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Perikles


I.	Sezar1	bir	keresinde	Roma’da	kollarında	ve	kucakla-
rında	küçük	köpek	ve	maymun	yavruları	taşıyan	ve	onları	
okşayıp	duran	varlıklı	yabancılar	gördüğünde,	söylendi-
ğine	göre,	on	la		ra	ülkelerinde	kadınların	çocuk	doğu-
rup	doğurmadıklarını	sordu.	Böylece,	açıkça	prenslere	
yaraşır	bir	tavırla,	doğanın	bize	salt	kendi	türümüzden	
olanlara	yöneltmek	üzere	bağış	ladığı	o	sevecenliği	ve	in-
celiği	hayvanlar	üzerinde	çarçur	eden	leri	kınadı.	Biz	de	
benzer	bir	nedenle,	doğanın	ruhla	rımıza	yerleştirdiği	o	
bilim	ve	gözlem	sevgisini	gözlerin	oldu	ğu	gibi	kulakların	
da	dikkatine	değmeyen	nesneler	üzerinde	harcayarak	kö-
tüye	kullananları,	ama	buna	karşı	kendinde	iyi	ve	yararlı	
olanı	gözardı	edenleri	kınayabiliriz.	Dış	duyumuz,	önüne	
çıkan	ve	ona	çarpan	nesnelerin	izlenimlerine	yanıt	ver-
mede	edilgin	olduğu	için,	belki	de	zorunlu	olarak,	ister	
yarar	lı	ister	yararsız	olsun,	kendini	ona	sunan	herşeyi	
dikkate	ala	bilir.	Ama	Usunu	kullanmada	her	insan,	eğer	
dilerse,	her	durum	da	kendini	geri	çekme	ve	çok	az	bir	
güçlükle	kendi	belir	lediği	nesneye	yönelme	gibi	doğal	
bir	yetenek	taşır.	Öy	ley	se	herşeyin	en	iyisini	ve	herşey	
arasında	en	seçkin	olanı	ara	ması	ve	izlemesi,	ve	yalnızca	
onu	görmesi	değil,	ama	onu	göre	rek	kendini	geliştirmesi	
kişinin	ödevidir.	Çünkü	arılığı	ve	hoşluğu	ile	görüşü	uya-
rıp	güçlendiren	rengin	göz	için	en	uy		gunu	olması	gibi,	
yine	öyle,	bir	insan	da	düşünsel	algısını,	onun	üzerinde	

1Sezar	Augustus.
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yarattıkları	çekicilikleri	ile,	onu	kendi	gerçek	iyisine	ve	
üstünlüğüne	doğru	yükselten	nesnelere	uy	gu	la	ma	lıdır.
Bu	tür	nesneleri	erdemli	eylemlerde	buluruz	ve	bunlar	

onları	arayanlarda	öykünmeye	götüren	büyük	ve	tutku-
lu	bir	dayançsızlık	yaratırlar.	Başka	durumlarda,	eyleme	
duyulan	hayranlık	dolaysızca	onu	yapmaya	yönelik	bir	
dürtünün	eşli	ğinde	değildir.	Giderek,	birçok	kez,	tam	
tersine,	üretilen	iş	ten	hoşnutluk	duymamıza	karşın,	onu	
üreten	kişinin	ken	di	sini	önemsemez	ve	küçümseriz	—	
örneğin	kokular	ve	boya	lar	durumunda	olduğu	gibi.	
Bunlardan	hiç	kuşkusuz	hoş	la	nırız,	ama	boya	ve	koku	
üretenleri	bayağı	ve	kaba	saba	insan	lar	olarak	düşünürüz.	
Bu	nedenle	Antisthenes	bir	gün	ona	İsmenias’ın	çok	iyi	
bir	flütçü	olduğu	söylendiğinde	bütü	nüy	le	yerinde	bir	
biçimde,	“Olabilir,”	dedi,	“ama	kendisi	değer	siz	biridir,	
yoksa	böylesine	usta	bir	flütçü	olamazdı.”	Ve	böylece	Fi-
lip1	bir	keresinde	neşe	içinde	ve	çok	hoş	ve	ustaca	lir	
çalmakta	olan	oğluna,	aynı	amaçla,	“Telleri	böylesine	
gü	zel	çekmeye	utanmıyor	musun,	oğlum?”	diye	sordu.	
Çün	kü	bir	kral	ya	da	prens	için	zaman	zaman	yalnızca	
başkalarının	yap	tığı	müziği	dinleyecek	kadar	boş	zaman	
bulmak	yeter		lidir,	ve	onlar	böyle	bir	beceri	gösterisine	
ve	yarışına	gi	rişmiş	ken,	onun	yalnızca	bulunuşu	Müzleri	
hoş	nut	etmeye	bütü		nüyle	yetecektir.

