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A. GOLDSWORTHY, Augustus: Roma’nın İlk İmparatoru. Çev. S. ÖZGÜLER. 
İstanbul 2020. Kronik Kitap, 602 sayfa ISBN: 9786057635686 

Benay ÖZCAN ÖZLÜ ∗ 

İngiliz tarihçi ve Roma ordusu üzerine uzman olan A. Goldsworthy’dir. Augustus: Roma’nın İlk İm-
paratoru adlı eseri, Roma’nın ilk imparatoru Augustus’un Roma Cumhuriyet Dönemi’nden başla-
yıp Roma İmparatorluğu sürecine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Eser; İstanbul Üniversitesi 
Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Mezun olan Samet Özgüler tarafından Türkçeye çevrilerek 
okuyucuya aktarılmıştır. 

Kitap; İçindekiler (5-6), Haritalar (7), Kısaltmalar (9-10), Teşekkürler (11-12), Giriş (13-27), I. 
Kısım Gaius Octavius (Thurinus MÖ 63-44) (31-98), II. Kısım Gaius Iulius Ceasar (Octavianus) MÖ 
44-38 (101-173), III. Kısım İmparator Ceasar, Divi Filius MÖ 38-27 (177-244), IV. Kısım İmparator 
Ceasar Augustus Divi Fillius MÖ 27-2 (247-411), V. Kısım Imperator Caesar Augustus Divi Filius, 
Pater Patriae MÖ 2 – MS 14 (415-509), Sonuç (511-523), Ek Bölüm-1 (525-528), Ek Bölüm-2 İsa’nın 
Doğum Tarihi (529-534), Sözlükçe (535-544), Önemli Kişiler (545-553), Aile Ağaçları (555-565), 
Kaynakça (567-579) ve Dizin (581-602) kısımlarından oluşmaktadır. 

Giriş (13-27) yazarın öğrencilik yıllarında almış olduğu seminerler, dersler ve antikçağ Roma 
tarihine olan ilgisi ilk imparator Augustus’un uzun süreli iktidarda kalışı ve Augustus’un biyografi-
sini incelemesi bu merakı daha da artırmış, yazarın Augustus’a verdiği değer bu kitabın ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Giriş iki alt başlığa ayrılmıştır. Bir İmparatorun Değişen Yüzü (17-24) başlığı 
altında Augustus’un siyasi ve kişisel hayatındaki farklılıklara değinilmiş, isminin tarihine yönelik 
anektotlar paylaşılmıştır. Hikayeyi Anlatmak: Augustus’un Yaşamına Dair Kaynaklar (24-27) başlığı 
altında Augustus’un yaşamına dair kaynaklar, Augustus’tan mektuplar, resmi belge ve edebi kay-
naklardan aktarımlar, tarihçi Livius ve Cicero’nun mektup ve söylevlerinden bahsedilmiştir. 

I. Kısım Gaius Octavius (Thurinus MÖ 63-44) (31-98): Dört başlık altında işlenmiştir. Birinci 
Başlık Vatan’ın Babası (31-44): MÖ 63 yılındaki Roma’nın sosyal, siyasi ve ekonomik durumları 
aktarılmış olup Roma’nın doğum rituelleri üzerine ve Augustus’un mitlerle yüceleştirilmesi, 
Roma’daki siyasi çekişmeler ile dönemin diktatörü Sulla’nın dikdatörlüğü ve siyasi çekişmelere de-
ğinilmiştir. I. Kısmın İkinci Başlığı, Varlıklı ve İtibarlı Bir Adam (45-60): Octavianus’un soylu bir sınıfa 
mensup olması, bağlı olduğu sınıf ve varlıklarının aktarıldığı bölümde senatörlük seçimi, rütbelerin 
önemi, evlilik bağları dönemin siyasi konjonktürüne göre aktarılmıştır. Üçüncü Başlık Iulius ve Cae-
sar’ın Konsüllüğü (61-78): Octavianus’un babasının ölümü, servetinin denetimi için vasinin atan-
ması ve annesinin yaptığı evlilik üzerine değinilmiş, bu başlığın alt başlığı olan Üç Kafalı Canavar 
(63-70); Cumhuriyet Dönemi’nde Pompeius, Iulius Caesar ve Crassus arasında geçen siyasi çekiş-
meleraktarılmıştır. Bunu Onlar İstedi (70-78) başlığında; senatör çocuklarının aldığı eğitimler, 
Cumhuriyet Dönemi iç çekişmeleri ve MÖ 51 yılında Caesar’in yükselişini yazar detaylı bir şekilde 
kaleme almıştır. 
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Dördüncü Başlık Çıkış Yolu (79-98): 13 yaşındaki Octavianus’un Roma iç savaşı, Caesar’ın dik-
datörlük mücadelesi, Pompeius’un Mısır’a kaçışı ve Ceasar’ın iktidara yükselişi ve Kleopatra ile 
yaşadığı aşk yer almaktadır. Bu başlık altında Bir Dünya Savaşı (82-87): Octavianus’un aldığı eği-
timler üzerinde durulmuş, “Toga Virilis” giyen Octavianus’un fiziksel ve kişisel karakterleri yansı-
tılmıştır. Bölümün ikinci alt başlığı Diktatör (87-91) kısmında Ceasar’ın MÖ 49’da kendini diktatör 
ilan etmesi ve Octavianus’un genç yaşta kamu hayatında gösterdiği başarılar ve Ceasar’ın Octavi-
anus’a olan sevgisi aktarılmış ve birçok fahri görevde Octavianus’un yer almasını sağladığı aktarıl-
mıştır. Bölümün üçüncü alt başlığı 15 Mart (Idus Martiae) (91-98): Caesar’ın diktatörlükte sergile-
diği tavrı, Kleopatra ile yaşadığı aşk ve diktatörün ölümü burada incelenmiştir. 

