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T. R. MARTIN, Perikles. Çev. Ü. Evrim Uysal. İstanbul 2021. Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 264 sayfa ISBN: 978-625-405-474-7 

Benay Özcan Özlü 

Kitap; İçindekiler (V), Harita Listesi (VI), Teşekkürler (IX), Zamandizin (XI), Perikles’in ailesi Alkmeo-

noğullarının Soy Ağacı (XV-XVII), Giriş: Antik Kaynaklar Bağlamında Perikles’in Biyografisi (1-26) 

kısımları ile başlamaktadır. Birinci Bölümde Perikles’in Annesinin Kötü Şöhretli Ailesi (26-47); İkinci 

Bölüm: Perikles’in Babasının Kariyerinden Çıkarılan Önemli Dersler (49-67); Üçüncü Bölüm: Aile 

Kirizi ve Ulusal Acil Durum Sırasında Perikles Gençlik Çağına Ulaşıyor (69-86); Dördüncü Bölüm: 

Atina’nın En Büyük Felaketi Sırasında Perikles’in Mülteci Olması (87-105); Beşinci Bölüm: Atina 

İmparatorluk Kurarken Perikles Yetişkin Oluyor (107-127); Altıncı Bölüm: Perikles’in Atina Demok-

rasisinin Liderliği İçin Aldığı Yenilikçi Eğitim (129-152); Yedinci Bölüm: Atina ve Sparta Düşman 

Haline Gelirken Perikles Lider Oluyor (153-174); Sekizinci  Bölüm: (Perikles “Atinalıların Birincisi 

Oluyor (175-196); Dokuzuncu Bölüm: Perikles’in Samos Ayaklanması ve Peloponnesos Savaş’ındaki 

Rolü (197-219); Onuncu Bölüm: Kendi Döneminde ve Sonrasında Perikles’in Kaderi (221-252). Öne-

rilen Okumalar (253-259), Dizin (261-264). Haritalar: 1. Yunanistan ve Ege (23); 2. Peloponnesos 

ve Orta Yunanistan (25); 3. Pers İmparatorluğu (46); 4. MÖ V. Yüzyılda Atina (151); 5. Atina Piraeus 

ve Uzun Surlar (152); 6. Attika ve Peloponessos Birlikleri MÖ 431 (196) şeklinde sonlandırılmakta-

dır.  

Teşekkürler (XI) kısmında yazar, kitapta dizini ustalıkla düzenleyen metni son halini hazırlayan, 

yayın sürecinde kitabı yorumlayan, eleştiren ve hakemlerin değerlendirmesiyle yaptıkları değişik-

liklerden ötürü çalıştığı üniversite, ekibinde yer alan kişiler ve doktora çalışmalarını sürdüren kişi 

ve kurumlara atıfta bulunarak teşekkürler başlığı altında yansıtmıştır. Zamandizin (XI-XVI) kıs-

mında MÖ 632-429 yılları arasında gerçekleşen olayları kronolojik dizin içinde sıralamıştır. Ailesi 

Alkmainoğulları’nın Soy Ağacı (XV-XVII) kısmında Perikles’in atalarına ait soy ağacı yazarın tarihsel 

bilgiye dayanarak ilk atası Alkmainoğullarını içerir. MÖ VII. yüzyılldan Perikles'e kadar şematik ola-

rak aktarılmıştır. Giriş: Antik Kaynaklar Bağlamında Periklesin Biyografisi (1-26): Giriş bölümünde 

üç harita çizimine yer verilmiştir. Haritalarda Hellas ve Ege, Peloponessos ve Orta Yunanistan, ve-

rilirken çizimler detaylandırılmıştır. Bu başlık altında MÖ V. yzyılda Perikles’in Atina üzerindeki et-

kisi, Sparta-Atina arasındaki savaş aktarılmış olmakla birlikte yazar, antik dönem yazarı Plutarkhos 

biyografisinden faydalanmış olup, Perikles’in ailesi, eğitimi, özel yaşamına yer verilmiştir. Perik-

les’in Sparta ve Perslere karşı verdiği mücadele kitabın giriş kısmının devamında, Thukydides, Aris-

tophanes, Aristoteles, Herodotos, Hero, Teleklides, Platon, Diodoros’a ait antik kaynaklardan da 

alıntılar yer almaktadır. Perikles döneminin en önemli yapısı olan Parthenon’un proje ve inşasına 

yönelik bilgiler aktarılmıştır. Bölüm harita ile zenginleştirilmiştir. 

