nin fiozoflara bırakılması, filozofların kral olması diye 
özetlenebilecek bir akıl yürütmeye dayanan kitapta, bu 
idea'nın gerçeklik kazandığı bir ütopya anlatılır. Bu top
lumda filozof-krallar zaten “ idea'’nın bilgisine sahip ol
dukları için herhangi bir tekle özel bir ilişki kurmak 
İstemeyecekler, dolayısıyla özel mülkleri olmayacaktır. 
Bariz bir şekilde Sparta’dan izler taşıyan bu toplumda 
çocukların eğitimi ailelerine bırakılmayacak, filozof- 
kralların tayin ettiği doğrultuda, pedagoglar tarafından 
yürütülecektir. Toplumun güvenliği ise hem kadın hem 
erkeklerden oluşan korucular tarahndan sağlanacaktır. 
Hiyerarşinin en alt basamağında ise maddî ihtiyaçlarını 
karşılayan köylüler, zanaatkârlar vb. vardır.

Platon Devlei’i yazdıktan sonra yeni tiran II. Dionysl- 
us'u eğitmek için tiranın kayınbiraderi Dion’un çağrısıy
la Sicilya’ya gitti. Ancak yeni tiranın kayınbiraderini sür
güne göndermesi üzerine Planton da ayrılmak zorunda 
kaldı. M.Ö. 361’de proje bir kez daha denendiyse de, 
Platon’un Siraküza’ya ikinci ziyareti de kısa sürdü.

Platon’un bu son döneminde yazdığı diyaloglarında 
eskilerine kıyasla bariz bir farklılaşma görülür. Örneğin 
Parmenides diyalogunda Sokrates bu kez eleştiren de
ğil ele j'irilen taraf olur ve yaşlı filozof Parmenides Sok- 
rates'ıı savunmaya çalıştığı ’’idealar öğretisf’ne kendl- 
sindı I sonra da yöneltilmeye devam edecek eleştirile
rin Hı; edeyse hepsini yöneltir. Bunu izleyen Theatetus- 
tan '/c nraki diyaloglarda ise tartışanlar arasında Sokra
tes /oktur. İfade edilen görüşlerin içeriği de önemli 
ölçi de değişmiştir. Timaeus ve Yasalar'üa artık yalnız
ca /aradanlık işleviyle değil, ahlaki bir özne ve yargıç 
olî rak da tanrı merkezî bir yer tutmaya başlar. Ancak 
Ti naeus’ta ifade edilen görüşlere göre dünyanın ahlakî 
V3 ilahi bir özne tarafından yaratılmış olması anlaşılabi- 
ırliğini veya insan emellerine uygunluğunu temin et

mez; akılla dünyanın düzeninin arasına Platon’un anan- 
ke diye adlandırdığı zorunluluk ya da kader girer. Pla
ton’un kendi tamamlamadan öldüğü son kitabı Yasalar'- 
da da akla karşı aynı güvensizlik görülür. Artık felsefe
den ya da Platon sözkonusu olduğunda, tartışmadan 
önce varolan bir hakikatin devlet hakkında ne sonuçlar 
doğuracağını keşfetmek değil, kişinin kendi kendine 
karşı bölünmesini ve bunun toplumsal bünyedeki müte
kabili olan iç savaşı önlemektir.

Platon, M.Ö. 348’de kimi rivayetlere göre bir düğün 
şenliğinde, kimilerine göre yazarken öldü ve kendi Aka- 
demisi'ne gömüldü.

getirebilir ya da bu kendi içinde bu işlevi görecek jüriler görevlendirirdi. M.Ö. 462’de 
“Efialtes reformları” adıyla anılan yeni düzenlemelerle. Halk Meclis’ine katılım karşılığında 
ücret verilmeye başlandı. Verilen ücret bir zanaatkânn gündelik ücretinden düşüktü ama 
böylelikle Meclis’in toplandığı agorada  (şehir meydanı) geçirilen bir günün, bir günlük 
geçimden vazgeçmek anlamına geleceği yoksullann da politikaya katkısı arttınimış oluyordu. 
Nüfusun 250, yurtaşların sayısınmsa 30 bine ulaştığı M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısında, Meclis’e 
düzenli olarak katılanlann sayısı 6 bin dolaylarında idi. Bu rakam Atina’nın doğrudan 
demokrasisinin hem sınırlarına hem yoğunluğuna işaret ediyor.

Halk Meclisi’nin dışında, yürütme işlevi görecek çeşitli kurumlara atamalar ise ya kur’a 
yoluyla ya da seçimle yapılıyordu. Örneğin Solon zamanında daha çok istişari bir işlevi olan 
Dörtyüzler Meclisi’nin yerine Kleisthenes kurduğu, yürütme işlevlerine de sahip bir Beşyüzler 
Meclisi, on deme’den her birinin gösterdiği aday arasından 50’şer kişinin kur’a yoluyla 
seçilmesi ile oluşturulurdu. Ancak toplantılar 500 kişi halinde değil, her deme’nin ellişer 
kişilik grubunun, kendilerine her gün yeni bir başkan seçerek, yılda 36’şar günde bir olmak 
üzere nöbetleşe toplanması şeklinde yapılırdı. Demokrasinin altın çağında “konsey” diye de 
anılan 500’lerin yetkileri hatırı sayılır ölçüde sınırlandırılmış; yılda asgarî 40 kez toplanan 
Halk Meclisi’nin gündemini hazırlamaktan ibaret kalmıştı. Aynı ilkeler orduya da uygulandı. 
Her dem e  kendisini temsil eden ve oyla seçilen, 10 komutanın yönetimi altında orduya 
katkıda bulunuyordu. İlk zamanlarda her demenin komutanı sırayla bir yıllık süre için 
başkomutanlık (polem arkhos) yapıyordu; daha sonra, özellikle de Pers savaşlarından sonra.
Halk Meclisi’nin genel oyu ile seçilmeye başlamasıyla başkomutanlığın politik önemi artmaya 
başladı. Buna karşılık en yüksek sivil makam olan arhhonl\xk ise yine Pers savaşlanndan 
sonra kur’ayla doldurulmaya başladı.

Pers Savaşlan

Savaş ve kolonileştirme ve hatta giderek bir tür imparatorluk yapısına doğru evrilme, Atina’da 
demokratikleşme ile'atbaşı olarak ilerledi. Bu süreç içersinde ilk kritik rolü Pers Savaşları 
oynadı. M.Ö. 500’de Miletos tiranının bir İyonya Birliği’nin kurulmasına önayak olmasıyla 
başlayan, İyon şehirlerinin Perslere karşı ayaklanması M.Ö. 494 ’te Miletos’un yakılıp yıkılması 
ve halkının Mezopotamya’ya sürülmesiyle sonuçlanmıştı. Perslerin önünden kaçarak Atina’ya 
sığınan Khersones tiranı Miltiades, orada komutan seçildi. 490 yılında Marathon’da Pers 
ordusu Miltiades önderliğindeki “Marathon” Savaşı’nda (Olimpiyat Kült’ünün merkezini 
oluşturacak yer) yenilgiye uğratıldı.

Pers Savaşlan’nın birinci evresinin etkileri çehşkili oldu. Zafer, Atinahlar ve diğer Yunanlılar 
tarahndan demokrasiye maledilirken, içerde zaferi mümkün kılan ve daha sonra Atina 
“imparatorluğu”nu mümkün kılacak savaş donanmasını kuran Themistokles’in arfehonluğunda 
rejim, askerî bir oligarşi doğrultusunda dönüştürülmeye çalışıldı. M.Ö. 487 yılında arfehonlann 
seçilişi Solon’un toplumsal smıflannm en üst ikisi ile sınırlandırıldı. Savaş böylece bir çeşit 
“sıkıyönetim” getirmiş, savaşçı kastiann silahlı halk üzerindeki denetim gücünü arttırmıştı. 
Ancak bu eğilim kalıcı olmadı. M.Ö. 477 ’de Yunan şehirleri arasında Delos Birliği’nin 
kurulması ve Yunanlılar’ın tayin edici zaferleriyle sonuçlanan Pers Savaşlan’nın ikinci evresinin 
ardmdan önce Themistokles meşum ostrakismos cezasına çarptınidı - yurttaşlık haklanndan 
mahrum edilerek şehirden sürüldü. M.Ö. 4 6 2 ’de ise Perikles ve Efialtes’in başını çektiği 
“demokratik parti” tüm siyasal karar ve hak yetkilerinin Beşyüzler Meclisi ve Halk 
Mahkemesi’ne devreden bir dizi uygulamaya giriştiler; hâlâ aristokratlar ve oligarklann bir

Eski Yunan'da köle emeğinin en 
yoğun olarak kullanıldığı alan 
madencilikti; madenlerin en büyüğü 
de, Lavrion gümüş madeniydi. Bu 
madenlerde binlerce köle, son derece 
güç ve sağlıksız koşullar altında 
çalıştırılıyor ve o çağ için çok erken 
bir yaşta ölüyorlardı. Madenlerdeki 
koşullar düzeitilmese bile, can 
güvenliğini tehlikeye atacak 
davranışlar yasaklanabiliyordu.
Örneğin, bazı açgözlü maden 
sahipleri, doğal kayalardan yapılmış 
payandalarda maden cevheri 
bulunuyorsa, onların da yerinden 
çıkartılmasını isterdi; bu tehlikeli iş 
yasaya göre büyük bir suçtu ve 
Lykurgas zamanında bu vicdansız 
davranışlarla zenginleşmiş birine ölüm 
cezası verilmişti... Resimde, Lavrion 
madeninde çalışan köleler tasvir 
edilmiş.

2501



organı durumunda olan Areopagus'\ann yetkisi yalnızca toplumun temel dinsel çekirdeğini 
tehdit eden “kan ve soy suçları”yla ilgili davaları görmekle sınırlandırıldı. Efialtes’in M.Ö. 461 
yılında öldürülmesine karşın Perikles reform programını var gücüyle sürdürdü.

Pers Savaşiarı’nın sona ermesini önce Yunan şehirlerinin birbirleriyle arasındaki, daha sonra 
ise şehirlerde demokratlarla oligarklar arasındaki iç savaş izledi. Delos Birliği, örneği 
Mezopotamya’da da görülen, belli bir şehrin önderliğinde kurulan, gevşek şehir devletleri 
arasındaki ittifaklarıdan farklı olarak, daha başlangıçtan Atina “emperyalizmi"nin ifadesiydi.
M.Ö. 476’da Atina donanması Birliğe katkısını ödemeye reddeden Naksos’a karşı bir 
cezalandırma seferi düzenledi. M.Ö. 46 ’te Thasos benzer bir uygulama ile cezalandırıldı. M.Ö. 
460’ta ise “Birliğe yapılan gemi ve asker katkısı”nın “haraç” biçimini alması kabul. M.Ö.
454’te Birlik hâzinesinin Delos’tan Atina’ya getirilmesi ve daha sonra Birlik meclisinin giderek 
dağılması, haracın kime ödendiğini gizleme konusunda artık diplomatik inceliklere başvurmaya 
gerek duyulmadığını kanıtlıyordu. Perikles döneminde 1000 talent olduğu tahmin edilen 
Atina’nın resmî devlet gelirlerinin 600 ’ü birlik üyesi diğer devletlerden geliyordu. Köle emeği 
üzerine kurulmuş olan Atina demokrasisi, diğer şehirlerin sağladığı haraçla altın çağını 
yaşamaya başlamıştı.

Atina’nın Yayılmacılığı

Şehir içindeki sınıf mücadelesinin hatırı sayılır ölçüde yumuşadığı bu koşullarda, Atina, 
geçmişteki kolonileştirmelerden bariz bir biçimde farklı olan yayılmacı bir siyaset izlemeye

Çeşitli milletlerden oluşan Pers asilleri bir Yeni Yıl Gûnü'nde. Aynı zamanda ordunun bir neferi olan bu asiller 
on yıllar boyunca Yunanlılarla savaştı. "Ölümsüzler”  diye adlandırılan ve ordunun en güçlü kesimini oluşturan 
bu saray muhafızlarının hepsi birqr ‘bey’di. Sayılan kesin olarak 10 bin olan "ölümsüzler”  ayrıcalıkları olan bir 
askeri birlikti. Sefere çıktıklarında kendileriyle birlikte cariyelerini ve hizmetkârlarını da götürebiliyorlardı. Silahlan 
ok, yay ve kalkandan oluşuyordu. Barış zamanlannda saray ve çevresinde konaklayan bu askerler sürekli 
eğitime tabiydiler. Ordunun diğer kesimleri Elam, Med ve daha birçok milletten olabiliyordu. Asker kaydının çok 
titizlikle yapıldığı Pers ordusunda sıralamada üst düzeyde yer almak için girişilen rekabet çok kanlı olabiliyordu. 
Görevleri, kelimenin tam anlamıyla "düşmanı kırmak"tı. "Ölümsüzler", barış zamanında kralın saray muhafızlığını 
yapıyorlardı.
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ARİSTOTELES 
(M .Ö . 3 8 4 -3 2 2 )

Klasik Yunan düşüncesi ile Ortaçağlar arasında bir 
köprü işlevini görecek olan Aristoteles M.Ö. 384’te Ma
kedonya'daki Yunan kolonilerinden biri olan Stagirus’ta 
doğmuştu. Babası Nikomakhus Büyük İskender’in büyük
babası III. Amyntas’ın saray doktoruydu. Dolayısıyla 
Makedonya ile ilişkisi çocukluğuna dayanıyordu. Tıpm 
babadan oğula aktarılan bir meslek olduğu klasik 
koşullarda Platon’un geometriye duyduğuna benzer tür
den bir ilgiyi, Aristoteles'in tıbba ve biyolojik bilimlere 
duymasını babasına borçlu olabilir. Ancak Aristoteles 
henüz daha gençken babası öldü ve Aristoteles M.Ö. 
367’de Platonun Akademisi'ne gönderildi. Burada ge
çirdiği 20 yıl onun için yoğun bir iletişim ve etkileşim 
yılları oldu. M.Ö. 348’de Platon ölünce Aristoteles okul
dan okuldan ayrılmasını kimi yorumcular tarafından oku
lun başına Platon’un yeğeninin getirilmesine bağlarken, 
kimileri de Makedonya ordularının bir Yunan şehri olan 
OIynthus’u yağmalamasının şehirde yarattığı anti- 
Makedon iklime bağlıyorlar. Aristoteles Atina’dan yalnız 
ayrılmadı; beraberinde sonraları birlikte kendi okulu olan 
Lyceum’u kıracak arkadaşları vardı. Bir kısmı ilk önce 
Pers İmparatorluğu’na bağlı bir tiranlık kuran bir askerin 
çağrısıyla Assos’a giderek orada küçük bir Akademi 
kurdu. Burada kaldığı 3 yıl içersinde krallık üzerine bir 
kitap ve Politika’nm ilk yedi kitabını bitirdi. Daha bu 
dönemde yöntem ve görüşleri hocası Platon’unkinden 
ayrışmaya başlamıştı. Felsefi bir hayat yaşamanın en 
yüksek erdem olduğu görüşünü paylaşıyor ama bunu 
çoğunluk için mümkün kılacak bir politik düzenleme 
ve dolayısıyla o anlamda Devlet’te tanımlandığı şekliyle 
mutlak olarak adil olan bir politik rejim olabileceğine 
inanmıyordu. Assos’tan sonr bir süre de Lesbos'ta ka
lan Aristoteles M.Ö. 342'de geleceğin Büyük diye anıla
cak 13 yaşındaki İskenderi'ne ders vermek üzere II. 
Philip tarafından Makedonya’ya çağrıldı. Bu görevi 3 
yıl sürdürdükten sonra tekrar Stagirus’taki baba ocağı
na çekilen Aristoteles M.Ö. 335’te Akademi’den eski 
arkadaşlarıyla birlikte kendi okulu olan Lyceum’u kur
du. Akademi’nin özellikle matematikte yoğunlaşmasına 
karşılık Lyceum’da ilgi odağı biyoloji ve tarihti. Burada 
12 yıl faaliyet gösterdikten sonra eski öğrencisi Büyük 
İskender’in ölümü üzerine yeniden Atina’yı terketmek 
zorunda kaldı. İskender’in ölümünün yol açtığı Make
donya düşmanlığı onu da hedef almış, 70 küsur yıl 
önce Sokrates’e yöneltilen bir suçla Halk Mahkemesi'ne 
şikayet edilmişti. Dönem koşullarında mahkumiyet kaçı
nılmazdı. Aristoteles yine birkaç arkadaşıyla Atina'nın 
kuzeyindeki Evripos Boğazı'na kaçtı. Kaçarken, “Ati
na’yı felsefeye karşı bir kez daha günah işlemekten 
kurtarmak için kaçtığr’nı söylediği rivayet edilir. Bir 
yıl sonra M.Ö. 322’de bir mide rahatsızlığından öldü.
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Esk\ Yunan’ın üç büyük tragedya yazarı. Soldan 
sağa; Aiskhylos, Sophokles ve Euripides. Her üçü de, 

tragedyalarına konu olarak Eski Yunan mitoloji 
kahramanlarını seçmiş, bu kahramanları kaçınılmaz 

birtakım olaylar karşısında çatışma, çelişki ve acılar 
içine düşmüş bir şekilde çizmişlerdir. Klasik tragedya 

biçiminin evrimi, bu üç tragedyacının yapıtlarında 
izlenebilir.. Aiskhylos (525-456), Pers savaşlarıyla 

ortaya çıkan Helen-Helen dışı dünya ayrımını işleyip, 
Helen bilincini bir üstünlük duygusuna dönüştüren 

oyunlar yazmış, Persea ve Agamemnon adlı 
tragedyalarında barbarlığı yermişti. Aiskhylos barbarlığı, 

510'lu yıllarda Atina aristokrasisi için bir tehdit 
oluşturan tiranlık ile özdeşleştiriyordu: "Tiranlığa boyun 

eğmektense ecel şerbetini içmek hayırlı”  diyordu 
Agamemnon'da/c/ koro. Aiskhylos, tiranlığa karşı 

yasalardan yanaydı; her zaman yasalardan yana 
olduğu için, kişinin istenci ile kaderin kaçınılmazlığı ve 

birey ile soy arasındaki gerilime dayanan tragedyada 
da kaderin ve soy-sop ile geleneğin tarafını tuttu. Bu 

nedenle, oyunlarının tragedyaya özgü gerilimi 
Sophokles’e oranla çok daha az barındırdığı 

söylenebilir. Sophokles (496-406), ilk tragedya 
ödülünü, henüz 28 yaşındayken. Büyük Dionysios 

bayramında yapılan yarışmalarda Aiskhylos’u altederek 
kazanmıştı; daha sonra aynı yarışmalara her yıl 

dörder oyun (üç tragedya ve bir satyr) ile 30 kez 
katıldığı ve yirmiye yakın birincilik ödülü aldığı rivayet 
edilir.. Yazdığı sanılan 120’yi aşkın oyundan bugüne 
sadece 7 tragedya kalmış, ancak bu tragedyalar Batı 
kültürü üzerinde yüzyıllar boyu etkisini sürdürmüştür. 

Üstelik sadece tiyatro alanında değil: Kral Oedipus 
olsun, Antigone ya da Elektra olsun, üzerlerinde 

sayılamayacak kadar çok felsefi tartışmanın yapıldığı, 
etkileri Shakespeare oyunlarından, çağdaş edebiyata 

ve psikanalize kadar yayılan klasik yapıtlardır. 
Sophokles’in birkaç bin yıl öteden böylesine çekici ve 

etkili görünebilmesi, tragedya formuna getirdiği 
yeniliklerden olduğu kadar; oyunlarında bireysel 

yaşantılan döneminin siyasal ve toplumsal 
koşullarından soyutlayarak evrensel bir düzen anlayışı 

içinde odaklaştırmasından da kaynaklanır. ‘Evrensel’ 
insan doğasının çelişkileriyle trajik acılarını kendi içine 

kapalı bir tarzda ele alan Sophokles, barbarlık, 
demokrasi ve sofizm gibi konulara hep uzak durmuş, 

kader-birey çatışmasında ‘saf tragedya’ dengesini 
tutturmuştu... Büyük tragedyacılann sonuncusu olan 

Euripides (480-406) ise, oyunlarında, kendisinden 
önceki yazarlarda görülmedik bir ölçüde barbarlık, 

kölelik, kadın, yasa, eğitim, kalıtım vb. sorunlara yer 
vermiş, ve ilk kez tartışmalı bir konuda iki görüşün 

de kahramanlarının ağzından savunulmasını 
sağlamıştır. Oyunlarının bazılan, o sıralarda Atina’da 
giderek güçlenen sofizmin sahnede temsil edilmesi 

olarak görülebilir Euripides, toplumsal yapının 
çözülmekte olduğu, aristokrasinin giderek güçlenen 

eşitlikçi sofizm tarafından eleştirildiği bir dönemin 
siyasal karmaşa ve çeşitliliğini yansıtan bir yazardır. 
29 yaşındayken Dionysios bayramındaki yarışmalara 

katılmaya hak kazanmasına ve toplam 92 oyun yazıp 
sahnelemesine karşın; ömrü boyunca sadece beş kez 

birinci olabilmesi, oyunlarının ilgi görse de 
kamuoyunda onaylanmadıklannı akla getiriyor. Çağdaşı 

Aristophanes'in komedyalarında sık sık alay konusu 
olması da, barbarlara karşı saklamadığı bir ilgi duyan 

Euripides’in Atinalılarca benimsenemediğine bir 
kanıttır... Euripides’in farkı, Elektra gibi başka şairlerin 

tragedyalarına da konu olmuş bir kahramanı 
işlediğinde iyice ortaya çıkar; Dionysios bayramlarını 

konu alan Bakkhalar ise, bu kült konusunda elimizde 
kalan en önemli ve güvenilir belgelerden biridir. 

Aristoteles’in Poetika’da ‘‘şairlerin en trajik olanı”  diye 
nitelediği Euripides, Aiskhylos’un tanrısal bir düzen 

anlayışına ya da Sophokles'in soylu kahramanlarının 
yüce amaçlarına çok uzaktır: Kahramanlarının yol 

açtığı ya da engelleyemediği anlamsız yıkımlar, 
yapıtlarındaki genel karamsarlık havasının en önemli 

öğeleridir. Trajik ve gerçekçi yanı, döneminin 
toplumsal kurumiarma, yerleşik geleneklerine ve 

düzene duyduğu kuşkuda kendini gösterir... Özellikle 
bu üç yazar sayesinde tragedya. Eski Yunan'da en 

güçlü anlatım biçimlerinden birisi haline gelebilmiştir.

başladı. Denizaşırı ticaretin güvenliğini sağlamak için stratejik yerlerde kurulan yerleşimler 
amk bağımsız bir şehir olmuyor; buraya göçenler Atina yurttaşlığmı korumaya devam 
ediyorlardı. Atina bir imparatorluğa doğru yöneliyordu. M.Ö. 451 ’de çıkanlan yeni bir 
yurttaşhk yasasıyla, yalnız hem babası hem annesi Atinalı olanlann yuntaş sayılabileceği 
karara bağlandı. Ancak Atinalılar bir Helen İmparatorluğu’nun yönetici kesimi olamadı. Köleci 
bir başka toplumun Roma Cumhuriyeti’nin aksine Atina demokrasisi kendi içinden bir 
imparatorluğu doğuracak dinamikleri yaratamadı. Bunun en önemli nedenlerinden biri, köle 
emeğini daha geleneksel biçimlerde istihdam eden güçlü bir oligarşik şehirler bloğu ile 
kendisinin içinde bulunduğu siyasal rekabetti.

Sparta, Pelopenez Yanmadası’nda Limnai, Mesoa, Kynosura ve Pitane adlı dört kabile, ya da 
daha doğrusu kasabanın M.Ö. 900 yıllannda bir federasyon oluşturarak Eurotas ırmağı 
vadisine yerleşmeleriyle kurulmuştu. Karanlık çağlara dair efsane ve rivayetler, M. Ö. 8 
yüzyılda, Pelopenez’i anakaraya bağlayan boğaz civannda kurulmuş olan Messania (bugünkü 
Messina) şehrini ele geçirdiklerini, güçlü Argos krah Feidon ile savaştıklannı ve sözkonusu 
krahn da müdahalesiyle isyan eden Messenia’yı önce yitirdiklerini sonra hoplitlerden oluşan 
askerî güçleri sayesinde yeniden ele geçirdiklerini aktanr.

Klasik poîisinin belkemiğini oluşturan kurumlardan bazılannın, hoplitlerin  ve köle emeğinin 
üretken faaliyetlerde yaygın olarak kullaılmasının kurumlaştınlmasmm Sparta’da diğer Yunan 
şehirlerinden daha önce yerleştiği tahmin edilmektedir. Ancak Sparta’daki helot diye anılan 
köle statüsü ile Atina’daki kölelik statüsü arasmda bariz bazı farklar vardı. Romalılar köleleri, 
instrumentum mutum (dilsiz araç) diye adlandırdıklan araçlar ve insatrumentum semi-vocale (yan 
dilli araçlar) diye adlandırdıklan büyükbaş hayvanlarla karşılaştırarak instrumentum vocale (sesli 
-konuşan- araç) diye adlandmrlardı. Atina’da kölenin statüsü daha da düşüktür. “Eğer bütün 
aletler kendilerine emir verilince kendi başlanna çalışabilselerdi, dokuma tezgahlan tek 
başlanna dokuyabilse, yay her zaman sitara dokunabilseydi, girişimciler işçiye, efendiler ise 
köleye dönüşürlerdi...” (Aristoteles). Tabii bir olgu olarak kabul edilen köleler, Atina’nın 
manevi ve entelektüel hayatında bir iz bırakmamıştır. Oysa Sparta’nın siyasal rejiminin 
şekillenmesinde kritik bir rol oynamışlardı. Atina’nın farklı bölgelerden, Frigya’dan, Trakya’dan, 
İskitya’dan getirilmiş olan, farklı d'iller konuşan kölelerinin aksine, helotlar Dorlar yanmadayı 
istila ettiğinde orada yaşamakta olan halkın soyundan geliyorlardı, dolayısıyla ortak bir tarihe 
ve kültüre sahiptiler. M.Ö. 7. yüzyılın sonlannda bastınlan Messenia isyanı bir helot isyanıydı.