II. Kısım Gaius Iulius Ceasar (Octavianus) MÖ 44-38 (101-173): Dört başlık altında aktarılmıştır. 
Birinci Başlık Veliaht (101-117): Ceasar’ın Octavianus’u hem siyasi hem idari tecrübelerini aktar-
dığı bölümde, Ceasar’ın ölümü ve veliaht olan Octavianus’un Caesar’ın ismini alış hikayesi aktarıl-
mıştır. Bu başlığın alt balığındaki Roma (108-117); Genç Ceasar’ın Roma’ya hareketi ve kendisine 
destek toplamak için yapmış olduğu görüşmeler aktarılmıştır. İkinci Başlık Mehtiye (118-136): Cae-
sar’ın yükselen imajını konu alan bu bölümde Ceasar’ın erken yaşta güç toplaması ve Roma’da 
önemli bir güç olarak ortaya çıkmasını konu almaktadır.Savaş Beyi (127-136); alt başlığında, Cea-
sar’ın Antonius’a karşı verdiği mücadele ile genç yaşta kurduğu ordu ile hem sayı hem de nitelik 
bakımından Antonius’un ordusu ile olan eşitlik üzerinde durulmuş ve ordusuyla gerçekleştirdiği 
işgaller konu alınmıştır. Üçüncü Başlık Ödüllendirme ve Saf Dışı Bırakma (137-151): MÖ 19 yılında 
genç yaşta consül olarak atanması ve Ceasar’ın, Antonius ve Lepidus’la yapılan işbirliği ve Roma 
eyaletlerinin üçü arasındaki paylaşımı ve yaşanılan süreçler aktarılmıştır. Dördüncü Başlık İntikam 
ve İhtilaf (152-173): Roma’da hazırlanan ölüm listeleri ve Triumvius’ların hazırladığı listeler üze-
rinden kazandıkları paralar üzerinde durulmuş, bu bölümün alt başlığı Philippi (159-173): Hellas, 
Makedonya ve Phillippi muharebelerinin çizim ve haritanın yer aldığı başlık, Brutus ve Casius’un 
kurduğu ordugahlar Caesar’ın bazı hareket noktalarında aldığı yenilgiler ve Brutus’un ölümü ile bu 
bölüm son bulmaktadır. 

