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K. SESSA, Daily Life in Late Antiquity. New York 2018. Cambridge

University Press,  250 sayfa. ISBN: 9780521148405 

Deniz AKDENİZ 

Geç Antik Çağ’da din, toplum, kültür, değişim gibi konularda önemli çalışmaları bulunan Kristina 

Sessa, Daily Life in Late Antiquity adlı bu eserinde MS 250 – 600 yılları arası Akdeniz 

coğrafyasındaki günlük yaşamı sistematik bir şekilde ele almıştır. Yazar, Geç Antik Çağ Roma 

dünyası ekseninde yazmış olduğu bu kitabında, edebi kaynakların ve yazıtların yanında son 

dönemdeki arkeolojik bulguları da kullanmıştır. Sıradan okuyucunun da kolaylıkla anlayabileceği 

yalınlıkta bir dil kullanmış olan yazar, her bölümün sonunda konular ile ilgili okuma listeleri 

vermiştir. 

 Kitap Rural Life, Urban Life, The Household, The State in Everyday Life, Body and Mind, Religion 

in Daily Life adlı altı bölümden oluşmaktadır. Resimlerin listesinin (50 Resim) olduğu Illustrations 

ve teşekkür sayfası Acknowledgments bölümlerinden sonra Geç Antik Çağ’da günlük yaşamı 

çalışmanın dezavantajlarının ve avantajlarının, coğrafi bölünmenin, dinsel dönüşümün anlatıldığı 

Introduction bölümü yer almaktadır. Introduction bölümünde temel bilgilerin verilmesi, kitabın 

nasıl okunması gerektiği ile ilgili bir başlık yer alması ve kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için 

okunması salık verilen kaynakların sıralanması özellikle genel okuyucu kitlesi ve öğrenciler için 

yazıldığını göstermektedir. 

Kırsal yaşama odaklanan Rural Life adlı birinci bölümde, Geç Antik Çağ’da Mısır’da yaşayan 

Aurelius Sakaon ve Flavius Strategius Apion II adlı iki toprak sahibi özelinde tarımsal faaliyetler 

değerlendirilmiştir. Toplam nüfusun %80 -%90 arasındaki kısmının kırsal alanda yaşadığı Geç Antik 

Çağ insanı açısından tarımın önemi anlatılmıştır. Ayrıca bu bölümde seçkin toprak sahipleri, 

köylerde yaşayanların günlük meşgaleleri, tarımın katalizörü olarak toprak işçiliği, toprağı işleme 

ve hasat süreci, tahıllar ve ekmeğin önemi, zeytin üretimi ve zeytinyağı, üzüm ve şarap, domuzun 

kırsaldaki önemi, imparatorluktaki dönüşümle beraber değişmeye başlayan kırsal coğrafya 

üzerinde durulmuştur. 

Urban Life adlı ikinci bölüm, Introduction: A Tale of Two Cities alt başlığıyla başlamaktadır. Bu 

başlıkta kent yaşamı, Brixia (modern Brescia) ve Ephesus örnekleri baz alınarak değerlendirilmiştir. 

Değişen kentler ve yeni normal, kent popülasyonu ve özellikleri, kentlerdeki resmi işler ve 

kurumlar, ticari ve endüstriyel etkinlikler, kötü şöhretli kentliler olarak fahişeler ve kadın satıcıları, 

kentteki eğlence alanları olarak hamamlar, tiyatrolar ve sirkler, rekabetçi sporlar, savaşların etkisi, 

su durumu, çöpler, kette şiddet ve isyan gibi kenti ilgilendiren birçok konu ile ilgili bilgi verilmiştir. 

The Household adlı üçüncü bölümde aile içi roller ve ilişkiler, evlilik, boşanma ve dulluk, 

nikâhsız beraberlik hukuku ve zina, çocuklar ve çocukluk, köleler ve kölelik, konutlar ve Batı – Doğu 
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Roma imparatorlukları konut farkı, kırsal – kent konut farkı, mobilyalar ve ev dekorasyonu, yerel 

aktiviteler, yeme ve pişirme alışkanlıkları, uyuma, banyo yapma, çöplerin imhası, yerel meslekler 

ve boş zaman etkinlikleri üzerinde durulmuştur. 

Gündelik yaşamda devletin izlerinin üzerinde durulduğu The State in Everyday Life adlı 

dördüncü bölüm, Flavius Abinnaeus adlı bir Romalı asker özelinde, askerlerin gündelik yaşamının 

değerlendirilmesi ile başlamıştır. Bu bölümde ordu ve savaş durumu, Geç Antik Çağ’da Roma 

ordusunun organizasyonu, askerlerin istihdamı, maaşları, evlilik durumları, aile yaşamları, savaş 

hali, mahkemeler, ihtilafları çözme usulleri, vergiler ve toplanma şekilleri, Annona’nın önemi, 

insan ve erzak taşıma konularına değinilmiştir. 

Body and Mind adlı beşinci bölüm; sağlık hizmetleri, ilaçlar, kötü ruh algısı, doktor- ebe- şifacı 

gibi sağlık hizmetleri çalışanları, hastalıkla yaşama ve sakatlık, hastalıkların tedavi yolları, Geç Antik 

Çağ’da engelli olmak, kadın bedeni ve üreme sağlığı, ev-klinik-hastane gibi tedavi merkezleri, 

eğitim, süslenme ve cinsel ilişki, giyim, kozmetik, takı, saç stilleri konularını kapsamaktadır. 

Kitabın altıncı ve son bölümü Religion in Daily Life adlı bölümdür. Bu bölümde; nazar boncuğu 

işlevi gören nesneler, evlerdeki dinsel alanlar, ritüeller, gelenekler, kamusal dinsel yaşam, ölüm 

ve mezarlıklar, ziyafetler, festivaller, dindar elitlerin sıra dışı günlük yaşamları işlenmiştir. 

Kitapta ek mahiyetinde, dönemin tarihleme sistematiğinin ve Geç Antik Çağ parasındaki 

dönüşümün anlatıldığı Appendix: Late Roman Time and Money adlı bir bölüm vardır. Kitap,  

bölümlerin kaynaklarının ve dipnotların açıklamalarının verildiği Notes ile Index kısımları ile sona 

ermektedir. 

 Sonuç olarak Daily Life in Late Antiquity adlı bu kitap, Geç Antik Çağ Roma İmparatorluğu 

(özellikle MS 250-600 arası) gündelik yaşamı ile ilgili kapsamlı bilgiler veren bir eser hüviyetindedir. 

Sosyal ilişkiler, sağlık, ekonomi,  askerlik, din, gelenek ve görenekler gibi gündelik yaşamı birçok 

perspektiften değerlendiren eserin güncel arkeolojik verilerden ve modern kaynaklardan 

yararlanması değerli bir başvuru kaynağı olmasına olanak sağlamaktadır.  Ayrıca Geç Antik Çağ 

çalışan araştırmacılar veya dönemi merak eden okuyucular, her bölümün sonunda önerilen 

kaynaklar vasıtasıyla daha derin araştırmalar ve okumalar yapma imkânına sahip olacaklardır.  