Sparta’da Dönüşüm

Bu döneme ait tarihsel veriler bulunmamakla birUkte, aynı döneme ait arkeolojik bulgular 
Sparta şehrinin gündelik hayatında köklü bir dönüşümün gerçekleşmiş olduğuna işaret 
ediyorlar. Örneğin daha Messenia’nın ilk fethedildiği birinci Messenia savaşma dair bir rivayet 
Sparta’da M.Ö. 8. yüzyıldan başlayarak Sparta’da hızlı bir nüfus artışı yaşanmaya başlamış 
olduğunu ve Sparta’nın Yunan şehirlerinin ilk kolonileştirme hamlesi içersinde yer aldıklannı 
düşündürüyor. Aktanlana göre Messenia savaşının uzun sürmesi üzerine, birçok Sparta 
yurttaşının eşi onlann yokluğunda helotlarla sevişmiş ve onlardan çocuk edinmişlerdi.
Yurttaşhk hakkı verilmeyen bu çocuklar büyüyünce Falantos önderliğinde bir darbe 
hazırladılarsa da, tertip önceden açığa çıkanidı ancak bu yanm kanlı Spartahlann Güney 
İtlaya’ya giderek orada M.Ö. 708 yılında ^Tarentum’u kurmalanna izin verildi. Bu dönemde 
ileri bir keramik ve zanaat kültürü ve bir şiir geleneği banndıran bir kültürün varolduğu 
anlaşılıyor. M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış şair Alkman’dan kalan dizelerde “kızlann şarkı



söyledikleri özel” gemilerden sözedilmektedir. Ancak bu izler, bir önceki dönemin çömlekçilik 
tarzı, tapmaklarda artık fildişi süsler vb. M.Ö. 7. yüzyıl ortalarından başlayarak kayboluyor.
M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yansına ait tarihsel bilgiler ise, bu dönemden başlayarak, diğer Yunan 
şehirlerinin yaklaşık yarım yüzyıl sonra yapmaya başlayacağı bir dizi anayasal reformun 
yapılmış olduğuna işaret ediyor; efsane ve rivayetler ise bu reformları, daha sonraki Yunan 
düşünürlerinin üzerinde en çok duracağı siyasal şahsiyete, Likurgos’a atfediyor. Bu reformlar 
süreci içersinde toprak mülkiyeti üzerindeki soy mülkiyeti bireysel (ya da hanehalkı) 
mülkiyetine terkedildi. Kleros adı verilen ve yurttaşlık hakkının teminatı sayılan toprak parçası 
dışında kalan bütün topraklar hukuken alınıp satılabilir kılındıysa da, toprak satışına karşı 
güçlü bir ahlakî yargı varlığını korudu. Diğer yandan Atina’nın M.Ö. 6. yüzyılın sonunda 
Kleisthenes döneminde yapacağı toplumsal örgütlenmede soy ilkesinden yerleşim ilkesine geçişi 
Sparta’nın bu erken dönemde gerçekleştirdiği anlaşılıyor. M.Ö. 550’den beri tarihsel kayıtların 
aydınlattığı Sparta’da birbirlerini homoioi (“eşitler” ya da “akranlar”) diye adlandıran yurttaşların 
akın ya da gümüş para kullanmaları yasaktı. Bu dönemde ticaret neredeyse tamamen durdu, 
zanaader ve kültürel hayat geriledi.

Helot Ayaklanmaları

Plutarkhos’un anlattığına göre ikinci Messenia isyanı bastırıldıktan sonra fethedilen topraklar 
bütün Spartah yurttaşalara eşit miktarda ürün verecek şekilde 900 parçaya bölünmüştü. Bu 
aktarımın doğruluğunu sınamak mümkün değil ama tarihsel kayıtların arttığı M.Ö. 6. yüzyılın 
ikinci yansında, Sparta’nın siyasal aygıtının üç önemli bileşeninden biri olan Gerousia'yz 
(“ihtiyarlar meclisi”) bütün yurttaşların seçilme hakkı vardı. Sparta’nın siyaset aygıtının diğer 
bileşenleri Sparta’nın son derecede özgün bir kurumu olan iki hanedan arasında paylaştırılmış 
ikili kralhk sistemi ile klasik dönem boyunca giderek önem kazanacak olan ephorlardı.

Bunların yanısıra, bütün yurttaşların katıldığı, Atina’daki Halk Meclisi’ne tekabül eden Apella 
adlı bir meclis vardı ancak Atina’daki benzerinin aksine Apella’nın işlevi yalnızca istişariydi. 
Hiçbir şey helot ayaklanmalarının ve helot korkusunun Sparta devletinin şekillenmesinde ne 
kadar tayin edici bir etkisi olduğunu, ephorlann  görevlerini kabul etme tarzları kadar çarpıcı 
bir şekilde gösteremez. Her yıl yenilenen ephorlar, görev yılı başında helotlara  karşı resmen 
bir savaş ilan ederlerdi. Böylelikle yıl boyunca helot öldürmek, günah olmaktan çıkardı. Sparta 
yurttaşları kendi işgücü ile sürekli bir açık savaş halinde bulunan belki de tek toplumdu. 
Üstelik sözkonusu savaş ilanı sembolik bir jestten ibaret de değildi. Devlete bağlı kryptia adlı 
gizli örgüt belh zamanlarda Spartah gençleri hançerlerle silahlandırıp yollara salıyor ve gündüz 
saklanıp gece ilerleyerek rastladıklan bütün heiotları öldürmeleri emrini veriyorlardı. Böylelikle 
helodar arasında batıl boyutları da olan bir korkunun yaygınlaşması sağlanmış oluyordu.

Helot ayaklanmaları yalnızca efsanevî bir tarih-öncesinden zihinlerde kalmış bir anı değildi. 
Platon, M.Ö. 490’da Persler Yunan yarımadasına çıktıklarında Sparta’da helotlarm  da katıldığı 
bir ayaklanma ya da ayaklanma girişiminin olduğunu yazıyor. On yıl sonra ise dorudan 
doğruya kral 1. Kleomenes helodarı ephorlara karşı seferber etmeyi denediyse de başarılı 
olamadı. Yüzyılın sonuna doğru bir komutan helodara özgürlük vaadedip aynı şeyi denediyse 
de, o da başanlı olamadı. Ancak bu başarısız girişimler, kölecilik ve kölelere karşı tutumlar 
bakımından Sparta ile bu tür girişimlere hiç rastlanmayan Atina arasında varolan önemli bazı 
farklara işaret ediyor. Sparta’da seçilmiş bazı heîodar orduya katılıyor, silah taşıyabiliyorlardı. 
(Atina’da bununla karşılaştırılabilecek tek uygulama, İskit kölelerin şehirde kolluk kuvveti 
olarak kullanılmasıydı.)

Diğer yandan, varolan bütün iktisadi eşitsizliklere karşın bütün
yurttaşlann siyasal düzeyde eşit kılındığı Atina’ya kıyasla Sparta’da Sparta yurttaşı ile helot 
arasında çok daha fazla ara konum, siyasal ve hukukî statü vardı. Azad edilen heîotlar bazı 
haklara, onların çocukları onlarınkinden de farklı bazı haklara sahip olabiliyordu. Statüleri tam 
olarak bilinememekle birlikte, Spartah gençlerin kendilerini hizmetkâr olarak seçtikleri 
mothenesin statüsü yine hem heîodarmkinden hem çocuklarmınkinden farklıydı. Heîodara bir 
bireysel kurtuluşu sunabilecek bu statülerin yanısıra toplumun büyük çoğunluğunu ne helot ne 
de yurttaş olan peroikoslar oluşturuyordu. (M.Ö. 464 ’teki büyük deperemden önce nüfusunun 
toplam 110 bin kişi olduğu tahmin edilen Lakonia’da 12 bin yurttaş, 19 bin helota  karşılık,
80 bin perioikos olduğu tahmin ediliyor.) Atina’daki yurttaş, methaikos, köle ayrımı hem 
Sparta’daki siyasal statü farklarından hem Roma’daki dilsiz, yarı-dilli ve konuşan araçlar 
aynmından çok daha mutlaktı.

Ancak bunlardan bütün helot ayaklanmalarının ancak Spartah yurttaşların önderliğinde 
gerçekleştirildiği sonucu çıkarılmamalı. Tarihin kaydettiği en büyük helot ayaklanması, 20 bin 
kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen M.Ö. 464 ’teki büyük depremden sonra gerçekleşti. 
Uzun süren mücadelelerden sonra helotlar bir dağ kalesine sığındılar. Kale kuşatma tecrübeleri 
olmayan Sparta, ancak ezelî rakibi Atina’nın gönderdiği yardımla helodarı çıkarabildiler. Bu 
ayaklanmadan sonra helot üzerinde uygulanan terör rejimi daha da yoğunlaştırıldı. Thukydides, 
M.Ö. 424 yılında Peleponez savaşlarında yiğidik göstererek ön plana çıkan 2 bin helot’un 
azad edilme vaadi ile biraraya toplanıp öldürüldüğünü yazar,
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Roma birliğinden çoi< önce, İtalya dağınık kent ve 
kırsal topluluklar ile doluydu, bölgeler arasında 
(özellikle Güney ve Kuzey İtalya) hatın sayılır bir 
ekonomik-toplumsai farklılık bulunuyordu. Neolitik 
yerleşim birimleri, verimli ovaların bulunduğu Kuzey 
ve Orta İtalya bölgelerinde kurulmuştu, ardından M.Ö. 
1000 yıllarında Demir Çağı boyunca bölge İtalik 
kavimlerin büyük göçüne sahne oldu. MÖ. 900 
yıllarında muhtemelen Anadolu’dan gelen Etrüskier’in 
göçü, daha öncekileri izleyen üçüncü bir göç 
dalgasıydı. Henüz Yunan koloniyaiizm dalgasından 
uzakta olmalarına rağmen, Etrüsklerin bulunduğu 
bölgede, MÖ 600 yıllarında İyonya Kentler Birliği 
modeli üzerine kurulmuş bir 12 Kentler Biriiği’yle 
karşılaşıyoruz. İtalya kentlerinin kuruluşunun, böyle bir 
simülasyon içinde gerçekleşmesinin kaynaklan, Güney 
İtalya (Büyük Yunanistan olarak anılmaktaydı) 
bölgelerinin ve Sicilya’nın Grekier tarafından 8. 
yüzyıldan itibaren kolonileştirilmiş olmasına 
bağlanabilir. Aslında, Yunanlılardan önce de Sicilya, 
özellikle Fenike ve Kartaca kolonileştirme hareketinin 
hedeflerinden birisini oluşturmaktaydı. Özetle İtalya 
topraklan, üç büyük gücün çatışma alanı oiarak 
beliriyordu: Sicilya ve Güney İtalya üzerinde 
Yunanlıiann, ve onların rakibi Fenikelilerin, ve üçüncü 
güç olarak, Etrüsklerin. Sicilya'daki Syrakuse kenti lö  
6. yüzyılda Atina ve Kartaca'nm ardından Akdeniz 
dünyasının üçüncü büyük kenti olmaya doğru 
ilerliyordu. Yunanlıiann İtalya topraklannda oluşturduğu 
koloniler, belli ölçüde ekonomik bağımsızlığa da sahip 
olmakla birlikte, koloniler arası bir işbölümü 
çerçevesinde hammadde ve besin maddeleri 
ihracatına dayanıyor, bunun kaarşılığında, gerek 
"korunmaları" açısından, gerekse deniz ticareti 
araçlan ve liman bağlantıları, gemicilik hizmetleri gibi 
konular açısından ana kente ekonomik bağımlılık 
içinde yaşıyorlardı. Etrüsklerin Yunan koloniyalizmine 
direnişleri, 540 yılında Kartacalılarla birlikte Yunanlılara 
karşı kazandıklan zaferle güçlendi. Böylelikle kuzey
batı Akdeniz’in ticaret denetimi bir süre için 
Etrüsklerin eline geçti...



Ayaklanmaları

Bu mezar başı heykeli, Elrüsklerde ölümün gündelik 
hayattan aynimadığını ortaya koyuyor. Tasvir edilen 

kadın ve erkeğin öiüier diyarındaki mutlu yaşantısına 
işaret ediyor. Hemen hemen bütün toplumlarda 
"Ölüler Kültü", ailenin ve kabilenin sürekliliğini 

oluşturmaydı. Ölen kişinin gömüldüğü yer hanenin 
içindeydi ve çok erken zamanlardan beri mezarlar 

aile dininin, kabile dininin hatta kent kültünün tapınak 
yerleriydi. Ölüm karşısındaki duygular genellikle mitik 

olarak toplumun varlığını sürdürmesi, hayata 
bağlanması amacına yönlendirilmişti. Hayatında iyi ya 
da kötü bir kişi olması farketmiyor, ölü her durumda 

tanrılaştırılıyordu. Örneğin Etrüsklerde, mezar önüne 
yiyecek ve çeşitli sunuların konulması gündelik 

hayatın bir parçası, aile bireylerinin dinsel bir 
göreviydi. Oldukça erken bir zamanda, yine ruhlar 

arasında “ iyi ve kötü" ayrımı yapılmaya başlamıştı. 
Etrüsklerin, Latinlerin ve Roma’nın kökeninde yer alan 
tüm halkların doğu Manu dinlerinde en özgün biçimini 
bulduğumuz bu “ ruhun yaşaması" inancı Etrüsklülerin 

pastoral karakterli köylü yaşamına bağlı “yaşama 
sevinci'’nin, Roma’nın gens topluluklarının kutsal 

kültlerinin zamanla bu otantik özelliklerini 
kaybetmesiyle birlikte salt bir rutin kült pratiğine 

dönüşmüştü. Geç dönem Roma satir yazarı Lucilius 
bu “ev dininin" çözüldüğü, vatandaşlık hukuku içinde 

eritilmesinin başladığı bir dönemde bu kültle şu 
sözlerle alay etmekteydi: “ İnsanlar ruhların yerin 

dibinden kendilerine sunulan yemekleri almaya 
geleceklerine, etlerin dumanını içlerine çekeceklerine, 

dökülen şarabı içeceklerine inanıyorlar".

Atina ve Sparta Karşı Karşıya
M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yansına vanidığında Yunan dünyasında iki farklı siyasal rejimi 
benimsemiş, maddi hayatı iki farklı ve birbirine karşıt doğrultuda gelişen blok oluşmuştu.
Atina tarahndan Delos Birliği çerçevesinde çoğunluğu İyon olan yaklaşık 150 şehrin iktisadi 
hayatı büyük ölçüde ticarete ve dolayısıyla denize bağımlı, siyasal rejimleri ise demokratikti. 
Polis yapılannın bu boyutu birbirleriyle ilişkisiz değildi. Güçlü bir ticaret filosu ve donanma, 
çok sayıda thetes’in  bir tür vasıflı iş statüsünde olan kürekçilikte çalışmasını gerektiriyordu. 
Örneğin Atina’da zırh satın almaya yetecek kadar serveti olan orta köylülerden oluşan 
hoplitlehn  sayısı ile donanmadaki kürekçilerin sayısı aşağı yukan birbirlerine eşitti (12 bin 
dolaylarında). Boetia ve Lakedemonia’da yeralan ve başlıca geçim kaynağı (ticarileşmiş de olsa) 
tanm olmaya devam eden oligarşik şehirlerde ise hoplitler, ordunun olduğu kadar rejimin de 
belkemiğini oluşturuyordu.

M.Ö. 431-404 yıllan arasında süren Pelloponnesos savaşları önce Lakedemonia üzerinde 
Atina’nın ekonomik abluka politikası yürütmesiyle başladı. Sparta Delos Birliği’ne üye bütün 
kentleri bağımsızlık “eleuteria” ilan etmeye çağırdı. Güçsüz durumda olmasına rağmen Sparta 
savaş karan aldı. Stratejisi Attika halkiannın şehir duvarian içine çekilmesini içeren Perikles 
savaşı denizde kazanmayı öngörüyordu. Ancak savaş sıramda Pers desteğiyle Sparta denize 
güçlü bir donanma çıkarmayı başardı. Uzun süren savaşlar sonucunda, Kleon komutasındaki 
donanmasını Amfipolis’te kaybeden Atina “50 Yıllık Banş” anlaşmasını 421 yılında kabul 
etmek zorunda kaldıysa da savaş M.Ö. 4 0 4 ’te Atina’nın nihai yenilgisiyle sonuçlanana kadar 
sürdü.

Savaş, şehirler ve kurduklan ittifaklar arasmda bir savaş olduğu kadar, şehirleri içinden kesen, 
Yunan dünyası ölçeğinde genelleştirilmiş bir sınıf savaşı niteliğini kazanacaktı. Örneğin, M.Ö.

2505



428’da Delos Birliği içersinde Atina’dan sonra en güçlü donanmalardan birine sahip olan 
Lesbos adasmdaki Mytilene’de, oligarklar şehrin Birlik’ten ayrılmasını sağladılar. Bunun üzerine 
Atina donanması şehri abluka altma alınca, Myfüene’deki dem os ayaklanarak ambarlardaki tahıl 
eşit olarak dağıtılmadığı takdirde, şehri Atinalılara teslim edeceklerini bildirdi. Mytilene 
oligarkları Atinahlarla anlaşmak zorunda kaldılar. Korkyra’da aynı yıl önce Sparta sonra Atina 
biriiklerinin müdahalesi 2 yıl sürecek bir iç savaşa yol açtı. Ağır basan demokratlar, binden 
fazla oligarşi taraftarını tapınaktan alarak öldürdüler. Aile ve soy kültüne karşı polisin  dinî ve 
siyasal kimliğini simgeleyen tapınağın kutsallığının bu şekilde ihlal edilmesi, polisin  sonunu 
haber veriyor gibiydi. Polis kendi bağrında ürettiği çelişkileri artık birarada tutamıyordu. Olayı 
haber alan Atina meclisi toplu bir arınma ya da kefaret ödeme töreni yapılmasına karar 
verdi.

Ancak Delos Birliği’nin nimetlerinin uzun yıllar sınıf mücadelesini yatıştırdığı Atina’da da 
savaşın şiddeti hissediliyordu. Mytilene oligarkları teslim olduktan sonra Atina meclisi bütün 
yetişkin erkek Mytilenelilerin öldürülmesi kararını almış, ancak daha sonra bin elebaşının 
öldürülmesiyle yetinmişti. 9 yıl sonra bu kadar merhametli olmayacaklardı; tarafsız Melos 
adasına saldıran Atina birlikleri bütün yetişkin erkekleri kılıçtan geçirdi. Bu dönem içersinde 
Atina’nın klasik döneminde kölelerin toplumsal davranışlarına ilişkin nadir kayıtlardan birine 
rasdanıyor. Thukydides, savaşın son on yılı içersinde 20 binden fazla kölenin Atina’dan 
kaçtığını iddia eder. Yine aynı dönemde, M.Ö. 41 l ’de Atina’nın en zengin aileleri, oligarşiye 
geçildiği takdirde Perslerin Sparta’dansa Atina’yı destekleyecekleri vaadiyle oıligarşik bir 
yönetim kurdular; Pire’deki donanmayla orduyu karşı karşıya getiren bu yönetim ancak 4 ay 
yaşayabildi. Oligarşi Atina’ya ancak Sparta’yla birlikte girebildi. Atinalılara flüt sesleri eşliğinde 
kendi kurdukları surlan yıktıran Spartalılar burada oligarşik bir rejimin kurulmasını dayattılar 
ve böylelikle Atina’da Sparta garnizonu desteğinde Otuz’larm terör devri diye anılan dönem 
başladı. Devir siyasal iktidarı devralan 30 oligarktan her birinin, kendilerini destekleyen Sparta 
gamizonunu masraflarını karşılamak üzere bir methaikos'u öldürmesiyle başladı ve kaynaklara 
göre bir yıl içersinde 1.500 kişi öldürüldü. Ancak, arada geçen süre içersinde Thebai’de 
toplanarak bir direniş hareketi örgütleyen Atinalı sürgün demokratlar, yılın sonunda Sparta’nm 
da desteğini çekmesiyle yönetimi devirmeyi başardılar.

Peloponez savaşının galibi, dünya egemenliği açısından bakıldığında, ne Atina, ne de kendi 
dar oligarşik sınırları içine çekilen Sparta olmuştu. Gerçek galipler Perslerdi. Perslerin 
müttefikleri olan Kartacahlar Selinus ve Khimera gibi İtalya’daki Yunan merkezlerini, Atina’nın 
güçsüzlüğünün bıraktığı iktidar boşluğu ortamında ele geçirdiler. Koloniler arasındaki ticari 
etkinhk büyük ölçüde Kartacalılara kaydı. Yunan dünyası, Atina, Sparta ve Thebai üçlüsü 
arasmda kurulmuş güçler dengesi tarafından belirlenen bir döneme girdi. Ancak savaşın sona 
ermesi şehirlerdeki sınıf mücadelesinin sona ermesi anlamma gelmedi. Aksine, M.Ö. 4. 
yüzyılda Yunan yarımadası, nedeni hakkında çeşitli açıklamalar öne sürülebilecek bir iktisadi 
gerileme sürecine girdi ve bu, mücadelelerin keskinleşmesine katkıda bulunan bir faktör oldu. 
M.Ö. 382’de oligarklar Sparta ordusunu Thebai’ye davet ettiler ve Ksenofon’a göre 
“Spartalıların onlardan beklediğinden de çok hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti 
gösterdiler.” M.Ö. 370’de Argos’ta dem os ayaklanarak oligarklardan 1,200 ila 1,500 kişiyi 
kılıçtan geçirdi. M.Ö. 6. yüzyılın ortasında, çözümü demokrasinin imkânını hazırlanmış olan, 
bir kere daha demos’un silaha sanimasına yol açıyor, halk borçlann iptal edilmesini ve 
toprakların eşit olarak bölüştürülmesini istiyordu. Heraklea Pontika ve Sikyon’da halk 
demokrasiyi yeniden kurmak için yine tiranları çağırmaya başlıyordu.

Peloponez savaşları polis’in kendi kendine yeterli olduğu, yurttaşların kendi kaderlerini kendi 
başlanna tayin edebileceği inancının bir yanılsama olduğunu kanıtlama yolunda önemli bir rol 
oynamıştı. Oligarklar olsun, halk olsun, gerek sınıfsal mücadelelerini sürdürürken gerekse 
bireysel ya da grupsal kurtuluşlan için polisin  smırlannın ötesine başvurmaya devam ettiler.
Bu dönem Pers İmparatorluğunda ve Mısır’da çalışan Yunan paralı askerlerin sayısında büyük 
bir artış görüldü; o kadar ki polislerde kalan oligarklar, dışarda çalışıp da dönen paralı 
askerleri toplumsal bir sorun olarak teşhis etmeye başladılar. Diğer yandan M.Ö. 4. yüzyıl 
isopoliteia’lar (şehir konfederasyonlan) yüzyılı oldu; buna rağmen konfederasyon içersindeki 
şehirler, tıpkı Peloponez savaşlarında olduğu gibi, müttefiklerine karşı hem başka polislerden 
hem de Persler ve giderek de daha fazla olarak MakedonyalIlardan yardjm istemeye devam 
ettiler. Klasik dönem boyunca polisler köle emeğinin onları doğrudan üretim sürecinin 
derderinden kurtarmış olmasının mümkün kıldığı teknik ve özellikle de toplumsal 
örgütlenmeye ilişkin başarılar sayesinde, daha geniş, daha üst bir siyasal örgütlenmeye 
gitmeden, askerî imparatorluklara karşı durabilmişler; “dünya” egemenliğine aday olabilmişlerdi. 
Ancak gerek yan barbar yarı Helen Makedonya’nın güçlenmesi gerek Yunan paralı askerlerin 
Pers İmparatorluğu ve Mısır saflannda kazandığı zaferler, sözkonusu başanlarm yüzyıl gibi bir 
süre içersinde polisten  bağımsızlaştıklarını, doğu Akdeniz dünyasına malolduklarmı gösteriyordu.

M.Ö. 338’de Makedonya Kralı 11. Filip Yunan polislerinin ortak ordularını yendikten sonra, 
bütün polisleri “Korinthos Kongresi”nde toplayarak Korinthos Birliği’ni kurdu. Birliğin anayasası, 
toprakların yeniden bölüştürülemeyeceğine, borçların iptal edilemeyeceğine dair maddeler 
içeriyordu. Ancak gerek bağımsız şehir devletleri kültürleri anlamında, gerekse politikanın 
ekonomi ve mülkiyet ilişkileri üzerindeki hakimiyeti anlamında Yunan yarımadasında klasik 
çağ sona ererken, batıda başka bir şehir devletinde Yunan polislerinin neredeyse 200 yıl önce
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SPARTACUS 
(M .Ö .

Doğduğu tarih kesin oiarak bilinmeyen Spartacus, 
Trakya kökenli bir köleydi. Güçlü bedeni yüzünden bir 
gladyatör okuluna satılmıştı. Gelecekte Roma tarihinin 
en büyük köle isyanlarından birinin başlangıcı, Sparta
cus ile yetmiş kadar arkadaşının okulun kapılarını kırıp 
dışarıya çıkarak, Vesuvius dağına doğru ellerinde silah
ları ile kaçmaya başlamıştı. Gücü ve cesareti saye
sinde yönetimi altındaki gladyatörlerden oluşan grup, 
kendilerinden pek farklı olmayan bir kaderi paylaşan 
yol üstündeki çiftlik kölelerinin katılmasıyla bir çığ gibi 
büyüdü. Çok geçmeden tüm Orta İtalya’yı denetimi al
tında tutacak güçle, 70 bin kişiyi bulan bir kuvvetle 
Spartacus, Roma için çok büyük bir tehlike olarak belir
di. Spartacus’un niyeti, kendilerini köleleştirenlerden 
öç alarak, çiftlikleri yakıp yıkarak bir süre direndikten 
sonra Alpler’i aşmak ve Galya’da yerleşmekti. Sparta
cus açısından en büyük sorun, yandaşları arasındaki 
büyük itibarına, otoritesine rağmen, çok kozmopolit ya
pıdaki, eğitilmemiş kişilerden oluşan ordusunu disiplin 
altında tutabilmek, dağılmalarını engellemekti. Bunu, 
örgütçü yeteneğinin yokluğuna pek bağlanamayacak 
ölçüde yarı yarıya başarmış olduğu anlaşılıyor. Emri 
altındakiler, disiplinli bir birlik gibi davranmak yerine, 
mahrum bırakıldıkları zenginlikleri talan etmeyi, dağıla
rak çiftliklere baskın harekatları düzenlemeyi tercih edi
yorlardı. Buna karşın, ieiyonların çoğu zaman başarılı 
müdahalelerine rağmen Roma için tehlike gittikçe büyü
yordu. Spartacus’un doğrudan savaş liderliğini ele aldı
ğı bazı saldırılarda lejyonerler silahlarını atarak kaçmayı 
adet haline getirmiş gibiydiler. Spartacus iki konsül ta
rafından hazırlanarak üzerine sürülen iki Roma birliğini 
yendikten sonra tüm İtalya’da, yıllar önce Hannibal or
dularının yaptığı gibi aşağı yukarı gidip gelmeye, talan
larını gittikçe arttırarak sürdürmeye, hatta Roma’ya doğru 
tehdit çıkışları yapmaya başlamıştı. Spartacus’un Ro
malı antitezi Marcus Crassus, Senato’nun son çare ola
rak başvurduğu kişiydi. Köle liderinin karşısına böylece 
Sylla seferlerine katılarak kendisine hatırı sayılır bir ser
vet sağlamış, ucuza kapattığı topraklarda geniş ölçüde 
tarımsal ve sınai yatırımlar yoluyla faizcilik yaptığı “ Ro- 
ma’nın en zengin” sermayesini edinmiş olan birisi çıkı
yordu. Crassus aynı zamanda Roma çevresinin en bü
yük arsa spekülatörüydü. Zenginliğin siyasal güç üretti
ği bir zihniyet yapısı içinde Romalılar için bu zengin 
vatandaş Spartacus’u aitedecek siyasal, ekonomik ve 
askeri güçleri harekete geçirebilecek tek kişiydi. Cras
sus orduları Vesuvius dağı eteklerinde harekata başla
dıklarında, köle öncülerinin direnci karşısında kırıldılar 
ve ön saflar kaçmaya başladı. Crassus disiplini sağla
mak amacıyla kaçaklardan birçoğunu ibret İçin idam 
ettirmekten çekinmedi. Leiyonerlerin direncini arttıran 
bu önlem sayesinde Spartacus sonraki saldırılarında 
ummadığı bir dirençle karşılaştı; savaşarak güneye doğ
ru çekilmeye başlamak zorunda kaldı. Bu çekilme Spar
tacus’un köle ordusunun birliğinin sonu oldu; ovalara 
doğru kaçan köleler dağılarak çok sayıda küçük çeteler 
oluşturdular; hareket halindeki Crassus orduları bunları 
kolaylıkla ortadan kaldırablliyordu. Spartacus M.Ö. 71’de 
Orta İtalya ovalarında kaçarken giriştiği son savaş sıra
sında öldürüldü. Bunun ardından Romalılar tarihlerinin 
en büyük “köle avı”nı başlattılar. Capoua’yı Roma’ya 
bağlayan yol boyunca altı binden fazla köle çarmıha 
gerildi.
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geçirmiş olduklan evreye benzer bir evre yaşanıyordu. M.Ö. 326’da Roma’da borç köleliği 
(nexum) kurumu lağvedildi.

