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ANTİK YUNAN RETORİĞİ’NİN ÇÖKÜŞ ZANLISI OLARAK 

HATİP DEMETRİOS 

 YAHUT  

ANTİK ZAMANLARIN SON GÜNAH KEÇİSİ 

Özet 

Şiddet kavranımının, yahut teriminin, yahut kelimesinin, yahut da “laneti”nin ilk 

insanın oğullarına kadar gittiğini söylemek meselenin önemini anlatmaya kafi 

gelmelidir. Şiddetin bir teşvik unsuru olarak kullanılması retorik ustası için hem 

bulunmaz bir nimettir, hem de geri patlaması kuvvetle muhtemel bir silahtır. 

İçerikte “intikam” almak yahut ezilen onurun/gururun telafisi vaadi yatıyorsa 

toplulukları (toplum olamamış kalabalıkları) galeyana getirmek hiç de zor değildir. 

Olağan dışılıkların düzenlenmesi, sorunların çözümlenmiş gibi gösterilmesi yahut 

en azından öfkenin yatışması için her zaman bir “günah keçisi”ne ihtiyaç vardır. 

Bu unsuru mimesis açısından ele alıp Antik Yunan retoriğinin çöküş zanlısı olarak 

görülen Demetrios’u değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Demetrios, Girard, Mimesis, Retorik, günah keçisi 

ORATOR DEMETRİOS, THE SUSPECT FOR THE COLLAPSE OF  

ANCİENT GREEK RHETORİC 

OR 

THE LAST SÜNDENBOCH OF ANCİENT RHETORİC 

Summary 

The concept of "violence", or term, or word is very important because it goes back 

to the son of first man. This is a blessing for rhetorical master that violence is valid 

as an element for the encouragement. It is probably also a weapon that can explode 

back. If the content promises a piece of revenge or the reperatur of destructive 
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glory, then aggression takes place simply for the community (the masses could not 

be society) The public always needs a "scapegoat" for regulation of exceptions to 

show that the problems have been erased or at least subside to the anger. We will 

try to analyze these elements in the perspective of mimesis. Then we try to explain 

why Demetrios is suspicious for the collapse of the ancient Greek rhetoric. 

Keywords: Demetrios, Girard, mimesis, rhetoric, scapegoating 

 

RENÉ GİRARD; ve TANRI ŞİDDETİ YARATTI 

Girard’ın mimesis teorisinin şiddet ve taklit arasında kurgulandığını söylersek hata etmiş 

olmayız.2 

Fransız edebiyat kuramcısı, din ve antropoloji üzerine filozof Rene Girard, mimesis 

kavramını psikolojik ve sosyolojik bir alanda oldukça kapsamlı bir şekilde kullanır. "Üçgen 

biçimli mimetik arzular"dan bahseder düşünür. A, B'ye arzu duyar, zira C zaten popülerdir/ 

arzulanmaktadır. Bu temel mimetik arzunun ortaya koyduğu üzere;  bir insan ya da bir nesne her 

şeyden evvel -eğer kişi hâlihazırda başkaları tarafından imrenilecek durumda ise- bir cazibe 

kazanır. Yani her arzu bir diğerine dayanmaktadır. Böylece "diğer"in farkına varırız ve bizim 

kendi arzularımız körüklenir. Girard nazarında bu mekanizma başından beri tüm kültürü 

etkilemiştir.3 Bu teori ile, edebi mimesis kavramının ötesinde kadar uzanır ve her şeyi kapsayan 

bir antropolojik kategori ile kavramı yeniden tasarlar. Girard bunu kıskançlık, haset ve şiddetin 

ortaya çıkışı ile açıklar. “Ne”, bize başkaları tarafından arzulanacak biçimde, cazibeli 

görünüyorsa, onun aracılığı ile rekabetçi nesne de imrenilecek bir suret kazanır. Bu sayede 

nefret ve savaşı önleyen bir çatışma ortaya çıkabilir. Bizde bir şeyler eksik olduğu yahut bir 

şeyler bizi engellediği için ilk etapta agresif değilizdir; biz kendi bölgemiz üzerinde 

(hayvanların kendi bölgesini belirmesine atfen) egemen olmak eğiliminde olduğumuz için ya da 

bilakis, diğer mimetik taklitlerin arzulanması terk edilemeyeceği için. Bir kenara yiyecek ve 

içecek gibi hayatî ihtiyaçları stoklayan adam gerçekten ne istediğini bilmiyordur. Onun ihtiyaç 

ve arzuları kültür tarafından şekillendirilmiştir ve diğerleri cazibe odaklarını elde tutmak için 

sahip olduklarına yani zamanın, modanın ya da bir ideolojinin ihtiyaç olarak idealize edilmesine 

bağlıdır. Böylesi ideallerin taklidi bizi imitasyoncu yapar. Bu anlamda sosyal mimesis, sürekli 

bir düşünce ve hareket (daha çok oyuncularınkine benzer) içinde oluşur; düşünce ve hareket 

diğerlerine imtisal eder. 

Şiddetin grup içinde eşit dağılımı insan topluluğunun hayatta kalmasını sağlar. 

Anlaşmazlığın temeli, birbiri ile temas halinde olan insanların taklidî davranışlarıdır. Bu 

davranışlar; rekabet, kıskançlık ve haset yaratır. Bu, hızla bulaşan bir hastalık gibi bünyeden 

bünyeye akseder. Artık modelin bir önemi kalmaz, süreç diğerlerinin taklidi ile devam eder.4 Bu 

bazen de dışarı yönelip cadı avı, toplu kıyım gibi bir ortak katil duygusunu yansıtır.5 

                                                 
2 Thomas, Konrad; René Girard: Ein anderes Verständnis von Gewalt, in Kultur: Theorien der Gegenwart, 

ed.Stephan Moebius, Dirk Quadflieg, VS- Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. 

3 Palaver, Wolfgang; René Girards mimetische Theorie. im Kontext kulturtheoretischer und gesellschaftspolitischer 

Fragen, LIT Verlag, Münster 2004. 

4 Bkz: Girard, René; Des choses cachées depuis la fondation du monde , Biblio Essais, 1983. 

5 Bkz: Girard, René; Günah Keçisi; Çev: Işık Ergüden, Kanat, 2005. 
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İnsanlardaki mimetik “arzu”yu batının kilometre taşı olan eserler üzerinde tatbiki onun 

bakışını önemli kılar. Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Dostoyevski, Flaubert ve Proust'u bu 

açıdan değerlendirir. Sonra Sophokles ve Euripides gibi dramacıları bu merceğin altına alır. Bu 

tasavvurun üçüncü aşaması, insanî kültürü kapsayan genel bir formülleme çabası üzerinedir. 

Sonra, İncil ve Tevrat'ın etkileme serüveninde teorisinin geçerliliğini sınar. Tabi bu başlık 

altında kurban ritüellerinin ve dinin antropolojisi üzerine yazdıkları çok sert eleştirilere maruz 

kalmıştır. Bir kısmına kendi kitabında cevap veriyor olsa da. 