II. Birinin	kendi	elleriyle	sıradan	işler	üzerine	emek	
har	caması,	tam	olarak	yararsız	şeyler	uğruna	çektiği	bu	
zah	me	tin	kendisinde,	daha	yüksek	ve	gerçekten	iyi	olan	
şeyler	için	ilgisizliğine	tanıklık	eder.	Ne	de	herhangi	
bir	yücegönüllü	genç,	Pisa’da2	Zeus’un	ya	da	Argos’ta	
Hera’nın	yontusunu	gördüğünde,	bir	Fidias	ya	da	Poly-
klitos	olma	özlemi	duymuş,	ya	da	şiirlerinden	duyduğu	
hazdan	ötürü	bir	Anakreon	ya	da	Filetas	ya	da	Arkhilok-
hos	olmayı	istemiştir.	Çünkü	eğer	bir	yapıt	güzelliği	ile	

1Makedonyalı	Filip	oğlu	İskender’e.
2Yani,	Olimpia.
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hoşunuza	gidiyorsa,	bundan	zorunlu	olarak	onu	yarata-
nın	hayranlığınızı	hak	ettiği	sonucu	çıkmaz.	Buna	göre,	
seyirci	görünüşleri	ile	yürekte	öykünme	için	hiçbir	tut	ku	
yaratmayan,	ne	de	benzerini	yapmak	için	ruhta	herhangi	
bir	dürtü	yaratan	şeylerden	hiçbir	üstünlük	kazanamaz.	
Ama	erdemli	eylem	insana	dosdoğru	öyle	bir	eğilim	ka-
zandırır	ki,	erdemli	işe	hayranlık	duyar	duymaz	onları	
yapanlara	öykün	meye	çabalar.	Talihin	iyi	şeylerinin	bizim	
olmasını	ve	onlar	dan	yararlanmayı	severiz.	Erdemin	iyi	
şeylerini	ise	yapmayı	ve	yerine	getirmeyi	severiz.	Birinci-
leri	başkalarının	elinden	kabul	etmekten	hoşnut	oluruz.	
İkincileri	ise	başkalarının	biz	den	görmelerini	isteriz.	İyi	
kendisine	yönelik	bir	etkinlik	uya	rısı	yaratır	ve	seyirciye	
hemen	etkin	bir	dürtü	aşılar;	karak	terini	yalnızca	soyut	
bir	tasarım	yoluyla	biçimlendirmez,	ama	yaptığının	araş-
tırılması	yoluyla	ona	başat	bir	amaç	sağlar.	
Ünlü	kişilerin	Yaşamları	üzerine	yazma	çabalarımı	böy-

le	nedenlerle	sürdürmeye	karar	verdim	ve	bu	konu	üze-
rine	Pe	rik		les’in	ve	Hannibal	ile	öylesine	uzun	bir	savaşı	
sürdüren	Fabius	Maximus’un	yaşamlarını	kapsayan	bu	
onuncu	kitabı	yazdım.	Bu	insanlar	erdemlerinde	ve	daha	
başka	pek	çok	iyi	yanlarında,	özellikle	yumuşaklık	ve	dü-
rüstlüklerinde	ben	zerlik	gösterirler,	ve	halklarının	ap-
tallıklarına	ve	görevdeki	meslektaşlarının	saçmalıklarına	
dayanma	yetenekleri	ile	de	ülkelerine	en	büyük	hizmeti	
sunmada	ortaktırlar.	Ama	doğru	hedefe	nişan	almış	olup	
olmadığıma	yazıklarıma	bakılarak	karar	verilmelidir.

III. Perikles	Kholargus	demesine	ait	Akamantis	kabile	sin-
dendi.	Hem	anne	hem	de	baba	yanından	en	önde	gelen	
ve	en	soylu	ailelere	aitti.	Pers	kralının	generallerini	Myka-
le	sava	şında1	yenen	babası	Xantippos	daha	sonra	Agaris-
te	ile	evlen	di.	Agariste	Peisistratos’un	oğullarını	sürerek	
tiranlıklarını	yokeden	ve	getirdiği	yeni	yasalar	dizgesi	
ile	uyum	ve	gü	ven	liğin	sağlanması	için	en	uygun	orta-