Roma Cumhuriyeti

Erken dönemlerinde Roma sitesi, farklı ırktan 
kabilelerin ve sosyo-ekonomik koşulları farklılık 

gösteren grupların birçok yolun kavşağını oluşturan 
"tepe ile nehir arasına" yerleşmesiyle kurulmuştu. İik 

dönemlerde yerleşkeler arasında iletişim ve 
mübadelenin sınırlılığı kentin sosyo-ekonomik 

karakterde bir ayrıştırılmasına olanak vermemektedir. 
Oysa Roma biriiğinin sağlandığı, Forum ve 

Capitoleum’un çevresinde idari sitelerin, patrici 
hanelerinin kurulduğu dönem yavaş yavaş -Atina'nın 

iç ve kıyı tıölgelerindeki ayrımlaşma türünden- bir 
dönüşümü başlatmıştır. Kentin içinde belli bir bölgenin 
sınırlarının çizilmesiyle, çevrede, "dışta" kalan bölgeler 

önemlerini kaybetmeye başladı. Önce yurttaş olanlar 
ve yurttaş olmayanlar, patriciier ve plebier, sonra da 

zamanla zenginler ile fakirler arasında giderek 
derinleşen bir ayrılma süreci yaşandı. Kentin fakir 

mahalleleri (aşağıda), "Boarium" ve deniz kıyısında, 
her ırktan insanın "tehlikeli" bir kozmopolitanizmi 

taşıdıktan Ostia liman kenti ayrışarak kendi içlerine
kapandılar.

Roma halkı, Attikalı aynı etnik kökten gelen dört kabileden oluşan Atina’dan ve diğer Yunan 
şehirlerinden farklı olarak farklı etnik ve kültürel köklerden gelme soylardan oluşuyordu.
Daha M.Ö. 600 yıllannda burada 12 şehirden oluşan ve İyonya Birliği’ne benzeyen bir 
konfederasyon olduğu biliniyor. Bu kuruluşta Yunanlıiann Güney İtalya (Büyük Yunanistan 
olarak anılmaktaydı) ve Sicilya’daki kolonileştirme faaliyetleri etkili olmuş olabilir. Aslında 
bölge. Yunanlılardan önce de Sicilya, özellikle Fenike ve Kartaca kolonileştirme hareketinin 
hedeflerinden birisini oluşturuyordu. Ancak yanmadadaki asıl siyasal güç Anadolu ve/ya da 
Balkanlar’dan göçmüş bir kavim olan Etrüskler’di. M.Ö. 6. yüzyılda bölgeye gelerek Tiber 
çevresindeki konfederasyon şehirlerinden birini Roma’yı kralhklannın merkezi olarak 
benimseyen ve daha sonra M.Ö. 509’da şehirden kovulanlann da Etrüskler olduğu tahmin 
ediliyor.

Krallığın son dönemlerinde Ostia ve Tiber ağzındaki Via Salaria bölgesinde tuz madenleri 
genişletilmiş, bütün Orta İtalya bölgesi üzerinde Roma egemenliği kurulmuştu. Daha bu 
dönemde toprak mülkiyeti konusunda hatm sayılır eşitsizliklerin doğmuş olduğu anlaşılıyor. 
Köylerin ve büyük toprak sahiplerinin viîlalannm dışında kalan arazilerde çobanlar ve gezgin 
zanaatçılar, takas usulü bir mübadele biçimi aracılığıyla geçimlerini sağlıyorlardı. Ortak olarak 
benimsenmiş mübadele aracı büyükbaş sürülerdi. Yazı kullanımı da zamanla dönüşerek Latin 
alfabesini oluşturacak Kalkidikya alfabesinin benimsenmesiyle başlamıştı.
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Kraliyetin yerini alan aristokratik cumhuriyet, tıpkı Antik Yunan’da olduğu gibi soy ilkesi ile 
servet ilkesinin çelişkisini yaşamakta olan bir toplumun rejimiydi, Roma’dan kalma en eski 
yazıtlardan Oniki Levha’da dile getirilen miras hukuku, mülkiyetin soy dışına çıkmasını 
kesinlikle olanaksız kılıyordu. Ancak siyasal ve askerî yükümlülük ve haklar soy ilkesine göre 
değil, servet ilkesine göre tesbit edilmişti. Bütün yurttaşların oy kullandığı Halk Meclisi’nde 
(comititia curiata) oylann ağırlığı soylara göre değil classis’e  (sınıO saptanıyordu. Bu Halk 
Meclisi’nde aynı zamanda yürütme işlevini de yürüten yargıçlar (magister) büyük toprak 
sahiplerinin oluşturduğu senatorlardan, im perator adıyla anılan generaller ise, “süvariler” ya da 
“atlılar” (equestria) diye anılan sınıftan seçilirlerdi; siyasal ve askerî iktidan ellerinde tuttukları 
ölçüde bu iki classis, egemenleri, patriciileri oluştururdu. Yunan’da kendi zırhını satın 
alabilecek kadar serveti olan hoplite sınıfına denk düşen sınıf Roma’da “yerleşik olanlar” 
anlamma gelen assiduü sınıfıydı; ancak gerek Roma cumhuriyetinin oligarşik niteliğinden 
ötürü, gerekse Roma ordusunda süvarilerin Yunan’da tuttuklarından çok daha önemli bir yer 
tutmasından ötürü, orta köylülüğün ve genel olarak orta sınıfların toplumsal itibarı Yunan’da 
olduğundan- çok daha düşüktü. Bu sınıflar devlete karşı yükümlülükleri ile sınıflandırılmışlardı; 
en altta ise devlete karşı bir çocuktan (prole) başka verecek şeyleri olmayan mülksüzler, 
proletarii yer alıyordu.

Patria Potestas: Babanın İktidarı

Ancak, servet ve mülkiyet temelindeki bu kutuplaşmaya karşın, soy ilişkileri Roma’da hiçbir 
zaman Yunan’da çözüldüğü kadar çözülmedi. Tıpkı Yiinan’da soy aynı zamanda ifadesini 
oikosta bulduğu gibi, Roma ailesi de, kan ve hısımlık bağlarının yanısıra, bir hanehalkı olarak 
tanımlanırdı. Ailenin babası, paterfamilias, biyolojik baba olmasıyla değil iktidarıyla 
tanımlanırdı; mutlak olan iktidan, hakim olduğu şeylerin türüne bağlı olarak farklılaşırdı: 
Çocuklan, torunları, evlatlıkları ve köleleri üzerinde potestası, (gücü); mülkü üzerinde 
dominiumu (egemenlik) vardı; karısı, ve oğullarının karıları “elindeydi” (manus). Antik 
Yunan’da şehir hayatı, politeia, hanehalkmm inkân üzerine kurulmuştu; Roma’da ise ikisi 
arasmdaki ilişki daha çok bir süreklüik üişkisi olarak tasarlanırdı. Gerçi kamusal olana dair 
olan medeni hukuk (jus) ile rahipler topluluğu ve tapınağın gözetiminde olan ve hanehalkmm 
ve bereketine dair olan dinî hukuk (fas) çok erken bir noktada ayrıştınimıştı. Çocukların 
ebeveynlere kötü davranması, sınır taşlarının yerinden oynatılması, tarladaki tahılın tahrip 
edilmesi gibi suçlar, dinî hukuk uyarınca cezalandınhrdı. Diğer yandan patria potestas, babanın 
oğullan ve evlathklan üzerindeki iktidarı, kamu alanında (res publica’da) geçerli değildi, orada 
baba ve oğlu eşit birer yurttaş olarak karşı karşıya gelirlerdi. Son olarak, yargıçlar arasında 
bir yılhğma seçilen ve en yüksek yürütme erkine sahip iki “konsüF’ün iktidarı, paterfam iliasm  
iktidannı anlatmak için kullanılanlardan farklı bir kelimeyle, imperium  kelimesi ile 
adlandınlırdı. Bütün bunlar soyu temsilen paterfam iliasm  hüküm sürmekte olduğu, dinî 
hukukla bağh hanehalkı ile medeni hukukta (jus civile) içerilen kurallar uyarınca yaşanması 
gereken kamu hayatının ayrışmış' olduğuna işaret ediyor. Ancak diğer yandan, gerek ogulun 
babaya, gerek yurttaşın yargıçlara, gerekse insanın tanrılara sadakati, aynı keUmeyle pietasla 
(’’iman”?) ifade edilirdi. Diğer yandan, hukuken degüse de törel olarak bir paterfam iliasm  
önemli, kritik herhangi bir karar alacağı bir noktada, ailedeki bütün yetişkinlen danışmaya 
çağırması gerekirdi. Bu şekilde toplanan konseyin kararlan bağlayıcı değildi; iktidarı (potestas)

Roma’ya ilişkin dört büyük kuruluş efsanesinden birini 
temsil eden Romulus'un ünlü “ Kurt” u (aşağıda) ve 
Janus efsanesini dile getiren bir kabartma (yukarıda).

2508



M.Ö. 272’de Atina l<öl<enii zengin bir aiienin temsilcisi 
Tarentius Roma'da iktidan e/e geçirdiğinde Roma 

iiteratisinin ve patriciasınm küitürünü Heienieştirme 
işine girişmişti. Kölelikten azad ettiği Livius 

Andronicus adlı bir Yunanlı aydın M.Ö. 240’da ilk 
Roma trajedisi Ludi Romani’yi kaieme aldı. Aynı 

dönemde Campaniah şair Naevius, Pön Savaşları’m 
Homeros’un İiyada’sının stiliyle kaleme aiarak vezinli 
bir kronik eposu yazmıştı. Tarentius’un yanında Pön 

Savaşlan sırasında orduda görev yapan bir başka 
şair, Ennius, heksametron ölçüsünü Latinceye 

uygulayarak bir Chronica Romanum (Roma Tarihçesi) 
kaleme aldı. Komedya yazan Plautus’un amacı ise. 

Yunan komedyalarını Romalının savaşçı ve 
"barbarlığa" henüz daha yakın olan zevklerine 

uygulamaktı. Naevius ve Ennius, Roma epiğini sağlam 
temellere oturturken, Plautus kaba ve grotesk bir 

Roma komedyası yaratmıştı. ‘ ‘Afrikalı" lakabıyla 
tanınan Terentius ise çocukluğunda Afrika'dan köle 

olarak getirilip kendisine, yeteneklerine binaen iyi bir 
eğitim sağlayan bir senatöre satılmıştı. Daha ağırbaşlı 

ve ciddi bir komedya yazarı olarak kısa sürede 
Piautus'un önüne geçti. Bu komedya yazarlarının 
başarısı. Yeni Attika Komedya'sma Roma kültürel 
renklerini kazandırmak olmuştu. Roma kültürünün 

daha arkaik olan yapısı içinde Yunan komedyasının 
oldukça zorlama bir canlandırılışı olarak ortaya çıkan 

Roma tiyatrosu, genellikle Yunanistan kültürünün 
damgasını taşımakta, özgün bir "yaratı" olmaktan 

uzak kalmaktaydı: Aristophanes’te güçlü bir toplumsal 
hiciv olarak beliren komedyanın asla Roma toprağında 

belirmediğini söylemek gerekir. Tragedya’nm 
merkezinde yer alan derin ahlakî çatışmaların ortaya 
çıkabileceği bir kültürel iklim Roma’da hiç bir zaman 

ortaya çıkmamıştı. Satir, daha grotesk ve doğrudan 
bir biçimde Yunan tragedyasının toplumsal işlevlerini 

kısmen üstlenen özbeöz Romalı bir biçim olarak 
belirmektedir: Roma’nın en büyük satir yazan olarak 
bilinen Lucilius, Ciceron’un "küfrün ve saldırganlığın 

belirdiği iik kent" olarak Roma’yı göstermesine de 
vesile olacak bir biçimde Roma ahlak ve geleneklerini 

sert bir biçimde eleştirmeye girişmişti. Bu bakımdan 
satirirt toplumsal işlevleri Atina’daki komedya’ya 

■ benzemektedir. Lucilius zengin ve soylu bir aileden 
gelmişti ve bu oranda edebiyatı “ toplumsal/siyasal" 
bir olgu haline getirmekte başarılı olma şansı köle 

kökenli diğer Roma şair ve yazarlarına oranla daha 
büyük olmuştu. Yandaki mozaikte, bir oyun öncesi 

hazırlık yapan oyuncular resmedilmiş.

yoktu ama otoritesi (auctoritas) vardı. Benzer bir şekilde, Halk Meclisi’nin konsüllere devrettiği 
iktidar, imperium  mutlaktı; ama konsüllerin rahipler topluluğunun, kahinlerin auctoritasma 
danışmalan gerektiği yolunda güçlü bir törel beklenti vardı. Bu düzeyde hane, devlet ve din, 
aynı kutsallığın görünüşleri olarak algılanıyorlardı. Bu anlamda Roma’da kamusal alan (res 
publica), Antik Yunan’daki politeia  kadar “laikleşmemişti”.

Kadınlar

Potestas/dominium  farkı. Roma medeni hukukundaki temel ayrımlardan birine. Kişiler Hukuku 
ile Eşya Hukuku arasındaki aynma denk düşüyordu. Ancak, üçüncü iktidar tarzı, “ehnde 
olmak” (manus), yalnızca evlilik aracılığıyla mümkündü ve ancak kadınlar üzerinde 
uygulanabilirdi. Bu anlamda bu kavram. Antik Yunan’da da görülen, köleci toplumlann kadını 
kimliksizleştirme eğihminin formel, hukuksal bir ifadesi sayılabilir. Ancak hanenin kutsallığını 
tamamen yitirmemiş olması, kadınlar için Antik Yunan’da bulunmayan bir avantajdı. Maddi 
dünyaya mahkûm olan ve bu anlamda erdemden uzak olan Atinalı kadından farklı olarak 
Romalı kadın, hâlâ kutsal addedilen bir mekânın düzenini sağladığı için, toplum içersinde 
daha fazla itibar görüyordu. Üstelik Roma’da bir pateifam iliasm  “eline verilmek” yegâne evlilik 
tarzı değildi; Cumhuriyet tarzı boyunca yaygınlaşan manussuz evlilik diye anılan bir tarz 
giderek yaygınlaşmaya başladı. Bu tarz evliliğin meşruiyet kazanması için damadın evlenmek 
niyetinde olduğu kadını (paterfam iliasm  onayını almak kaydıyla) haneye getirmesi yetiyordu; 
kadın kendi babasının (ya da vasisinin) patria potestası altında kalmaya devam ediyordu ve 
eşler arasmda herhangi bir ortak mülkiyet sözkonusu edilmiyordu ancak çocuklar babanın 
varisi sayılıyordu, Manuslu evliliklerde boşanmak erkeğin istemesiyle kaimken, manussuz 
evliliklerde taraflardan herhangi birinin ilişkiyi sona erdirmesi yeterli oluyordu.

Köleler

İmparatorluk döneminde, M,S, 2 yüzyılda yaşayan bir hukukçu, Romalı Gaius, “Kişiler 
hukukunda yapılan ana ayrım, bütün insaniann ya köle ya özgür olduğudur” demişti. Roma 
Cumhuriyeti ile Antik Yunan arasmda bu bakımdan bir fark yoktur; ikisinde de iki statü 
arasındaki fark aynı derecede mutlaktır. Fark, kısmen kölelerin nasıl elde edildiğinden ve 
daha da önemlisi nasıl kullanıldığından kaynaklanır. Kölelerin daha çok ticaret yoluyla elde 
edildiği Yunan dünyasından farklı olarak. Roma Cumhuriyeti’nin başlıca köle kaynağı 
savaşlardı.

Eski Yunan’da yerleşimler büyük ölçüde kıyılarda yer alıyordu ve ekilebilir arazi zaten son 
derecede kıttı, Attika’da ve Messenia’da araziler, 12 ila 24 dönüm arasında değişiyordu. Oysa 
Roma’da toprak sahiplerinin önünde böyle engeller yoktu. Aristokratik cumhuriyet 
kurulduğunda, Orta İtalya’daki toprak mülkiyeti impartorluğun sonuna kadar değişmeyecek 
olan biçimini kazanmıştı,
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Çoğu toplum gibi, Atina da, “siyaset üzerine 
derinliğine” düşünmeye Kent’in “çöküş” döneminde 
başlamıştı. Ancak Antik Kent uygarlığının Atina’da ör
neklenen yıkımı, mutlak bir yıkım değildi. Kent’in Akde
niz uygarlığındaki sürekliliği, önce Atina-Sparta-Thebai 
üçlüsünün, ardından Pers imparatorluğunu yerle bir eden 
Büyük İskender Makedonya’sının aracılığıyla, sonra da 
Roma egemenliğinin Kartaca’yı altederek yayılmasıyla 
sağlandı. Ancak, daha Atina'da demokrasinin çöküşün
den başlayan bir süreç, sürekli olarak “bağımsızlık” 
ve “partikülarizm” temelinde tanımlanan Antik Kent’i 
sanki dıştan gelen bir dürtüyle emperyal yapılara doğru 
itti. Bu dürtüyle temelinde büyük ölçüde Antik Kent’in 
bağnndaki sınıf mücadeleleriyle daha geniş bir çerçeve
de, emperyal yapılan tanımlayan global mücadelelerin 
arasındaki çatışma yatmaktadır.

Antik Kent demokrasisinin çöküşü İskender fütuhatı 
ile, yani bir bakıma kendi araçları ile gerçekleşti: Atina 
demokrasisinin ve kent siyasal yaşamının işleyişini yön
lendiren mekanizmalar Philippos döneminden başlaya
rak özellikle Retorik yazarı Aristoteles’in öğrencisi İs
kender’in maharetli kullanımıyla dışa kapalı Yunan kent
lerinin sınırlarını açmakta kullanıldılar. Atina demokrasi
si “oratörlerin” kamuyu yönlendirme, ikna etme çabala- 
nndan ve etkinliklerinden ayrı düşünülemez. Gerçekte 
pek az uygulama alanı bulunabilecek bir yasanın, halka 
kötü bir tavsiye veren bütün oratörlerin cezalandırılma
sını öngörmesine, yine benzeri bir yasanın, oratörlerin 
kamuya sundukları öneri ve tavsiyelerin üç kez redde
dilmesi durumunda mahkeme kuruluna bir daha katıla
mayacaktan kaydına rağmen uygulamanın hiç de öyle 
olmadığından yakınmalar, demokrasinin çöküşü döne
minde filozofların ve siyaset yazarlarının ağzından düş
müyordu. Atina’nın demokrasi bilincinin doğrudan doğ
ruya “yasalara saygı gösterilmesi” , dolayısıyla “polis'- 
’in kalıcı ve kesinleştirilmiş yasalarla donatılmasına da
yanmasına karşın, yasa metinlerinin genellikle arkaik 
“ahlaki ve idari öncüller” üzerinde biçimlenmiş olması 
nedeniyle oratörlerin ve demagogların elinde “yasallığı” 
sağlayan kurumların kolayca değiştirilebileceği, bozula
cağı bir durum da sözkonusuydu. Yunan kent siyaseti
nin özgüllüğü büyük bir ölçüde “siyaset adamı”nın gö
revinin ve etkinliğinin son derece yoğunlaştırılmış bir 
“kamusal tartışma” ortamının içine sokulmasıydı. “Ana- 
kenun” yani “ortak olarak yapılan iş” anlamına gelen 
bir sözcük. Antik Yunan oratörlerinin bildirilerini sunuş 
biçimini belirginleştirmekteydi: rahipliğe ve peygamber
liğe dayanan “karizmatik” veya “geleneksel” türdeki 
siyasal etkinlikten özünden farklı bir biçimde “anakenun” 
çerçevesindeki siyasal iletişim tüm kamuyu ve onun 
siyasal organlarını kapsamakta, oratörler bir “önder” 
olmaktan çok bir “kamu görevlisi” olarak kabul edil
mekteydiler. Siyaset adamının (politikos) silahlarıyla ve 
Makedonya “phalanx”ıyla teçhizatlanmış İskender’in ho
cası Aristoteles barbarlarla özdeşleştirdiği Perslere kar
şı iyi bir propaganda yürütmüş olacak ki, İskender, “öç 
alma ateşiyle yanıp tutuşan” Yunanlıların da katıldığı 
ordusuyla büyük bir süratle girdiği Pers topraklarını 
çiğneyip geçmişti. Ancak çok geçmeden Yunanlıların 
da “toprak ayaklı” olduklarını, kentlerine geri dönmek 
istediklerini farkederek, bu kez, “Pers ve Yunan- 
Makedon kültürlerini” eritme girişimine geri dönmüştü. 
Amacı MakedonyalI ve Persleri birbirleri içinde eriterek 
tüm imparatorluk arazisi üzerinde denetimi elinde bu
lunduracak yeni bir hakim sınıf yaratmaktı. MakedonyalI 
şövalyeler. Sus kentinde dev düğün merasimleriyle Pers 
soylu kızlarıyla evlenirken İskender’in kendisi de İranlI 
bir prensesle dünya evine girdi. Pers satraplık (eyalet) 
sistemi benimsenirken İranlı soylular da “ phalanx” için
de örgütlendiler.

İlk kökenlerini M.Ö 6. yüzyılda Lidya krallığına, “zen
ginliğiyle ünlü” krallara kadar geri götürebildiğimiz sik

ke halinde para, İyonya’nın Perslerin eline geçmesin
den sonra çok geçmeden Attika birliğinin egemenliği 
altına girmişti. Attika para ve ölçü birimi, Perslerin de
netimi altındaki bölgeler de dahil olmak üzede M.Ö. 
5. yüzyılda artık genel olarak kabul edilmiş değer ölçütü 
halindeydi. Atina kentinin merkezinden 35 km kadar 
uzaklıkta bulunan Lavrion, tümüyle köle emeğine dayalı 
madenleriyle para ve değerli eşya üretiminin merkezini 
oluşturmaktaydı. Lavrion madenlerinin, kentten olduk
ça uzak olmasına rağmen devletin mülkiyeti altında bu
lunduğu bilinmektedir. Kent içinde hane içi (oikos) ça
lışmalara yönelik olarak kullanılan, parçalanmış köle 
emeğinin, özellikle Lavrion’daki gümüş ve kurşun ma
denlerinde kütlesel olarak kullanıldığını, madenlerde köle 
çalıştırma koşullarının son derecede ağır ve baskıcı ol
duğunu da biliyoruz. Lavrion madenleri çok geçmeden 
özel girişimcilere devlet tarafından kiralanmaya başla
mışlardı. Bu girişimcilerin atina kent toplumunun içinde 
oldukça güçlü ve özel bir kast oluşturduklanna şüphe 
yoktur, en azından, demokrasinin kuruluşuna doğru iler
leyen Atina idaresinin, mali yöntemlerle bu zenginlikle
re sahip olanları vergilendirmesi (demokrasiye doğru 
ilerlendikçe giderek artan bir biçimde) Perikles dönemi 
Atina zenginliğinin, emperiyal yayılımın, güçlü askeri 
aygıtın ve deniz filosunun, kent bayındırlığının finanse 
edilmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Paranın gittik
çe daha yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlik
te, eski zenginlik ve değer ölçüleri, köle sayısı, toprak 
miktarı ya da oikos toprakları üzerinde üretilen tahıl 
miktarı vb. gittikçe anlamlarını yitirmeye başladılar. Oy
sa Solon, hatta Kleisthenes anayasalannın toplumsal 
sınıflandırma ve vergilendirme ölçütü olarak, kasalana- 
bilir para miktarını doğrudan hesaba katmamaları, top
rak miktannın temel ölçüt olarak alınması toplumsal 
düzenin dolaşıma bir zenginlik kaynağı olarak sokulmuş 
para ve meta mübadelesinin “doğa”sının ne olduğunun 
Antik Yunan “ politikos” larının kafasında pek açık seçik 
bir biçimde bulunmadığını ortaya koymaktadır. Attika 
para birimi kabul edilinceye kadar, her kent kendi dam
gasını, kendi kahraman ya da tanrılarının simgesini taşı
yan özerk bir para birimine sahip olduğundan, bunların 
nispi değerleri, özel bir spekülasyoncu sarraf sınıfının 
doğmasına neden olmuştur. Antik yunanda sarraflar, 
çok geçmeden para dolaşımını denetimleri altına alarak, 
borç-veren faizcilere dönüşmüşler. Antik kentin pek ay
madığı yeni bir ekonomik güçle, anelen rĞpime’i kena
rından köşesinden kemirmeye başlamışlardır. M.Ö. 4. 
yüzyılda Atina ve diğer büyük kentlerde bu kişilerin 
giderek mevduat kabul eden bankacılara dönüştüklerini 
de görmekteyiz. Faizle para işletme geleneği, özellikle 
köylü kesimin hırsızlardan çekinmesi, bu bankacıların 
elinde dev mevduat birikimlerine yol açmaktaydı. Çoğu 
zaman. Yunan kent Uranlıklarında faizciliğin ve gelişmiş 
kredi açma yordamlarının devlet hâzinesi tarafından da 
kullanıldığı bilinmektedir. Tahıl, hatta toprak ipoteğini 
rehin olarak kabul edip borç verme oldukça yaygınlaş
mış bir faizci mesleğiydi. Özellikle armatörlerin dev pro
jelerinin dördüncü yüzyıl Atina’sında büyük ölçüde bu 
parasal birikimin yatırıma aktarılmasıyla gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir. İskender’in “ iktisadi” reformları 
ise bu yapıları kullanarak aşacak, sonunda da param
parça edecek güçteydiler. Helenistik İmparatorluğun bir 
dünya ekonomik sistemi oluşturmuş olduğu düşüncesi
nin tartışmalı olmasına rağmen kapalı ekonomilerin ye
rini artık dev bir imparatorluğun çatısı altında Doğu 
ve Batı’yı birleştiren bir pazar almıştı. Helenistik impara
torluk kentler arasındaki uzaklığı artık ticaret yollarıyla 
aşmaya yönelmişti.