Katolik korku onu diğer dinlere dokunmaktan alıkoyacak kadar çok etkiler. Neo-

paganizm hakkında ‘teolojik-kültürel mücadeleci ifadeler’ kullanır. Nietzsche'nin tesirini yanlış 

yorumlar.6 

MİMESİS VE ŞİDDET7 

Mimesis ilkin, bitkisel ve hayvansal “mimikri” şeklinde ve tehlikelerle dolu doğanın 

üstünlüğü karşısında ilk insanın ölü taklidi yapma hareketi formunda (ölüme hizalanma/ölüme 

yaklaşma) faydalı olmuştur. Ardından mimesis, bir beceri olarak sihir ile bağlantı göstermiştir; 

tabiata karşı mesafe ve davranış becerisi kazanmak için ve bir beceri olarak ‘taklit’ten doğal 

gereksinimleri yerine getirmesi beklenmektedir. Şimdi mimesis, hiyerarşiyi ve sosyal 

farklılaşmayı kaldırmak için bir zorunluluk olarak görünür. Bu zamana kadar insanlar arasındaki 

varlığı korunan, kriz durumlarındaki ritüeller ve yasaklar; düzenin çökmesine sebep olur. 

Mimetik süreçler, birçok durumda bulaşıcı bir şekilde birbirine benzeyen insanlar oluşturur. 

İnsanlar arası farklılaşmadaki bu kayıp, toplumsal şiddetin ortaya çıkması için bir neden olarak 

kabul edilir. Sadece bir günah keçisini kurban yapmak ve herkesin birine karşı farklılıklar 

üzerinden birleşmesi yoluyla, toplum doğasındaki şiddeti yatıştırmayı bırakır. İnsanlar 

arasındaki mimetik süreç, her şeyden önce toplumsal düzeni tehlikeye düşürecek bir şekle 

bürünebilir. Mimesisin "bulaşıcı karakteri" üzerine malumat sosyal şiddetin ortaya çıkması 

hakkındaki önemli bir teorinin kaynağıdır.8 Bir yandan mimesis, insanoğlunun acayip doğası 

mucibince erken yaşta öğrenmek kabiliyetini mümkün kılmaktadır. İnsan diğerlerini taklit 

ederek, kendini ve gösterdiklerini uygunlaştırır. Şu halde mevzuubahis olan ‘benimseme/adapte 

olma mimesisi’dir. Bunun yardımıyla, bir kültür bünyesinde gelişen tutumlar, beceriler ve 

davranışlar; nesilden nesile aktarılacak ve modifiye edilecektir. İnsanların mimetik becerileri, 

toplumun inşası ve bireysel esasların gelişimi içindir. Diğer taraftan insanlar arasında şiddetin 

ortaya çıkması için bir sebeptir. Zira ayarların ve davranış biçimlerinin mimetik adaptasyona 

tabi olması, taklit eden ve edilen arasında rekabet ve çekişme yaratabilir. Bu da şiddet menşeli 

davranışların çıkış noktası olacaktır. Çelişkili bir durum ortaya çıkar; taklit edende, taklit 

edilenin belli özelliklerinin kavramsallaşması aranır; her ikisindeki farklı ve eşsiz olma arzusu 

ile bağdaşmaz bu. Farklılık ve teklik isteği, mimesis tarafından meydana getirilen eşitlik ve 

çeşitlilik için bir tehdittir; bu toplumsal şiddet potansiyelini artırır. 

Büyük bir duygusal yoğunluk taşıyan davranışlar, özel bir ölçüde mimesis meydan 

okuması şeklinde zuhur eder; kahkahanın bulaşıcı karakteri, aşk ve şiddet en meşhurlarıdır. Eski 

                                                 
6 Bkz: Sloterdijk, Peter; Nachwort zu Girard’s Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz, München, 

2002. 

7 Bu konu Mimesis isimli kitabımızda daha detaylı biçimde ele alınmıştır: Duman, Mehmet Akif: Mimesis, Litera 

Kitap, İstanbul 2014.  

8Bkz: Girard, René; Der grundlegende Mord im Denken Nietzsches, İn: D.Kamper, Ch.Wulf, yay: Das Heilige, 

Seine Spur in der Moderne, Frankfurt am Main, 1987, s.255-274. 
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kültürlerde her şiddet hareketi devamen başka bir şiddet hareketi ile cevaplanmıştır. Daima bir 

“kısır döngü” içindedir şiddet; ölçüsü ve yoğunluğu sürekli artar. Böylece topluma uyum sık sık 

tehlikeye girer.  

Yasaklar, bir toplumu tehdit eden şeyleri elimine etmelidir. Rekabet ve rekabetten doğan 

çatışmalar belli olmaları ve toplumsal gelişimin istenen ölçüleri üzerine çıkmaması halinde 

serbesttirler. Dışlanan kesinlikle şiddet olacaktır. Taklidî bir davranış, yasaklarla sınırlıdır; amaç 

farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır ve toplumun iç düzeninin korunması için gereklidir bu. Bu 

toplum mensupları arasında çalışma ve işlev bölünmeleri ve hiyerarşik farklılıklar 

bulunmaktadır. Bunlar tam bir mimesis onayı ile “tehlikeye girebilecek bir bütünleşme 

fonksiyonu” var gibi, korunmalıdır. Toplum arasındaki dengeyi sabit tutmak ve kısıtlamalar 

yardımıyla mimesisin çözüm kudreti getirmesi beklenir. Bu nedenle, mimetik rekabet ve rekabet 

çatışmaları bir toplumda en çok aranan her nesneyi yalnızca sınırlı bir yolda kullanmaya 

müsaade eder. Bu toplumsal düzeni sarsan şiddet anlaşmazlıklarının ayan beyan ortada olması 

kesinlikle yasaktır. 

Birçok yasak süresince, mimetik rekabetin dışlanması vesilesiyle, şu hedef belirlenir: 

içindeki potansiyel öfkeyi baskı altında tutmak, çok sayıda ayin girişimi tasavvur etmek, apaçık 

mimetik krizi böylece kanalize etmek ki böylece toplumsal birlik tehlikelerden azade olacaktır. 

Mimetik rekabet kontrolü sağlayan yasakları ihlal ederse, toplum şiddet krizi tehlikesi ile karşı 

karşıya kalır. Ritüelin vazifesi, toplum için tehlike arz eden bir mimetik krizde toplumsal 

birlikteliği sağlamak için bir hareket hasıl etmektir. 

Toplumun  tehlikeli biçimde dağılması olarak ritüeller, mimetiği göz önünde tutar ve bu 

sayede adaptasyon arzusu ve bir arada kalma gücünü artırmak sureti ile krize yönelik tehditleri 

savuşturur. Yasaklamalar, mimetik krizlerin ortaya çıkmasını önlemek için tasarlanmış olsa da 

ritüeller şuna hizmet etmektedir; kurucu toplumun bütünleştirici hareketlerini yinelemek ve 

böylece sorunu aşmak. Ritüellerin tekrarı, bütünleştirici güçleri güncellemekte ve rekabetin 

bünyesinde saklı olan öfkenin üstesinden gelmektedir. Bu suretle ritüeller bir arada yapılır; 

toplum kısmen “mimetik süreç” mevzusunda mutabakat gücüne sahiptir. Ritüeller ve yasaklar, 

mimesis sayesinde yenilenebilir şiddetten sakınmalıdır; yahut bunun üstesinden gelinmesine 

yardımcı olmalıdır. 