1İÖ 479.
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mı	yaratacak	bir	hükümet	modeli	kuran	Kleisthenes’in	
torunuydu.1	Annesi	bir	kere	sin	de	düşünde	bir	aslan	do-
ğurduğunu	gördü	ve	birkaç	gün	sonra	Perikles	dünyaya	
geldi.2	Kişisel	görünüşünde	hiçbir	eksik	lik	olmamasına	
karşın,	yalnızca	başı	biraz	uzunca	ve	oran	sızdı.	Bu	ne-
denle	hemen	hemen	tüm	imgelerinde	bir	miğfer	giyer,	
çünkü	öyle	görünür	ki	sanatçılar	bu	biçim	sizliğini	açı-
ğa	çıkarmayı	istemezler.	Attika’nın	komedi	şairleri	ona	
skhino kefalos	ya	da	‘soğan-kafa’	derlerdi	(sözcük	bir	deniz	
soğanı	olan	skinostan	gelir).	Böylece	bu	şairlerden	biri	
olan	Kratinos	“Kherionlar”ında	şunları	yazar:	—

“Bir keresinde kraliçe Ayartma’yı yatağına aldı yaşlı Kronos; 
Ve tüm tiranların en büyüğü oldu çocukları.
Tanrılar kafa-zorlayıcı adını verdiler ona.”3

Ve	yine	“Nemesis”inde:	—

“Gel Zeus, Efendisi konukların ve kafaların.”4

Ve	bir	ikinci	şair,	Telekleides,	politik	güçlüklerin	yarat-
tığı	büyük	şaşkınlık	içinde	Akropolis’te	oturmakta	olan	
Perik	les’ten	şöyle	söz	eder:	—

“Þimdi ezilir kendi başının yükü altında,
Ve on bir odasından dev kafasının,
Gönderir tüm kente gürültü patırtıyı.”5

Ve	bir	üçüncüsü,	Eupolis,	“Demeler”	başlığını	taşıyan	
kome	di	sinde,	Hades’ten	çıkıp	gelen	demagogların	her	
biri	hak	kında	yapılan	bir	dizi	soruşturmanın	ardından	
son	olarak	Perikles	çağrıldığında	haykırır:	—

“Aşağıdakilerin başlarını tek bir başta getirdin şimdi.”6

1Daha	doğrusu,	yeğeni.
2Bkz.	Herodotus,	vi.	131.
3Kock,	Com. Att. Frag.	i.	s.	86.
4Aynı	yer,	s.	49.
5S. 220.
6S. 280.
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IV. Perikles’in	müzik	öğretmeni,	yazarların	çoğunun	gö-
rüş	birliğinde	oldukları	gibi,	Damon	idi	(adında	ilk	sesli	
kısa	okun	ması	gerektiğini	söylerler).	Ama	Aristoteles’in1 
yaz	dık	larına	göre,	Pithokleides’ten	müziğin	tüm	yanla-
rında	eksik	siz	bir	eğitim	aldı.	Öyle	görünür	ki,	Damon	
dört	dörtlük	bir	sofistti	ve	halktan	gerçek	gücünü	ve	daha	
başka	konulardaki	yeteneklerini	gizleyebilmek	için	mü-
zik	adı	arkasına	sığınmış	ve	Perikles	ile,	o	politik	atletle,	
bu	görünüm	altında	ilişkiye	girerek	bu	tür	alıştırmalar-
da	onu	eğitimini	üstlenmişti.	Ama	Damon	liri	bir	perde	
olarak	kullanmada	pek	rahat	bıra	kıl	madı,	tehlikeli	bir	
düzenbaz	ve	tiranlık	gücünün	bir	yandaşı	olarak	ostrasizm 
yoluyla	on	yıl	süreyle	kentten	uzaklaştırıldı,	ve	komedi	şa-
irlerinin	alay	konusu	oldu.	Her	ne	olursa	olsun,	komedi	
şairi	Platon2	onu	sorgulayan	bir	karakteri	sunar:	—

“Öyleyse ilkin söyle bana lütfen, kimsin sen?
Dedikleri gibi, Perikles’e becerisini kazandıran Kheiron.”3

Perikles	Parmenides	gibi	bir	doğa	felsefecisi	olan	ve	
uslam	lama	yoluyla	hasımlarını	çürütme	ve	susturma	sa-
natında	be	cerisini	eksiksizlik	düzeyine	yükselten	Eleatik	
Zenon’un	da	bir	öğrencisiydi.	Flioslu	Timon	onu	şöyle	
betimler:	—

“Dili direnilmez bir güçle tartışabilirdi iki karşıt yolda da,
Sıyırırdı güçlü Zenon tüm şeylerden gerçekliği.”

