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Eren NACAK 

Yunan Kültürü Tarihi İsviçreli sanat ve kültür tarihçisi Jacob Burckhardt tarafından 20. yüzyılda 

bütün alanlardaki tarih yazımını etkileyecek şekilde ortaya koyduğu düşünceleri bir araya getirme 

amacıyla yazılmış ve Nur Nirve tarafından oldukça sade bir biçimde çevirisi yapılan eser, verilen 

ders notlarını yorumlarıyla birlikte içerdiğinden dört kısımdan oluşmaktadır. Kitabın ilk kısmına ve 

altındaki bölümlere geçmeden önce Palmer Hilty tarafından Jacob Burckhardt Hakkında başlıklı 

yazarın araştırma alanlarından ve düşüncelerinden bahsedilen bir not kısmı (7-14) bulunmaktadır. 

I. Kısımda Devlet ve Ulus (11-145) ana başlığı altında birinci bölüm Polis (11-28), Polisin Tarihsel

Gelişimi (29-118) alt başlıları üzerinden bireyin polis ile olan ilişkileri ve onun polise olan 

sorumluluklari ile ne şekilde yönetildiği açıklanmaya çalışılarak sonraki bilgilerin zemini 

oluşturulur. İkinci bölüm polisin tarihsel gelişimini Krallık (29) ve Sparta (32) başlıkları atında 

perioikoi ve heilotesten başlayarak ephorosların kral karşısında güç toplayışı, Sparta’nın en erken 

dönemlerinden Lykurgos kanunlarının Kleomenes ve sonrasında gelen Dorların güç kaybına kadar 

olan süreci kapsamaktadır. Başka Poleiste Boyun Eğenler (59-60); Kölelik (60-67), Yunan 

Aristokrasisi (68-70), Tiranlık (71-90) sisteminin Sicilya ve Yunanistan dünyasında genişçe detaylı 

örnekleriyle açıklanması, Demokrasi ve Atina’da Gelişimi (91-109),  Atina Dışında Demokrasi (110-

114),  Kent Nüfuslarının Kalıcılık Vasfı (115-118), bu bölüme dahil edilmiştir. Üçüncü bölüm olan 

Devlet Şekillerini Nesnel Değerlendirme (119-124), şairler ve düşünürlerün ortaya koyduğu fikirler 

ile eserler üzerinden çöküşe neden olan gerilemeler ve ütopya arayışlarından ilerleyerek 

dördüncü bölümdeki Yunan Ulusunun Birliği (125-146) konusuna ortamı hazırlamaktadır. Bu birliği 

konu edinen dördüncü bölümün ilk aşamalarında Öldürücü Savaş ve Ulusal Birlik Baskıları (125-

136), Yunanlar ve Barbarlar (137-144), Hellen Tutkusu (145-146), poleislerin arasındaki ilişkiler, 

Platon ve şiirlerden yağmalamaya geçiş, barbarlara ve hemcinslere yönelik düşünceleri içeren 

örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Sonraki kısımlarda da benzer şekilde Hellenler ve 

barbarlar arasındaki farklar özellikle kuzeydeki İskitler ve Asya’daki diğer Mısır gibi Akdeniz 

medeniyetleri baz alınarak ortaya koyulmaktadır. Neticesinde de Hellenlerin neden kendilerini 

hangi dönemlerde üstün veya başka dönemlerde daha alçak görüklerini örnekleriyle aktarır yazar. 

Hellen tutkusu ve etiğin siyasal önemini ulusal düzeyde kaybettikten sonra yerini belli başlı bir 

evrensel kültürel etki haline bırakmasını açıklayarak bölümü noktalar.   