İktisadi İmparatorluk sisteminin kurulmasına doru gi
den bu ilk adımlar Antik Kent yapılarını bir taraftan. 
Doğu Despotizminin yapılarını diğer taraftan egemenliği 
altına alan birçok gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Özel
likle Sparta’lıların, sonra da Atina’nıların belli bir süre 
direndikten sonra kabul ettikleri “ Barbar Makedonya 
Egemenliği” , sentetik bir “ İmparatorluk yapısı”nı göz

lerimizin önüne sermektedir. Pers imparatorunu mağlup 
eden kentliler, o çağBa Akdeniz üstünde merkezleşen 
dünya egemenliğinde söz sahibi olma uğrunda barbar
lar adını verdikleri doğu monarşilerinin temel yapılarını 
taklit etmeye eğilim duymuşlardı. Kent İçinde tartışma
lara, cepheler oluşmasına hatta çatışmalara yol açması
na rağmen, Kent’in ufku bir taraftan “ Barbar 
İmparatorlukların” güçlerine imrenilmesi, öte yandan 
Kent teritoriyalitesinin ve üretim biçiminin kırılması yü
zünden AtinalI siyasetçilerin öngördüğü ölçülerin dışına 
çıkmıştı. Eskiden ancak kentlerin kısıtlı coğrafyası üze
rinde kodlanmış olan toplumsal, siyasal ve ekonomik 
ilişkiler artık kent-dışı coğrafyayı, deniz yollarını ve bü
yük kıta parçalarını da içine almaya doğru evrim geçir
mektedirler. Eskiden ana-kentin modeli üzeine yeni bir 
kent inşa etme yoluna giden Yunan koloniyalizmi, artık 
yerleştiği bölgelerin tüm coğrafyasını denetim altına 
almak, kentlerarası egemenlik yapılarını oluştumak zo- 
rundaa hissetmektedir kendini. İskender’in Pers ülkele
rini zaptetmesinin burada Yunan Kent modelinin götüül- 
mesi anlamına gelmediği, onun Mısır’a girdiğinde “fira
vun” , İran’ı tümüyle ele geçirdiğindeyse İranlı ve Make- 
donya’lıların imparatoru oluvermesinden belliydi. Pers
lerle karşılaşan ilk Yunanlılardan -Herodotos’un yazdık
larından anlaşıldığı gibi- farklı olarak, belki de öğretme
ni Aristoteles’in demokrasi karşıtı görüşlerinden de et
kilenerek İskender Persler üzerine saldırırken, onların 
siyasal ve toplumsal kurumiarma gizli bir hayranlık bes
lemiş olmalıdır. M.Ö. 324 yıllarında İskender İran üzeri
ne sefer açarken aklında bulunan plânı yürürlüğe koy
maya başladı. İskender, Pers imparatoluk düzeninin giz
li bir hayranı olarak. Antik Kent’in kodlanmış yapılarını 
yerlebir etmiş, Yunanlıların ufkunu dünya ölçüsünde 
genişletmiştir. Bunu Yunan kent ahalisinin arzulamış 
olmadığı, çok geçmeden Korinthos ligi içine mayalanan 
bir Yunan ayaklanmaası İskender’in komutanlarından 
Antipatros tarafından güçlükle de olsa kanlı bir biçimde 
bastırıldı. Zenginliklerin artışını, Akdeniz çapıhda (o dö
nemin corafya bilgisine göre dünya çapında) para ve 
meta dolaşımnın yaygınlaşmasını bir kriz olarak algıla
yan Yunan siyasetçileri ve kentliler kendilerini yepyeni 
bir sistemin, tahayyül dahi edemeyecekleri açık bir uf
kun kaşısında buldular. Kapitalist dünya pazarının bir 
veri olarak kendisini dayattıı günümüz koşullarında bel
ki de algılayamyacağımız kadar büyük bir şoktu bu onlar 
için. Homeros ufkundan Herodotos ufkuna kadar kolo
niyalizmin “heterojen” kentleri boyunca, kısıtlı coğraf
yalarda, ve ibarbaroslun arazilerine karışmadan kıskanç
lıkla korunan Antik Kent, V. yüzyılda Lidya’da dolaşıma 
sokulan bir zenginlik ölçütünün, paranın yıkıcı, kent 
sınırlarını ve olanaklarını tümden tüketici etkilerini yaşa
maya başladı. Kapitalizmin zafer kazandığı dönem önce
sinde yaşamış siyasal düşünürlerin (Machiavelli, Mon
tesquieu vb.) ve Antikçağ siyasal düşünürlerinin, bir 
iktidarın tahakkümünü kurabileceği arazi büyüklüğü ve 
nüfus miktarı üzerinde ne kadar büyük bir ısrarla dur- 
duklan burada hatırlanmalıdır. Platon “yönetilebilir” po
litik toplumu 5040 kişiyle, araziyi ise ortalama bir “polis” 
büyüklüğüyle sınırlandırmaktaydı ideal sitesinde. Aris
toteles’in politik ufku da kentin ötesini göörmemektey- 
di: geniş mekanları tahakkümü altında bulunduran, kent
leri çineyip geçen Pers imparatorunun Yunanlıların ka
fasında uyandırdığı imge bir “ barbar”dan, siyaseti uy
rukları için olanaksız kılan bir özgürlük düşmanından 
başka bir şey değildi. Atina'nın Delos Ligi içinde oluş
turmaya çalıştığı ve uzun bir süre Yunan toplumunun 
refahını sağlayan emperyal egemenlik de çok geçme
den siyasetçiler ve filozoflar tarafından eleştirilmeye 
başlamıştı. İskender’in gerçekleştirdiği fütuhatın kendi 
içine kapalı kent imgesini ve gerçekliğini toptan ortaa- 
dan kaldırdığı bir gerçektir. Dolaşımın coğrafi mekanı 
kentin denetleyemeyeceği ölçüde genişlemiş, Makedon- 
yallaar ve Yunanlılar Barbarlarla hısım akraba dahi ola
bilmişlerdir. Attika parası dünya ölçeğinde geçerlilik 
kazanmış, Kent’in başedemeyeceği bir değerler enflas
yonuna yol açmıştır. İskender’in Küçük Asya’yı ve İran’ı 
fethetmesi. Kent uygarlığı açısından uzun vadede ne
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Ayaklanmalan

Zengin Mısır böigesi, önce IHellenierin, sonra da 
Romaiıların istilasıyia en az üç büyült l<üitürün 
merl<ezi haiine geimişti: resimde üzerinde Mısır öiüm 
tannian Osiris, İsis, Anubis ve Horus’un resimleri ve 
Yunanca "Elveda Artemidoros" yazısı bulunan Roma 
boyama tekniğiyle resmedilmiş bir mumya kapağı 
görülüyor.

kadar yıkıcı olduysa, ekonomik bir “dünya sistemi” 
kurulması açısından o kadar itici bir güç olmuştur. İmpa
ratorluk bölündükten sonra bile, diyadoklar devletleri
nin ve yeni kentlerin temel dayanağını Helenler oluştur
maya devam ettiler: Özellikle paralı askerler, tüccarlar 
ve armatörler ya Yunan kökenli, ya da Helenleştirilmiş 
barbarlardan oluşmaktaydılar. Köleciliğin, ve birlik yok
sunluğunun dayattığı işsizlik ve ihracat pazarlarının da
ralması sonuçlarını kırabilecek en önemli yol olan geniş
leme, fakirleşen kentlilerin doğuya ve güneye, özellikle 
zengin Mısır’a, İskenderiye kentine göç etmesine yol 
açmaktadır. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, doğuda kurulan 
krallıkların (özellikle Mısır ptoleme hanedanları açısın
dan) askeri, idari ve ekonomik yaşamlarının Yunanlı 
paralı askerler, memurlar ve tüccarlar tarahndan yön
lendirildiğini görüyoruz. Bu durum geç Roma dönemine 
kadar devam etmiştir. Yine de çoğu durumda, Antik 
Yunanistanın özellikle koloni kentleriyle bağlantısını sağ
layan gücün yine kentler olduğunu görüyoruz. Çoğu 
zaman, güvenliksiz, korsanlar tarafından kuşatılmış, ya 
da vesileten düşman olan kent ve adalar tarafından 
kuşatılmış deniz yollarında gerçekleştirilen ticaretin, ay
nı zamanda argonotlar benzeri askeri harekatlar biçi
minde gerçekleştiğine rastlamaktayız. Bu harekatları ya 
kamu birliği, kentin yönetim organlarının emri altında, 
ya da kendileri özgür vatandaş olarak kabul edilen “ar- 
matörler” in rehberliği altında tüccarlar gerçekleştirmek
teydiler. İskender imparatorluğu, Yunan kentlerinin kav
rayamayacakları bir genişliğe ulaştıktan sonra parçala
narak bölündü. Ortaya çıkan birbirleriyle sürekli savaş 
halindeki krallıklar, “polis” in bağımsızlığını ortadan kal
dıran yeni siyasal ve sosyal rejim ve özellikle Doğu 
ile etkileşimin artması yüzünden Yunan felsefi gelenek
leri de önemli bir dönüşüm geçirdi. Yunanlılar bu döne
mi “ sinirlerin yozlaşması” olarak adlandırmaktaydılar. 
Kentin siyasal yapılarının tam anlamıyla ortadan kalk
masa bile Hindistan’a kadar uzanan bir kıtaya açılması, 
“ polis” in üzerinde inşa edildiği tüm eski değerlerin yıkı
lıp gitmesi anlamına geliyordu. Eski “polis” ler, birbirle
riyle savaşan Helenistik krallıkların arasında paylaşıl
makta, haraca kesilmekte, bağımsızlıkları böylece ayak
lar altına alınmaktaydı. Kent ahalisi kendilerini artık de- 
netleyemeyecekleri kadar ölçekleri genişlemiş bir iktldar- 
siyaset oyununun içinde bulmuştu. İskenderiye güçlü 
bir merkezi yapıya sahip olan bir devletin merkeziydi. 
Kralın mülkiyeti altındaki topraklar, geçmiş Mısır yöneti
minden devralınan güçlü bir resmi bürokrasi tarahndan 
idare edilmekteydi. Kralın gelirinin temel kaynaklan ma
denler, tahıl, yağ ve inşaat sektörleri üzerindeki devlet 
tekeli, papirüs ve cam ihracatı, tanm vergileri ve nüfu
sun belli bir kesiminin üzerindeki angarya uygulamasıy
dı. Kent yaşamını güvence altında tutan eski yönetim 
biçimleriyle birlikte eski tanrılara olan inanç ve kültler 
de yavaş yavaş tarihe kanşmaya, marjinalleşmeye baş
ladı. Tüm Yunan dünyası ölçeğinde tannsal Pantheon 
parçalandı, “daemon”lara (ara-ruhlar) yönelik inanç ve 
kültler yaygınlaşır oldu. Kader ve Talih, tanrılaştırılarak 
kutsallık kazandı. Bu dönemde ortaya çıkan üç Yunan 
Felsefe ekolü, Kynik’ler, Stoacı’lar ve Epikurosçular, 
herbiri farklı yöntemlerle çözülmekte olan Antik dünya
nın karşısında tavır aldılar. Kynikler, kendisini karakte
ristik bir biçimde, siyasal ve yasal sorumluluklardan 
muaf sayan tarikatın kurucusu Diogenes’in (“ Köpek” 
lakabıyla anılmaktaydı) “ kozmos vatandaşlığı” retoriği
ne dayalı öğretileriyle düzeni bozulmaya yüz tutmuş 
kentte yaygınlaşır olmuşlardı. Maliye memuru olan ba
basının görevi olan “ kalp paralan tedavülden kaldırma” 
işinin bir benzerini Diogenes “etik” alanında gerçekleş
tirmeye girişmişti. Doğa’da, yani “ polis” in dışında ya
şamayı savunuyor, kendisini “ kuşlar kadar özgür, yasa
lann dokunamadığı, politikacılann rahatsız edemediği 
bir kişi” olarak görüyordu. Kynizm, Diogenes’in ardıllan 
arasında (özellikle İskender imparatorluğundan sonra) 
gittikçe yaygınlaştı. Dilenme ve insanları “çarpma” işi, 
Diogenes’in öğretisinde çileci bir disiplin gibi, kentin 
ölmekte olduğunu, yasaların saymaca olduğunu ve do
ğaya uygunluk göstermediklerini gözler önüne sermek

amacıyla bir araç olarak kullanılmaktaydı. Ardıllan ara
sında bu öğretiye sıkı sıkıya bağlananlar olduğu gibi 
salt dilenmek ve insanları şaşırtmak için tarikata bağla
nanlar da oldu.

Stoacılar ise, Kyniklerden daha farklı bir yöntem izle
mekteydiler; Diogenes ve İskender’den otuz yıl kadar 
sonra, Zenon tarafından temelleri atılan tarikat, gövdesi 
doğa, tini ise Tann olan bir evrene, panteist bir inançla 
sarılmaktaydı. Cenaze töreninde Zenon’un “örnek bir 
yaşamı olduğu, çünkü öğretmiş olduğu gibi yaşam 
sürdürdüğü” doğrultusunda ünlü bir konuşma talebele
rinden biri tarahndan yapılmıştı. Gelecekte HrIstiyan 
tarikatlerinin temel doktrinini oluşturacak mutlak boyun 
eğiş, Stoa tarikatleri içinde mayalandı. Stoacı Tanrıdan 
gelen her şeyin iyi olmasından hareketle, evrensel ar- 
monia kurallarına boyun eğmeyi tarikat yaşamı içinde 
öğrenmek zorundaydı. Üç boyun eğiş teması Stoa tari
kat yaşamının gündelik kurallarını ve çileci pratiklerini 
belirlemekteydi: Doğaya göre, aklın emrettiğine ve Tan
rı istencine uygun biçimdeyaşamak. Zenon’un Platon’- 
unkinden çok farklı bir yönde kurulmuş olmasına rağ
men şimdi kaybolmuş bulunan bir “ Devlet” yazmış ol
duğu biliniyor. O da bir “ ideal devlet” oluşturmaktaydı; 
Platon’un “polis” inden farklı olarak bir “kosmopolis”ti 
burada söz konusu olan. Gerçekte amacı İskender’in 
düşlediği “homoneia” , yani öldükten sonra ardıllan ta
rahndan açıklanan ve geliştirilen “Tanrılar ve İnsanlar 
Kenti”ydi. Bu kentte, bütün insanlar evrensel yasaya 
boyun eidiklerinden birbirleriyle kardeştiler: Stoacılann 
bu “ kozmik yasa”sının, “ doğal yasa” doktrininin bir 
ilk-örneği olduğu düşünülebilir: Sonradan Epiktetos ta
rafından da vurgulandığı gibi, “kölelerle efendiler kar
deştiler” ; kan bağı hiç bir şekilde doğal yasanın tanıdığı 
bir toplumsal ilişki biçimi değildi. Buna karşın 
“gerçeklikte” eşitsizliklerin tesbit edilmemiş olması, bun
lann salt “düşünsel alanda” , varsayımsal bir doğal yasa 
içinde sıkıştırılmış olmaları, eninde sonunda Stoacılann 
kölelere sundüklan “ kurtuluş”un “gerçek” bir kurtuluş 
olmadığını göstermekteydi. Bu kabulleniş doktrininin 
felsefi bir fiyasko anlamına geldiği de açıktı: Sonuçları
na eriştirilerek insan yaşamının temel kurallarını belirle
diği anda, Stoa ilkeleri her türlü “eleştirel” düşünceyi, 
dolayısıyla Antik Kent’in üzerinde dayandığı temel ilke
leri felç etmiş oluyordu. Buna karşın Stoacılann Hindis
tan’a kadar varmış olan İskender’in benimsemiş olduğu 
(daha doğrusu başansızlıkla benimsetmek istediği) tüm 
insaniann kardeşliği doktrinini de benimsemiş olmaları, 
politik yaşam alanında hiç tuzları olmadığı düşüncesinin 
yanlış olacağını göstermektedir. “ Kölenin efendisi ile 
kardeş olduğu” yolundaki sözleri, “ kabul etme-boyun 
eğiş” felsefelerinin karşısında etkisiz kalmaktaydı. Kö
leliğin kaldırılması yolunda reformcu hiç bir faaliyeti 
(öğretileri gereği) önermemelerine karşın, genelleştiril
miş, evrensel bir boyun eğiş tematiğini harekete geçir
meleri, zaten yıkılmanın eşiğinde olan Antik Kent köleci 
toplumunu yeniden, Tanrı kenti ütopyası çerçevesinde 
yeniden kodlayan HrIstiyan inançlarının yolunu açan 
en önemli temalardan birini oluşturmaktadır. Atina’lı 
Epikuros’a göre felsefe sayesinde kişi “ insanlar arasın
da bir Tann gibi yaşayabilir” ... Mutlu yaşamak (Tannlar 
mutludurlar) yemek, içmek ve eğlenmekle değil, hazlan 
gerektiği gibi, bilgece kullanarak gerçekleştirilebilir. Bil
gelik insanı salt zevklerin peşine takılmaktan kurtarabi
lecek tek şeydir. Amaç zorunluluklara bağımlılıktan kur
tulmaktır; Eplkurosçuluk her türlü dinsel inançtan ve 
tanrı kavramından kurtulmayı önerir; çünkü bunlann 
hepsi temel bir korku, insanın doğadan, çevresinden 
ve ölümden korkusu üzerine kurulmuştur. Epikuros’un 
etik sistemi Demokritos’un felsefi atomculuğu üzerine 
inşa edilmiştir. Bedenin dışında ölümsüz ve maddesiz 
bir ruh olduğu anlayışı reddedilir. Epikuros’un Roma’lı 
öğrencilerinden Lucretius da, “korku ve daimon”a, ya
ni “batıl inançlara” dayalı kült ve tarikatlere karşı bay
rak açmaktaydı. Bununla doğrudan doğruya, gelecekte 
HrIstiyan “ kültünü” oluşturacak olan “kurtuluşçu 
kardeşlikleri” hedef olarak alıyordu.

o c ı  1



Latijundium adı verilen bu mülkiyet biçiminde arazi, çoğunluğu 120 dönümü aşan büyük 
parçalara bölünmüş ve birden çok fazla parça tek kişinin elinde toplanmıştı. Zeytin ve üzüm 
gibi ticarî ürünlerle tahıl tanmmın birarada yapılmasına imkân veren bu büyük topraklar, 
köle emeğini değerlendirmek için ideal bir alan oluşturdu. Bunun sonucu olarak birbirlerinden 
çok farklı iş koşullannda ve parçalanmış bir halde yaşayan sözgelimi Atina’daki köle 
nüfusunun aksine, Roma’da köleler çok daha büyük topluluklar halinde çalışıyorlardı ve çeşitli 
topluluklann birarada çalışabildikleri mekânlar olan latijundium hr arasında benzerlikler vardı. 
Kısmen bunun sonucu olarak, Roma’da kölelerin kolektif davranma ve ayaklanma alışkanlıkları 
daha fazlaydı. Daha M.Ö. 6. yüzyılda kaynaklar Roma çevresinde, kaçan köleleri yakalamak 
için düzenlenen av partilerinden sözeder.

Roma’da Smıf Mücadeleleri

Cumhuriyet kurulduğunda, yasama işlevi fiilen kapalı bir zümrenin tekeli altında olan 
senatodaydı. Senatörlük, daha kraliyet döneminde henüz danışmanlıktan ibaret olan senatörlük 
işlevini eline geçirmiş, tapmak rahipliklerini tekeline almış patricia  diye anılan kapalı bir 
zümrenin elindeydi. Geri kalan herkes ise plebdi. Dinsel ve siyasal ayncahklarla donatılmış 
patricia ile plebler arasmdaki hukukî statü ve toplumsal olanaklar açısından varolan uçurum, 
çelişkinin M.Ö. 287 ’de hukuksal düzeyde nihai çözümüne kavuşmasına kadar Roma’daki sınıf 
mücadelelerini alevlendiren en sert dinamik oldu. Sözkonusu mücadelelerin daha cumhuriyet 
kurulduğunda zaten derinleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasının üzerinden 
daha 20 yıl geçmeden şehirdeki, zenginleşmekte olan plebler, tarihte kayıtlı ilk grevi yaptılar. 
Plebler, senatörlerin seçtiği ve en üst yürütme organı olan iki organa ek olarak, kendilerini 
temsil eden bir fribûnlük kurumu kabul edilmediği takdirde, askere gitmeyeceklerini ilan 
ettiler. Bu “ilk grev” başanlı oldu; o noktadan itibaren, plebler meclisinin seçtiği, veto 
hakkına sahip bir tribün iktidar aygıtını oluşturan unsurlar arasındaki yerini aldı. Gerçi bunu 
başarabilmek için grev yapmalan yetmemiş, seçtikleri tribünün dokunulmazlığım ihlal edeni 
linç edeceklerine dair toplu halde and içmişlerdi.

Bu ilk grev sonuncusu olmadı; M.Ö. 287’ye kadar plebler efsaneye göre 4, tarihsel olarak 
tesbit edilebilmiş 2 grev daha yaptılar. M.Ö. 329 ’daki, borç köleliğini lağveden yasa da, 
pleblerin ajitasyonu sayesinde lağvedilmişti. M.Ö. 287’de ise kendi konseylerinin çıkardığı 
yasalann (plebiscita) bütün Roma için bağlayıcı sayılması talebini kabul ettirdiler. Pleblerin tam 
yurttaşlık haklannı kazanmasını cumhuriyetin yayılma dönemi izledi. Kurumlannm birçoğu ile 
Sparta’mnkiler arasında paralellikler olan Roma “askerî” bir cumhuriyet olarak nitelenebilir. 
Akdeniz’e açılmasının önündeki başhca engel olan Kartaca ile savaşlann başladığı M.Ö.
264’dan sonraki 200 yılın herhangi bir ânında, toplam Roma yurttaşlanmn yüzde 13’ü silah 
altındaydı; yansı ise hayatlannm 7 yılım askerlikte geçiriyorlardı. Gerek nihai olarak M.Ö. 
20rde Kartaca’nm yenilgisiyle sonuçlanan savaşlar, gerekse zaferin Roma’ya sunduğu Akdeniz 
ticaretinin imkânları köle kullanımının başdöndürücü bir hızla artmasına yol açtı. M.Ö. 225’te 
yaklaşık her 7.3 yurttaşa bir köle düşüyordu; M.Ö. 43’e vanidığında bu oran 1.5 yurttaşa bir 
köleye çıkmıştı. Başka bir deyişle toplam Roma nüfusunun yüzde 40 ’ı kölelerden oluşuyordu. 
Kölelerin sayısının artması, latijundia'mn büyümesi ve servet eşitsizliklerinin artması içiçe 
gelişen süreçlerdi. M.Ö.2. yüzyılda üç farklı muhalefet hareketi. Roma Cumhuriyeti’nin oligarşik 
yapısının temellerini sarsmaya başladı: Köklerinki, köylülerinki ve İtalya’daki diğer tâbî 
devlederinki. İlk işaret kölelerden geldi. M.Ö. 135’te Sicilya’da patlak veren ve dört yıl 
boyunca bastınlamayan ayaklanmaya süreç içersinde 200 bin köle katıldı. Ayaklanma sürerken, 
eyalederdeki görevinden Roma’ya dönen, yoksul, topraksızlaşmış köylülerin sözcüsü Tiberius 
Gracchus, kölelicilik kurumunu “köleler savaşta yararsız olduklan, efendilerine hiçbir zaman 
sadık olmadıklan” için eleştirdi ve tanmdan tekrar bağımsız köylüleri sorumlu tutmayı 
öngören bir toprak reformu tasansı ile “tribün” (pleblerin temsilcisi) seçildi. Oligarşik 
cumhuriyetin sürekhliğini ve Senato’nun iktidannı temin eden bir dizi yasayı ihlal ettikten 
sonra yine yasalara aykm olarak ikinci kez tribünlüğe adaylığını koydu. Ancak seçim günü 
bir grup senatör ve tapınak başrahibi önderliğinde bir proletarii grubu Tiberius Gracchus da 
dahil olmak üzere 300 kişiyi öldürdüler. Köylüleşme projesi. Roma içinde tapınağın ve 
senatonun bedava tahıl dağıtımı ile yaşayan mülksüz proletariiyi kendi saftna çekememişti. 10 
yıl sonra Tiberius’un kardeşi Gaius Gracchus, yine yoksul köylülerin desteğiyle üst üste iki 
kez tribün seçilmeyi ve geniş çaplı bir reform programını uygulamaya koymayı başardı. 
Programının en önemli iki yönünden biri, daha sonra İmparatorluk sırasında benimsenecek 
olan kolonileştirme projesi, İkincisiyse İtalya’da Latin halklara Roma yurttaşlığının, Latin 
olmayan halklara ise o zamana kadar Latin halklara verilmiş olan haklann verilmesi ve 
böylelikle tâbî devletlerin hoşnutsuzluğu ile yoksul köylülüğün hoşnutsuzluğunu ortak bir 
cephede birleştirmeyi önermesiydi. Kolonileştirme yönünde ilk adımlar atıldıysa da, ikinci 
öneri plebler tarafından reddedildi. Gracchus üçüncü kez tribün seçilmeyi başaramadı ve 
sığındığı, M.Ö. 494’te ilk pleb meclisinin toplandığı Aventinum tepesinde 3 bin yandaşı ile 
birhkte öldürüldü. Gracchus’lar ardlarında populares diye anılan bir “parti” bırakmışlardı. Bu 
dönemde Roma ordusu gerek kuzeyde Galya’da gerekse güneyde Afrika’da üstüste yenilgilere 
uğruyordu. Bunun, ordunun belkemiğini oluşturan iki unsurun, Gracchus’larm temsil ettiği, 
müttefik devletlerin (daha M.Ö. 200’de orduya Roma 44 bin lejyoner verirken, müttefikler 83 
bin 500 asker veriyorlardı) hoşnutsuzluğuyla bir ilgisi olduğu açıktı. Senato M.Ö. 108’de 
popularesten birini, soylu olmayan Marius’u konsül seçmek zorunda kaldı. Ancak, bu dönemde 
artık köylülüğün hiç değilse bazı unsurlan kölelerle kader birliği yapmaya başlamışlardı. M.Ö.
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Roma "kuruluş efsanelerinin" bolluğu, Roma Site'tinin 
aslında farklı ırksal kökenlerden gelen kabilelerden 

oluşmasıydı. "Sabine Kadınlarının Kaçırılması" efsanesi 
de Romalıların "güçlü", erkeksi mertliğini (virilitas) 18. 

yüzyıl Fransız ressamı Davİd’e ilham olarak ileten 
(üstte) bir "sözde olay" idi ve büyük Ölçüde Roma 

dışındaki Sabine kabileleriyle Sabine kökenli 
Romalıların "connubium"unu, yani "kent dışından 

evlenme hakkını" yadsıyan yasağı ortadan 
kaldırabilmek için Roma krallığının yürüttüğü, ve 
Sabinalerle Romalıların eşit haklarla birleşmesini 

sağlayan bir sacrum'un (antlaşma) doğmasına götüren 
bir harekata gönderme yapmaktaydı. Sabine 

kadınlarının kaçınlışı efsanesi, Romulus ve Aeneas 
efsaneleriyle (Herakles'in Torunlan da bunlara 

eklenebilir) birlikte Roma'nın "mitolojik" kuruluşunu, 
ve “ kabilelerin birbirleri içinde kenti oluşturmak üzere 

erimesi sürecini" yansıtmaktadır. Sabine kadınlarının 
kaçınlışı her şeyden önce bir Roma efsanesidir ve 

Romulus efsanesine gönderme yapmaksızın 
anlaşılamaz: Romulus, fAars'a ve Jüpiter'e bağlanan 
bir “ erkekler topluluğunu" simgeler; bunlar savaşçı, 
güçlü ve yiğit insanlardır; ancak önemli eksiklikleri 

"fakirlik ve kadınsızlıkları"dır. Öte tarafta zengin 
Sablnelerin kralı Titus Tatius vardır. Zenginlik ve 

kadınlık unsuru, Roma'ya "Sabine kadınlarının 
kaçınlışı" efsanesi aracılığıyla kazandırılır böylece. 

