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Merve ASİ 
 

 Libri: Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi’nde bulunan içeriklerin 
tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. 
Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap 
tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indire-
bilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir. 
 

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlen-
dirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web 
sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı V: Ocak-
Aralık 2019) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır. 
Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 
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Merve ASİ∗ 

21 Temmuz 1871 yılında Portica Piedmont’da dünyaya gelen yazar 1930 
yılında Cenevre Üniversitesi’nde tarih profesörü olur. Eser içindekiler ve 
resim listesi kısımlarıyla başlar. Altı bölümden oluşur. Birinci bölümde Antik 
Roma’da kadın ve evlilikten bahseder. Burada Romalılar’la Yunanlılar 
karşılaştırılır. Kadının önemi anlatılır. Romanın güçlü yapısının ardında 
kadının rolü tartışılır (10-30).  

İkinci bölümde ise Livia ve Julıa’yı anlatır. Livia Tiberius’un annesidir. Soylu 
bir Roma ailesinden gelmektedir. Kitabın bu bölümünde Livia’nın evlilikleri 
anlatılmaktadır. Evlilikleri hep tartışma konusu olmuştur. Nedeni 
evliliklerinin hızlı şekilde ilerlemesidir.  

Üçüncü bölümde ise Agrippa’nın kızları anlatılır (66-88). Dördüncü 
bölümde ise Tiberius ve Agrippina anlatılır. Tiberius’un hayatının en karanlık 
ve üzücü dönemi Germanicus’un ölümüyle başlar (89-90). Bu dönem tarihe 
“Tiberius’un zulmünün” en kötü dönemi olarak geçecektir. Çünkü bu 
dönemde vatan hainliği yasası uygulanmaya başlanır. Sonrasında Roma’da 
suçlamalar ve davalar ortaya çıkar. Pek çok kişi ölür pek çok soylu aile yok 
olur. Sonraki nesiller bu felaketler için hep Tiberius’u suçlar.  

Beşinci bölümde Caligula’nın kız kardeşleri ve Messalina’nın evliliği 
anlatılır. Tiberius’un ölümünden sonra (MS 37) onun yerine kimin 
geçeceğine karar verilmesi çok zor olmuş Tiberius ölmeden önce halefi 
olarak iki kişi belirlemişti; birisi Caligula diğeri kendi oğlu Drusus’un oğlu 
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Tiberius. Senato Caligula’yı hükümdar olarak seçti. Tiberius’un ölümü 
Romalılar’a şu gerçeği ilk defa gösterdi; bir imparator bulmak zordu fakat bir 
imparatoriçe bulmak daha da zordu. Caligula için hükümdar olmak hayaldi 
gerçekleşti. Fakat hiç şüphesiz Caligula akli dengeden yoksun biriydi (127). 
Altıncı bölümde ise Nero’nun annesi Agrippina anlatılır (156-187).  

Sonuç olarak; kadın her dönemde önemlidir. Bu dönemin güçlü kadınları 
Livia, Julia,  Agrippina, Octavia ve Messalina’dır. Devlet içinde önemli rolleri 
olmuştur. Sonraki dönemlerde de bu tip önemli güçlü kadın karakterler 
olmuştur. 