Ama	Perikles	ile	en	sık	görüşen	ve	ona	tüm	dema-
gogların	çekiciliklerinden	daha	etkili	ve	tüm	popülerlik	
sanatlarından	daha	üstün	bir	kavrayış	büyüklüğü	kazan-
dıran	kişi	Klazo	menaeli	Anaxagoras	idi.	Onu	amaç	ve	
karakterde	en	soylu	yüksekliklere	ulaştıran	Anaxagoras,	
o	günün	insanları	tara	fından,	belki	de	doğanın	araştır-

1Daha	doğrusu,	Platon’un;	Alkibiades I.	118c.
2Kock,	Com. Att. Frag.	i.	s.	655.
3Kheiron:	Aralarında	Akhilles,	Aktaeon	ve	Jason	da	olmak	üzere	birçok	

Yunan	kahramanını	gençliklerinde	eğiten	bilge	ve	kibar	bir	kentauros.



PLUTARK14

masında	böyle	aşılması	ola	naksız	yüksekliklere	erişen	
kavrayış	gücüne	hayran	olduk	ları	için,	“Nous”	olarak	
adlandırılırdı.	Ya	da,	bunun	nedeni	evrenin	ilk	düzen-
lenişini	Þansa	olduğu	gibi	Zorunluğa	da	bırak	maması,	
ama	arı	ve	yalın	bir	Nousa	yüklemesiydi,	çünkü	bu	ilke	
başka	bakımlardan	bütünüyle	kaotik	bir	kütle	oluş	turan	
karışık	ve	bileşik	şeylerde	bir	ayrışma	ve	bileşme	etme	ni	
olarak	benzer	öğeleri	benzer	olanlarla	bir	düzen	içine	
ge	tiren	güçtü.

V. Perikles	bu	insan	için	aşırı	bir	saygı	ve	hayranlık	duy-
gusu	besledi.	Kendini	adım	adım	bu	yüksek	felsefe	ile	ve	
göklere	özgü	olduğu	söylenen	düşüncelerle	doldurarak,	
bundan	bü	tü		nüyle	doğal	olarak	yalnızca	amaç	yüksekliği	
kazan	mak	la	ve	sürü-diluzluğunun	dürüstlükten	yoksun	
bayağılığının	ve	aptallığının	çok	çok	ötelerine	ulaşan	bir	
dil	inceliği	geliş	tir	mekle	kalmadı,	ama	bunların	yanısıra	
hiçbir	zaman	bir	sırıtma	ya	gevşemeyen	öyle	bir	çehre	
dinginliği,	bir	duruş	yumuşaklığı	ve	bir	görünüş	yalınlığı	
kazandı	ki,	konuşurken	her	hangi	bir	heyecan	tarafından	
rahatsız	edilmesi	ola	nak	sızdı.	Bir	övüngenlik	havasından	
bütünüyle	uzak,	kararlı	ve	dengeli	bir	ses	tonuyla	ve	daha	
başka	benzer	birçok	özellikle,	dinleyicileri	üzerinde	hay-
ranlık	verici	bir	ilgi	ve	etki	yara	tırdı.	Her	ne	olursa	olsun,	
bir	keresinde	gecikmeye	gel	meyecek	bir	işini	görmek	
için	gittiği	Agorada	bütün	gün	boyun	ca	aşağı	tabakadan	
terbiyesiz	birinin	sövgüleri	ve	haka	retleri	ile	karşılaşın-
ca,	tüm	bunlara	dinginliğini	hiç	boz	ma	dan	kat	landı	ve	
tam	bir	sessizlik	içinde	işlerini	bitirdi.	Ve	akşam,	yakası-
nı	gün	boyu	bırakmamış	bu	ağzı	bozuk	ve	çenesi	dü	şük	
kişi	arkasında	olmak	üzere,	dinginliği	hiç	bozulmamış	
olarak	evine	döndü.	Kapıdan	içeri	girmek	üze	reyken,	
karanlık	bastığı	için	bir	hizmetçisinden	eline	bir	me	şale	
alarak	ada	ma	güvenlik	içinde	evine	geri	dönmede	eşlik	
etmesini	istedi.
Bununla	birlikte,	tiyatro	şairi	İon	Perikles’in	dostları	
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ara	sındaki	tavrının	biraz	gösterişçi	ve	küstahça	olduğunu,	
ve	yüksekten	bakan	tutumuna	başkalarını	pek	önemse-
meyen,	aslında	oldukça	küçümseyen	bir	havanın	karış-
tığını	yazar.	Öte	yandan,	Kimon’un	toplumsal	ilişkile-
rinde	gösterdiği	ra	hatlık	ve	esnekliği	ve	doğal	inceliği1 
över.	Ama	erdemin	de,	tıpkı	bir	dramatik	üçlüde	olduğu	
gibi,	belli	güldürücü	ek	len	ti	ler	kapsaması	gerektiği	dü-
şüncesinde	İon’u	gözardı	etme	li	yiz.	Zenon	kimileri	ona	
Perikles’in	ciddiyetinin	bir	şar	la	ta	nın	yapmacık	tutumu	
ve	yalnızca	ün	için	bir	susuzluk	oldu	ğu	nu	söylediğinde,	
onlara	gidip	bunu	kendilerinin	yap	ma	larını	söy	ledi.	Böy-
le	bir	soyluluk	görünüşünü	takınmanın	zaman	la	onlarda	
bilinçsizce	de	olsa	o	soylu	niteliklerin	bir	bilgisini	ve	sev-
gisini	oluşturacağını	düşünüyordu.