İçinde şiddet hareketleri vuku bulan mimetik krizlerde, bunun sınırlanması artık başarı 

için tehdit değildir. Bir günah keçisi ritüele kurban olarak gelebilir; bunun yardımıyla başarılı 

olunabilir, kriz çözülebilir.9 Bu durumlarda potansiyel bir kurban ortaklaşa seçilir; bir günah 

keçisi olarak belirlenir ve birlikte kurban edilir. Toplumun birleşmesinde bir ‘rakip benzetme’ 

geliştirilir; yani düşman olarak ilan edilen kurbana karşı bir ittifak. Genellikle oy birliği 

neticesinde biri seçilir; bu kendini savunamaz ve onun ölümü, ardı sıra devamen şiddet hareketi 

çekmez. Gerçi kurban etmek de başlı başına bir şiddet eylemidir; fakat beklenilen bunu öfke 

davranışının mimetik dairesinde sonuçlandırmaktır. Çünkü sık sık belli bir kurbanın rastgele 

seçilmesi prensibine karşı birlikte dayanışma buna karşıdır ve başka bir imkan daha vardır; bu 

davranış sayesinde kendi iç öfkesinden kurtulmak. 

Sonunda kriz, bu dönüşüm/ters çevrilme mekanizması sayesinde sona ulaşır. Kurban, 

toplumun içinde meskun olan öfkenin sorumlusu yapılır, öyle olmasa bile, bir güç tarafından 

                                                 
9 Bkz: Girard, René ; Das Ende der Gewalt. Analyse des Menschheitsverhängnisses. Freiburg im Breisgau, Herder 

Verlag ,2009. 
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kendisine atfedilmiştir bu; böylece toplum kendi şahsi şiddet potansiyelinden kurtulunur. Öte 

yandan kurban uzlaşma gücüyle ödüllendirilir; bu kurbanın ölümünden sonra toplum tarafından 

yaşanır. Her iki durumda da mevzuubahis olan atıflar ve transferlerdir; kurbanın beklenen 

neticeleri hasıl edip etmeyeceğinden emin olunmalıdır. Sakinliğe, huzura geri dönüş; kurbanın 

mimetik krizden sorumlu olduğuna bir delil olarak gösterilebilir. Bu kanaat elbette bir 

yanılsamadır. Mağdurun saldırganlığı karşısında acı çeken, ezilen toplum değildir; bilakis bu 

toplumun şiddeti altında cereyan eder. Ancak, bu ters mekanizma işlesin diye; her iki transferin 

de kurban üzerinde  böyle görünmemesine müsaade edilir. Aksi taktirde kurbanın kendi 

mutabakat ve özgürlük getirici gücünü kaybetme riski vardır. Belki de bir toplumda sıklıkla 

rastlanan cinayetler, bu kurban edişte kurbana vekalet edenin de etrafında cereyan eder. Bu, 

arkadaş tarafından canlandırılan yorumlama; insan kurbanı taktim eder. Zira "kendiliğinden 

gelişen ilk cinayet toplumu gerçek anlamda bir araya getirir ve gerçek bir mimetik krize son 

verir." (Girard) Çünkü kurban ayini girişimi, yaklaşan bir krizi durdurur. Fakat bu mevcut 

durumda kendi isteği ile üretilmez; bilakis önceki bir toplu cinayetin tekrarıdır. Birçok mit, bu 

hipotez anılara göredir: Toplumun taklidi işlemesine, kültür yaratan kurucu cinayetlere ve 

bununla bağlantılı dehşetin kaynağı olarak şiddete göredir. 

Mimetik rekabet nedeniyle, sık sık "vekil/dublör" kurban edilir. Bu farkı tehdit eder ve 

bunun için mimetik rekabet içinde sıkışıp kalan şiddetin ölüm vesilesiyle uzlaşı getirmesi 

uygundur. Romulus ve Remus10, Kain ve Abel (Habil ve Kabil11)  buna delildir; onlarda bir 

                                                 
10 Roma Mitolojisi'ne göre (İ.Ö) 753 yılında Roma'nın kurucusu sayılan kardeşlerdir. Efsaneye göre savaş tanrısı 

Mars ile rahibe Silvia'nın çocuklarıdır. Romulus ifadesine ilkin "Rhomylos" biçiminde ve Aeneas'ın oğlu 

zikredilirken rastlarız. Plutarkhos'a (orta dönem Platoncularından/ 45-125, Shakespeare ve Montaigne'in fikir 

babalarındandır diyebiliriz) göre, "Romulus " mitosundan yazılı olarak ilk defa Peparethos'un Diokles'inde (Diocles 

of Peparethus) istifade edilmiştir. Onun anlatısı ve bir de Halikarnaslı Dionysius temel kaynaklardır.  Romulus ve 

Remus şehrin kuruluşu sırasındaki anlaşmazlığı bertaraf etmek için tanrısal bir işaret aramayı içeren kartal uçuşu 

kehanetine (Auspicium) müracaat etmeye karar verirler. Kim şehrin efendisi olacak? Kim ismini verecek şehre? Bu 

deneme sonucunda anlaşmazlık büyümeden çözüme varmayı amaçlarlar. Her biri başka bir tepeden gelecek kartalları 

gözlemeye başlarlar. Sonucu kabul edeceklerini ikisi de onaylar. Remus 6, Romulus 12 kartal görür. Hemen kutsal 

bir karık çeker, şehrin sınırını kabaca belirler ve hendek ve duvarları inşaaya başlayacaktır. Kaybeden Remus onunla 

alay etmeye başlar, sınırı yok sayarak ötesine atlar. Şehir duvarı için belirlenen çizginin kutsal bir değeri vardır, 

Rumus bunu ihlal eder. Bu hak ve hukukun ihlalidir. Çok öfkelenen Romulus şu sözlerle kardeşinin üstüne atılır ve 

onu öldürür: "Duvarımın üstünden atlayana herhangi bir tahammülümün olması ne mümkündür!" 

Titus Livius'a göre Roma 21 Nisan 753'te kurulur. Kardeşinin ölümünden sonra Romulus (onun kanının aktığı 

olukların etrafını çevrelediği) şehre hakim olur.  

Bkz: Cornell, Tim: The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000–264 

BC) (The Routledge History of the Ancient World), Routledge, 1995, ayrıca bkz: Binder, Gerhard; Die Aussetzung 

des Königskindes Kyros und Romulus, in: Merkelbach, Reinhold (yay.), Beiträge zur klassichen Philologie- Heft 10, 

Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1964. 

11 Kabil, Adem ve Havva’nın büyük; Habil ise küçük oğludur. Tevratta anlatıldığına göre, Habil çoban, Kayin ise 

çiftçidir. Rab’e adak vermek iktiza ettiği zaman, Kayin toprağından ürünler; Habil de sürüsünden yeni doğan birkaç 

hayvanı (özellikle de yağlarını) getirir. Rab, Habil’in sunusunu kabul ederken, Kayin’inkini reddeder. Kabil/Kayin 

buna çok kızar ve kıskançlık duygusu ile kardeşini katleder. Bu olay Yaratılış 4’te geçer. Aynı bölümün 23.ayetinde 

ailesine şöyle seslenir Kayin: Beni yaraladığı için, bir adamı öldürdüm; beni hırpaladığı için, bir genci öldürdüm.  

İşte Romuslus olayı ile aradaki fark öldürmenin tam da “sebebi”dir.  

İncil’de ölüm sebebi olarak Habil’in inancını (imanını) yansıtan bir adak sunmasına (İbraniler, 11:4) karşın, Kabil 

onda var olan eksiklikleri ve kötülüğü yansıtır sundukları (genel anlamda da davranışları)  ile (1.Yuhanna, 3:12). 