II. Kısımda Güzel Sanatlar (147-182) ana başlığı altında Sanatın Uyanışı (147-154), Sanat

Türleri (155-178), Heykel (155-166), Resim (167-169), Mimari (170-178), Filozoflar, Siyasetçiler ve 

Sanat (179-182)  bölümlerine değinilerek geçmektedir. Buradan mimariye ulaşarak temel 
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düzenler ve tarihçeyle desteklenmiş etkilerden bahsetmekte ve son olarak heykellerin özellikle 

siyaset ve felsefe bağlamında etkileri ile gelişimini aktararak devam etmektedir. Burada filozoflar, 

siyasetçiler ve sanat ile ilgili birleştirici örneklerden biri olarak Pergamon Sunağı’nı örnek gösterilir. 

Yazar, üzerinde barındırdığı önemin bugün merak edilmesinin o zamana ait Pergamonlular 

tarafından nasıl kazanıldığını anlatarak dönemin sanatsal anlayışını biraz daha açığa çıkarmaya 

çalışır.  

III.  Kısım Şiir ve Müzik (183-310) ana başlığı altında şiir ve sanata ayrılmıştır. Sekizinci bölüm 

Eski Çağ (183-190) başlığı altında şiirden bahsedilmesi, heykel ve resim sanatlarının tasvir ettiği 

şeyleri şiirin çok daha önceden çizmeye başlaması nedeniyle güzel bir devamlılık arz eder. 

Dokuzuncu bölüm şiirin detaylarını daha da genişleterek Heksametron Şiir (191-226) altında 

Homeros destanlarını ele alır. Homeros Destanı (191-206) başlığında Homeros’un detaylı bir 

incelemesi yapılmış, Odysseia ve İlyada destanlarının neredeyse tüm özellikleri ile bölümleri 

mümkün olduğunda kısa ve detaylı olacak şekilde aktarılmaya çalışılmış görünmektedir. Homeros 

ve Yunanlar (207-209) onun nasıl algılandığı, nasıl ilahileştirildiğinden, Homerosça Methiyeler 

(210-211), Döngülü Şairler, Rhapsodoslar, Geç Dönem Destan Şiirleri (212-214) kapsamında ise 

önceki bölümlerde olduğundan belki de biraz daha yoğun olacak şekilde neredeyse her bir 

paragraf başına başka bir karakterden, etkilerinden, coğrafi bağlamından ve işlerinden 

bahsederek geçer. İskenderiye’nin Anlatı-Şiiri (215-216) Kallimakhos ve Apollonios gibi çağdaşların 

Ptoleimaios II Philadelphos ve Ptolemaios III Euergetes zamanlarında bile Homerosçu şiir 

anlatımının tekniklerini nasıl benimsediklerini vurgular. Sığırtmaç Şiiri – Geç Dönemde Destan 

(217-209) neredeyse her zaman en az Homeros kadar değer gören Hesiodos’u odak noktasına 

alan Didaktik Şiir (Hesiodos) (220-226) ile birleşerek heksametron düzenini geliştirmelerinin 

nedenlerine kadar geniş bakış açıları sunar. Onuncu bölümde Müzik (227-238), müzik tarihini 

Lesbos adasındaki ilk müzisyenlerden ve Spartaya göreve giden bazı misyonerlerden yola çıkarak 

devlet için önemiyle birlikte anlatmaya ve kavratmaya çalışır. Bunu yaparken bugünün müzik 

teorisinden tamamen ayrılması için okuyucuya oldukça çok kez ısrar ettiği görülür yazarın. On 

birinci bölüm Heksametrondan Başka Vezinlerde Şiir (239-312); Genel Görüşler (239-240) 

başlıklarını sunar. Elegeia (240-241), Epigramma (242-245), Iambos (246-247), Lirik Şiirin Yorumu: 

Aiol Liriği (247-250), Koro Liriği (251-257), Tragedya (258-289) daha da ileri giderek Hermiplis, 

Aristophanes, Phrynikos, Platon; Pherekrates, Leukon, Diodes; Phylillios; Strattis; Theopompos 

Eski Komedya (290-301) açıklamasında örnek şairler olarak yer alırken kaçınılmaz olarak artık eski 

döneminin değişimini mecbur kılan Orta Komedya (302-305) dönemi MÖ 380’den 330’a kadar 

yaşayan Eubolos, Anaksandridas, Aleksis ve Antiphanes’i değerlendirmelerine dahil eder. 