VI. Perikles’in	Anaxagoras	ile	yakınlığından	kazandığı	
üs	tün	lükler	yalnızca	bunlarla	kalmadı.	Öyle	görünür	ki,	
onun	eğitimi	yoluyla	bilgisiz	birinin	görüngüler	karşısın-
da	duy	duğu	hayretten	doğan	boşinancın	üzerine	yüksel-
tildi.	Böyle	boşinançlar	örneğin	üzerimizdeki	göklerde	
yer	alan	şeylerin	doğal	nedenleri	konusunda	bilgisiz	
olanları	ve	bunlara	tan	rısal	bir	gücün	karışmasını	bekle-
yenleri	etkiler.	Bu	kişilerin	bu	alandaki	deneyimsizlikle-
rinden	ötürü	kafaları	karışır.	Bu	na	karşı	doğa	felsefesinin	
öğretileri	böyle	bir	bilgisizlik	ve	deneyimsizliği	giderir,	
ve	ürkek	ve	yabanıl	boşinancın	yerine	iyi	bir	umudun	
eşliğinde	yatan	o	ussal	inancı	geçirir.
Bir	öyküye	göre,	bir	keresinde	Perikles’e	kendisinin	

bir	kır	çiftliğinden	tek	boynuzlu	bir	koç	kafası	getirildi.	
Lampon	adında	bir	bilici	boynuzun	alnın	ortasından	
nasıl	güçlü	ve	sapasağlam	çıktığını	görünce,	kentte	biri	
Thukidides’in	ve	öteki	Perikles’in	yandaşı	olan	iki	güçlü	
parti	varken,	ege	men	liğin	en	sonunda	tek	bir	adama	ait	
olacağını	bildirdi.	Dahası,	yazgı	bu	işareti	ya	da	belirtiyi	
kimin	toprağında	gösterdiyse,	egemen	o	kişi	olacaktı.	

1Bkz.	Kimon,	ix.



PLUTARK16

Bununla	birlikte,	Anaxagoras	kafa	tasını	ikiye	böldüre-
rek	orada	duranlara	beynin	doğal	yerini	doldurmadığını,	
ama	tıpkı	bir	yumurta	gibi,	bütün	boşlukta	boynuzun	
kökünün	başladığı	belirli	bir	noktaya	doğru	çekil	miş	
olduğunu	gösterdi.	O	gün,	öyküye	göre,	açıklamasıyla	
orada	bulunanların	alkışını	kazanan	Anaxagoras	oldu.	
Ama	bir	süre	sonra	Lampon	haklı	çıktı,	çünkü	Thukidi-
des	devrildi	ve	devletin	ve	hükümetin	tüm	sorunlarının	
denetimi	Perik	les’in	eline	bırakıldı.	
Ve	gene	de	benim	görüşümde	sorun	üzerine	ikisinin	

de,	hem	doğa	felsefecisinin	hem	de	bilicinin,	haklı	ol-
duklarını	söylemede	hiçbir	saçmalık	yoktur.	Biri	bu	ola-
yın	onu	üreten	nedenini,	öteki	ise	uğruna	tasarlanmış	
olduğu	ereği	doğru	olarak	saptadı.	Çünkü	yapılmış	ola-
nın,	hangi	yolda	ve	hangi	araçla	öyle	gelişmiş	olduğunun	
bir	açıklamasını	bulmak	ve	sunmak	birinin	işiyken,	hangi	
erekle	ve	hangi	amaçla	böyle	yapılmış	olduğunu	ve	ne	
anlama	geldiğini	önceden	söylemek	ötekinin	işiydi.	Ve	
herhangi	bir	görüngüde	nedenin	ortaya	çıkarılmasının	
anlamı	ortadan	kaldırdığını	ileri	sürenler	yal	nızca	tanrı-
sal	belirtileri	değil	ama	yapay	işaretleri	de	ortadan	kal-
dırdıklarını	gözden	kaçırırlar,	örneğin	zillerin	çalınışı,	
meşa	lelerle	haberleşme	dili,	ve	güneş	saatlerinin	göster-
ge	lerindeki	gölgeler	gibi.	Bunlardan	her	birinin	belli	
bir	nedeni	vardır,	ve	bu	neden	başka	birşeyin	anlamlı	
işaretini	üretir.	Bununla	birlikte,	belki	de	bu	sorun	başka	
bir	incelemeye	ko	nu	edilmelidir.