İbn-i İshak menşeili bir hadiste (sahihliği tartışmalı) ve Tevrat’ın bazı Aramice çevirilerinde mevzunun başka olduğu 

vurgulanır. Neslin devamı için Habil ve Kabil birbirlerinin ikiz kız kardeşleri ile evlenmelidirler. Kabil’in kız kardeşi 

Habil’inkinden çok daha güzel olduğu için değişmeyi kabul etmez.  

Kuran-ı Kerim’de olay Maide 27-31’de zikredilir. İsimleri anılmaz ama Adem’in iki oğlu diye başlar anlatım. Allah’a 

kendilerini yaklaştıracak kurbanlar sunarlar, fakat Kabil’inki reddedilir (halis niyet taşımadığı için). Kabil, 
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vekil ölmek zorundadır. Bu ölüm bir nevi başlangıçtaki kurucu cinayettir; ki her toplumca 

yorumlanabilir. Roma'nın kuruluşu sırasında Remus'un Romulus'u proveke etmekten dolayı 

öldürülmesi haklı görünmekte; Kabil'in Habil'i öldürmesi daha en başta bir suç olarak dikkat 

çekmektedir. Bu arada Yahudi-Hristiyan tarihinin karakteristiği anlaşılır olsun diye, ayin ve 

mitlerin birçok kültürde farklılık gösterdiğini belirtelim. Hikaye mağdur üzerine odaklanır; fakat 

galip olanın vaziyeti anlatılmaz.  

Mimesis toplumun teşekkülünde ve yıkılmasında en mühim tesire sahiptir. Mimetik 

süreç, toplumsal hiyerarşiye ve düzene nüfuz eder ve sosyal yapıların oluşumunda tesiri vardır. 

Ama kararsızdır da, düzeni imar ettiği gibi tehdit de eder; tahribata da yol açar. Bir yandan 

kanalize edilebilir ve telafisi mümkündür; diğer taraftan tehdit edici, vahşet uyandırıcı ve 

kontrol edilemez olabilir.12 

SON GÜNAH KEÇİSİ13 

                                                                                                                                               
kıskançlıkla kardeşini ölümle tehdit ederken o karşılık vermeyeceğini söyler. Burada dikkat çekici olan bazı Tevrat 

alimlerinin yorumları ile taban tabana çelişen bir detay. Tevrat’ın muhtelif yorumlarında Habil’in daha kuvvetli 

olduğu için boğuşmadan galip geldiği, kardeşini affettiği; ama Kabil’in bir fırsatını bulup hile ile onu öldürdüğü 

anlatılır. Habil ağabeyine karşılık vermemeye niyetlidir, Allah’tan korkmaktadır çünkü. Maide Suresi 29.ayet gayet 

açık: 

“Dilerim kendi suçunla birlikte benimkini de yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.” 

Bu teslimiyet Kabil’in niyetini körükler, onu öldürür ve hüsrana uğrar. Mesele daha ziyade şahsidir (kin, öç), bir 

hukukun yahut bir kuralın ihlali ancak arka planlarda aranabilir.  

Bkz: Yetik, Zübeyir; Kabil/ İlk Kan, İlk Cinayet, İlk Katil, Pınar, 2012. Ayrıca bkz: Byron, George Gordon; Kain: 

Ein Mysterium, Europaeische Literatur, 2012. (ilk baskı 1821) 

12 Bkz: Moscovici, Serge; Das Zeitalter der Massen. Fischer, 1987. Ve ayrıca bkz: Canetti, Elias; Masse und Macht, 

Fischer, 2011. 

Die Blendung (Körleşme) romanıyla genç yaşta bilinir olan Canetti sürekli kafasını kurcalayan ve “zamanımız 

idrakine vakıf olmak için iki anahtar kavram” diye nitelediği “kitle” ve “iktidar”ı müşahhas bir şekilde Hitler’in 

iktidara gelişi ile görür.  Hitler sahip olduğu iktidar ile üzerinde tahakküm kurduğu kitlenin büyüklüğünden dolayı bu 

kadar pervasızdır. Ekonomik memnuniyet, enflasyon sebebi iledir onun yahudi düşmanlığı. 

“İnsan hayatı tuhaf yasaları takip etmekle geçer. Hatta çocukken ebeveynlerden emir almakla başlar bu. Mesuliyetleri 

ve vazifesi ile mutlu olmaya çalışan insan, toplumda emirlerin zorlayıcı mekanizmasının ve yasaların gaddarlığının 

tesiri altındadır. Birlikte yaşamak adına kitle yasalara uymayı kabul eder, ama tarih bu kitlenin körü körüne bir 

diktatörü yahut ideolojiyi takip ettiğine defalarca şahit olmuştur. Fakat kitle kendi iç dinamiğini geliştirip kralın yahut 

diktatörün sultasını yerle bir edecek kuvveti oluşturabilir. Dizleri üstüne çökertilenler bir anda devrimci olabilir, 

köleler bir anda sömürgeci efendilerine karşı gelebilir, renkli beyaza, işçi işverene....” 

13 Günah keçisi/ Scapegoat/ αποδιοπομπαίος τράγος/ caper emissarius/Sündenbock: Kavram İncil kökenlidir. (Lev 

16,5/10): Harun boğayı kendisi için kurban edecektir. Ona verilen iki keçiden kura ile seçtiği birini Rabb için diğerini 

Azazil için kurban edecektir. Azazil'e düşen de halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak geri Rabb'e 

sunulacaktır. Bu keçi çöle salınıp Azazil'e gönderilecektir. Yahudilikte daha tafsilatlıdır kurban ritüeli. Aslında 

burada hayvanın keçi olması zorunlu değildir. Önce sığır yahut davar olarak nitelenir hayvan. Temel şart erkek 

olmasıdır. Sığır değil de davar (yani koyun veye keçi) sunulacaksa temel şart yine erkek olmasıdır. (1/10) Sonra alan 

genişletilir ve "kuş" da sunulabileceği belirtilir. Bu da kumru yahut güvercin olmalıdır. Bunlar yakmalık sunulardır. 

Temel maksat kokusunun Rabb'i hoşnut etmesidir. Mühim olan kısma geçmeden tekrar edelim; yakmalık sunu erkek 

olmalıdır; esenlik sunusu dişi yahut erkek olabilir. (3-1) Oysa günah sunusu için kurban edilecek keçi “dişi” 

olmalıdır. (4/28; 5/6) Kurban mutlaka yerinde kesilmelidir; yoksa kabul olmaz (17/5) Diğer kısımlarda da belirtildiği 

üzere hayvan kusursuz olmalıdır. (22/19) Bir yaşında dişi keçi, olarak tarif edilir bir yerde kurban (Çölde Sayım 