III. Kısım İmparator Ceasar, Divi Filius MÖ 38-27 (177-244): Üç başlık altında aktarılmış olan 
bu kısım, Birinci Başlığı Tanrıların Oğulları (177-197): Antonius ile olan müttefiklik aktarılmış, bu 
bölümün alt başlığı Neptunus’un Oğlu (183-187); Pompeius’un oğlu Sextus’un İtalya ve Roma üze-
rine yaşattığı erzak sıkıntısı ve Roma üzerinde gücünü arttırması bahsedilmiştir. Aşıklar (187-192); 
kısmında Antonius, Ceasar ve Sextus’un tanrılarla özdeşleştirilmesi, Ceasar ve Livia’nın aşkı ele 
alınmış ve Livia’nın fiziksel özellikleri ve karakteri üzerinde aktarım yapılmıştır. III. Kısmın İkinci 
Başlığı, Rakipler (198-224): Triumvirus’lar arasındaki çekişmeler, Antonius ve Caesar’ın kazandığı 
zaferler üzerine onurlandırılma süreçleri anlatılmış, “Şan ve Söz” (202-209); Caesar’ın Siciliya’daki 
zaferini konu alan ve Augustus’un Illyricum’daki seferleri MÖ 35-33 seferlerini konu alan ve bir 
haritanında yer aldığı konu aktarılmıştır. Actium Apollon’u (209-224); Kleopatra ile aşk yaşayan 
Antonius’un aktarıldığı bölümde Kraliçenin Mısır saltanatı, Caesar’ın Mısır üzerine yaptığı sefer ve 
Akdeniz’de Roma’nın egemen olma süreci bir harita ile desteklenerek aktarılmıştır. Bu kısmın 
Üçüncü başlığı Zafer (225-244): Ceasar’ın zaferi, Antonius ve Kleopatra’nın ölümü süreci ile Mu-
zaffer (231-236); Ceasar’ın eşi Livia ile olan ilişkisi ve Roma’nın Ceasar’dan beklentilerini konu al-
mıştır. Geri Dönüş (236-244); Uzun süre Mısır’da kalan Ceasar’ın sefer yapma düşünceleri, Mısır’ı 
kalkındırma ve yapılandırma çalışmaları ile İskenderin mezarına yaptığı ziyaret ve Ceasar’ın 
Roma’ya dönüşü aktarılmaktadır. 

IV. Kısım İmparator Ceasar Augustus Divi Fillius MÖ 27-2 (247-411): Yedi başlık olarak verilen 
IV. Kısmın Birinci Başlığı Yenilenme ve Restorasyon (247-270): Roma’da inşa edilen Iulius Tapınağı 
ve düzenlenen şenlikler üzerine aktarımlar yapılmıştır. Yeni Bir Başlangıç (249-262); Roma Sena-
tosu’da yapılan yenilikler, nüfus sayımı, Roma’daki inşa faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Agus-



Augustus: Roma’nın İlk İmparatoru 119 

tus (262-270); Caesar’ın onurlandırılması ve Caesar’ın “Augustus” unvanını alışı üzerinde durul-
muştur. IV. Kısmın İkinci Başlığı Savaşta Mağrura Üstün Gelmek (271-290): Augustus’un Roma sı-
nırlarını genişlettiği ve aldığı bölgelerde idari, siyasi ve inşa kararları yer almakta olup İspanya, 
Galya ve Batı eyaletlerinin yer aldığı bir haritaya bu başlık altında verilmiştir. Bu başlığın ilk alt 
başlığından ilki Cüretkardan Ziyade Güvenli Bir Kumandan Daha İyidir (278-290)kısmında Augus-
tus’un Roma’daki ve eyaletlerdeki konumunu korumak için yaptığı askeri düzenlemeler, rütbe ve 
terfiler üzerine aktarımlar yapılmıştır. ikinci alt başlığı; Otobiyografinin Son Kitabı (287-290); alt 
başlığında Caesar’ın otobiyografisindeki eksiklikler ve aile geleneklerinin aktarıldığı başlıktır. IV. 
Kısmın Üçüncü Başlığı En Büyük Güç Unvanı (291-317): Roma’da görev alan konsüller ile Roma 
üzerindeki etkiler aktarılmış, İki alt başlık altında aktarılan bu bölümün birinci alt başlığı Yaşlılık, 
Hastalık ve Ölüm (295-306) kısmında Augustus’un ilerleyen yaşı, hastalığı ve iyileşme süreci, ken-
disinden gelecek olan iktidarı belirleme süreci, bu alt başlık altında sekiz sayfa renkli görsellerin 
yer aldığı; Roma’nın Genel Görünüşü, Cumhuriyet Dönemi’nin Önemli Kişileri ve Açıklamaları, 
Roma’nın Önemli Yapıları, Roma Cumhuriyet Tarihinde İz Bırakmış Kadınlar, Romada ve Mısırda 
Yer Alan Liman Görselleri, Zafer Anıt Kabartmaları, Augustus’un Evlatlarının Portresi, Augustus’un 
Mozolesi, Roma Tiyatroları, Tapınaklar, Ara Pacis, Asker ve Savaş Kabartmaları, Roma Merkezinin 
Renki Bir Çizimi yer almaktadır. İkinci alt başlık Muhalefet ve Komplolar (306-317); Augustus dö-
nemi MÖ 22’de yaşanan kıtlık, veba salgını, doğal afetler, Marcellus’un ölümü üzerine aktarımlar, 
Ceasar’ın komploculara karşı aldığı tedbirler yer almakta olup Augustus tarafından geliştirilen Pa-
latinus Tepesi’ne ait plan çizimi bu başlıkta yer almaktadır.  

