
PLUTARK

www.ideayayinevi.com68

Plutark İS birinci yüzyılın ortalarında, 
imparator Cladius’un ege menliği sırasında, 
Boeoteia’nın Kuzey bölgesinde küçük 
bir kent olan Khaeronea’da doğdu (yklş. 
İS 46). Orta durumlu ve yüksek kültürlü 
bir aileden geliyordu. Genel kültürel bir 
eği tim aldı. O günlerde hem Yunanlılar 
hem de Romalılar için en çe kici üniversite 
kenti olan Atina’da okudu. Bir Aristo
te les ci olan ve Atina’ya yerleşmeden 
önce İskenderiye’de ders ler veren Mısırlı 
Ammonius’un öğrencisi oldu. Kentine geri 
döndükten sonra, Plu tark kenti böl genin 
Roma valisine temsil etme görevine seçildi. 
Yazılarından anlaşıldığı gibi, Yuna nis tan’
da birçok yeri gez miş, Anadolu, Mısır ve 
İtalya’ya yolculuklar yapmıştır. Aslında 
yaşamı konusunda bilgilerin çoğu için de 
kaynak ken di yazı larıdır. Roma’da belli 
kamu işleri ile görevlendirildi ve bu ne denle 
Demosthenes’e sunuş yazısında kendisinin 
be lirt tiği gibi Latin dilini öğre necek zaman 
bulamadı. Ama Yu nan dili Ro ma’da yazın 
sanatı ile ilgi lenen ve görgülü insan ların 
diliydi, ve kent eğitimli Yunanlılara, özellikle 
felsefecilere ku cak larını açmıştı. Bir Yunan 

felsefecisi ve Platonist olarak, Plutark, tıpkı kendi 
ülke sinde küçük ama seçkin yakınlar ve dostlar çev
resinde yaptığı gibi, Roma’da da konferanslar ver di. 
Gününün önde gelen Roma lıları arasında büyük 
bir tanı şıklar çevresi oluşturdu ve bunu korudu. 
Dün yanın politik özeğindeki insan ların kafa larını 
dolduran soru larla tanışıktı. Atina eği ti minden, 
çeşitli yolculuklardan, dip lomatik görev lerden, ılımlı 
bir yazın sal ünden ve Roma’da uzun bir kalıştan 
sonra, Plutark kitap ları, notları, konfe rans ları, 
denemeleri ve dingin ve uygar fel sefesi ile küçük 
kır evine çekilmiş ve orada yerel devlet işleri ve 
komşu Delfi’deki belli dinsel görevler tara fın dan pek 
bö lün meyen boş zama nını kullanarak konfe rans ve 
dene me le rinin taslaklarını geliş tirmiş görünür. Bun
lar Moralia ortak adı altında günümüze ulaşmıştır. 
Yine o sıra da ona başlıca ününü kazandıran 
yapı tını — Yunanlıların ve Romalıların Ya şam  ları — 
tamam la mıştır.
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