15/27) Sığır, koyun ve keçinin ilk doğanı kurban olarak seçilir. (Çölde Sayım 18/17) Görüldüğü gibi kurbanlardan 

biri Azazil'e sunulmaktadır. Azazil'in etimolojisi hakkında farklı teoriler olmakla birlikte İncil'de isminin geçtiği tek 

yerdir. İncil sonrası (Qumran ve 1. Henoch) zamanlarında Şeytan'ın bir müttefiki olarak dünyayı karıştırmaya çalışan 

ve cezalandırılması gereken bir mahluk olarak algılanır. Yahut Adem'e secde etmeyi reddettikten sonra Şeytan adı ile 

lanetlenmiştir. Aslında bu düalistik bir Tanrı anlayışının sembolüdür. Bu şekil bir canlandırma ile (animismus) zarar 

vermesi muhtemel ruhlar tatmin edilmiş olmaktadır. Daha sonraları bu hayvanın şeytanın bir sembolü olması ise 

apayrı bir inceleme konusu olmakla birlikte kökeni bu ritüeldir. 
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(MÖ 350- MÖ 280) Theophrastos’un öğrencisidir Demetrios.14   Bir halk konuşmacısı olarak 

tam on yıl yönetmiştir şehri. 360 adet tunçtan heykel (sütun üstüne) yapılır şerefine. Bu 

figürlerin çoğu at üstünde yahut iki atın çektiği araba üzerindedir; ki bunların üretimi/yapımı 

300 günü bulmaz. Yazdıkları ve tesiri ile yüksek bir eğitim ve engin bir tecrübe sahibi olduğunu 

gösterir. Tyndaris’teki okulun idarecisidir; ki Verres tarafından çalınan Mercurius (Merkür) 

heykelinin dikildiği yerdir burası.15 

Tarihi kişiliği hakkında elde oldukça sağlam kaynaklar vardır.16 344’te doğar, Peripatos’a girişi 

Aristoteles’in ölümünden az bir süre öncedir. 317’den 307’ye kadar şehir epistates’i olarak 

Atina’nın tüm servetini yönetmiş; Kassander’in en güvenilir adamlarından olmuştur. Çok tesirli 

bir propaganda cümlesi olduğu şüphe götürmeyen “Helenlilere /Yunanlı’lara özgürlük!” ibaresi 

kendi yönetimi adına ağzından çıkınca adaşı Demetrios Poliorketes tarafından köle olarak 

satılır. Önce Theben (Thessalien)’e ve epeyi bir vakitten sonra/ Alexandria’dan sonra 

Ptolemaios Lagu’nun danışmanlığını yaptığı yere gider. 297’den itibaren burada kütüphaneci 

olarak tesiri görülür. Ptolemaios’u takiben (istemeden tabii) yerleşim yerini kaybeder; o 

sıralarda bir kazada yahut Ptolemaios’un işlerini yaptığı esnada yılan zehirlenmesi sonucu 

ölür.17 

Zamanının tüm peripatetikerleri onun ardından gitmiştir. Bir kısmı tarihî, bir kısmı politik 

içeriğe sahiptir çalışmalarının.18 Kısmen şairlik yönü, kısmen de belagat ustalığı; halk hatipliği 

ve elçi olarak yaptığı konuşmalar ağır basar. Bunun yanında Äsopischer (Ezop) fablleri 

koleksiyonu ve başka türlü çalışmaları da vardır. Dementrios’un 45 eserini sıralar Laertius. 

Bunlardan bizi en çok ilgilendiren “περί ερμηνείας”tir.19 

Gorgias'tan Anaximenes'e, Sokrates'ten Aristoteles'e kadar sofistik meydan okuma ile filozofik 

reaksiyonun "antagonizması" İÖ 430'dan, İÖ 330’a kadar aşağı yukarı bir asır sürer. Bu, Yunan 

eğitim tarihinin itici gücü olur. Ve sonra doğanlar büyük mücadeleleri kazanmak, yeni şeyler 

                                                 
14 Diogenes Laertios, Leben und Meinungen Berühmter Philosophen, Üb. Otto Apelt, Felix Meiner, Leipzig 1921, V, 

75-86 

Ax, 284. (Aynı yazı: in Senatus Populusque Romanus, (hrsg) Karl Joachim Hölkeskamp, Franz Steiner, Stuttgart 

2004, s.150.) 

Bosworth: "Demetrius of Phalerum", The Oxford Classical Dictionar, 3rd ed., Oxford, 2003, s. 448. 

Fortenbaugh, W. W. & Schütrumpf, Eckart: Demetrius of Phalerum: Text Translation and Discussion. Transaction 

Publishers, New Brunswick and London, 1999, 464 s. 

15 Cicero, Divinatio in Q. Caecilium 2, 96. 

Cicero: Divinatio in Q. Caecilium und IV. Buch der zweiten Rede gegen Verres, haz. Dr. Konrad Rossberg, Münster 

1899, s.105. 

16 Bayer, E.: Demetrios Phalereus der Athener; die Politik des D. Und deren Prinzipien hat jetzt eingehend H.-J. 

Gehrke untersucht (Chiron 8, 1978) 

17 Heldmann, Konrad: Zetemata, Monographien zur Klassischen Altertumswissenschaft, Heft 77, Antike Theorien 

über Entwicklung und Verfall der Redekunst, C.H.Beck, München 1982, s.98-99. 

18 Laertios: V, 80. Yani sonrakiler retoriği hafife almazlar: Blass, Friedrich: Die griechische Beredsamkeit in dem 

Zeitraum von Alexander bis auf Augustus, Berlin 1865 (reprint Hildesheim/New York 1977), s.83 

19 Laertios, V, 81. Eserin Demetrios’ aidiyeti konusundaki şüpheler için bkz: 

Dührsen, Niels Christian: Wer war den Verfasser des Rhetorischen Lehrbuchs “Über den Stil”?, Rheinisches 

Museum für Philologie, 148. Bd., H.3/4, 2005, ss.242-271. 

Pdf: http://www.rhm.uni-koeln.de/148/Duehrsen.pdf  Erişim: 02.10.2013. 
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söylemek için yeterli miktarda belgeye (Örnek konuşmalar, manifestolar ve retorik el kitapları) 

sahiptirler.20 

Aristoteles retoriğine göre, bu minvaldeki yazıların en genci, resmi temelden değiştirir. 

Şüphesiz Aristoteles kendi “Retorik”i ile sonraki peripatetikerleri ve stoacıları retorik üzerine 

yazmak hususunda etkilemiştir.21 Helenistik asır için, Aristoteles zamanından Latin 

kaynaklarının kullanımına kadar (M.S. yaklaşık 90) geleneğin tümüyle aktarımında eksiklik 

vardır. Bu periyotta Phaleron'lu Demetrios (Demetrios von Phaleron ) ismi altında dolaşan 

"Üslup Üzerine" (περί ερμηνείας/ Über den Stil) tezi bir istisna teşkil eder.  

 

ANTİK YUNAN RETORİĞİNİN ÇÖKÜŞÜ 

Büyük Alexander’in ölümünden sonra başlatır çöküşü Dionys von Halikarnass (Dionysius of 

Halicarnassus); Augustinus zamanına kadar sürdürür. Bu genel çerçeve yetmeyip de 

derinlemesine tam olarak kiminle bu sürecin başladığı irdelendiğinde karşımıza Demetrios 

çıkar.22 Tabi onu bu çöküşten sorunlu tutmak, yahut onu bu dönüm noktasında köşeye iliştirmek 

düşünüldüğü kadar basit olmayacaktır. 