Birinci Bölüm Perikles’in Annesinin Kötü Şöhretli Ailesi (26-47) kısmında Perikles’in annesinin 
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doğumu, dönemin evlatlık edinme koşulları, yurttaşlık haklarını kazanmaları, çocuğun aileye kabul 

edilmesi ve gelenekler aktarılırken, Perikles’in Alkmaionidlerden aldığı soy bağı ile Antik Yunan’da 

tiranlık sistemi ve Perikles’in Alkmainoğulları Kylon’un başını çektiği, Perikles’in atalarının zengin-

liğini konu alan efsanelerin yer aldığı antikçağ yazarı Herodotos’tan alıntılarla zenginleştirilmiştir. 

Alkmainoğullarından kız alma öyküsü ve Atinalı Hippokleides’in Perikles’in kızı ile evlendirilme ka-

rarı, şenlikler ve sonrasında gelişen olaylar ile Perikles’in siyasi hayatına etkisi aktarılmıştır. MÖ 

546 yılında Peisistratos’un 20 yıllık iktidarı, ölümü, oğlu Hippias’ın iktidara gelişi ve iktidarın son 

buluşu kronolojik dizinle aktarılmıştır. Giriş bölümünde Spartalıların askeri gücü, kültürleri, Atina 

ile olan ilişkileri detaylandırılmıştır. MÖ 508 yılında Atina’da siyasi egemenlik yarışları ve demok-

rasinin şekillenmesinde rol oynayan güçler aktarılmıştır. Kleisthenes’in Atina’ya sağladığı demok-

ratik ve ekonomik katkılar, yasalarla getirdiği yenilikler ve Perslerin Doğu Akdeniz’den Hindistan’a 

kadar kurduğu imparatorluğa yer verilmiştir. Kleisthenes’in Perslerle ilişkisi ve MÖ 507 yılında ku-

rulan ittifaklar ile Pers İmparatorluğunun hakimiyet kurduğu yerlerin haritasına yer verilmiştir.  

Perikles’in Babasının Kariyerinden Çıkarılan Önemli Dersler (49-67) başlıklı ikinci bölümde MÖ 

VI. yüzyılın ortalarında Atina’da yaşanan siyasi çalkantılar, Atina’nın demokrasiye doğru attığı 

adımlar ve Pers ilişkileri yer alırken, Perikles’in doğumu ve bağlı bulunduğu Alkmaionidlerin so-

yundan annesine atfedilenler yer almaktadır. Bu dönemde Atina Meclisi'nin aldığı kararlar, asker-

lik ritüelleri aktarılmıştır. Atina ve Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşları ile iki gücün destekçi-

leri ile Atina’nın kazandığı zafer detaylandırılmış ve antik kaynaklardan da alıntılar yapılarak akta-

rılmıştır. Atina ve Sparta arasında yaşanan siyasi sıkıntıların Perikles’in kariyeri üzerinde etkisi üze-

rinde durulmuştur. Dönemin siyasi konjüktürü, Ionia Ayaklanması, Perslerin intikamcı tutumu, kral 

Darieos’un gizli ittifakları, Miletos Baskını ve kentlerin yağmalanışı aktarılmıştır.  

Üçüncü Bölüm Aile Kirizi ve Ulusal Acil Durum Sırasında Perikles Gençlik Çağına Ulaşıyor (69-

86) kısmında, Perikles’in gençlik yıllarında yaşanan siyasi olayların kaleme alınmıştır. Hellas’ın idari 

yapısı, ithal malların hangi bölgelerden ve nelerden oluştuğu üzerinde durulmuş ardından “Ma-

rathon Savaşı’nın” detayları aktarılmıştır. Kral Darieos’un Marathon yenilgisi, ölümü ve oğlunun 

başa geçmesiyle Atina üzerine yaptığı sefer detaylandırılmıştır. Herodotos’un da aktarımlarının 

yer aldığı bölüm, Kserkses’in sefer hazırlıklarını içermektedir.  

Atinanın En Büyük Felaketi Sırasında Perikles’in Mülteci Olması (87-105) başlıklı dördüncü kı-

sımda, Kserkses’in Hellas’a yürüyüşü ve bu dönemlerde Perikles’in siyasi olayları çevreden duy-

ması ve olaylara hakim olması yer alır. Herodotos’tan da pasajların yer aldığı bölümde Themistok-

les’in liderliği, kişiliği üzerinde durulmuştur. Perslere karşı verilen mücadele, komutanların savaş-

lara yön vermesi, Kserkses’in Atina Akropolis’ine verdiği zarar ve Atina’nın savaşı kazanmak adına 

izlediği şüreçler aktarılmıştır. Salamis Deniz Muharebesi’nin de aktarıldığı bölümde Themistok-

les’in savaş stratejisinin zaferi getirmesi detaylandırılmıştır. Plutarkhos ve Herodotos’un pasajla-

rında yer alan Perikles’in mülteci konumuna düşmesi, Atina’nın direnişi ve MÖ 479’da Pers sava-

şının sonuçları üzerine aktarımlar yapılmıştır. 