Ardından gelen Yeni Komedya (306-309), 330 yılları sonrasi Theokritos’un sığırtmaç şiirinin 

yanında Yunanistan’ın son sanatsal başarısı olan Oenandros, Philemon, Diphilos, Poseidippos ve 

Krystoslu Apollonios gibi ünlü adlarca onurlandırılan bu yeni anlayışa yerini bırakmıştır. Hakkındaki 

bütün bilginin dağınık açıklamalardan geldiği İskenderiye Komedyası ve Farsı (310-312), Hellen 

tiyatrosunun doğudaki birleştirici gücü ile Ptolemaios I Soter’in temelini atışından bahsederek bu 

kısmın sonunu getirir.  

IV.  Kısım Felsefe, Bilim ve Hitabete Dair (313-384) ana başlığı altında on ikinci bölümden 

devam ederek Avantajlar ve Engeller (313-316) konsunu öncelikli olarak ele alır. Burada en önemli 

konu felsefecilerin sahip oldukları özgürlükler ve aralarındaki agondan daha çok mitlerin bu özgür 

düşünce yapısına nasıl zamanla engel olduğu, yerini almasının çok da uzun süre boyunca mümkün 

görünmediğidir. On üçüncü bölüm olan Mitlerden Kopma (317-330), İonia felsefesi ile olan 

bağlantıyı Thales ile başlatarak Pittakos, Bias ve Solon’dan devam ettirir. Fizik teorisiyle felsefe 

bütün direnişe rağmen kendini ortaya koymuş, mitten kopuşu gerçekleştirmiştir. Dini açıklamalar 

ve kozmogonia “kekemeleri” bir kenara atıldığında dönüşüm hızla gerçekleşmeye başlamıştır. On 

dördüncü bölümde Hitabet Sanatı (331-340), Isokrates’in okulu ve hitabet sanatının önemi ile bazı 
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karakterlerin başına gelenlerden sonra nasıl hayatlarını kazanmak için hatiplik veya konuşmacı 

işlerini üstlendiklerini anlatır. Demosthenes ile konuyu biraz daha ilerlettikten sonra yazar, büyük 

etki yaratan bu çağın konuşma zanaatine bakışını kısa kesmiştir. On beşinci bölüm Özgür Kişilik 

(341-362) olarak felsefecilerin devlet işlerinden uzak duruşunu, devletin eliyle okullara yapılan 

müdahalelerin bazı örneklerini ve kölelik, doğuda felsefi yükseliş gibi durumların Epiktetos gibi 

örnekler üzerinden açıklanma şekillerini sunmaktadır. On altıncı bölüm Bilimsel Araştırma (363-

370) başlangıcını Demokritos ile yaparak Dante’nin bilimin babası olarak sözünü ettiği Aristoteles 

ile sonlandırırken bilimsel veriye ulaşımın aşamalarının standardizasyondan yoksunluğu ve 

zorluğunun vurgulandığı göze çarpar. Özgür iradeyi her zaman somutlaştıran Hellenlerin gelecek 

çağar için nasıl mükemmellik standardı haline geldiğini son bölüm olan on yedinci bölümde Tarih 

ve Etnoloji (371-384) altında doğal olarak Herodotos’tan başlayarak ele alır. Polybios gibi sonraki 

çağın yazarlarından da örnekler verilerek kentlerin kökenleri ile mukayese sanatına hakim 

bireylerin değerleri ve çalışmaları haklı yerlerine konumlandırılır.  

Kıtabın sonunda üzerinden geçilen tüm terminolojinin gerekli açıklamalarının yer aldığı bir 

Sözlük (385-389) kısmı bulunmaktadır. 

 