Aslında retorik sistem oldukça kuvvetli bir gelişim gösterir; muhtemelen MS.2 asırda bir yapı 

kazanır. Bu dilimde geç dönem Roma Cumhuriyeti'nin (demokrat Roma) ve İmparatorluk 

Dönemi'nin doktrinleri korunur. Sonraki dönemdeki gelenek kaybı için derinlemesine 

incelenmiş bir sebep göstermekten ziyade genel eğilim Demetrios’un müsebbip tutmak 

yönündedir. Dementrios’u düşüşün (retoriğin çöküşünün) sorumlusu olarak gören/gösteren 

Wilamowitz’in gerekçesi onun antidemokrasiye koşulsuz sempati uyandırma tavrıdır.23 Eğer 

Demetrios çok mühim bir retorikçi idi ise neden Caecilius ve Atinalı’lar onu en büyük on 

arasında saymaz da dışarıda bırakır? Cicero da onun eleştirilerinden, konuşmalarında bu 

görülmese de yönetimi esnasında demokratların her hamlesine engel olmuştur.24 

Eduard Norden sanatlı nesir (Kunstprosa) üzerine yazdığı hacimli kitabında daha mantıklı bir 

şekilde suçlamayı yahut değerlendirmeyi politik durum ile bağlantılı olarak ele alır. Atina 

belagatinin geriye gidişindeki sebep daha ziyade25 eğitim kaynaklı ele alındığında bu gidişatın 

temsilcisi olarak Demetrios çıkar karşımıza.26 Oysa en az diğer paripatetikerler yahut hocası 

Theophrastos kadar yazarlık kabiliyeti vardır. Onun kuvvetli tarafı zarif ve süslü bir üslupla 

konuşmasıdır ki bunun zamanın kabul gören kullanımı dışında olduğunu söylemek mümkün 

                                                 
20 Fuhrmann, M.: Die Antike Rhetorik, s.40-41 

21 Quintilianus III, 1, 15. 

22 Bkz: Wehrli, Fritz: Die Schule des Aristoteles, Texte und Kommentar, Basel, Benno Schwabe & Co. Heft I: 

Dikaiarchos, 1944, 80 s. 

23 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Aristoteles und Athen, Cambridge University Press, Berlin 1893 (digitally 

printed version 2010), s.362. 

Pdf: https://archive.org/stream/aristotelesundat02wilauoft#page/n5/mode/2up   Erişim: 28.10.2013. 

24 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff:  Klagen über den Verfall der Beredsamkeit, 3. Beilage, in: Der Glaube der 

Hellenen, Bd. II, Berlin 1932, s.545-8. 

25 Cicero, Brutus 37. 

26 Norden, Eduard: Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, Bd. I, Leipzig 

und Berlin 1909,  s.126-152 (burada 127) Kitapta “Yunan Retoriği’nin Dejenerasyonu” (Die Entartung der 

griechischen Prosa) başlığı altında verilir Demetrios. 
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değildir. Ama mevzuubahis halka yayılan belagat ilmi olunca (öffentliche Beredsamkeit), o 

zaman bir düşüş ve tıkanma olduğu görülecektir.27  

Kesin olan Demetrios’un 10 yıllık yönetiminin “monarşik” bir rejim karakteri gösterdiğidir. 

Düşmanlarının abartmalarına mahal verecek sebeplerden olmak üzere tiranlık zamanlarını 

andıran bir savurganlıktan bahsedilir. Büyük bir malikanesi olduğu bilinir.28 Ekonomik bolluk 

hayret verici derecededir; devlet binalarının görkemi Perikles zamanına ulaşır. İkinci ana 

suçlama (ki çok büyük oranda gerçektir) Makedonya sempatizanlığı yaptığı yönündedir. 

Tiranvari keyfi hareketler yahut alenî ve sınırsız kin değildir aslında Demetrios’un karalanma 

sebebi. Zamanı retorik için bir açılım imkanına sahiptir. Bu kökenden gelen ve bu geleneğe vefa 

göstermesi gereken birinin sırt dönüşü onun asıl müsebbip tutulma sebebidir.29 Ona duyulan 

politik öfkenin edebî kritiğe yansıması (rakiplerin yahut düşmanların yapması normal bir durum 

olarak) garip değildir.  

Bu zaman, nerede ise bir communis opinio (üzerinde uzlaşılan ortak görüş) gibi modern 

araştırmacılar tarafından Yunan hatta Roma retoriğindeki düşüş noktası olarak tarihlenir.30 

Genel kanaat onun düşüşün ve özgürlük kaybının sebebi olarak göstermektir.31 Atina 

belagatinin düşüşü yahut asla eski haline gelemeyecek oluşunun fark edilmesi Girard‘ın32 uzun 

uzun açıkladığı gibi faturanın birine çıkarılması ile yatışan bir kriz halini alır. Günah keçisi 

(haklılığı kısmen su götürmez şekilde) Demetrios’tur. İlk kesin değerlendirmelerin (Cicero: 

Brutus 37) uzantısı olarak eğitim sistemine dönüş de farklı bir hedefi göstermez.33 

Dionys von Halikarnass’ın görüşü genel anlamda kabul görür. Bu görüşte eksik olan hiç 

şüphesiz politik tarihlendirme yahut eşleştirmedir. Atina’da demokrasinin yaşadığı kırılmanın 

belagat ilminin düşüşüne sebep olduğunu savunuyordu Wilamowitz. Atinanın politik vaziyeti 

öyle bir halde idi ki bir eleştirmenin barınma imkanı olmaması düşüşten şikayeti de imkansız 

kılmaktadır. Hatiplerin başka işlerle meşgul olması başka bir sebeptir.34 Demetrios’un karakteri 

ve yaşam tarzı kendi zamanı gibi zayıftır/cansızdır. (/weichlich)35 Diels, onun üslubunu 

“parfümierte Reden” olarak nitelendirir. Aslında hafiflik ve tesirin güzel olması ama kalıcı 

olmaması adına iyi bir teşbih bu. Okulunun hatırı sayılır bir büyüklüğü ve öğrenci kapasitesi 

                                                 
27 Blass, Friedrich: Die griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander bis auf Augustus, Berlin 

1865(reprint Hildesheim/New York 1977), s.16 (Cicero: Brutus 38, Hic primus inflexit orationem; Quintilianus: X, 1 

,80: is primus inclinasse eloquentiam dicitur.)  

 
28 Wehrli: s.53, zu Fr.35-40/ Fr.34. 

29 Heldmann, Konrad: agm, s.103. 

30 Bkz: Kroll, Wilhelm: “Rhetorik”, İn: Pauly-Wissowa, Real-Encyklopaedie der klassichen Altertumwissenschaft, 

Supplementband 7, Stuttgart 1940, s.1039-1138 (burada 1120) (Yunanlı’ların fikri/ die Meinung der Griechen) 

D’Alton, John F.: Roman Literary Theory and Criticism, A Study in Tendencies, Russell & Russell, New York 1962, 

s.209 (Cicero’nun fikri/ die Meinung Cieros) 

31 Atkins, John W.: Literary Criticism in Antiquity, A Sketch of Its Development II, Cambridge 1934, s.162 

32 Girard, René: Le Bouc émissaire. 1982/ Der Sündenbock. Benziger, Zürich 1988. 

33 “fictas ad imitationem fori consiliorumque materias apud Graecos dicere circa Demetrium Phalereum institutum 

fere constat” Quintilianus: II 4, 41. 