Gerçekte olan Şahinlerle Romulus'tan türeme 
Romalıların "connubium"u kurmaları, kentler arasında 

kız, dolayısıyla "miras" alışverişini olanaklı 
kılmalarından başka bir şey değildir. Sabinlerin 

"zenginliği"nin bir mitostan ibaret olmadığı kabul 
edilirse, bu "bağdaşma"nın Roma'nın yayılmacılığının 

başlangıcını düğümleyen bir efsanenin temel kaynağını 
oluşturması, "erkekliğin" ve "kadınlığın" Roma kültürü 
açısından anlamını ifade etmesi kaçınılmaz bir biçimde 

gelmiştir Bu gerçekleri gören, ancak olayın 
varlığından ciddi şüpheler duyan Ciceron'un Sabine 

kadınlarının kaçırılmasını salt bir efsane olarak 
gördüğü, ancak hakikatin Romulus’ta düğümlendiğini 

belirtmesi ilginçtir Hind Avrupa evlilik rltüellerinln 
"kızı ve çeyizi veren baba" ve “ kızı ondan çalan 

damat" imgesi üzerine kurulmuş olmalan da 
Ciceron'un henüz göremediği, Romulus ve Sabine 

Kadınlarının Kaçınlışı efsanelerinin “gücü temsil eden 
erkek" ile "zenginliği, bereketi" temsil eden kadınlık 

arasındaki “ tamamlayıcı" bir etik anlayışı 
temellendirdikleri söylenebilir. Roma mitolojisinin. Batı 

uygarlığının "yeniden uyanış" doğrultusuna girmesi 
sırasında yüklendiği önemli bir işlev vardı. Klasik 

Çağ'da diriltilen antik tragedya ve Roma 
“ kahramanlığı"nm yeniden düşlenmesi, “ erkeklik" 
(virilitas) ve “ onur" duygulan, “ uygarlık" temalan 

canlanarak modern dünyanın doğuşunun kutsanmasına 
çağrılmışlardı. Erkeksi güç imgesi Fransız Devrimi'nin 

resmi ressamı David'e Sabine Kadınlan’nın Kaçınhşı’n/ 
devrim romantizminin canlandırılışıyla bir arada 

yansıtmak olanağını vermişti.
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104’te Sicilya’da patlayan köle ayaklanması, en az Spartacus isyanı kadar etkili olmuştu. Fakir 
köylülerin ve zanaatle meşgul yoksul şehirli yurttaşlann da katılmasıyla isyancılar adanın en 
büyük kentlerini tümüyle ellerine geçirdiler. Roma devleti güçsüz kalmıştı. Tam yedi yıl 
boyunca Sicilya eyaleti isyancılann denetimi altında kaldı. Romanın gönderdiği dört büyük 
birlik telef oldu. Ancak adayı tekrar ele geçirdiğinde Roma devleti çok sert davrandı; öç 
h?rekâtı sırasında, anlatıldığına göre 20 binden fazla köle çarmıha gerildi. Diğer yandan 
Marius’la birlikte yeniden uygulamaya konan savaştan dönen askerlere toprak bağışlanması 
uygulaması sonucunda emekli askerlerle halk arasmda iç savaş boyutlanna varan bir çatışma 
çıktı. Daha önce Gaius Gracchus’un yaptığı gibi topraksız askerlerin davası ile 
müttefiklerinkini birleştirmeye çalıştıysa da aynı derecede başansız oldu ve M.Ö. 91 ’de Roma 
ile diğer İtalyan devletleri arasmda müttefikler savaşı başladı. M.Ö. 89’da savaşın sınırlı sayıda 
halka yurttaşlık haklannm verilmesiyle sonuçlanmasından sonra, ancak İmparatorluğun 
kurulmasıyla sonuçlanacak olan uzun bir iç savaş başladı. Marius’un popüler tiranlık 
tasansmm karşısına Sulla’nm senato tarafından desteklenen diktatörlüğü dikildi. Her iki taraf 
da Roma’yı ellerine geçirdikçe diğer tarafın yandaşlanna karşı yoğun bir teröre girişiyordu.

Latifundla ile kolonilerin bu savaşı cumhuriyeti sona erdirirken, köleler tarihe en derin 
izlerini bırakacak eylemlerine kalkıştılar. Yüzyıllar boyunca adalet kavramına fiiliyat 
kazandırrriak isteyen sayısız devrimci tarafından bir selef olarak değerlendirilecek olan 
Spartakus ayaklanması, oligarşik cumhuriyet artık son demlerini yaşamaktayken Roma’nm en 
zengin adamı tarahndan bastınidı. M.Ö. 71’de Spartakus’un ölümüyle sonuçlanan meydan 
savaşında köleleri yenilgiye uğratan muazzam Roma ordusuna komuta eden Crassus’un serveti, 
o dönem koşullarında 400 bin ailenin bir yıllık geçim masraflanna eşitti.
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Kullanım ve Değişim  
Değerinin Ötesinde

Araştırmacı Lorna Marshall Kung kabilesinden bazı 
kişilere New-York’tan aldığı incik boncuğu hediye eder
ken, bunları birkaç yıl sonraki ziyaretinde en uzak akra
ba ve hıısım çevreleri arasında paylaşılmış, süs olarak 
kuilaniimış olarak göreceğini ummamıştı. Boncuklar kul
lanım biçimleri hiç dikkate alınmadan mümkün olan en 
geniş çevreye, dostlara ve hısımlara dağıtılmıştı. Bura
da önemli olan, Lorna Marshali’m kendisinin de belirtti
ği gibi, hediye dolaşımının ve dağıtımının yapısı gözö
nüne getirildiğinde olağan bir alıcı-verici ilişkisinin sınır
larını çok aşan bir genişlik ve kapsamı göstermesiydi. 
Hediye dolaşımı asla bireyler arası bir düzlemde yer 
almıyordu; tek tek bireyler, hatta kandaş akrabalık gru
bu arasındaki değiş-tokuş ilişkilerini de aşarak tüm top
luluğu kavrayacak global bir süreç olarak ortaya çıkıyor
du.

Bu gözlemden çok önceleri, Essai sur le Don (Arma
ğan Üzerine Denemeler) adlı ünlü eserinde Marcel Ma- 
uss hediye değiş-tokuşunun toptan karakterine gönder
me yaparak onun ortamının dar anlamda ve ayrımlanmış 
iktisadi, hukukî veya siyasi davranış terimleriyle çözüm
lenemeyeceğini, doğrudan doğruya bir “ toptan toplum
sal fenomen” olduğunu savunmuştu. Bu fenomenin ik
tisadi, hukuksal ve siyasal boyutları birbirlerinden ko
laylıkla ayrımianamamaktaydı...

Malinowski’nin yorumları açısından tartışmalı görü
nen benzeri bir gözlem The Argonauts of Western Paci- 
f/c’de (Batı Pasifik’in Argonotları) onun Kula “değiş- 
tokuşu” adını verdiği bir olguyla ilgili olarak belirmekte
dir. Bu değiş-tokuş yalnız küçük bir topluluğu değil 
birbirlerinden yüzlerce kilometre aralıkla dizilen birçok 
topluluğu içine almaktaydı. Trobriand adalarında yaşa
yan kabile üyeleri, çok zor deniz şartlarında aylarca 
sürebilen uzun ve yorucu deniz yolculuklarında, 
“soulawa” ve “mwali” adı verilen bilezik ve kolyeleri 
başka adalardaki partnerleriyle değiş tokuş ediyorlar, 
bu iki “hediye kategorisinin” takip ettiği yollar düzenli 
bir şekilde birbirinin tersi oluyordu. Kula yolculuğuna 
çıkılırken yerlilerin yanlarında başka mallar, yiyecek ve 
süs eşyaları da bulunduğundan Malinowski’nin yorumu, 
“soulavfa” ve “mwaii”nin bu iktisadi değişime eşlik 
eden ayinsel bir pratik olduğu yolundaydı. Buna rağ
men, bir kayık dolusu patates ve süs eşyasını değiş- 
tokuş etmek için yapılan 1000 kilometrelik bu kahra
manca yolculuk, hiçbir iktisadi davranış zihniyetine sığ- 
dırıiamazdı.

Kula değiş-tokuşunun açıklamasını siyasal, iktisadi 
ya da hukuksal kalıpların herhangi birine indirgemek 
(bu düzeylerden bu koşullarda söz edilebilirse) kullanı
lacak “toplumbilimsel” ya da “ iktisadi” kavramları fel
ce uğratmaktadır. Belki de hediye değiştokuşunun sun
duğu bu “toptan toplumsal olgu”nun çözümlenmesini 
“değişim” , hatta dar anlamda "kullanım” değeri kate
gorilerinin ötesinde, "genelleştirilmiş değiştokuş” adı 
verilebilecek bir simgesel değişim süreci olarak ele al
mak yöntemsel açıdan daha doğru olacaktı. Hele bu 
simgesel “yapıların” toplulukla yaşanan ortamın “doğal” 
birliğini, her şeyin “yerli yerinde” kalmak zorunda oldu
ğu, topljumsal gövdenin ve bizzat kabile üyelerinin 
“nesneler” ile birlikte doğal/kültürel kozmosun parçala- 
nnı oluşturduğu “ ilkel” adı verilen toplulukların teritori- 
yal/topografik birliğini oluşturduğu düşünülürse...

Roma Hukukunun arkaik biçimlerine varıncaya kadar, 
“ilkel hukuk” adı verilen yaptırım sistemlerinin canlı 
cansız bütün doğal nesneleri cemaatin parçaları olarak 
değerlendirdikleri bir zihniyet yapısı taşıdıkları bilinir. 
Bu “kozmos” içindeki her şey “ kabile/arazi” komplek

sinin parçalarını oluşturmaktadır. Roma Kişiler Hukuku 
“ patria potestas”ta simgelenen otoritenin altında, ha
nenin (familia) maddi ve manevi tüm varlığını, karı, ço
cuklar, köleler ve hizmetlilerle birlikte, canlı cansız tüm 
varlıkları, evcil hayvanlardan aile mezarlığına, ale ede
vattan kişisel eşyalara, kapkacağa kadar her şeyi topla
maktaydı. Baba otoritesi bu açıdan aynı zamanda kesin 
olarak fiziksel bir otoriteydi: Hükmü altında bulunan 
cansız ve canlı varlıkları yok etme, hediye olarak verme 
ve satma hakkı...

Nesneler, aile ve kabilelerin ayrılmaz parçaları olarak 
kodlanmış ve dolaşıma sokulmuş durumdaydılar. Böy
lece Levi-Strauss, “genelleştirilmiş değiştokuş” adı al
tında nesnelerin, kadınların ve simgelerin değiştokuşu- 
nu, yani iktisadi değişimi, akrabalık sistemlerini ve ileti
şim/dil ortamını tek bir çerçeve içinde incelemeye yö
nelmişti. Ona göre tüm bu değiş-tokuş dizgeleri, simge- 
'sel değiş-tokuşun, yani dilin formel kuralları uyarınca 
biçimlenmekteydiler.

Ancak “simgesel” ve “gerçek” ayrımının daha da 
ötesinde, değiş-tokuş dizgesinin önemli bir yönünü ele 
alarak konunun içi boş, bilinçdışına ait dil kuralları ara
cılığıyla çözümlenmesinin sakıncalı olduğu anlaşılabilir. 
Topluluğun arazi ile dolaysız birliği, canlı ve cansız 
nesnelerin birlikte oluşturdukları bu “kozmik” makine 
bir taraftan “kozmolojik bir tasnif” , diğer taraftan toplu
luğu ataların mekanına “çakan” ve kodlayan soy ve 
hısımlık bağları tarahndan sağlanmaktadır.

Dolayısıyla değiş-tokuşun simgesel kodlarını saf ama 
“ boş” formlara indirgeyen Levi-Strauss’un aksine nes
nelerin, canlı ve cansız varlıkların hareketlerinin kodlan
masını L 'Antl-Oedipe’te Deleuze/Guattari ekibinin yaptı
ğı gibi, “soylu vahşi” mitosuna başvurmaya ihtiyaç 
kalmaksızın, içi dolu, “arzu duyan” bir üretici etkinliğin 
kurallarına uyan hareketli ve yarahcı bir süreç olarak 
değerlendirmek doğru olacaktır.

M. Godelier’nin L ’Introduction Generale la Critique 
de l ’Economie Politique'inaen (Ekonomi-Politiğin Eleş
tirisine Genel Bir Giriş) beri, bah dünyasının gelişme 
sürecinin ancak büyük ölçüde “ ilkel” topluluk yaşantı
sının “ üretici kapasitelerini kodlamasına yarayan” teri
toriyal makinesini parçaladığı, ya da boyunduruğu altı
na aldığı ölçüde “biricik” bir güzergahı temsil ettiği 
yönünde bir kez daha düşünmeye girişmiştik. Bu çerçe
ve içinde Kula değiş-tokuşu türünden olgular, kullanım- 
değeri/değişim-değeri kurallarına uymayan, ancak hem 
“simgesel” hem de “gerçek” olan (’’ilkel” teritoriyal 
bileşim sözkonusu olduğunda bu ayrımlar da su götü
rür) fiziksel nesneler, toprak ve topluluğun birliğini 
“ üretim” olarak belirlemektedirler.

Ancak “fayda ilkesi”nin yokluğu (’’ilkel” adı verilen 
toplumlann fayda, değişim, üretim, tüketim gibi katego
riler değil, bunlann hepsini tek bir “ üretici” hareket 
içinde kapsayan bir mekanizma oluşturdukları kabul edi
lirse) akrabalık ve kanbağı ilişkileri üzerine dayanan 
toplumlann “teritoriyal makine”sinin mayasında “değiş- 
tokuş”un değil “hediye” ve “hırsızlık” kategorilerinin 
egemen olduğu anlamına gelir.

Çağdaş etnologlarda olduğu gibi geçen yüzyılda kale
me aldığı La CitĞ Antique (Antik Kent) adlı eserinde 
Fustel de Coulanges, bir haneden diğerine kız vermenin 
ritüel olarak “hediye” ve “hırsızlık” temalannı işleye
rek gerçekleştirildiğini belirtmekteydi. Ekonomik “değiş- 
tokuş”un ilkel biçimlerinin de benzeri kurallara bağlı 
olarak örüldükleri kabul edilebilir. Ortak komünal eme
ğin ürünlerinin değiş-tokuşunu, iktisadi değiş-tokuş ku
rallarına değil toprağın doğal bölünmezliğine ve kabiley
le oluşturduğu birliğin “zemin” ine gönderme yaparak 
çözümleyebiliriz. Lewis Mumford’un belirttiği gibi “mega- 
makina” adı verilebilecek “teritoriyal birlik” toplumun 
“ iik ve öncelikli biçimini” oluşturmaktadır, çünkü tüm

topluluk bu makinenin içinde, onun parçası olarak yer 
almaktadır.

Bu “ mega-makina” , herbiri kesin olarak kodlanmış, 
işlevleri üzerlerine kazınmış “özelleşmiş birimler”den 
oluşmakta, bir hareketi, tikel ya da ortak bir üretim 
faaliyetini, ürünü, insan ve cansız varlıkların üretim ve 
yeniden-üretimini toplumsal denetim altında tutmanın 
bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır (bkz. The First Mega- 
machine, Lewis Mumford, 1966). Böylece, Deleuze/Gu- 
attari’nin belirttikleri gibi “ makine” teriminin kullanılı
şında bir metafor aramak gereksizdir. Sorun bu “ mega- 
makine” nin üretim süreci, üreten özneler topluluğu ve 
üretilen nesneler bir bütün oluşturdukları sürece bir 
“değiş-tokuş kategorisine” nasıl olup da izin vereceği
dir. Üretici makinenin tek bir parçasının (üretilen nesne
ler de dahil olmak üzere) bile koparılması tüm kozmo
sun yıkılması anlamına gelmeyecek midir?

Buradan yola çıkarak bu üretici toplumsal makinenin 
aynı zamanda tüm nesneler, simgeler, hareketler “akı
şını” da kesin biçimde kodlaması gerekmektedir; “ ilkel, 
teritoriyal makinenin içinde” ve toplumsal gövdenin bir 
parçası olarak... Kadınlann, erkeklerin, çocuklann (do
ğum, ölüm, evlilik ve emek gibi olgular çerçevesinde), 
mal ve sürülerin dolaşımının, hatta Deleuze’ün gösterdi
ği gibi sperma ve dışkılama akışının, topluluğun “de
mografik/ekolojik” bütünlüğünü tehlikeye atmayacak bir 
tarzda kurulmuş olması gereklidir.

Bu kodlama, Mauss ve Durkheim’m İlkel Sınıflandırma 
Sistemleri adlı araştırmalarında gösterdil.^eri gibi her 
yeni nesnenin, varlığın içinde yer bulmak zorunda oldu
ğu “kozmik” bir düzenlemedir. Hıristiyanlık dogması 
misyonerler tarahndan bu “vahşilere” ulaştınidığında, 
ilk tepkilerinin onu diğer şamanlık türleri kadar (ama 
onlardan fazla değil) etkili ve meşru bir ritüel olarak 
kabul etmek olduğu pek çok durum vardır. Bu kozmos 
İçinde “zaman”ın akışı da sıkı sıkıya kodlanmış görün
mektedir: Van Gennep’in ortaya koyduğu “geçiş 
ayinleri” nesnelerin ve bireysel yaşantıların zaman için
de de dağılımını saptamakta, toplumu ve tüm evreni 
zaman boyutunda parçalara ayırmakta, sonra yeniden 
bütünselliği oluşturmaktadırlar.

Bekarlar komünü türünden “aynima” (segregasyon) 
kurumlan (İban ve Trobriand topluluklannda derinliğine 
incelenmişlerdi) Jacques Lacan’ın belirttiği gibi, “yeni 
bir topluluk düzlemi, kardeşlik ilişkisi oluşturabilmek 
için” öncel bir aynima sürecinin gerekli olduğu sonucu
nu pekiştirmektedirler. Çocukluğa ya da bekarlığa (baki
reliğe) veda etme ayinleri tüm topluluğun yaşam döngü
sünü kesin bir biçimde kodlamakta, ayrılma geçmişin 
yaşantılannı tümüyle ama ritüel üretim aracılığıyla, orta
dan kaldırmaktaydı. Ölüme geçtikten sonra “ataların 
ruhu” yine mekana ve zamana bağlı kalıyor, çevrede 
dolaşıyor, belirli aralıklarla görünüyor, işitiliyor ve kok
lanıyordu.

Marshall Sahlins’in Stone Age Economics’inöe (Taş 
Devri Ekonomisi) gösterdiği gibi işbölümü gruplan da, 
tüm din dışı özelliklerine rağmen, bu ayinlerin eşliğinde 
kurulmaktaydılar. Aynima, cemaat açısından yeniden 
birleşme anlamına geliyordu: entegrasyonu sağlayan 
yordamlar -belli yerlerde belirli zamanlarda bulunabilme 
ya da bulunmama kuralları, dönemsel yasaklar ve dav
ranış zorunluluklan, dokunulabilen/dokunulamayan 
nesneler- ancak topluluğun oluşturduğu “ makine”nin 
komünal yaşantıyı tehlikeye düşürebilecek “tesadüfi” 
bireysel hareketleri denetim altında tutabilmek amacını 
gütmekteydiler. Meyer Fortes, Researches on Volta Com
munity (Volta Toplumlan Üzerine Araştırmalar) adlı kita
bında “sorun kadınların değiş-tokuşu değildir” , diye 
yazmaktadır.

“ (...) Kadınlar kendi değişimlerinin öznesidirler. Baş
kalarının zorlamasına zorunlu olarak tabi değildirler. An
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T Ayaklanmaları

cak akrabalığı denetleyen hukuksal haklar belli kişilerin 
çıkanna İşlemektedir..." Bu açıdan “değiş-tokuş” eden 
özne "ilkel” toplumsal makine nesnelerin, ürünİP'in 
ve canlıların “serbest değişim” kurallarına boyun ğ- 
mediğinden tanımlayıcı bir iktisadi özne olmaktan çıkar. 
Topluluğun bütünselliği nesneleri de kapsadığından 
"değişimci” bir toplum kavramına yer vermez.

Deleuze bu topluluğun, daha çok nesneleri serbest 
dolaşıma, tesadüfi hareketlere ve salınımlara bırakma
dan yerlerine “çakan” , işaretleyen, komünal yaşamın 
içinde işlevsel ve üretici kılan bir “toplumsal makine” 
olduğunu söylemektedir. Bu ise “ ilkel” toplumun “so
ğuk”, zaman içinde değişme kapasitesinden yoksun 
olduğu anlamına gelmez. Bu toplumların “boş” , dura
ğan ve üretimden kaçan bir niteliğe sahip olmaktan 
uzak oldukları düşünülebilir. Yaşam koşulları karşısında 
oldukça hareketli, yaratıcı ve karmaşık dengeleme sis
temlerine dayanan bir yapıya sahip olduğu yönünde 
pek çok gözlem vardır. Akraba grupları her türden top
lumsal “akımı” denetlemeye eğilimlidirler.

Değiş-tokuştan çok komünal bir “ mülkleştirme” söz
konusudur. Oeğiş-tokuş ise kabile içinde bireysel bir 
mülkleştirmenin varlığını gerekli kılar. Oysa “ ilkel” bi
rey, nesneleri mülkedinmek bir yana kendi bedeninin 
organlarını, düşüncelerini ve sözlerini bile sahiplenecek 
bir “özne” konumunda değildir. Pek çok rltüel, kabile 
üyelerinin çeşitli organlarını komünal olarak kuşatmak
ta, kodlamaktadır: geçiş ayinlerinin çeşitli aşamalarında 
kullanımı iptal edilen, “kamulaştırılan” , üzerlerine re
simler, desenler çizilen, paylaştırılan vücut parçaları, 
"anatomik bir kompleks” olarak toplumu rltüel olarak 
yeniden kurar; bireysel organlar toplum tarafından loka- 
lize edilerek kullanılırlar; ayin süresince konuşulmaz 
ya da bazı durumlarda bazı şeylere bakılmaz; danslar 
kolektiviteyi bir tüm olarak İçerir. L ’Anthropologie Struc- 
turale (Yapısal Antropoloji) adlı kitabının son bölümün
de Lâvi-Strauss Kuzey-Batı kızılderililerinde ve Çin arka
ik sanatında gözlenen “ parçalanmış” , ikiye ayrılmış be
den imgesini benzeri bir çerçevede ele almaktadır: Birey 
bedeninin ve organlarının, sözlerinin, emeğinin ürünle
rinin "sahibi” değildir.

Bir Gourmanche anlatısı, “ağız öldüğünde gömülme
siyle yükümlü organlar toplanıp kimin bu işi üstlenece
ğine karar verdiler” demektedir. Nesnelerin “değiş- 
tokuşuna” yetenekli kılınan modern birey, bedeninin 
ve organlarının hatırı sayılır bir “özelleştirilmesine” , 
toplumdan koparılmasına ve meta ilişkilerine koşut ka
lıplarda yeniden kodlanmasına dayanır: Ruhun ve bede
nin birliğinden oluşur modern birey.

“Kişi” kavramı, nesneleri bedeninin uzantısı olarak 
mitik bir çerçevede yeniden inşa eden bireysel mülki
yet, ve bireyin arkaik önkoşulu olarak eksikliği ya da 
tümelliği ile istek ve ihtiyaç kategorilerini yeniden işa
retleyen “phallus” simgesi, çekirdek aile ve Oedipus 
bağlamında “organlarını kolektlviteye devretmiş” (da
ha doğrusu hiç sahiplenmemiş) olan “ ilkel” bireyin top- 
yekün antitezi olarak görünmektedir. Gilles Deleuze’ün 
işaret ettiği “borç anlaşmaları” , modern “kişi”yi pek 
çok tarihsel safhalardan (su kanalları yüzünden despot- 
kraia, kurtuluş yüzünden Musa’ya, özgürlük yüzünden 
“polis”e, korunma ihtiyacı ve korku yüzünden feodal 
beye, sınıf mücadeleleri yüzünden devlete borçlanma) 
geçirerek oluşturdular.