IV. Kısmın Dördüncü Başlığı Kartallar (318-342): Augustus’un seyahatleri ve ziyaret ettiği eya-
letler üzerindeki tespitler yer almaktadır. Bu Bölümün İki alt başlığından birinci alt başlık Caesar’ın 
Hakkı Caesar’a (321-337); Yahudilerin Roma’ya ödediği vergi üzerine Hz. İsa’nın söylevi olarak 
“Caesar’ın Hakkı Caesar’a, Tanrı’nın Hakkı Tanrı’ya” söylevi üzerinde durulmuş, İkinci alt başlık 
Yeniden Yapılanma (337-342); Augustus’un doğu üzerine sefer yapma fikri ve Partlar’la olan 
mücadelesi ve Augustus’un siyasi kazanımları aktarılmıştır. 

IV. Kısımın Beşinci Başlığı Son ve Başlangıç (343-370): Hellen Roma edebiyatı, destan ve hita-
bet yazarlarının aktarımlarından alıntılar yapılararak Augustus’un destanlaştırılması ve tanrılarla 
özdeşleştirilmesi yer almaktadır. Bu başlıkta Augustus Forumu’nun planı çizim olarak yer almak-
tadır. İki alt başlıktan brincisi Aileler ve Güç (354-365); Augustus’un seçimler ve yasalar üzerinde 
yaptığı değişiklikler, ikinci alt başlık Yılların Döngüsü (365-370); Augustus’un Roma toplumu üze-
rinde aile hayatına yönelik yaptığı düzenlemeler, gelenekler ve kutlamalar üzerine aktarımlar ya-
pılmıştır.  

IV. Kısmın Altıncı Başlığı Aile ve Mevkidaşlar (371-391): Germen ve Galia savaşlarının aktarıldığı 
bölümde Roma geleneklerinin çevresindeki halklar üzerinde etkisi aktarılmış, Augustus’un mimari 
ve siyasi düzenlemeleri üzerinde durulmuştur. İki alt başlıktan birincisi Koloniler, Topluluklar ve 
Yollar (375-385) kısmında Augustus’un inşai faaliyetleri, bölgeler üzerindeki kalkınma faaliyetleri 
ile topluluklardaki geleneklerin değişimi üzerinde durulmuştur. İkinci alt başlık Eski Silah Arkadaş-
ları ve Eski Rakipler (385-391); Augustus’un silah arkadaşları ile olan münasebetleri MÖ 12’de Au-
gustus’a atıf edilen “Pontifex Maximus” unvanını alışı ve yakın arkadaşlarının kaybı üzerinde du-
rulmuştur. 

IV. Kısmın Yedinci Başlığı Augustus Barışı (392-411): Augustus’un aile bağları, evlatlıkları, kari-
yeri ve Augustus adına yapılan ‘Ara Pacis’in yapılışı; Sunağın mimari, frizleri, frizlerdeki kişiler, ef-
saneler aktarılmış, bu bölümün alt başlığı Fetih (399-411); Augustus’un oğullarının seferleri, Au-
gustus’un oğullarına yazdığı mektuplar antik kaynaklarca aktarılmıştır. 

V. Kısım İmperator Caesar Augustus Divi Filius, Pater Patriae MÖ 2 – MS 14 (415-509): Birinci 
Başlığı Baba (415-439): Augustus’un eşi ile olan bağları, Augustus’un fiziki özellikleri ile kanunlar 
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üzerine yaptığı değişiklikler aktarılmıştır. Bu başlığın İki alt başlığından birincisi, Uzaklaşan Adam 
(418-429); Başlığı altında Tiberius’un Roma’yı terk edişi, Augustus’un kültü ve Roma’daki farklı 
tanrılar üzerinde durulmuş olup Campus Martius Kent Planı yer almaktadır. İkinci alt başlıkta Ba-
balar, Oğullar ve Güven (429-439); Augustus’un yönetimde tek başına kalması PaterPatriae unva-
nını alışı ve kızı üzerine yaşanan anektotlar yer almaktadır.  