Beşinci bölüm olan Atina İmparatorluk Kurarken Perikles Yetişkin Oluyor (107-127) başlığında, 

MÖ 479 yılında 20’li yaşlarında Perikles’in Atina’nın zaferlerine şahit olmasına yer verilmiştir. 

Sparta ve Atina’nın çekişmesi, savaş sonrası kenti ayağa kaldırma çalışması, Themistokles’in 

Atina’nın inşasındaki faaliyetleri yer alır. Delos birliği üzerinde de durulan bu bölümde Perikles’in 

babasının Atina’da donanma tecrübeleri ve babasının akropolis’teki heykeli ve yaşadığı gurur üze-

rinde durulmuştur. Delos Birliği’nin başı Kimon’un karakteri, Atina halkına verdiği destek, Perik-

les’in Kimon’a duyduğu hayranlık aktarılmıştır. Yin bu bölümde, Perikles’in kamudaki etkinliği ak-

tarılarak Aina festivalleri ve tiyatral oyunlar ve oyunların detayları belirtilmiştir. 

Periklesi’in Atina Demokrasisinin Liderliği İçin Aldığı Yenilikçi Eğitim (129-152) başlıklı altıncı 

bölümde, V. yüzyıl Atina’sında Perikles’in aldığı eğitimler, babasından aldığı hitabetlere yer veril-
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miş olup Perikles’in eğitiminde önemli yer tutan sofistler, Plutarkhos’un alıntıları ile aktarılmıştır. 

Perikles, Damon’dan aldığı müzik eğitimi, Zenon’dan aldığı öğretiler, Anaksagoras’tan aldığı dinle-

tilerin Perikles’e yansıması ve onun siyasi ve askeri dehasındaki etkisi detaylandırılmıştır. Perik-

les’in hitabet sanatındaki yeteneği ve kariyerine de değinilen bu bölümde; Delos Birliği süreci, Pe-

rikles’in evliliği, oğulları, eşine olan aşkına yer verilmiştir. İki haritaya yer verilen bölümde MÖ V. 

yüzyıl haritası ile Atina Piraeus ve uzun surların haritası yer almaktadır.    

Yedinci Bölümde Atina ve Sparta Düşman Haline Gelirken Perikles Lider Oluyor (153-174) baş-

lığı ile, Perikles’in artan gücüne yer verilirken Kimon’nun Atina’ya kendini yeniden kabul ettirme 

çabalarına yer verilmiştir. V. yüzyılın ortalarında Sparta’nın azalan gücü, Atina Meclisi'nden yardım 

talepleri aktarılmıştır. Atina Meclis üyelerinin ekonomik ve siyasi yaklaşımları, jüride yer alma kri-

terleri ile Aristoteles’in “Atinalıların Devleti” adlı eserin yorumlarına yer verilmiştir. V. yüzyılın or-

talarında Sparta-Atina çekişmesi, Sparta’nın Pers kralından Atina’ya karşı aldığı saldırma ve askeri 

harcamalar ile Atina’nın Attika Delos Deniz Birliği'ndeki ekonomik ve siyasi ikilemleri aktarılmıştır. 

Ardından Kimon’nun Atina yurttaşlarına ve Perikles’e karşı tutumuna ve Kimon’nun ölümüne iliş-

kin aktarımlar yapılmıştır.   

Perikles “Atinalıların Birincisi Oluyor (175-196) başlıklı sekizinci bölümde, Perikles’in MÖ 

440’lardaki liderliği Atina ve Sparta’nın barış yapması ile değişen konjüktür, Perikles döneminde 

çıkan kararlar ile değişen siyasi-ekonomik yapılar üzerinde alıntılar yapılarak aktarılmıştır. Atina’da 

mimari gelişim; Tapınak, Odeion ve benzeri kent mimarisinin de önemi, yapıların özellikler yer 

alırken, Atina’nın Propylon’unun yapısının mimari özelliklerine de değinilmiştir. Perikles dönemi-

nin ekonomik-siyasi çekişmeleri ve eleştiririlerinde geniş yer aldığı bölümde; Perikles’in geliştirdiği 

politikalar da yer almaktadır. Perikles’in Sofistlerle olan bağlantısı, Protagoras’ın yasa koyucu ola-

rak Atina siyasetindeki yer ve konumu aktarılmıştır. Perikles’in Atina yaşantısında; komedialardaki 

yeri, siyasetteki duruşu, Plutharkos pasajlarından alıntılar yapılarak aktarılmıştır. Bölümde bir ha-

ritaya yer verilmiş ve haritada Attika ve Peloponnessos Birlikleri yer almaktadır.  