Dar anlamda değiş-tokuş ve “şeyler” sözkonusu ol
duğunda onların "teritoriyai mega-makina” larda varol
madığını, daha doğrusu ikincil bir önem taşıdıklarını 
kabul etmek zorundayız bu açıdan: onları elinde bulun
duran ve “yatıran” bir “kişi” yoktur. Kula’nın önümüze 
koyduğu bilmece, öyleyse “değiş-tokuş” mekanizmala- 
nnın bir uzantısı olarak değil, hediye alıp veren bireyle
rin kendi konumlarını toplumlar ve dolaşım çizgileri bo
yunca kurdukları global bir stratejinin ve kesin kurallarla

belirlenmiş bir yapının parçası olarak çözülebilir. Deği
şim döngüsü içinde bireyler konumlarını stratejik olarak 
planlar, geleceğe yönelik, yaratıcı ve beklentiye dayalı, 
İncelikli hesaplar yaparlar; fayda kuramı ortadan kaldı
rılmıştır. Amerika’nın ünlü “potlatch” gösterisi, “ kabile 
şefinin” kişiliğinde topluluğun onurunu blok halinde, 
topyekün ortaya atarak “ hediye” nin “sınır” ufkunu be
lirlemeyi amaçlar: Sorumluluk, beklenti ve onur kaygısı 
hakimdir, ama asla “fayda” güdüsü değil. Zaten aşırı 
harcama, döküp saçma gösterisi bu ilkeyi kökünden 
ortadan kaldırmaktadır.

Pazar ekonomisi ilkeleri de onunla birlikte, sınırın 
çok ötelerinde, çoğu durumda kendisinden korunula- 
cak, direnllecek ilkeler olarak belirirler. “ Hediye” kolek
tif toplumsal gövdenin organlarını koparıp alan bir 
“hırsızlık” mekanizması ile belirlenmiş, tanımlanmıştır. 
Toplumsal/teritorlyal gövdenin bir parçası olarak adde
dilen ormanlar veya bölgelerden alınan herhangi bir 
şeyin "hırsızlık” olarak telakki edilmesi bu duyumun 
bir eseridir. Toplumsal bütünlüğün tümüne yönelik bir 
saldırıdır bu. Kula “değiş-tokuşu”, topluluğun ve kişi
nin onurunu "soulawa” ve “ mwali” denilen süs eşyala
rında cisimleştirlr. Kişinin elinden çıkan nesne kendisin
den “ meta dolaşımı”nda olduğu gibi kopmaz, onun 
onurunu, emeğini, toplumsal mesajını taşımaya, deği
şim oyununun ve “ meta fetişizminin” tuzağına düşme
den taşımaya devam eder.

Toprak/cemaat bağlantısını koparan, hısımlık ve akra
balık bağlarını ilga ederek toplulukların idari ve iktisadi 
bölümlenmesinin yolunu açan Devlet’in ortaya çıkışına 
paralel olarak, meta dolaşımı çözülen kandaş toplumun 
gediklerinden içeri dalar, bir üst-kodlama İle toplumun 
bütünselliğini oluşturan parçaları, özellikle ürünleri eme
rek alacak dışsal bir mekanizmayı dayatır: pazar ile Kula 
değiş-tokuşu arasındaki mesafe işte bu mekanizmaların 
devreye sokulmasıyla kurulmuştur.

Eski cemaatler böyle bir makine altında, tarihsel za
man ve coğrafi mekan içinde yeniden dağıtılırlar: bazen 
toprağa yeniden bağlanan kölelere, bazen hükümranın 
ardından dünyanın öbür ucuna kadar gidebilecek sürü
lere/ordulara dönüştürülürler.

Teritoriyai makinenin yeniden yoğunlaştırılması Antik 
Yunan’ın sık sık andığı Altın Çağların özlemini daha 
vurgulu kılacak bir şekilde ancak geçici olabilir artık. 
Toplumu kent içinde tutabilmek için Antik Yunan uygar
lığı “ polis” i sıkı bir siyasal bütünlük haline getirmek, 
ayrıntılı yasalarla donatmak zorunda kalmış, filozoflar 
meta dolaşımını ve “değer” duygusunu temsil eden 
tüccar sınıflarına karşı yoğun bir mücadele kampanyası 
başlatmışlardı. Dünya pazarlarının oluşması, uygarlığın 
kent-devletler içinde sınırlandırıldığı bir ufkun Helenis
tik Çağ ile, sonra da Roma emperyalizmiyle açılması 
yoluyla gerçekleşebilmişti:

Antik kent uygarlığı oldukça geç dönemlere kadar 
tüccar sınıfını, “ucuza bulduğu yerden mal alarak pahalı 
olan yerlerde satan” bu yarı-parya gezgin sınıfı dikkatle 
dışlamaktaydı; buna rağmen Roma, CIceron’un deyi
miyle “ticaret denen bu kötülüğün” aracılığıyla Akdeniz 
egemenliğini eline geçirmişti. Elbette bunu yaparken 
ticaretin yeni bir kodlanması da söz konusudur: yasak 
veya kısıtlanan dolaşımlar ve mübadeleler vardır, resmi 
olarak tanımlanmış, emperiyal ticaret yolları üzerinde 
icra edilen dolaşım vardır: Mars’ın iyi ve kötü yüzü, 
savaşçı ve hırsız olarak temsil edilen bir toplumsal rolü 
vardır: mercantes, (tüccar) ismiyle ve kişiliğiyle ondan 
“türemiştir” .

Nesnelerin, ürünlerin ve insanların dolaşımını yeni
den kodlayarak başlangıçta horgörülen, ancak binlerce 
yıllık uzun bir süreç sonucunda dünya çapında egemen
liğini kuran bir sınıfa vakfeden emperiyal sistem Hero
dotos’un “gariplikler” arasına kattığı bazı olayların (Kar-

tacalılann Fildişi Kıyısı yerlileriyle ticaretlerinin değer 
yasasını ve değiştokuş, pazarlık niteliklerini kapsama
ması, “ hediye gibi görünmesi” gerektiğinin altının çizil
mesi gibi) gösterdiği gibi arkaik, değiştokuşu yadsıyan 
sistemlerle sürekli ve sessiz bir çatışma halindeydi. 
Kartacah ve Romalılar, daha önce Fenikeliler ve Yunan
lıların yaptığı gibi bu toplumlara “ticareti” öğrettiler 
sonunda. Palmyra gibi saf bir ticaret ve kervan kenti, 
daha birçok benzeri gibi "uygar” ve “vahşi” dünyayı 
ayıran sınırlar boyunca bekçi gibi dizilmişlerdi. Bu “dün
ya ticaret sisteminin” belirgin iç çatışmaları da bulun
maktaydı: lüks mal taşıyan kervanlar, yahudi tüccarlan, 
bedeviler, resmi Roma ve Yunan ticaret gemileri, ticaret 
kolonileri, hem kendi aralarında, hem de “uygarlığın” 
dış çeperlerine karşı sürekli bir mücadele içindeydiler. 
Köle ticareti gerçekte meta mübadelesi olmasının ya
nında bu çatışmayı da simgelemekteydi: Ürünlerini me
ta olarak algılamayanların kendilerinin, bedenleri ve top
luluklarıyla, düşünce ve fiziksel güçleriyle birlikte meta- 
laştırılması anlamına geliyordu köle ticareti.

Kendi üst sınıflarına “doğal ticareti” yasaklayan, bu
na karşın tarihin en büyük ve güç sahibi spekülatörleri
ne boyun eğen Roma Cumhuriyeti böylece kodlanma
mış akıntıların, mal ve köle dolaşımlarının, Doğu’ya uza
nan yolların fethedilmesini gerçekleştirmek zorundaydı; 
kontrol etmediğinde onlar tarafından yıkılacağını bildi
ğinden.

İmparatorluk gövdesinde, emek piyasasının henüz 
oluşmadığı koşullarda (bu oluşum “ kişi”nin emeğinden 
ve ürünlerinden “soyutlanabilmesini” gerektirir) mal do
laşımı, özellikle gündelik yaşam içinde kullanılacak tü
ketim maddeleri alanında Yunan “polis”! döneminde 
olduğu gibi “sayısız küçük ve birbirinden bağımsız” 
piyasa içinde varlığını sürdürmekteydi. Yunanistan kent
leri herbiri kendi para birimlerini, “agora” larını kıskanç
lıkla koruduklal^ ölçüde vardılar. Bu açıdan İlk damgalı 
sikkelerin, değişim ortamından çok kentlerin onurlarını, 
güçlerini temsil eden propaganda araçları olarak kulla
nılmaları örnek olarak gösterilebilir. Bu koşullarda gele
cekte kapitalist mübadele biçiminin getireceği "sayma
ca” , resmi otorite tarafından belirlenmiş paraya yer yok
tu: kralın ve kentin hâzinesi içinde biriktirilen servet, 
takas sistemine dayalı arkaik mübadele biçimleri, daha 
gelişkin emperiyal yapıların kullandığı vergilendirme ve 
borçlandırma yöntemleri, Yunanistan’da “oikos”un yö
netimi çerçevesinde beliren “ nesnelerin yönetimi” te
matiği, Lavrion gümüş madenlerinden dökülen sikkeler, 
standartlaşmayı sonsuz ölçüde zorlaştıran, olanaksız 
kılan alt “ekonomi” faktörlerini oluşturmaktaydılar.

Bu yüzden blok halinde tek bir pazar oluşturmak, 
daha çok siyasal birlik bakımından mümkündü; ancak 
bütünsel bir “piyasa”nın varlığından, nesnelerin deği
şim değerlerinin belirleneblleceği bir kozmostan sözet- 
mek. Roma çağı için henüz mümkün değildir.

Meta dolaşımı ve değer yasasının global olarak yerleş
tiği kapitalizmin gelişmesi döneminde, “hediye” verme 
etkinliğinin seçimlik, tümüyle bireysel ve kısıtlı bir dav
ranışa dönüşmesi gerçekleşmiştir. Kapitalizm bir “ba
ğış toplumu” değil bir meta mübadelesi toplumu yara
tırken Roma türünden “sınırları ticaret yollarını çevrele
yen askeri korunmalı” bir territoriyaliteyi yadsır: ulus- 
devletlerin düşmanlığı aralarındaki mal mübadelesini 
uzun süre sekteye uğralamaz artık. Bu açıdan Kula 
seferlerini gerçekleştirenlerin belki Argoslulara benze
dikleri ama hiç bir şekilde modern çağların tüccarlarına, 
ya da İspanyol Conquistadores’lerine benzemedikleri 
söylenmelidir.

ULUS BAKER
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Halikam assos'lu Herodotos  
Tarihi y a  d a  H er B in  B ir 

M usa A d ı Taşıyan  
Dokuz K itab ı

M.Ö. 490-425 arasında yaşamış, tarihçiliğin babası 
denen Herodotos'un dokuz kitaptan meydana 

gelen Tarih’mın birinci kitabının başlangıcı.

Bu, Halikarnassos’lu Herodotos’un kamuya sunduğu 
araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutul
masın ve gerek Yunanlıların, gerekse Barbarların mey-' 
dana getirdikleri harikalar bir gün adsız kalmasın, tek 
amacı budur; bir de bunlar birbirleriyle neden dövüşür
lerdi diye merakta kalınmasın.

1. İranlI anlatıcılar derler ki, kavgayı Fenikeliler çıkar
dılar, bunlar Erythreia denilen denizden kalkıp bizim 
kıyılanmıza geldiler, bugün de üzerinde oturdukları ül
keye yerleştiler ve hemen denize açılıp uzun yolculukla
ra giriştiler, Mısır’dan, Asurya’dan mal toplayıp, bunları 
bütün bölgelere, en çok da Argos ülkesine götürdüler. 
-Bugün Yunanistan denilen ülkede Argos, o zamanlar, 
her bakımdan önde giderdi-. Böylece Argos'a gelen 
Fenikeliler, diye anlatıyorlar, mallarını sergilemişler. Be
şinci ya da altıncı günü pek çoğunu elden çıkarmışlardı 
ki, bir küme kadın deniz kıyısına çıkagelmiş, kralın kızı 
da aralarındaymış, adı. Yunanlıların da dedikleri gibi 
İo idi ve İnakhos’un kızıydı. Bu kadınlar, gemilerin kıç 
yönünde ve oldukça yakınında durup beğendikleri şey
leri sahn almaya koyulmuşlar, derken Fenikeliler hep 
birden üzerlerine atılmışlar, çoğu kaçıp kurtulmuş, ama 
İo yakalananlar arasındaymış, sonra gemilerine atlayıp 
Mısır’a doğru dümen tutmuşlar ve gözden kaybolmuşlar.

2. İşte İo, Perslere göre ve Yunanlıların dediklerinin 
tersine, Mısır’a böyle gelmiş ve çarpışmalar böyle başla
mış, çünkü Yunanlılar, ki ille de onlardır denemez, ben
ce belki de Giritliydiler, daha sonra Fenike’deki Tyr’a 
yanaşmış ve kral kızı Europe’yi kaçırmışlardır. Böylece 
iki taraf ödeşmiş oluyordu; ama sonraki İkinci saldırı 
Yunanlılara yüklenmek gerekir diyor bizimkiler. Uzun 
bir gemiye atlayıp Kolkhis'deki Ala kentine ve Phasis’e 
kadar kürek çekmişler ve kendilerini buralara kadar ge
tiren isteklerinin hepsini elde ettikten sonra, dönerken, 
kralın kızı Medeia’yı da kaldırmışlar. Kolkhis kralı peşle
rine adam salmış, hakkını aramış, kızımı geri verin de
miş, ama onlar da karşılık olarak demişler kİ, siz de 
Argos’lu İo’yu kaçırmıştınız ve karşılığında bir hoşnut
luk da vermemiştiniz, biz de size daha fazlasını verecek 
değiliz.

3. Bu olayların üzerinden iki nesil geçmiş, gene Pers’- 
lere göre, bunları bilen Alexandros, Priamos’un oğlu, 
Yunanistan'dan bir kadın kaçırmak istemiş, bu yüzden 
bir cezaya çarpıtmayacağına güveniyormuş, nasıl ki o 
ilk kadın kaçırıcılar da ceza görmemişlerdi. Ve Helene’yi 
kaçırmış. Yunanlılar önce adamlar gönderip Helene’yi 
geri istemişler, özür dileyin demişler. Buna karşılık Me- 
deia’nın kaldırılışı öne sürülerek, şimdi bizden istedikle
rinizi, o zaman da siz vermemiştiniz, denilmiş.

4 .0  zamana kadar olan şey, karşılıklı kız kaçırmaktan 
ibaretti. Ama bu sefer yunanlılar, Perslere göre, açıkça 
suçluduriar -zira onların Asya’ya karşı açtıkları sefer, 
Perslerin Avrupa’ya karşı açtıkları seferden öncedir. 
Hem, kadın kaçırmayı Persler de hoşgörmezler, ama 
bu çeşit çapkınlıkların öcünü sürdürmek, onlara göre.

Üstte: Doğu Girit’te Palaikastro'dan Minos beğenisinin 
tipik bir örneği olan bir matara. Ortada: Knossos 

sarayında bulunmuş boyanmış fildişinden bir tannça 
veya rahibe. Altta: Kuzey Afrika kıyısında bir Sparta 

kolonisi olan Kyrenai'ye ait 4 drahmilik bir sikke.

akıl işi değildir ve aklı başında kimselerin böyle şeylere 
pek aldırış etmemeleri gerekir, zira, belli bir şey, bu 
kadınlar kendileri de razı olmasalar zoria kaçırılamazlar- 
dı. Onlar, AsyalIlar, kendilerinden kadın kaçırılmasını 
pek umursamamışiardı, ama Yunanlılar Spartalı bir ka
dın uğruna koca bir donanma toplamışlar, Asya’nın üs
tüne yürümüşler, Priamos’un ülkesini yerle bir etmişler
dir, o günden bu yana Yunanlı onlar için artık düşman
dır.- Biliyoruz ki Asya’yı ve orada oturan barbarian, 
Persler kendilerinin sayariar. Avrupa, özellikle Yunan 
dünyası, onlar için yabancıdır.

5. Persler, olaylan böyle anlatıriar ve llyon’un düşü
şüyle başlar Yunanlılara karşı öfkeleri. -İo konusunda 
Perslerin ve Fenikelilerin söyledikleri birbirini tutmaz, 
Fenikeliler derier ki, o Mısır’a götürülmüştür, ama zoria 
değil, Argos’ta gemi sahibiyle ilişkisi olmuş, gebe oldu
ğunu anlayınca ana babasının yüzüne çıkamamış, kusu
runu örtmek için, kendi isteğiyle açılmıştır denize Feni
kelilerin peşinden.- Pers ve Fenike anlatımı böyle. Bana 
sorarsanız, tıen, şöyle oldu ya da böyle oldu diyemem, 
ama Yunanlılara karşı ilk haksızlığı yapan işte şudur 
diye gösterdikten sonra, hikâyeme devam edeceğim 
ve küçük kentlerden de, büyüklerinden daha az söz 
etmeyeceğim. Zira, o zamanlar büyük olan kentlerin 
hemen hepsi sonradan küçülmüşlerdir ve benim gördü
ğüm büyükleri o zaırianlar küçüktüler. Böylece, İnsa
noğlunun mal mülk bakımından hep aynı düzeyde kal
madığını gözönünde tutarak, birilerini olduğu kadar öbür
lerini de anlatacağım. •

A tin a lIla rın  A nayasası
YAŞLI OLİGARK

Bu küçük risale, günümüze Ksenofon’un eserleri 
arasında kalmış olmakla birlikte, onun olmadığı 
kesindir. Bu yüzden yazarı, düzmece-Ksenopfon 
(Pseudo-Xenophon) diye gösterilir ya da bu asıl 

kimliği bilinmeyen yazara, Yaşlı Oligark 
Peioponnesos Savaşı başlamadan kaleme alınan 
bu yapıt, o zamanki Atina demokrasisini kıyasıya 

eleştirmektedir:

Şimdi de, AtinalIların Anayasasına ve seçtikleri ana
yasanın tip ya da tarzına gelince, doğrudan doğruya, 
bu seçmenin daha iyi sınıfınkine karşın aşağılık halkın 
genliğini tutması yüzünden, onu övmeyeceğim. Tekrar 
ediyorum, övgümü esirgeyişim bu yüzdendir; fakat üs
tünde anlaşmaya vanlan anayasa tipi bu olunca, onun 
korunması İçin AtinalIların doğru yoldan yürüdüklerini 
ve Hellen dünyasının kalanında hata diye bakılan, bu
nunla ilgili öteki işlemlerin de, tam tersine yerinde oldu
ğunu göstermeye hazınm.

Bir kere, gemilerde çalışan ve şehire bugünkü erkini 
verenin onlar olduğuna bakarak, Atina’nın yoksul sınıf- 
lannın ve avam halkının doğum ve servetçe yüksek 
olanlardan daha genllkli yaşamalan gerektiğinin adalete 
uygun olacağını kabul ediyorum. (...) Durum böyle olun
ca, devlet memurluklarının, pusulayla oy vermede ya 
da el kaldırmada ardına kadar herkese açılması ve ko
nuşma özgürlüğünün, sınırsız olarak, herkese tanınma
sı gerektiği adalete uygun görünmektedir (...)

İkinci olarak, bazılannm aklı kanşıp açıklayamadıklan.
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her yerde aşağı, yoksul kişilerin ve avam halkının üstün 
nitelikli kimselerden daha çok pohpohlanmasına gelin
ce, bu şaşırtıcı olmak şöyle dursun, kanıtlanabileceği 
gibi, demokrasiyi korumanın temel taşıdır. Sayılarının 
büyümesi ve genleşmeleri demokrasiyi yükselten, bu 
yoksul kişiler, bu avam halk, bu kötü öğedir. Öte yan
dan, bahtın daha iyi ve varlıklı sınıflardan yana dönmesi 
ise, avam bakımından kendisine karşın güçlü bir erkin 
kurulması demek olur. Gerçekten, bütün dünyada toplu
mun kaymağı demokrasiye karşıdır. Bunu doğal saymak 
gerekir; çünkü üstünlük yarışında gösterilen en büyük 
gözüpeklikle en az ılımsızlık ve adaletsizlik, daha iyi 
sınıfın saflarında olur; Halkın arasında ise ençok bulu
nan —insanların çoğunluğunun acısını çektiği olanak 
yokluğuna izleyebileceğimiz eğitimsizlik ve bilgisizlik 
ve bilgisizlik bir yana, aşağılık davranışın en güçlü dür
tüsü olan yoksulluk yüzünden— bilgisizlik, düzensizlik, 
serseriliktir.

Herkese konuşma hakkı ve kurulda bir sandalye ver
menin hata olduğu İtirazı yapılabilir. Bunlar, topluluğun 
çiçeği olan en akıllılara ayrılmalıydı denebilir. Fakat yi
ne, burada da görülecektir ki, (Halkın) en aşağılık takı
mına bile konuşma hakkı tanınmakla, bilgece bir düşün
ceye göre hareket edilmiştir: Çünkü yalnız daha iyi kişi
ler konuşabilse ya da kurulda yer alabilse, nimetler 
de bunların benzerlerine dağıtılır, avama ise nimetlerin 
tersi düşerdi. Oysa şimdi, her dileyen, herhangi bir 
aşağı kişi kalkıp kendine ve eşitlerine yararlı bir şey 
bulabilir. Denebilir ki, "Peki, böyle birinin kendisi için 
ya da halk için ne gibi bir yarar sağlaması beklenebilir?" 
Buna verilecek karşılık şudur kİ, onların yargısınca, böy
le birinin iyi niyetiyle birlikte bilgisizlik v.e aşağılığı, 
kendileri için, sizin üstün kişinizin (doğal) düşmanlığıyla 
birlikte gelen erdem ve bilgeliğinden çok daha değerli
dir. Dolayısıyla, bu gibi kurumlara dayanan bir devlet 
en iyi devlet olmayacaktır; ama demokrasi söz konusu 
olunca, bunlar onun korunmasını sağlama bakımından 
yerinde araçlardır. Şurası akılda tutulmalıdır kİ, halk 
şehrinin iyi yönetilmesini ve kendisinin köle olmasını 
istememektedir. Onun tutkusu, özgür olmak, efendi ol
maktır. Yasamanın kötülüğü, onu ilgilendirmez. Aslın
da, sizin kötü yasama saydığınız şey, halkın gücünün 
ve özgürlüğünün tam kaynağıdır. Sonra daha iyi sınıf 
aşağı tabakaları dizginleyip onlara hadlerini bildirecek, 
devlet adına kendisi düşünüp karar alacak ve çatlak- 
kafalı kişilerin kurulda oturmasına ya da toplantılarda 
konuşup oy vermesine katlanamayacaktır. Kuşkusuz 
böyledir; fakat bu gibi nimetlerin ağırlığı altında, halk 
da çok geçmeden köleliğe indirilmiş olacaktır.

Bir başka nokta da, Atina'da kölelere ve yerleşik ya
bancılara sağlanan olağanüstü başıboşluktur; bir tokat 
bile yasak olup, sokakta köleler sizin geçmeniz için 
yana çekilmezler. Bu garip göreneğin nedenini açıklaya
lım. Bir kölenin özgür bir yurttaş tarafından ya da yerle
şik bir yabancırHn yahut yeni özgür olmuş birinin bir 
yurttaş tarafından döğütmesl yasak olmasa, bir AtinalI
nın köley ya da yabancı sayılıp dayak yemesi sık sık 
olurdu; çünkü Atina halkı köleden veya yabancıdan da
ha iyi giyinmemektedir, kişisel dış görünüşde de her
hangi bir üstünlük yoktur. (...)

Ayrıca, Oligarşiyle yönetilen devletler, ittifaklarını ve 
resmi andlarını onaylamak zorundadır; (onun için) söz
leşmelerini tutmazlarsa, kim işlerse işlesin hukukça bu 
suç sözleşmeyi yapan Oligarklarm üstüne yıkılır. Fakat 
bir demokrasinin girdiği bağlanmalarda, halkın suçu bir 
önergenin lehinde konuşan ya da oya konulmasını iste
yen tek bir bireye atması ve kalan dünya âleme karşı 
“Ben yoktum, anlaşmanın hükümlerini de zaten onayla
mıyorum” demesi mümkündür. Araştırmalar bütün hal
kın biraraya geldiği toplantılarda yapılır ve bir şey beğe- 
nilmezse, o istemedikleri şeyi yapmaktan kurtulmak için 
hemen sayısız özürler bulunur. Halkın kurulda verdiği 
kararlann herhangi birinde bir belâ doğarsa da. Halk 
suçu kolaylıkla kendi omuzundan silkebilir. “Halkın çı
karlarına aykırı hareket eden bir avuç ollgarkh bizi mah
vetti.” Fakat iyi bir sonuca ulaşırsa. Halk hemen buna 
kendisi sahip çıkar. •

Üstte: M.Ö. 470-465 yıllarında yapılan bir Atina kalyx 
çömleği erkekler dünyasını ortaya koyuyor. Ortada: 

Sifnosluların kadın biçiminde yaptıkları bir sütun. Altta: 
Atina'nın en büyük tanrıçası Athena.

İş le r ve  Günler

M.Ö. 8 yüzyılın sonunda yaşanmış olduğu tahmin 
edilen Hesiodos'un bu eserinde yoksullaşmakta 

olan aristokrasinin şikayetleri dile getirilmektedir.

Üç Kere onbindirler çok-besliyen yer-yüzünde 
Ölmeze gözcüleri Zeus'un ölümlü insanlar yanında. 
Onlar gözetler hak kavgalarını, kötü işleri 
Sislere bürünüp dolaşırlar bütün yer-yüzünü.
Bir de genç kız vardır Adalet diye, Zeus'dur

babası
Tanır ve sayarlar OIympos'un sahibi tanrılar onu. 
Biri onu kırınca haksızlıkla hareket ederek 
Hemen varır oturur yanına babası Kronos-oğlunun 
Duyurur hak-tanımaz insanların niyetlerini: sonunda 
Halk çeker cezasını beylerin deliliğinin, uğursuz

niyetlerle
Eğri yargılarla başka yana hakkı çevirenlerin.

★
★ ★

Hakka kulak ver artık, zoru unut büsbütün.
Şu âdeti koydu zira Zeus insanlar için:
Balıklar, karadaki hayvanlar, uçan kuşlar 
Yiyecek birbirini, hak yoktur aralarında çünkü, 
İnsanlara ise hak yolladı, odur nimetlerin en

büyüğü
Kötülüğü sürüyle elde edebilirsin, kolayca.
Düzdür yolu, pek yakındır yeri;
Meziyet’in önüne alın teri koydular 
Ölümsüz tanrılar; uzundur diktir yolu 
Hem de önce taşlarla dolu, varınca tepeye 
Kolaydır ondan sonrası, başta güçse de.
En kusursuzdur kendisi her şeyi düşünüp gören 
Neyin ilerisi ve sonu için daha İyi olduğunu,
İyidir iyi söze uymasını bilen kişl de;
Bir adam kİ ne kendi görür, ne de cankulağıyla 
Başkasını dinler, o İşte yaramaz hiçbir işe.