VII. Perikles	gençliğinde	halkın	karşısına	çıkma	konu-
sunda	aşırı	ölçüde	isteksiz	ve	kaygılıydı,	çünkü	görünüşü-
nün	tiran	Peisistratos	gibi	olduğu	düşünülüyordu.	Yaşları	
ileri	olan	lar	sesinin	tatlı,	dilinin	akıcı	ve	konuşmada	hızlı	
olduğunu	gör	dükleri	zaman,	andırım	karşısında	şaşkın-
lığa	düşüyorlardı.	Bundan	başka,	varsıl	olduğu,	soylu	bir	
aileden	geldiği	ve	büyük	nüfuzu	olan	kişilerle	dostluk	
ettiği	için,	bütün	bunların	tehlikeli	bir	insan	olarak	ost-
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rasizme,	kentten	sürülmesine	yol	açabileceğinden	korku-
yordu.	Böylece	ilk	olarak	politika	ile	hiç	ilgilenmemeye	
karar	vererek	kendini	askerlik	yaşamına	adadı	ve	orada	
yürekli	ve	girişken	biri	olduğunu	gösterdi.	Ama	Aristides	
öldüğü1	ve	Themistokles	sürgünde	olduğu2	için,	ve	bu	
arada	Kimon	çoğunlukla	seferlerinden	ötürü	Yu	na	nistan	
dışında	bulunduğu	için,	Perikles	işlerin	bu	durumu	kar-
şısında	kendini	halka	adamaya	karar	verdi.	Demokratik	
olmaktan	çok	uzak	olan	doğal	eğilimine	aykırı	olarak,	
azın	lığın	ve	varsılların	davası	yerine	çoğunluğun	ve	yok-
sulların	davasını	desteklemeyi	seçti.	Ama	öyle	görünür	
ki,	tiranlığı	hedefliyor	olma	gibi	bir	kuşkunun	altına	
düşebileceğinden	korkarak,	ve	Kimon’un	aristokratla-
ra	oldukça	duygudaş	ol	du		ğunu	ve	“İyiler	ve	Doğrular”	
partisi	tarafından	aşırı	sevil	diğini	görerek,	çoğunluğun	
etkin	yandaşlığını	kazanmak	için	işe	girişti.	Amacı	böy-
lelikle	hem	kendi	için	güvenlik	hem	de	Kimon’a	karşı	
güç	elde	etmekti.	
Yine	hiç	zaman	yitirmeden	yaşam	yolunda	ve	zama-

nını	kullanmada	değişiklikler	ve	yeni	düzenlemeler	
yaptı.	Kentin	tek	bir	caddesi	dışında	başka	caddelerde	
yürümekten	vaz	geçti.	Bu	cadde	onu	Agoraya	ve	konsey	
salonuna	götü	rü	yor	du.	Ziyafet	çağrılarına	yanıt	vermek-
ten	kaçınmaya	ve	tüm	böyle	dostça	ilişkileri	ve	görüşme	
isteklerini	geri	çevirmeye	başladı.	Böylece	devletin	ba-
şında	geçirdiği	o	uzun	dönem	boyunca,	yakın	akrabası	
Euriptolemus’un	evlilik	ziyafeti	dı	şın	da,	evinde	yemeğe	
gittiği	tek	bir	arkadaşı	bile	olmadı.	Euri	ptolemus’un	töre-
ninde	de	ancak	tanrılara	şarap	sunuları	yapılıncaya	dek3 
kaldı	ve	sonra	hemen	masadan	kalkarak	ora			dan	ayrıldı.	
Bu	tür	dostluk	toplantıları	küçümseyici	üstün	lük	havasını	
bozmaya	çok	yatkındır	ve	yakın	ilişkilerde	salt	görünüş	