34 Wilamowitz: Klagen üder den Verfall, s.545. 

35 Norden, 127; (buradan aktarır: Heyne, G.: De genio saeeuli Ptolemaeorum) 
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vardır Demetrios’un. Burada öğretilen belagat zarif ve klasiktir; fakat Demetrios sebebi ile 

yumuşak ve zayıftır da.36 

Quintilian’ın geç zamanlardaki bir keşfi olarak Demetrios’u ele alışı ise daha ziyade taktir 

(Würdigung) içeriklidir. Belagat için unutulmaz biridir; antik belagatin son isimdir ona göre.37 

Ancak onun bir taraftan Demetrios’u antik belagatin sorumlusu olarak göstermesi onun kendini 

doğrulamaksızın referans göstermesi olarak açıklanabilir.38 Buradaki küçük anlam karışıklığını 

izah edelim. Demetrios’un “ultimus est fere ex Atticis” sayılması; yani Atina’nın (antik 

Yunan’ın) takriben son temsilcisi olarak addedilmesi aslında bir nevi Demetrios’un onurunu ve 

üslubunu koruma çabasıdır. Doğrudan bir sınıflama yapılmaz zaten. Onun yerine Quintilian’ın 

esas sınıflamasında Cicero daha kesin bir tanımla anılır. Cicero için de eski bir belagat ustasıdır 

Demetrius.39 

De Oratore’nin ikini kitabında Yunan Konuşma Sanatı Çağı’na genel bir bakış atılır.40 Yakından 

bakıldığında çok şaşırtıcı tespitler vardır bu bölümde. Ön plandan bakıldığında Antonius 

(burada Cicero onu konuşturur) kendi orta tarihi delillerini desteklemek istemektedir; ki her 

hatip belli bir örnek edinmek zorundadır. Onunla rabıta kurup onunla bir üslup bağlantısı 

edinebilmek için. Bu sebeple Cicero ona Yunan hatipleri çağını tasavvur eder. Genel kaanat 

onun molliora ac remissiora genera’nın en tutarlı temsilcisi olduğu yönündedir.41 

Özetle, antik demokrasinin konuşma özgürlüğü adına sekteye uğraması ile Yunan konuşma 

sanatının (hitabetin) çöküşü birlikte ele alınmış; birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Bu duraksamanın 

yahut çöküşün müsebbibi olarak Demetrios’un gösterilmesi Cicero ve Quintilian’ın alternatif 

Attisizm (Attizismus/ Αττικισμός) tezleri ile nispeten çürütülmüştür. Özellikle edebî 

değerlendirmelerde antidemetriosçuların argümanları polemik için geçerli değildir ve retorik 

ilmi kapsamında daima reddedilmiştir. Özellikle Cicero nazarında Demetrios yeni bir stilin 

hayret verici bir archegeti (Führer/ üst yönetici) ve taklide değer örnek bir stilin yaratıcısıdır.42 

                                                 
36 (Seine Schule bekam das Recht Eigentum zu erwerben, der Zulauf der Schüler wurde ein unglaublich grosser. Das 

klassiche Muster dieser graziösen und gebildeten, aber sanft- und kraftlosen Beredsamkeit war Demetrios selbst....) 

(Diels, H.: Über das dritte Buch der aristotelischen Rhetorik, Berlin 1886, s.33 

Ayrıca: Plutarch: Bíoi parálleloi (οἱ βίοι παράλληλοι/Vitae parallelae/ Parallelbiographien) 1c, onu χαριέντες 

sayar; (charientes/ rafine anlamındadır bu kelime) 

37 “Quin etiam Phalerea illum Demetrium, quamquam is primus inclinasse eloquentiam dicitur, multum ingenii 

habuisse et facundiae fateor, vel ob hoc memoria dignum, quod ultimus est fere ex Atticis, qui dici possit orator, 

quem tamen in illo mediocri genere dicendi praefert omnibus Cicero.” (10, 1, 80) 

38 Wehrli: s.84.  

39 “quamdiu mansit imitatio, tamdiu genus illud dicendi studiumque vixit; posteaquam exstindis his omnis eorum 

memoria sensim obscurata est et evanuit, alia quaedam dicendi molliora ac remissiora genera viguerunt. inde 

Demochares, quem aiunt sororis filium fuisse Demostheni; tum Phalereus ille Demetrius omnium istorum mea 

sententia politissimus, aliique horum similes extiterunt.” De Oratore II, 95: “in qua multi floruerunt apud Graecos, 

sed Phalereus Demetrius meo iudicio praestitit ceteris” De Oratore II, 92. 

40 De Oratore, II, 92. 

41 Tesiri azalmış ve de çökmekte olan sınıfların nitelenmesi ile “kısmi/kademeli geri çekiliş” kastedilmektedir. 

“Mollior” fiili “yumuşamak, yatışmak, hafiflemek” ve remissiora sıfatı ise “düşmüş, çökmüş, geri çekilmiş, azalmış” 

gibi anlamlara gelir. “Genera” kelimesi “genus”un çoğuludur; cinsler, türler anlamına gelir. 

Zaten De Oratore’de de Demetrios bu sınıfa dahil edilir. De Oratore’de Demetrios için bkz: 

I, 58, 88, 89, 260; II, 94, 95; III, 28, 71, 213. 

42 Heldmann: age, s.121. 
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Heldmann’a göre bu modern zamanlarda bu kadar açık (bu kadar basitçe verilebilecek) bir yargı 

değildir.43 Onun hatipliği hakkında kesin bir yargı edinecek kadar fragment yoktur elimizde. 

 

ÜSLUP ÖĞRETİSİ 

Çok bilinen ve üçlü üslup öğretisi onda faklı bir şekilde ele alınır. Onda 3 üslup şekli yoktur; 

yani bayağı, orta ve yüce üslup yerine farklı karakterlere göre bir sınıflama yapar. Temel 

karakterler olarak;  

*basit (einfache/ ισχος/ ischos) 

*yüceltilmiş (erhabene/ μεγαλοπρεπές /megaloprepes) 

*elegant (elegante/ γλαφυρός / glaphyros) 

*güçlü/müthiş (gewaltige/ δεινός /deinos) 

Bu temel üsluplara karışık olanların sayımı ile devam edilir. Bu karışım sadece dördü arasında 

değil bilakis basit olan elegant ile, basit olan müthiş ile ve emsalsiz üslup elegant olan ile 

karışabilir. Buna mukabil basit olan emsalsiz üslup ile ve müthiş olan elegant ile karışamaz. 

Traktat’ın yapısı (36) bu 4 basit üslup formunu takip eder; ki bunlar üç alan içinde tasavvur 

olunur:  

1.διάνοια (dianoia/ akıl) , πράγματα (pragmata/ şeyler) : düşünsel içerik. 

2. λέξης (lexis); dilsel ifadeler ve hatta kelime seçimi 

3. σύνθεσης (synthesis/ kompozisyon); bağlantı, daha doğrusu cümledeki kelimelerin denk 

düşmesi)44 

SONUÇ 

Atinalı'lar ve onların müttefiklerine karşı Chaironeia (İÖ 338) Savaşı galibi Makedonyalı 

Philipps (II.) zamanında Yunan özgürlüğü halkın egemen politikası ve Demosthenes (İÖ 384- 

İÖ 328; II. Philipps muhalifi)'in sergilediği büyük belagat ve daha birçok şahsiyet ile daimi bir 

sona erişir. Demokrasinin en sevdiği çocuğu olan retorik yine de kökenindeki şartları ve 

koşulları ile hayatta kalmıştır. Büyüyen ve gelişen retorik, Helenik dönemde o zamanki 

Yunanca'ya (ki o zamanın dünya dili) nüfuz ederek tüm bölgelere yayılır. Sonuç itibarıyla kamu 

belagati tamamıyla geçerliliğini yitirmemiştir; öz yönetim işleri için ve yargı adına duyulan 

ihtiyaçtan dolayı alışılmış bir dildir. Her şeyden evvel retoriğin elde ettiği yeni bir fonksiyonu 

mevcuttur: orta ölçekli genel eğitimin temel unsuru haline gelmiştir; stilistik ve tartışma 

teknikleri dahilinde  klasik okuma ve pratik alıştırmalar sayesinde Yunanca'nın sözlü ve yazılı  

tüm uzak Akdeniz ülkelerine yayılması ile yüksek bir standart oluşmuştur. 