*
★ ★

Çalışmak ayıp değildir asla, çalışmamak ayıptır 
Ceza düşünür geniş-görüşlü Zeus Kronos-oğlu.

★
★ ★

Çoktur bütün bir kente bir tek kötünün felâket
etirdlği

Yanılıp kötü işler işlemesi yüzünden.

★
★ ★

Kendine kötülük hazırlar başkalarına kötülük
hazırlayan

Kötü öğüdün en çok öğüt-verenedir zararı.

★
★ ★

Budalalar bilmiyorlar yarımın bütünden ne kadar
çok olduğu.

★
★ ★

Gün bazen bir ana, bazen bir üvey anadır.

(Gaipten haber vermeler)

Şimdiki soy demirdendir; ne gündüzleri 
Dinlendikleri var zahmet ve acıdan ye geceleri. 
Soysuzlar; ezici kaygılar verecek tanrılar.
Fakat İyi şeyler katılmış olacak bunların

kötülüklerine.
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Zeus yok edecek bu soyunu da ölümlü insaniann, 
Şakaklannda ağannış saçlarla doğdukları gün.
Ne baba çocuklara uyacak ne de çocuklar babaya 
Ne konuk ev sahibini, arkadaş arkadaşı 
Ne de kardeş sevecek kardeşi, eskisi gibi.
Çok geçmeden saymıyacaklar yaşlı anababalannı 
Hakaret edecekler onlara ağır sözler söyliyerek 
Şerirler, tanniann öcünden çekinmeyenler,
Kocamış anababaya vermlyecekler bakımlannı geri 
Güçle hak alanlar; yıkacaklar birbirlerinin kentlerini. 
Ne andına bağlıya değer verecekler, ne âdile 
Ne de iyiye. Kötülük İşleyeni, haddini bilmeyeni 
Daha çok sayacaklar, hak kola kalacak.
Saygı kalkacak; kötü kişi iyiye zarar verecek 
Eğri sözlerle, doğru olduğuna da and içecek. 
Yoldaşlık edecek kıskançlık zavallı insanlara 
Kötü sözler kötü bakışlarla, sevinerek zarara.
Ve o zaman geniş yeryüzünden OIympos'a doğru 
Parlak örtülere bürüyerek güzel vücudunu 
Ölümsüzler arasına gidecek, insanları bırakıp 
Saygıyla Utanma; kalacak acılarla kederler 
Ölümlü insanlara, çaresi olmıyacak felâketin.

Y asalar
PLATON

Platon un Devlet'ten sonra yazdığı en önemli 
metin olan Yasalar’üa ütopyacı görüş yerini daha 

"gerçekçi”  bir perspektife terketmiştir. Burada 
başlıca kaygısı ideal devletin nasıl kurulacağı 

değil, iç savaşın nasıl önleneceğidir.

Genelde Girit toprağının doğa yapısı, görüyorsunuz, 
Tesalya’nmki gibi ovalık değil; bu nedenle onlar daha 
çok ata binerler, biz İse yaya gideriz; çünkü burası 
engebelidir ve koşu talimine daha uygundur. Bu durum
da hafif silahlar edinmek ve yük taşımadan koşmak 
zorunlu, ok ile yaylann hafifliği de bu yüzden bence. 
Öyleyse, bunlann hepsi bize savaş için hazırlanmıştır, 
yasa koyucu da bence bunu göz önüne alarak bütün 
bunian buyurmuştur; toplu yemek yemeyi de sefer sıra
sında durum gereği herkesin kendi güvenliği için birlik
te yemek yemek zorunda kaldıklarını gördüğü için ön
görmüş olmalı. Bence, her kent için bütün kentlere 
karşı yaşam boyu sürekli bir savaş olduğunu anlamıyor
lar diye, çoğunluğun akılsızlığını kınamak istemiştir; eğer 
savaş varken güvenlik amacıyla birlikte yemek yemek 
gerekiyorsa ve kimi yöneticilerle erlerin örgütlenip onla- 
n korumaları gerekiyorsa, bu aynı şey banş zamanında 
da uygulanmalıdır. Çünkü çoğu kişinin barış dediği şey, 
bir addan öte bir şey değildir, gerçekte bütün devletle
rin bütün devletlere karşı, ilan edilmemiş de olsa, doğa 
gereği bir savaşı vardır. Böyle bakarsan, Giritli yasa 
koyucunun kamusal olsun, özel olsun, bütün bu yasala- 
n savaşı göz önünde bulundurarak buyurduğunu az 
çok anlayabilirsin; buna göre de savaşta güçlü olunma
dığında öteki şeylerden hiçbiri -ne mal mülk ne de başka 
bir etkinlik- bir işe yaramadığı ve yenilenlerin bütün 
varlığı yenenlere geçtiği İçin yasalan bize koruyalım 
diye vermiştir.

A.: Bence, yabancı, Girit yasal kurumlannı çok iyi 
anlayacak şekilde eğitilmişsin. Ama şunu daha da açık 
olarak söyle bana: bana öyle geliyor ki sen, “ bir kentin 
savaşta öteki kentleri yenecek biçimde düzenlenerek 
yönetilmesi gerekir" demekle, iyi yönetilen bir devletin 
tanımını yapmış oluyorsun, değil mi?

K.: Tastamam. Sanırım, arkadaşım da böyle düşünü
yor.

M.: İlahi dostuml Bir Ispartalı başka nasıl yanıtlayabilir?

A.: Öyleyse bu durum kentler arasında geçerli de, 
köyler arasında başka türtü mü?

Üstte: Aşk tanrıçası Afrodite. Üstten İkinci: Ekin 
tanrıçası Demeter. Alttan İkinci: Ocak tanrıçası Hestia. 

Altta: Zeus’un karısı Hera.

K.: Hiç de değil.

A.: Öyleyse aynı?

K.: Evet.

A.; Pekli Köydeki aileler arasmda ve bireyler arasında 
yine aynı mı?

K.: Aynı.

A.: İnsanın kendi kendisini bir düşman gibi görmesi 
de olanaklı mı? Ya buna ne diyeceğiz?

K.: AtinalI yabancı, sana “Attlkell" demek istemiyo
rum; çünkü bence daha çok tanrıçanın adıyla anılmaya 
layıksın; nitekim, konuyu temel ilkesine getirerek daha 
açık olmasını sağladın, öyle kİ biraz önce bizim herkesin 
herkese karşı toplumsal olarak, özel olarak da kişinin 
kendine karşı düşman olduğunu söylerken, doğru söy
lediğimizi daha kolay anlayacaksın.

(...)

A.; Öyleyse, en İyi şey savaş ya da ayaklanma değil 
-bu duruma düşmek aşağılık bir şey-, ama banş ve 
karşılıklı İyi niyettir; üstelik, öyle anlaşılıyor ki, kentin 
kendini yenmesi en İyi şeylerden değil, durum gereği 
zorunlu olanlardandır; nasıl kİ hasta bir bedenin hekim 
tarahndan bakımı yapıldıktan sonra çok iyi durumda 
olduğu düşünülürse ve buna hiç gereksinimi olmayan 
bedene dikkat edilmezse, aynı şekilde devletin ve bire
yin mutluluğu hakkında böyle düşünen biri de yalnızca 
ve İlk başta dış düşmanı göz önüne aldığı için hiçbir 
zaman gerçekten devlet adamı sayılmaz, savaş uğruna 
banş yasalan yerine, daha çok banş uğruna savaş yasa
lan koymazsa da, tam bir yasa koyucu olamaz.

K.; Bence bu söz doğru söylenmiş görünüyor, yaban
cı, ama blzdekl ve İsparta’daki yasalar bunlar göz önüne 
alınarak tam bir özenle konulmamış ise, pek şaşanm.

(...)

A.: Şimdi söyle bize; sen de bizim gibi açıkça iki 
tür savaş olduğunu düşünüyor musun? Yoksa ne der
sin? Sanınm, Tyrtaios’tan çok daha sıradan bir ozan 
bile bu soruya karşı doğru yanıtı söyle verir; iki türlü 
savaş vardır, biri az önce söylediğimiz gibi, bütün sa
vaşlann en kötüsü olan ve hepimizin ayaklanma dediği
miz savaştır, ötekini de başka ırktan dış düşmanlara 
karşı yapılan savaş olarak saptayacağız, kİ bu sonuncu
su öncekinden çok daha az çetindir.

K.; Kuşkusuz.

A.; Öyleyse söyle; hangi savaşa göre savaşçılardan 
kimilerini överek göklere çıkardın, kimilerini de yerin 
dibine batırdın? Herhalde dış düşmanlara karşı olana 
göre.

(...)

A.: Şöyle demen gerekiyordu: “ Yabancı, Girit yasala- 
nnın bütün Yunanlılar arasında bunca ünlü olması boşu
na değildir; çünkü bunlar doğru yasalardır ve uygula
yanları mutlu kılar; çünkü bütün iyi şeyleri sağlarlar. 
İyi şeyler İse İki türlüdür: insansa! iyiler, tannsal iyiler; 
birinciler tannsal olanlara bağlıdır ve bir kent daha önemli 
olanlan elde ederse, daha önemsiz olanlan da kazanır, 
yoksa her ikisinden de yoksun kalır. Önemsiz olanlar 
İçinde İlki sağlık, İkincisi güzellik, üçüncüsü de koşu 
ve bütün öteki beden hareketleri için güç, dördüncü 
olarak ise zenginlik ama ‘kör’ zenginlik değil, sağduyu 
ile bir arada gitmesi koşuluyla keskin görüşü olan zen
ginlik; tannsal iyilerin en önde geleni aklıbaşındaiık, 
İkincisi usla birlikte giden ölçülü bir njh huyu, üçüncüsü 
bu İkisinin yiğitlikle bir araya gelmesiyle oluşan adalet, 
dördüncüsü de yiğitliktir. Bütün bu tannsal iyiler doğal 
olarak ötekilerden önde gelirler, yasa koyucu da böyle
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siralamalidir. Bundan sonra yurttaşlara bu iyileri amaç
layan yaptırımlar getirmelidir, bunlar arasmda insansal 
olanları tanrısal iyilere, tanrısal olanları da kılavuz usa 
bakarak dizmelldir. Yurttaşları birbirine bağlayan evlilik
leri, erkek ve kız çocukların doğumunu, yetiştirilmesini, 
gençliklerinde ve yaşlan ilerleyip yaşlandıklarında onla
rı hakkıyla ödüllendirip cezalandırarak yasa kapsamı 
içine almalıdır, onları bütün ilişkileri içinde, acılannı, 
hazlannı, tutkularını, hatta bütün aşk ateşlerini gözleyip 
araştırarak bu yasalar aracılığı ile hakkıyla cezalandır- 
malı ya da ödüllendirmelidir; öfke ve korku durumlarm- 
da, talihsizliğin getirdiği ne kadar ruh sarsıntısı varsa 
ve her şey yolundayken bunlardan ne kadar uzak olu
nursa, insanlar hastalıkta, savaşta, yoksullukta ve bun
lann tersi koşullarda nasıl bir duruma düşerlerse, bu 
koşulların hepsinde her bir insanın tepkisindeki güzel 
olanı ve olmayanı öğretmeli ve belirlemelidir. Bunlardan 
sonra yasa koyucunun yurttaşlar arasında alım satımla
rın ne biçimde olacağını düşünmesi, aralannda isteye
rek ya da istemeyerek kurulan birlikleri ve ayrılmaları, 
bütün bunların her birini birbiriyle ilişkili olarak nasıl 
yapacaklarını incelemesi; hakkm nelerde olup nelerde 
olmadığını, nelerde ise eksik kaldığını (görmesi), yasa
lara uyanlara ödül verip, uymayanlara belli caydırıcılar 
getirmesi zorunlu; hatta bütün devletin düzenlenmesi 
sona erince, ölülerin nasıl gömüleceğini ve onurlandırı
lacağım da hesaba katmalıdır. Bu da bittikten sonra, 
yasa koyucu bütün bunların başına, bir kısmı aklıbaşın- 
da, bir kısmı da doğru görüşle hareket eden koruyucular 
koyacaktır ki, zenginlik ve onur tutkusunu değil, ölçülü
lük ve adaleti izleyerek bütün bunlan düzenleyenin us 
olduğu ortaya çıksın” . İşte yabancılar, böyle demenizi 
İsterdim. Şimdi de, Zeus’tan ve Pythios Apollon’dan 
geldiği söylenen, ve Minos ile Lykurgos’un koyduğu 
yasalarda bütün bunlann nasıl yer aldığını, bu düzen 
içinde yasaları teknik olarak ya da deneyimle bilen biri
ne açık olduğu halde bizim gibi başkaları için neden 
karanlık kaldığını açıklamanızı istiyorum. •

D evlet
PLATON

M.Ö. 428/7’de Atina’da doğmuş olan Platon en 
önemli eseri Devlet’le insanın içindeki yüksek 

yetenekleri tam olarak nasıl bir toplulukta 
geliştirebileceği sorunuriu ele almaktadır.

— Koruyuculanmızın kadmları hepsinin arasında or
tak olacak, hiçbiri hiçbir erkekle ayn oturmayacak. Ço- 
luklak da ortak olacak. Baba oğlunu, oğul babasını 

bilmeyecek.

— Bu yasayı kabul ettirmek, bunun mümkün ve yarar
lı olduğunu kanıtlamak, ötekinden daha güç olacak.

— Yararlı olmadığını söyleyemezsin sanınm. Yasa ger- 
çekleşebilirse, kadınların ve çocuklann ortak olmasın
daki fayda çok büyüktür. Bence asıl zor olan, gerçekleş
mesi. (...)

— Şimdi sen yasa koyucu ol, erkekleri nasıl seçtikse, 
kadınlan da öyle seç. BIrIbirine en yakışanları bir aray 
getir. Evleri, sofralan ortak olsun. Kimsenin tek'başına 
hiçbir şeyi olmadığı için birarada yaşayacaklar. Jim
nastiğe, bütün idmanlara birlikte katılacaklar. Doğanın 
zoruyle de ister istemez çiftleşecekler; buna kesin bir 
zorunluk diyebiliriz değil mi?

— Geometri bakımından değilse bile, sevişenler için 
bundan kesin bir zorunluk olmaz. Çoğunluk üzerinde 
sevgiden gelen zorunluk, geometri zorunluğundan da 
guçlüdür.

'S.wi''

Üstte: Atmalı deniz komutanı Thukydides. Ortada: 
Atlama yanşmda kullanılan taş ağırlıklarla antrenman 

yapan bir sporcu. Altta: OIympia'da bulunan Zeus 
tapınağında büyük doğu kapısınm karşısındaki üç 

köşeli sütunun üstünde duran Paionios zafer anıtı.

— Doğru, Glaukon, dedim, ama çiftleşmeleri ve her 
çeşit kadın-erkek beraberliğini oluruna bırakmak öyle 
bir şey ki, buna mutlu bir toplulukta ne din verir, ne 
de devlet!

— Bu, doğru da olmaz gerçekten.

—Öyleyse, mümkün olduğu kadar, düğünlü dernekll 
evlenmeler yapacağız ve bu evlenmelerin toplum için 
yararlı olanlannı kutsal sayacağız. (...)

— Devletin düzeninde yasa koyucunun düşündüğü 
en büyük iyilik, en büyük kötülük nedir? Ondan sonra 
bu ortaklığın bizi iyilikten yana mı, kötülükten yana 
mı götürdüğünü inceleriz. Böyle yapmak doğru olmaz mı?

— En doğrusu bu.

— Peki, bir devlet için en büyük kötülük bölünme, 
birken birçok olma; en büyük iyilik de bütün kalma, 
tek olmadır diyemez miyiz?

— Diyebiliriz.

— Evet ama, birleştiren şey sevinç ve acı ortaklığı 
değil midir? Bütün yurttaşlann aynı kazanç ve aynı ka
yıplara mümkün olduğu kadar birlikte sevinip üzülmele
ri birleştirmez mi onlan?

— Tabiî.

— Araya aynlık sokarsa, herkesin tek başına sevinip 
üzülmesi, lıaşkalannın mutluluğuna, mutsuzluğuna, dev
letin ve bireylerin kazanç ve kayıplanna aldırmaması 
değil midir?

— Öyledir elbet.

— Bu aynhğm kaynağı nedir? Yurttaşlann “benim” , 
“ benim değil” , “bana yabancı” , derken bu sözlerle 
ayn ayrı şeyleri anlamaları değil mİ?

— Çok doğru.

— Yurttaşlann çoğunun aynı şeye “benim” , “benim 
değil” demesi en iyi devlet düzenini göstermez mi?

— Gösterir tabii.

— Hele devlet bir tek insan gibi olursa! Örneğin, bir 
insan parmağından yaralansa, canı ve bedeni onlan 
yöneten başla birlikte bu yaranın acısını duymaz, parça
nın derdi bütünün derdi olamaz mı? İnsanın parmağının 
ağnması bu demek değil midir? Ne kadar küçük bir 
parçamız olsa, onun derdiyle dertli, onun keyfiyle keyifli 
olmuyor muyuz? O iyi olunca, iyileştik demiyor muyuz?

— Böyle söylüyoruz gerçekten... Onun için de tek 
bir bireye benzeyen devlet en İyi yönetilen devlettir 
diyebiliriz.

— Böyle bir devlette de yurttaşların başına iyi kötü 
ne gelirse gelsin, devlet bunu kendi başına gelmiş saya
cak, onunla sevinecek, onunla dertlenecektir.

— İyi güdülen devlette böyle olur.

— Şimdi artık kendi devletimize dönelim, bakalım var
dığımız sonuçlar ona mı yaraşıyor, yoksa başka bir dev
lete mi?

— Bakalım.

— Peki, öteki devletlerde de, bizim devletimizde de 
yönetenler ve yönetilenler yok mu?

— Var.

. — Bunlar birbirlerine yurttfş demezler mi?

— Derler.
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— Ama öteki devletlerde halk baştakilere yurttaştan 
başka bir ad daha vermez mİ?

— Birçoklarında “baş” derler; ama demokrasilerde 
"yönetenler” denir.

— Bizim devletimizde halk, yönetenlere, yumaş sözü 
dışında ne der?

— Kurtarıcılar, koruyucular.

— Onlar halka ne der?

— Gündeliğimizi ve yiyeceğimizi veren, der.

— Öteki devletlerin yönetenleri halkı ne sayar?

— Köle.

— Yönetenleri birbirlerini ne sayar?

— Baş olmada ortak.

— Ya bizde?

— Aynı sürünün koruyucuları.

— Başka devletlerde baştakilerden biri ortaklarının 
kimini dost, kimini yabancı saymaz mı?

— Çok görülür böylesi.

— O zaman dostunun çıkarını kendi çıkarı sayar, baş
kalarının çıkarma aldırış etmez.

— Öyledir.

— Ama bizim koruyucularımızdan hiçbiri, iş arkadaş- 
lanna yabancı gözüyle bakar mı?

— Bakmaz, çünkü İş arkadaşlarından kime rastlasa, 
onu kardeşi, kız kardeşi, babası, anası, oğlu, kızı, dede
si, atası, akrabası sanabilir.

— Çok iyi söyledin, ama şuna da cevap ver bakalım: 
Senin yasalarına göre bu akrabalık sözde mi kalacak, 
yoksa yurttaşlarına karşı bütün davranışları ana, baba, 
kardeş sözlerine uyacak mı? Babalarına, kendilerini dün
yaya getirenlere gereken saygıyı, sevgiyi gösterecekler 
mi, sözlerini dinleyecekler mi? Böyle davranmazlarsa 
ne Tanrılardan, ne insanlardan iyi bir şey bekleyemez
ler; dinden de, doğruluktan da uzaklaşmış olurlar. Bü
tün yurttaşların çocuklarının kulaklarına bu öğütleri sok
ması, hepsinin kendilerine baba ve akraba diye gösteri
len lierkese karşı gereğince davranmalarını sağlaması 
gerekmez mi?

— Bu öğütleri vermek gerekir; çünkü ağızlarından ak
raba sözünü düşürmeyip de davranışlarını bu söze uy
durmamaları gülünç olur.

— İşte onun içindir ki, öteki devletlerden daha çok 
bizim devletimizde yurttaşlar aralarından birinin başma 
geleni benimseyecekler, demin söylediğimiz gibi hep 
bir ağızdan: "Benim işlerim İyi gidiyor, kötü gidiyor” 
diyebilecekler.

— Çok doğru.

— Böyle düşünüp böyle söylemekle sevinçleri, üzün
tüleri ortak olur dememiş miydik?

— Yanılmış değiliz bunu söylemekle.

— Demek ki, yurttaşlarımız her yerde olduğundan çok 
birbirinin çıkarını benimseyecekler, bu ortaklık da onları 
tam bir sevinç ve üzüntü birliğine götürecek.

— Her yerdekinden daha çok.

Üstte: Çeşitli gümüş sikkeler. Ortada: Atina’daki 
Dionysos Eleuterios tiyatrosu. Altta: 5. yüzyıl 

Atinası’ndan bir vazo.

— Bunu neyle elde etmiş olacağız? Bütün yasaları
mızla, hele koruyucularımız arasındaki kadın ve çocuk 
ortaklığıyla değil mi?

— Ona şüphe yok. (...) •

M ü lk iy e t O rtak  O lm alı mı?
ARİSTOTELES

Siyaset biliminin babası sayılan ünlü Yunan
filozofu Aristoteles’in Politika adlı eserinden 

bölümler.

Bir devlet olabileceği en İyi biçimde kurulacaksa, mül
kiyeti en iyisi nasıl düzenlemek gerekir? Mülkiyet ortak
laşa olmalı mı, olmamalı mı? Bu sorunun karşılığı, ço
cuklar ve kadınlar konusunda pekala ayrı olabilir. Verile
bilecek bir karşılık şöyledir: Evrensel uygulamada oldu
ğu gibi aileler ayrı ayrı tutulsa da, mülkiyetin hem sahip
lik hem de yararlanma (İntifa) bakımından ortaklaşa ol
ması daha iyidir. Yahut sahiplikle yararlanma birbirin
den ayrılabilir; o zaman ya toprağa ayn ayrı kişiler sahip 
olur, ama ürünü herkesin kullanması için bir araya geti
rirler (nitekim bazı halklar böyle yapmaktadır) ya da 
toprak ortaklaşa olur ve birlikte İşlenir, ama ürün birey
sel isteklere göre dağıtılır. Bu, belli birtakım Yunanlı 
olmayan halklar arasında bulunduğu söylenen bir ortak 
mülkiyet biçimidir. Bir de, daha önce dokunulan almaşık 
vardır —yani, hem toprağa hem ürünlerine ortaklaşa 
sahip olunması. Toprağın işlenmesine gelince— toprak, 
yurttaş olmayan kimselerce İşlenirse, herhangi bir ortak 
mülkiyet düzeni daha kolay yürür; çünkü toprağı (yurt
taşların) kendileri, kendi yararları İçin işlerlerse, ortakla
şa sahiplik konusunda daha çok hoşnutsuzluk olur.

Çünkü, yapılan İşle sağlanan yarar eşitse ne âlâ; ama 
değilse, fazla çalışmadan İyi bir gelir sağlayanlarla daha 
çok çalıştıktan halde fazladan bir yararlan olmayanlar 
arasında İster istemez hoşnutsuzluk çıkacaktır. Ortakla
şa yaşam ve ortaklaşa sahiplik, zaten en iyi zamanlarda 
bile sağlanması güç şeylerdir, bir de üstüne üstlük böy
le durumlar olması iki kat güçleştirir. Bu çeşit sıkıntılar, 
birtakım İnsanların yolculuk etmek amacıyla bir araya 
gelmelerinde de görülmektedir. Böyle (yol arkadaşlığı 
gibi) ortaklıkların hiç yoktan ve önemsiz sorunlardan 
çıkan kavgalar sonucunda dağıtıldığına sık sık tanık 
olmadık mı? Evde de, en çok kızdığımız hizmetçiler, 
sürekli işleri yapmaları İçin tuttuklarımızdır.

işte, mülkiyete ortaklaşa sahip olmanın içinde taşıdığı 
güçlüklerden bazılan bunlar. Ahlakça, sağlam yasalara 
dayandınlırsa şimdiki özel mülkiyet düzeni, ondan çok 
daha iyidir. O zaman, gerek ortaklaşa gerek özel her 
İki düzenin de iyi yanlarını kendisinde birleştirir. Çünkü, 
mülkiyet bir noktaya kadar ortaklaşa tutulmalıdır, ama 
genel ilke özel sahiplik olmalıdır. Mülkiyete bakma so
rumluluğu birçok bireylere dağıtılırsa, bu karşılıklı suç
lamalara yol açmaz; tersine, herkes kendisininkiyle uğ
raşacağı için üretim her yandan artacaktır. Atasözü, 
"arkadaşlar arasında her şey ortaktır” der, fakat oniann 
ortaklaşa kullanılmalannı sağlayan, bireylerin kişisel ni
telikleridir. Siyasal bakımdan da, böyle bir düzenleme 
hiç de olanaksız değildir; taslak halinde de olsa, bazı 
ülkelerde, hem de iyi yönetilenlerde vardır —ya uygu
lanmaktadır ya da uygulanmak üzeredir. Kısaca şöyle
dir: Herkesin kendi mülkiyeti vardır, o bunların bir bölü
münü kendi yakın çevresine (ev halkına) açar, bir bölü
münü de başkalanyla ortaklaşa kullanır. Örneğin Spar
ta’da insanlar birbirlerinin kölelerini, sanki kendilerinln- 
mlş gibi kullanırlar, atlannı ve köpeklerini de öyle; bir 
yere giderken acıkırlarsa, yollanndaki tarlalardan iste
diklerini alıp yerler. İşte açıkça görülüyor ki, mülkiyetin 
özel ellerde kalması daha İyidir; fakat biz onun ortaklaşa
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kullanılmasını bir hak haline getirmeliyiz. Yurttaşlara 
bu yatkınlığın kazandırılması, yasa koyucunun özel bir 
ödevidir. Üstelik, sahip olma duygusunun verdiği büyük 
bir haz vardır; her insan kendi kendisini sever—eminim 
ki, doğa bunun böyle olmasını istemiştir. Bencilliği haklı 
olarak kötülerler, ama bencillik yalnızca kendi kendini 
sevmek değil, kendi kendisine aşırı düşkün olmaktır. 
Onun gibi, mülkiyet edinme konusunda aşırı açgözlülük 
de kötülenir, ama hiç kuşkusuz,-herkes bir parça malı 
olsun ister. Sonra şu da var ki, arkadaşlara, tanıdıklara 
vermek, yardım etmek, yabancıların sıkıntılarını hafiflet
mek çok büyük bir zevktir ve işte bunu da, ancak kendi 
maiı-mülkü olan biri yapabilir.