1İÖ	486’dan	biraz	sonra.
2İÖ	472’den	sonra.
3Eş	deyişle,	 simpozyum	 için	 şarap	getirilinceye	 ve	 içkiler	 sunulmaya	

başlayıncaya	dek.
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uğruna	üstlenilen	ağırbaşlılık	havasını	sürdürmek	çok	
güçtür.	Buna	karşı,	gerçek	erdem	durumunda,	“en	çok	
görünen	en	güzel	görünür,”	ve	iyi	insanların	davranı-
şında	yabancıların	gözünde	hiçbirşey	onların	her	günkü	
yaşam	larının	bunu	paylaşanların	gözünde	olduğu	kadar	
hayranlık	verici	değildir.
Bununla	birlikte,	Perikles	herhangi	bir	sıradanlık	

duy	gusundan	ya	da	sürekli	birliktelikten	doğan	doy-
gunluktan	kaçınmak	için,	halkın	karşısına	yalnızca	ara-
lıklarla	çıkmaya,	her	soru	üzerine	konuşmamaya,	ne	de	
her	fırsatta	halka	ses	lenmeye	başladı.	Tersine,	kendini,	
Kritolaüs’un	sözlerine	uy	gun	olarak,	Salamis	teknesi	gibi	
yalnızca	ivedi	durumlar	için	sunar	oldu.	Politikasının	
daha	az	önemli	yanlarını	kendi	yö	ne		timi	altında	olan	
dostlarına	ya	da	başka	konuşmacılara	bırak		tı.	Bunlardan	
biri,	dediklerine	göre,	Areiopagos	Kon	se	yinin	gücünü	
kıran	Efialtes	idi.	Efialtes	halka,	Platon’un1	söz	leriyle,	
öylesine	sulandırılmamış	bir	özgürlük	yudumu	verdi	ki,	
bununla	tıpkı	yerinde	duramayan	bir	at	gibi	oldular,	ve	
komedi	şairinin	dediği	gibi:	—

“Bundan böyle dizginlere boyun eğecek dayançları kalmadı,
ve Euboea’yı kaparak adalara sıçradılar.”

VIII. Dahası,	tıpkı	bir	müzik	aleti	gibi,	kendi	yaşam	bi-
çimine	ve	görüşlerinin	değerine	en	iyi	ayarlanmış	bir	
söylem	biçemi	geliştirerek,	sık	sık	Anaxagoras’ın	ona	
sağladığı	tonlardan	yararlandı,	ve	konuşmalarını	doğa	
felsefesinin	boyası	ile	bir	bakıma	derinleştirdi.	Tanrısal	
Platon’un	dediği	gibi,2	“doğal	becerilerine	ek	olarak,	
düşünce	yüksekliğini	ve	uygula	ma	da	ki	eksiksiz	başarı-
sını”	doğa	biliminden	aldı	ve	öğrendiklerini	konuşma	
sanatına	uygulayarak	tüm	başka	konuşmacılardan	çok	
daha	üstün	olduğunu	gösterdi.	Takma	adının	ona	bu	

1Devlet,	viii,	562c.
2Fedrus,	s.	270a.
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ne	den	le	verildiğini	söylerler,	gerçi	başkaları	Olimpian 
adını	kenti	onlarla	süslediği	kamu	yapılarından	ya	ötü-
rü,	daha	baş	ka	ları	ise	bir	devlet	adamı	ve	general	olarak	
yeteneğinden	ötürü	aldığı	görüşünde	olsalar	da.	Ününü	
kişiliğinde	birçok	yüksek	niteliği	birleştirmiş	olmasına	
borçlu	olduğu	pekala	düşünülebilir.	Ama	günün	ona	
hem	içtenlikle	hem	de	şaka	yoluyla	pekçok	batıcı	sözü	
dokunduran	komedi	ozanlarının	dizeleri	bu	takma	adı	
özellikle	konuşma	biçiminden	aldığını	gösterir.	Dinleyi-
cilerine	söylev	verirken,	onun	“gök	gibi	gür	le	mesinden	
ve	şimşekler	yağdırmasından”	söz	eder	ve	“dilin	de	korku	
verici	bir	gök	gürültüsü	tuttuğunu”	söylerler.
Yine,	Melesias’ın	oğlu	Thukidides’e	ait	olan	ve	Perik-

les’	in	inandırıcılığına	dokunan	ama	bir	şaka	olarak	söy-
lenen	söz	ler	vardır.	Thukidides	soylu	ve	seçkin	yurttaş-
lardan	oluşan	“İyiler	ve	Doğrular”	partisine	aitti	ve	çok	
uzun	bir	dönem	boyunca	Perikles’in	büyük	politik	karşıtı	
oldu.	Lake	dae	mon	yalıların	kralı	olan	Arkhidamos	ona	
kendisinin	mi	yoksa	Pe	rik	les’in	mi	daha	iyi	bir	güreşçi	
olduğunu	sorduğunda,	şu	yanıtı	verdi:	“Güreşte	onu	ne	
zaman	yere	atsam,	düş	me	di	ğinde	direterek	beni	yener	
ve	durup	seyredenleri	düştüğünü	görmelerine	karşın	
kendisine	inandırır.”	
Bununla	birlikte,	işin	gerçeği	Perikles’in	tüm	bece	ri-