Dokuzuncu Bölüm Perikles’in Samos Ayaklanması ve Peloponnessos Savaşı’ndaki Rolü (197-

219) kısmında Atina ve Samos Devletleriyle olan çekişme ile Samos‘un Perikles’le olan mücadelesi 

ve savaşı aktarılmıştır. Samos’un savaş sonrası aldığı yenilgi ve cezalar detaylandırılmıştır. Sophok-

les; Perikles’i eleştiren yazılar kaleme almış, Perikles’in aşk yaşadığı kadına ithafen oyunlarında yer 

ermiştir. Dönemin önemli heykeltraşı Pheidias’ın ceza alıp almadığına yönelik pasajlar aktarılmış-

tır. Önemli bir ölümü Sparta ve Atina arasındaki mücadele, çekişme ile antik kaynaklardan detaylı 

bir şekilde yararlanılmıştır. 

Kendi Döneminde ve Sonrasında Perikles’in Kaderi (221-252) başlıklı onuncu bölümde, “Perik-

les’in Cenaze Söylevi” Üzerine yaptığı konuşma Thukydides’in aktarımıyla Perikles’in Atina yurt-

daşlarına verdiği öğütler, Atina’yı ön plana çıkardığı ve tarih yazdığı açıklamalarıyla Atina’ya ve 

yurtdaşlarına duyduğu hayranlık aktarılmıştır. Perikles döneminde yaşanan veba salgınları ve Pe-

rikles’in kayıpları üzerinde durulmuştur. Meşru vlatlarını kaybeden Perikles’in Aspasia’dan olma 

oğluna vatandaşlık verimesi çin yeni kanun çıkarması ve yurttaş olmanın gerekliliklerindeki deği-

şiklikler yer alır. Bu bölümde, Platon, Sokrates, Aristoteles, Diodoros, Cicero’dan alıntılara da yer 

verilmiştir. 19. yüzyıl siyasetçi ve tarihçilerinden G. Grotes, (1887) Nietzsche, (1996) D. Silva, 

(1979) R. Meiggs, (2007) Loren J. Samons, (2010) Taylor gibi yakın dönem tarihçilerinin, Perikles’in 

siyasi ve söylevleri üzerine alıntılara yer verilmiştir.  

Son bölüm olan Önerilen Okumalar (253-259) kısmında alfabetik sıraya göre antikçağ yazarla-

rının çevirisinin aktarıldığı, antik metin ve yazıt koleksiyonu, İngilizce çevirileri, modern dönem 

çalışmalar dipnot şeklinde verilmiştir. 

 Dizin (261-264) bölümünde alfabetik sıraya göre kitapta yer alan haritaların sayfa numaraları 
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ile kitapda yer alan kişi ve yer adları, sayfa numaralına yer verilmiştir. 

Haritalar: 1. Yunanistan ve Ege (23). 2. Peloponnesos ve Orta Yunanistan (25). 3. Pers İmpara-

torluğu (46). 4. MÖ 5. Yüzyılda Atina (151). 5. Atina Piraeus ve Uzun Surlar (152). 6. Attika ve 

Peloponessos Birlikleri MÖ 431 (196) şeklinde sıralanmıştır. 

Klasik Tarihi üzerine özellikle Atina, Sparta ve Pers dönemleri çerçevesinde Perikles’in çocuk-

luk yıllarından başlayarak kronolojik bir dizin içinden Klasik Dönem tarihini aktarmış olan yazar, 

dönemin siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel yönlerine Perikles özelinde değinmiştir. Atina 

siyasetine yön vermiş kişilere de değinilmesiyle Klasik Dönem'in önemli karakerleri aktarılmış ve 

eser sade bir dil ile okuyucuya sunulmuştur. Haritalarla güçlendirilen bölümler, antikçağ yazarla-

rının pasajlarından da alıntılara yer verilerek Perikles dönemine ilişkin kuvvetli bir aktarım yapıl-

mıştır. Çizimler ve renkli fotoğraflarla desteklenen kitap, döneme damgasını vurmuş şahsiyetlerin 

portrelerine de yer verilerek zenginleştirilmiştir. Akıcı dili, olay örgüsü, dönemin canlandırılmış 

anlatım tasviri ile okuyucusuna Atina Tarihi'ni etkilemiş lider Perikles’in siyasi konjüktüründeki ye-

rini okuyucularına sunmaktadır. 

 