Roma, Hannibal'e karşı kazandığı zafer ve Doğu Akdeniz Helenistik devlet sistemine tecavüzü 

ile bir dünya gücü haline gelir. Bu Roma; yazı, madeni para, el sanatları ve sanat gibi medeniyet 

sahalarını uzun süre Yunanlı'lara borçlu kalmıştır. Pön Savaşları zamanında ve İÖ II. asır 

                                                 
43 Heldmann: agm, s.100 

44 Schirren, Thomas: Niveau der textgestaltung (Dreistilllehre/ genera diecendi)/ Composition standards (system of 

three styles/ genera dicendi), in Rhetorik und Stilistik – Rhetoric and Stylistics, Eine İnternationales Handbuch 

historischer und systematischer Forschung, (yay.) U. Fix, A. Gardt, J. Knape, Bd. II,  HSK 31.2, de Gruyter, Berlin 

2009, s.1428-1429. 
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boyunca Yunan edebiyatı, felsefesi ve bilimi açılımı gösterir. Gayet tabi retorik de Yunan 

retorik hocalarının talimleri ve nispeten artan ölçüde Yunan filozofları tarafından oraya ulaşır. 

Roma aristokrasisi bu ilmin kazançlı bir kapı olduğunu fark eder; zira bu çevrenin mensupları 

retorik becerilerin politik mücadelelerde ne kadar kullanılabilir olduğunu kavrar. Derslerin 

Yunanca ilerlemesi ortaya karışık bir tablo çıkarmaz, sadece ilkin Cicero gençliğinde kendi 

kültürüne dönük ve Latince bir retorik kullanmaya başlar:  

Roma'nın idari ve üst katmanı Yunanca kullanmakta, kendi ana dilleri kadar o zamanın 

uluslararası iletişim aracı olarak egemen olması ve Yunanca konuşma pratiklerinin merkezine 

adapte edilmiş teknikler sayesinde büyük çaba harcanmadan Roma uygulama sahasına adapte 

olmuştur. Yunan retorik hocaları ve filozofları, bu yüzden Roma'da oldukça kazançlı bir 

"piyasa" bulurlar; Philipp ve Makedonyalı İskender zamanında olduğu gibi yerel şartlar 

bağımsız Yunan devletinde olduğu gibidir: zira Roma da bir cumhuriyet modeline sahip olarak 

halkın çoğunluğu birçok kararda etkili oluyordu; yönetici konumundaki kişi sayıları yüzlerce 

olan mensupları kelimelere vasıtası ile istediği noktaya çekmek için buna ihtiyaç duymaktadır. 

Ancak, demokratik Atina boyunca Halk Meclisi mühim bir rol oynar; Romalı Aristokrat 

Senatosu düşer. Yerine ilkin üç yüz, sonra da altı yüz bir ihtiyar heyeti (kamiller) bu rolü 

sahiplenir. Bu sistemde  kamuoyu üzerinde genel bir etkisi olarak somut kararlarda halkın 

konuşması daha az belirleyicidir. Ama Roma toplumu farklılıkları feodal yapısından 

kaynaklanan bu gerçeği değiştirmez, zira kamusal konuşmanın lokomotifi olan politik hitabette 

de buna ihtiyaç duyar. Mesele hukuksal olunca Atina'nın ilk zamanlarındaki gibi Roma'da da 

İ.Ö. II. asırdan itibaren bilhassa kamusal suçlarda emanet yani karar yükü meslekten 

olmayanların (hukukla uğraşmayan/ Laien) kişilerden kurulu bir jüriye yüklenir. 

Yunan konuşma ustalarının suretleri Roma'da kamu tartışmaları üzerinde belirir ki bunlar devlet 

kurumlarının bir parçasıdır ve devamen orada gelişmiş hatiplik uygulamaları mevcuttur; buna 

mukabil teorik bir eğitim mevcut değildir. Zira doğuştan gelen yetenek ve tecrübe yolu ile elde 

edilen rutin beceriler yararlı addedilmektedir. Egemen tabakanın genç nesli askeri ilişkiler, 

hukuk ve politika alanındaki uygulamaların pratiği ile mücehhez olduğu bir alanda yetişir ister 

istemez. Dinle, birlikte yap ve öğüt verici eskilerin yönlendirmelerini oku... Soyut ve plana göre 

ilerleyen okul sisteminin aracı olduğu kurallılık Romalı'lar için tam anlamıyla yabancı olunan 

bir şeydir. 

Görüldüğü gibi Yunan retoriği bir düşüş değil, aksine ilkin Cato ile birlikte Roma’da her şekilde 

kabul gören (!) bir yükseliş yaşamaya başlamıştır.45 

Peki şahsi hataları bir kenara bırakılırsa, Demetrios’un Cicero ve Quintilianus’a rağmen bu 

kadar öfke (hatta lanet) ile anılmasının sebebi nedir? Olası sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

Makedonya sempatizanlığı ile suçlanır. Şartlar müsait olduğu halde (kendisi de hatip olmasına 

rağmen) “retorik” sanatı adına bir hamlede (harekette) bulunmamıştır. Genel anlamdaki anti-

demokratik tavır. Yönetimi “tiranlık” ve 10 yıllık monarşi olarak nitelendirilir. Zamanın 

otoriteleri tarafından kabul görmez; büyük bir hatip sayılmaz. Caecilius onun adını anmaz 

büyük hatipler arasında. Retorik ilmini resmi binaların sınırlarında tutar; halka indirmez retoriği, 

onların hizmetine sunmaz. Bu da meseleyi önemsemediği anlamına gelir. Abartılı bir hayat 

yaşar. Evi, devlet binaları halkın tepkisini çekecek kadar şaşaalıdır. Savurganlığı da aynı şekilde 

                                                 
45 Cato’nun retorik anlayışı için şu isimli makalemize bakılabilir: “Bilge Cato’nun Retorik Algısındaki Hellenistik 

Baskıdan Recaizade Mahmut Ekrem’in Belagat İlmi Çehresinde Yaptığı Yeniliklere Yahut Medeniyetlerin Medar-I 

İftiharları” 
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tepki toplar. Etrafında politik tavrını eleştirecek kimseyi bırakmaz. Mühim hatipler başka 

vazifelerle oyalanırlar. Üslubu zamana ve ortama denk düşmeyecek biçimde zariftir. (parfüme 

teşbih edilir hatta)   

Sıralanan sebepler yarı yarıya düşse bile Demetrios’un günah keçisi olması yine de 

kaçınılmazdır. Mark Twain’in dediği gibi: “Birçok günah keçimiz var; ama en popüleri 

yazgıdır.” 
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