le	rine	karşın	neyi	ve	nasıl	konuşacağı	konusunda	çok	
dikkatli	olduğu	ve	böylece	ne	zaman	konuşmak	için	or-
taya	çıksa	tartışma	altındaki	soruna	uymayan	tek	bir	söz-
cüğün	bile	dik	katsizce	ağzından	kaçmaması	için	tanrılara	
dua	ettiğidir.	Ya	zılı	olarak	geriye	önerdiği	kimi	kararlar	
dışında	hiçbirşey	bırak	madı	ve	anımsamaya	değer	tüm	
sözleri	arasından	an	cak	birkaçı	saklanmıştır,	örneğin	
Aegina’nın	“bir	göz	çapa	ğı	gibi”	Pirelilerin	gözlerinden	
alınması	gerektiği,	ya	da,	bir	baş		ka	örnek	olarak,	“savaşı	
Peloponez’den	hızla	üzerlerine	inerken	gördüğünü”	söy-
lemesi	gibi.	Bir	deniz	seferinde1	onunla	birlikte	general	

1Samos’a	karþý,	İÖ 440-439. 
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olan	Sofokles	güzel	bir	genci	övünce,	ona	şöyle	der:	“Bir	
general	yalnızca	ellerini	değil,	ama	gözle	rini	de	temiz	
tutmalıdır,	Sofokles.”	Yine,	Stesimbrotos’un	söz	lerine	
göre,	Samos	Savaşında	ölenler	için	cenaze	söy	le	vinde	
onların	tıpkı	tanrılar	gibi	ölümsüz	olduklarını	bildirir:	
“Tanrıların	kendilerini,”	der,	“göremeyiz.	Ama	aldıkları	
onur	dan	ve	verdikleri	kutsamalardan	ölümsüz	oldukla-
rını	anlarız.	Ülkeleri	için	yaşamlarını	vermiş	olanlar	için	
de	bu	böyledir.”

IX. Thukidides	Perikles’in	egemenliğini	aristokratik	bir	
hü	kü	met	olarak	betimler:1	“Adda	demokrasi,	ama	ger-
çekte	en	büyük	yurttaş	tarafından	bir	hükümet.”	Başka	
birçokları	ise,	tersine,	sıradan	halkın	ilk	olarak	onun	
tarafından	kamu	top	rak	larının	paylaştırılması,	şenlikler	
için	para	yardımı	ve	gör	dükleri	kamu	hizmetleri	için	
ücret	bekleme	gibi	kötülüklere	yöneltildiğini	ve	yürek-
lendirildiğini,	bu	yolla	kötü	alış	kan	lıklar	kazandığını,	ve	
kendilerini	kendi	emekleriyle	geçin	diren	ağırbaşlı	ve	tu-
tumlu	insanların	onun	getirdiği	kamu	önlemleri	altında	
lüks,	savurganlık	ve	aşırılığa	düşkün	kişilere	döndüklerini	
söyler.	Öyleyse	ondaki	bu	değişimin	nedenlerini	ayrıntılı	
olarak	irdeleyelim.2

Söylendiği	gibi,	başlangıçta	kendini	Kimon’un	büyük	
yetkesinin	karşısına	çıkardığı	zaman,	bunu	halkın	onayını	
kazanmaya	çalışarak	göze	aldı.	Varsıllık	ve	mülkiyette	on-
dan	daha	aşağıdaydı.	Dahası,	böyle	üstünlükler	Kimon’a	
halka	yardım	etme	olanağı	veriyordu	ve	her	gün	şu	ya	da	
bu	yoksul	Atinalıyı	yemeğe	davet	etmeye,	yaşlılara	giysiler	
vermeye	başladı	ve	herkes	özgürce	dilediği	meyvayı	top-
layabilsin	diye	topraklarını	kuşatan	çit	ve	duvarları	yıkıp	
kaldırdı.	Perikles	bu	tür	popüler	sanatlarda	yenik	düşün-
ce,	kamu	varsıl	lık	la	rının	dağıtımına	başvurmak	zorunda	

1Perikles	üzerine	övgüde,	ii.	65,	9.
2Perikles’in	Thukidides	tarafýndan	betimlendiði	gibi	bir	demagogdan	

bir	öndere	bu	deðiþiminin	tartýþmasý	bölüm	xv’te	sürer.