Özel mülkiyeti kaldırmakla devlete en aşırı birliği sağ
lamaya çalışanlar, bu yararların hepsini yok etmektedir. 
Dahası, İki erdemin uygulanmasını da açıkça bir yana 
atıyorlar—cinsel tutkuda kendi kendini tutma (çünkü, 
özdenetim yoluyla bir başkasının karısından uzak dur
mak erdemli bir şeydir) ve özel (yani, kendi malından) 
cömertlik. Özel mülkiyetin kaldırılması, hiç kimsenin 
geniş gönüllü olarak görülememesi, eli açık bir davra
nışta bulunamaması demeye gelecektir; çünkü el açıklı
ğı, ancak para kullanmakla gerçekleşir.

Platon'un bu başlık altındaki önerileri ilk bakışta pe
kâlâ çekici ve İnsanî görülebilir; bunların yurttaşlar top
luluğunun bütün üyeleri arasında olağanüstü bir sevgi 
sıcaklığı yaratacakları sanılabilir; özellikle toplumda ege
men kötülüklerin tümüyle ortak mülkiyetin olmamasın
dan ileri geldiğini düşünenler, bunları doğru bulabilir. 
Egemen kötülükler derken, çiğnenen sözleşmeler dola- 
yısıyle yapılan karşılıklı suçlamaları, yalancı tanıklıkları 
ve zengin mal sahiplerine yaltaklanmaları söylemek İsti
yorum. Fakat bu şeyler ortaklaşa mülkiyetin olmamasın
dan ileri gelmez, insan kişiliğindeki kusurlardan kaynak 
alır. Gerçekten, mülkiyetin kullanım ve sahipliğini payla
şanlar arasında, ayn ayrı sahipler arasında olduğundan 
daha çok çatışma çıktığını görüyoruz; oysa ortak mülki
yet yüzünden kavga edenlerin sayısı, özel sahiplerin 
kalabalığına oranla çok küçüktür.

Sonra, doğrusu, mülkiyet ortaklaşmasının bizi kurta
racağı kötülükler sayıldığı gibi, bunun bizi yoksun bıra
kacağı yararlar da sayılmalı. Böyle bir döküm, önerilen 
biçimde gerçekten yaşanamayacağını gösterecektir. Sok
rates'in düştüğü yanılgının nedeni, birlik hakkında yan
lış bir öncülden hareket etmesidir; besbelli, ailede oldu
ğu gibi, devlette de bir miktar birlik olması gerekir, 
fakat bu mutlak bir toptan birlik değildir. Öyle bir nokta 
gelir ki, birliğin artmasının sonucunda devlet, devlet 
olmaktan büsbütün çıkmazsa, kesinlikle çok daha kötü 
bir şey olur—tıpkı müzikte uyumun bir tek sese ya da 
ritmin tek bir vuruşa indirgenmesi gibi. Yukarda söyle
diğimiz gibi, bir şehir çokluk olmalı, ortak birliği için 
eğitime dayanmalıdır. Şehri iyi kılacağına inandığı bir 
eğitim düzeni getirmek isteyen Platon'un bu gibi yön
temlerle iyi sonuçlar elde edebileceğini sanması pek 
tuhaftır. Bu, ters yoldan gitmektir; mülkiyet üstüne ku
rallar koymak, kişiliğin ve zekânın eğitilmesinin ya da 
topluluğun yasalarının ve göreneklerinin o amacı ger
çekleştirme yolunda kullanılmasının yerini alamaz.

I
Unutulmaması gereken bir nokta daha vardır; bu or

taklık düzeni (komünizm) keşfedilmeden geçen upuzun 
dönem; hiç kuşkusuz, bu düzen gerçekten iyi bir şey 
olsaydı, daha önce keşfedilirdi. Olabilecek hemen bü
tün örgütlenme biçimleri şimdiye kadar bulunmuştur; 
ne var ki, bunlann hepsi toplanmamıştır, aralanndan 
birçoğu da hiç denenmediği için ancak kuramsal olarak 
bilinmektedir. Platoncu bir şehrin gerçekten kuruluşu
nu görebilseydik, birlik konusundaki sözlerimiz daha 
çok aydınlanırdı; Böyle bir şehir, ya Sparta'da olduğu 
gibi ortak sofralarda yemek yiyen topluluklara ya da 
Atina'da olduğu gibi dernek ve kabilelere bölünerek, 
parçaları birbirinden aynimadıkça kurulamazdı. Tek an
lamlı yenilik, Platon'un koruyucularının tanmla uğraş
maları olurdu ve şimdi Lakedaimonialılar, tam da bunu 
sağlamaya çalışıyorlar. (...)

IJstte: M.Ö, 469-399’da yaşamış ve Ksenofon'un 
öğrenciliğini yapmış Sokrat. Ortada: M.Ö. 540-480 

yıllarında yaşamış, herşeyin değiştiğini, bütün şeylerin, 
özellikle de karşıtların birbiriyle ilişkili olduğunu ve en 
temel öğe olarak ateşi vurgulayan Herakleitos. Altta: 
M.Ö. 341-270'de yaşamış Samos doğumlu Epikuros.

Platon'unkinden başka ideal “Devlef'ler de vardır; 
bunlann yazarlan, bazen meslekten politikacılar ya da 
filozoflardır, bazen değildir. Bütün bunlar, insanların 
gerçekten altında yaşadıklan bugün varolan anayasala
ra, Platon'un her iki önerisinden de daha çok yaklaşan 
anayasa tasanlan çizerler; çünkü ondan başka hiç kim
se, çocuklann ve kadınların ortaklaşa olması ya da ka
dınlan ortak sofralarda yemek yemesi gibi yenilikler 
getirmeyi düşünmemiştir bile. Bunlar, temel sorunlar
dan başlamayı yeğlemişlerdir; bazılan için, en önemli 
şey servetin olabileceği en iyi biçimde dağılmasıdır;

çünkü derler, çatışmalar daima bu temel gereklilikler 
yüzünden çıkar. (...)

Servet eşitliğinin, hiç kimsenin soğuk ya da açlık 
yüzünden giyecek ya da yiyecek çalmak zorunda kalma
masını sağlamakla, t)u gibi suçlan önlemek için yeterli 
bir çare olacağına inanılır. Fakat insanlann mülkiyete 
karşı işledikleri suçlann tek nedeni, yaşamın zorunlu 
gereksinmelerini karşılamak değildir. Aynca, öteden beri 
kıskandıktan şeyleri de elde etmek isterler; tutkulan 
salt gereklilikleri aşarsa, doyumun yolunu suç işlemek
te ararlar. Bu da tek dürtü değildir; insanlar acı getirme
yen hazlann tadını çıkarmak da isterler. Böylece, ele 
alınması gereken üç ayrı tür insan ve üç ayn sağıltma 
yolu vardır: Birinci türe (yaşamak için çalanlara) ılımlı 
bir ustalık bilgisi ve iş bulma olanağı; ikinci türe özdene
tim (bunlar, tutkulannı dizginlemeyi öğrenmeli). Üçün- 
cüye gelince, kendilerinin dışında bir şeyi kıskanmadan 
haz duymanın yolunu arıyorlarsa, yalnızca felsefe, sanı
yorum karşılık olabilecektir; öteki iki türün tersine, bun
lar üçüncü bir kimsenin yardımını gereksemezler. Bü
yük suçlara gelince, insanlar bunlan amaçlannın aşınlı- 
ğı yüzünden işlerler, yoksa zorunlu gereksinmelerini 
sağlamak için değil. Soğuktan korunmak için tiran olan 
bir kimseyi kim duymuş ki? Aynı nedenle, yani suçun 
büyüklüğünden ötürü, bir tiranı öldürmek bir hırsızı öl
dürmekten daha şereflidir. Dolayısıyla Phaleas'ın ana
yasasının özelliklerinin yalnızca küçük suçlara karşı bir 
koruma getireceği sonucuna varabiliriz. •

N ikias  Barısı

M.Ö. 423’de AtinalIlarla Lakonyalılar arasında
imzalanan barış ■ anlaşmasının metni eski Yunan'a 

ilişkin diplomatik belgelerin yeni bir modelidir.

“Atinahlarla Lakonyalılar ve her iki tarafın müttefikleri 
arasında yapılan ve bütün kentlerin yemin vererek katıl
dığı bu antlaşma, şu koşullan içermekteydi: Lakonyalı- 
lar ve müttefikleri, Atinalılara ve müttefiklerine karşı 
herhangi bir zararlı davranışa giremez ve silaha sanla- 
mazlar. Aynı şekilde AtinalIlar ve müttfekileri de, Lakon- 
yalılara ve müttefiklerine karşı silahla ya da bir başka 
şekilde zarar veremezler.” (...)

“Kentler, Aristeldes tarafından belirlenen haracı öde
dikleri sürece, bağımsız kalacaklardır. AtinalIlar ve müt
tefikleri, bu antlaşmanın imzalanmasından sonra, kent
lere karşı silaha başvuramazlar.” (...)

“ Lakonyalılar ve müttefikleri, Panakte’yI AtinalIlara 
geri vermeyi taahhüt ederler. Buna karşılık AtinalIlar 
da Korifassl'yi Lakonyalılara geri verecek ve Atina’da 
ya da Atina İmparatorluğunun ve müttefiklerinin bir baş
ka yerinde tutsak bulunan tüm Lakonya yurttaşlannı 
sert>est bırakacaklardır. Aynı şekilde Lakonyalılar ve 
müttefikleri de, esir etmiş oldukları bütün AtinalIları 
ve müttefiklerini geri vereceklerdir.” (...)

“Antlaşmanın hükümlerini hiçbir aldatmacaya baş
vurmaksızın ve adalete uygun şekilde yerine getirece
ğim.” •

Agam em non
AİSHÛLOS

M.Ö. 525-456 yıllarında yaşamış olan Aishülos 
bilinen en eski tragedya yazandır.
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Koro

Ey kadın, hangi oğulu toprak özünden beslenmiş ot 
yemişsin, hangi deniz dalgalarından fışkırmış İçki İçmiş
sin kim, böyle bir adama kıymışken elin günün kargışı- 
sından sıynlıp kurtulabileceğini sanmışsın? Bundan son
ra Şehirsizsin, kamunun kini senin üzerindedir.

Klütaimestra

Demek, şimdi bana şehirden çıkıp gitmek, şehrin kini
ne... elin günün kargışına amaç olmak cezalarını yargılı
yorsun; halbuki vaktiyle bu erkek yünlü sürüden kur
banlık koyun seçip alır gibi kendi kızını ve l>enim bağ- 
nmdan çıkmış sevgili yavrusunu Trakla rüzgirlarmı bü
yülemek İçin kurtlan kesmişti de sen hiç ses çıkarmış- 
hn. Suçlanndan annsın diye onu şehirden atmak gerek
mez miydi? Bana gelince, yaptığımı İşidir İşitmez sert 
bir yargıcı kesiliverdin. Bak indi, bana karşı kullanılacak 
tek bir yolun vardır, o da başa baş gücümüzü sınaşmak- 
tır; ben buna hazınm; eğer sen yenersen bana buyuruk 
olursun; tann başka türlü yargılarsa sonunda alacağın 
dersler aklını başına getirecektir.

Koro

Ulu gönüllü imişsin, akılsızca söz söylüyorsun. Elin 
kanla kirlenmiş iken, sayıklama içinde kalan gönlün al
nındaki kan lekesini bir bezek sanıyorl Seni şimdi kimse 
saymaz; dostiann da kalmamıştır; vuruşa vuruş, cezanı 
çekeceksin.

Klütaimestra

Sen de benim and ile berkittiğim karan işitmek ister 
misin? Çocuğumun öcünü alan Doğruluk (Dike) hakkı 
için, kendilerine tHi adamı kurban ettiğim Musibet tanrı 
(Ate) ve Öcalan (Erinüs) cadı hakkı için, bu konağa 
çekingenlik... korku ayak basmayacaktır, ocağımın ate
şini yakmak için Aiglsthos burada bulundukça, ve be
nim iyiliğimi gönlünden çıkarmadıkça. Benim kalkanım 
odur, ve yalnız ona tam güvenim vardır.

İşte benim gibi bir kadın kişiyi çiğneyip ezmiş olan 
erkek, lllon surlan altında Hrüses kızı gibi karavaşların 
bayıldığı erkek şurada yatıyor.

Ve öbür karavaş, kâhinlik satan falcı kan da işte ona 
sadık, denizde onunla tılr seki üzerinde oturduğu gibi 
şimdi de yatakortağı olmuş, ikisi hak ettikleri cezayı 
buldular.

Erkek gördüğün gibi seriliverdi. Kadınsa, kuğu misali, 
son ölüm iniltisini mınidandıktan sonra, kösnük kösnük 
yanma uzandı. Onu bana kocam, yengime başka bir 
parlaklık verebileyim diye getirmiştir.

Koro

EyvahI Hangi ölüm, hangi tez... acısı duyulmaz... can 
çekişilmez ölüm yetişip yüreklerimize hiç kesilmeyen 
ve hiç sona ermeyen uykuyu getirecek? Çünkü yalnız 
iyiliğimizi düşünen, bir kadın yüzünden bunca cefalar 
çeken hanımızın yine bir kadın eliyle hayatı elinden 
gitti. •

Tann ÜzeHne
EURİPİDES

Yunanistan’da derinleşmekte olan iç savaş 
koşullarının eserlerine çarpıcı biçimde yansıdığı 

sonuncu klasik tragedya yazarlarından Eupides’in 
çeşitli oyunlarında alınmış bölümler.

Üstte: Dedikodu merkezleri olduğu İddia edilen berber 
dükanianndan biri. Ortada: Bir Karadenizli okçu 

üniforması giymiş bir trompetçi. Altta: Yunanlılarca 
Zeus diye benimsenmiş İskender.

Çeşitlidir esrarlı tanniığın şekilleri.

Ey yeryüzünü taşıyan ve yeryüzünde tahtı olan.
Kim olursan ol, ey bilinmez, anlaşılmaz varlık 
Zeus yahut doğadaki zorunluluk ya da ölümlülerin

ruhu.
Sana yalvanyorum. Şensin çünkü ölümlerin her

şeyini
Sessizce dolaşarak doğru yolda yürüten. >

Ulu toprak ve göğün Alther’I 
insanlaria tanniann yaratıcısı beriki,
Nem saçen yaşlık damlalannı öteki 
Alıp doğurur ölümlüleri,
Doğurur hayvan soylannı, bitkileri;
Haklı olarak bunun İçin 
Sayılır o anası her şeyin.
Toprağa geri dönerler 
Topraktan doğan şeyler,
Aither’In doğurtucu gücünden gelenler de 
Göğün yüksekliğine uçariar yine.
Ölmez hiçbir şey meydana gelmişlerden 
Ayrılır bu ondan, şu ötekinden.
Şeklidir sadece değişen.

Söyler elbette biri, gökte tanniann bulunduğunu. 
Yokturiar, yokturlar, insanlar arasından bir budala 
Çıkıp da eski masalı tekrarlarsa, o başka.

Tannlar çirkinlik işlerierse tann denmez onlara.

★

Erdemde üstünüm bir ölümlüyken büyük tannya... 
Budala bir tannsın ya da âdil değilsin.

Töreye uyarak tannlara inanıyoruz.
Uzun zaman âdet otan “ebedi” ve “doğadan

gelme” dir.

A tom  ö ğ re tis i
DEMOKRİTOS

Eski Yunan düşünürleri arasında atomculuğu 
savunanlardan Demokritos atomcu öğretisiyle etik 

arasmda da bağlar kurmuştu.

Bir şey kadar hiç-bir şey de vardır.- (Kosmosun kuru
luşunda) bütününden her çeşit atom şekillerinden ku
rulmuş bir kasırga aynidı.- Bu sırada atomlar çepeçevre 
serpildiler.- (Bu olurken ‘Benzerier benzerlere’ kanunu 
etkisini gösteriyor) zira güvercinlerle güvercinler, turna
larla turnalar arasında ve öteki hayvanlarda da olduğu 
üzere canlı variıklar da aynı soydan canlı variıklara yol
daş oluyoriar. Cansızlarda da bu böyledir; bunu kalbur
lanan tohumlarda, dalgalann sürüklediği taşlarda da 
görmek mümkündür. Orada kalburun kasırgasıyla ayn 
ayn olarak mercimekler mercimeklerin, arpa taneleri 
arpalann, buğday taneleri buğday tanelerinin yanına 
sıralanıriar, burada İse dalgalann hareketiyle uzunca 
taşlar uzuncalann bulunduğu yere, yuvarlaklar yuvar- 
laklann yanına itilir, sanki nesnelerdeki benzerilkte bir-
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teştirici bil şey varmış gibi.- (Atomlardan kurulmuş) bir
takım hayaller İnsana sokulurlarmış; Demokritos kendi
sinde hayırlı hayallerin bulunmasını diliyordu. (...)

Bir şairin tanrı coşturması ve kutlu üfürme ile yazdığı 
herhalde güzeldir; (bunlarsa yazdığı ise değersizdir.) 
-Tanrıca bir yaratılışa sahip olan Homeros çeşitli dize
lerden düzenli bir yapı kurmuştur.- Musikinin doğuşu 
daha yenidir; onu zorunluluk ayırmamış, tersine önce 
bulunan bolluktan meydana gelmiştir. En önemli şeyler
de hayvanların öğrencisi olmuşuzdur: dokunma ve ör
mede örümceği, eş yapmada kırlangıcı, şarkı söyleme
de ötücü kuşlan, kuğuyu ve bülbülü taklit etmişizdir. (...)

Tannlar üzerine bilgi edinmede çaresizim, ne varol
dukları, ne de var-olmadıklan, ne de ne şekilde oldukları 
üzerine; çünkü bilgi edinmeyi engelleyen çok şey var
dır: duyularla algılanamamaları, insan hayatının kısa olu
şu, (buna karşılık insanlar üzerine belirli şeyler söylene
bilir...)

Bütün şeylerin ölçüsü insandır, var-olanlarm varoldu
ğu, varolmayanların varolmadıklan için... Her bir şey 
bana nasıl görünürse benim için de böyledir, sana nasıl 
grünürse yine senin için de öyle... üşüyen için rüzgâr 
soğuk, üşümeyen için soğuk değildir.

Her şey üzerine birbirine karşıt olan iki söz söylemek 
mümkündür.- Daha zayıf olan sözü ve düşünceyi daha 
kuvvetli yapmak gerek.

Saygıdan ve hukuktan payı olmayan kişiyi devlet için 
bir salgın hastalık gibi yoketmelidir. -Öğretim yaratılışa 
ve çalışmaya muhtaçtır... Öğrenmeye daha gençlikten 
başlamalıdır.- Çok derine inilmezse, ruhta eğitim fışkır
maz. Gramerle ilgili şeyler: sözcüklerin cinsleri erkeklik, 
dişilik, nesnellik diye ayrılır, söyleyenin ana şekilleri 
şunlardır: dilek, soru, cevap, emir. •

Doğa ve Değişme
HERAKLEİTOS

iyonya'nm en son ve en büyük düşünürlerinden 
Herakleitos'un Doğa adlı eserinden bir bölüm.

Benim değil logos'un sesini duyduktan sonra bütün 
şeylerin bir tek şey olduğunu logos'a uyarak söylemek 
bilgeliktir. — Bağlanışlar: bütün ile bütün olmayan, bir
lik olan ile ikilik olan (anlaşma ve anlaşmazlık), ses 
birliği ses aykırılığı, bütün-şeylerden bir-şey ile bir- 
şeyden bütün-şeyler. — Değişerek dinlenir (insan vücu
dundaki aither-ce ateş). — Dağılır ve yeniden toplanır, 
yaklaşır ve uzaklaşır. — Tanrı: gündüz gece, kış yaz 
savaş banş, tokluk açlık; başkalaşıp değişir, ateşin tüt- 
sUlük baharlarla biraraya gelince herbirinin konusuna 
göre ad alması gibi. — Aynı şeydir yaşayanla ölmüş, 
uyanıkla uyuyan, gençle ihtiyar; çünkü, bunlar değişin
ce ötekilerdir ve ötekiler değişince de bunlar. — Ölüm
süzler: ölümlüler, ölümlüler: ölümsüzler: çünkü bunla
nn hayatı onlann ölümü, onların hayatı da bunların ölü
müdür. — Soğuk ısınır, sıcak soğur, yaş kurur, kuru 
nemlenir. — Birbirine karşı olan birlikte giden; birbirin
den aynlanlardan en güzel uyum (harmonia). — Görün
mez uyum (harmonia) görünenden daha kuvvetli. — 
Kendinde ikilik olan şeyin logos'da nasıl uyuştuğunu 
anlamazlar; ters yana dönen uyum (harmonia) yayla 
lyra'da olduğu gibi. — İmdi yayın adı bios ( = hâyat)tır. 
İş ise ölüm. — Fakat savaşın ortaklaşa ve herkes için 
olduğunu, hakkın kavga olduğunu ve her şeyin kavgaya 
ve zorunluluğa göre olduğunu bilmek gerekir. — Savaş 
bütün şeylerin t>abasıdır, bütün şeylerin hakanıdır, bir
takımlarının tann (heros) olduğunu bildirir, birtakımının 
ise insan, bir takımlarını köle yapar, birtakımını ise öz
gür. — Karma içkide de katılanlar birbirinden ayniır 
kanştırılmayınca.
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üstte; Thera duvar resimlermden boksörler. Ortada; 
M.Ö 2 veya 3. yüzyılda Prieneli Arkhelaos tarafından 

yapılmış bir anıt. Altta; Girit'te bulunmuş tannça 
heykelciklerinden biri.

Daire çemberi üzerinde başlangıç ve son ortaklaşa 
bir şeydir.ı— Keçeci mengenesinin doğru ve eğri yolu 
bir ve aynıdır. — İnen ve çıkan yol bir ve aynıdır. İyi 
ile kötü bir ve aynı şey. İmdi hekimler kesip dağlayıp 
üstelik karşılığını istiyorlar, hastalıklann yaptığı aynı 
işi gördüklerinden hiçbir ücret almağı hak etmedikleri 
halde.

Zaman (aion) oynayan, dama taşı süren bir çocuktur: 
bir çocuğun hakan oyunul — Olduğu yerde kalan hiçbir 
şey yoktur. — Aynı ırmaklara girenlerin üzerine hep 
başka başka sular akar gelir. — Aynı ırmaklara giriyoruz 
hem girmiyoruz, hem biziz hem değiliz.

Pek çok kişilerin sözlerini işittim, hiçbiri bilgeliğin 
bütün şeylerden ayn bir şey olduğunu tanıyıp anlamağa 
ulaşamıyor. — Sürünen her şey (Tannnın) kamçı vuru
şuyla otlatılıyor. — Bir-olan, yalnız kendisi bilge Zeus 
adıyla anılmağı hem istiyor hem istemiyor. — Hiçbir 
vakit batmayandan bir kimse nasıl saklanabilir?

Bütün şeyleri (evreni) şimşek (ateş demek) dümenler 
(yönetir). — Bütün kişiler (ve şeyler) için aynı olan bu 
bizim kosmos'umuzu ne bir insan ne de bir Tanrı yarat
mıştır, o daima hep —yaşayan bir ateşti ve olacaktır, 
ölçülere göre parlayan ve ölçülere göre sönen. — Ço
cukluk için en güzel kosmos (dünya düzeni) rastgele 
dökülüvermiş şeylerin kurduğu bir yığın gibidir. — Bü
tün şeylerin ateşe, ateşin bütün şeylere karşı değişilme- 
si, tıpkı altın karşılığı mal, mal karşılığı altın gibi. — 
Ateş: ihtiyaç ve tokluk. — Ateşin dönüp-değişmeleri: 
önce deniz, denizin yarısıyla toprak, yarısıyla da aither; 
fakat yeniden toprak deniz olarak dağılıp akar ve toprak 
olmadan önceki aynı orana (logos'a) göre ölçülür. — 
Ateş gelip bütün şeyleri yargılayıp yakalayacak.

Helios (Güntann) ölçüleri aşmayacaktır: yoksa Erinn- 
yler, hak tanrıçasının yardımcılan, onu bulup çıkaracak
lardır. — Güneş her gün yenidir. — Güneş olmasaydı, 
öteki yıldızlara rağmen gece olurdu.

Ruhlar için ölüm su olmaktır, su için de ölüm toprak 
olmak, topraktan ise su olur, sudan da ruh. — Ruhlar 
için haz ve ölüm: nemli olmak. — Bir adam sarhoş 
olunca yetişkin olmayan bir çocuk tarafından, sallana 
sallana, nereye gittiğine dikkat etmeden götürülür, ruhu 
nemli olduğundan. — Kuru ruh: en bilge ve en iyi olan. 
(...)

Yurttaşlar kanun için, surlar için döğüşür gibi döğüş- 
melidir. — Bir olanın (logos'un) dileğine uymak da ka
nundur.

Huy insan için daimondur. — Hatsizliği (hybris) sön
dürmek yangını söndürmekten daha çok gerekir. — Bil
gisizliği gizlemek daha iyi. — Kendini-t>eğenme: sara 
illeti (epilepsi). — Hırsla savaşmak güçtür; çünkü istedi
ğini can pahasına satın alır. — insanlann bütün diledik
lerinin olması daha iyi değildir.

Sağ-düşünceli olmak en büyük meziyettir, bilgelik de 
gerçek şeyler söylemek ve işlemektir, yaratılışa (varlı
ğa) göre ve ona kulak vererek. — Kendini tanımak ve 
sağ-düşünceli olmak bütün insanlann hakkıdı^.

Uykudakiler gibi işlememeli ve söylememen yahut ana- 
babanın çocuğu gibi (sadece öncekilerden gördüğümüz 
gibi demek). — Rastgele en büyük şeyler üzerine tah
minlerde bulunmamalı.

Cesetler atılmaları gübreden daha gerekli şeylerdir.
— Daha büyük ölüm-kaderlerine daha büyük kısmet 
nasip olur: savaşta ölenleri tannlar da överler insanlar da.

İnsan geceleyin kendine ışık tutuşturur, gözünün feri 
sönünce; sağ olarak ölmüşü tutar uyurken, uyanıkken 
uyuyanı tutar. — Uyanık iken gördüklerimizin hepsi ölüm
dür, uyurken gördüklerimiz uyku (ölüyken de hayat).
— İnsanları öldükten sonra ummadıklan ve akıllanna 
getirmedikleri şeyler bekler.. •