V. Kısım İkinci Başlığı Nöbet Yeri (440-463) Augustus’un devlet düzeni üzerinde yaptığı yenilik-
ler, Roma forumunda yaptığı mimari faaliyetler antik kaynak aktarımlarıyla Roma Forumu’nun ta-
nımı yapılmıştır. Roma’nın on dört idari bölgesinin çizimi yer almaktadır. İki alt başlığından birincisi 
Geçmiş ve Şimdi (446-453); Roma döneminde yapılan en büyük festivaller, Augustus’un tanrılaş-
tırılması, Augustus Dönemi tarihinin antik yazar aktarımları, ikinci alt başlı Augustus’un Evi (453-
463); Roma gelenekleri, Augustus’un yaşadığı evin tasviri, Augustus’un yaşamı, kültürü ve misafir-
lere karşı tutumu, devlet yönetimi, karakteri detaylı bir şekilde aktarılmış olup antik kaynaklarca 
da desteklenmiştir. 

V. Kısmın Üçüncü Başlığı Res Publica Uğruna (464-484): Augustus’un halef arayışı, yasalarda 
yaptığı değişiklikler, özgürlükleri genişletme çabası yer almaktadır. İki alt başlığından birincisi Han-
nibal’den Beri En Büyük Tehlike (471-478); Roma’daki fetih hareketleri ile eyaletlerdeki hareketlilik 
ve isyanlar üzerinde durulmuş, ikinci alt başlık Iulia’nın Çocukları (478-484) kısmında Iulia’nın ço-
cuklarınını iktidar arayışı ile Augustus’un ilerleyen yaşı üzerinde durulmuştur. 

V. Kısmın Dördüncü Başlığı Pax Augusta (485-509): Germenler ile mücadelenin aktarıldığı bu 
bölüm iki alt başlıktan oluşmakta. Birinci alt başlığı Augustus’un Son Yılları (495-503); Augustus’un 
tanrılık efsaneleriyle ilerleyen yaşı ile birlikte hem idari hemde askeri olarak geri çekilişi ve Tibe-
rius’un yükselişi konu alınmaktadır. İkinci alt başlık Son Yolculukları (503-509); Augustus ve Li-
via’nın yolculukları, Augustus’un geçirdiği hastalıklar ve Augustus’un ölümü ve arkasından yapılan 
törenleri konu alır. 

Sonuç (511-523) bölümünün iki alt başlığı bulunmakta olup birinci alt başlığı Yavaşca Acele Et 
(511-517); Augustus’un vasiyeti, halefleri ve Tiberius’un ön plana çıkması, ikinci alt başlık Octavi-
anus, Ceasar ve Augustus (518-523); Augustus’un iktidarı, kariyeri, Roma’da kurduğu rejim ve “as-
keri diktatör” olarak nitelendirilmesi, Roma’da kurduğu güçlü imparatorluk üzerine aktarım yapıl-
mıştır. 

Ek Bölüm-1 (525-528): Senatörlük kariyeri veya Cursus Honorum başlığı altında Augustus’un 
doğum yılı olan MÖ 63 yılındaki senatörlük kariyerleri ile Agustus’un ölüm tarihi olan MS 14 yılın-
daki senatörlük kariyerleri arasındaki karşılaştırma; yaş sınırı, memuriyet, sayı ve sorumluluk ola-
rak tablolaştırılmıştır. 

Ek Bölüm-2 İsanın Doğum Tarihi (529-534): İsa’nın doğumundan bahseden yazılı kaynaklar 
üzerinde durulmuş, “Matta ve Luka”da geçen Hz. İsa’nın doğumuna ilişkin veriler üzerinde değer-
lendirmeler yapılmıştır. 

Sözlükçe (535-544): Kitap içerisinde geçen Latince kelimeler A’dan-Z’ye olarak sıralanmış olup 
açıklamalar yapılmıştır. 

Önemli Kişiler (545-553): Kitapta geçen Cumhuriyet Tarihi’ne damgasını vurmuş ve Augustus 
Dönemi’nin önemli isimleri, sülaleleri, Roma’daki önemli gelişmeler içindeki yeri kısaca özetlen-
miş, her biri kendi başlığı altında ve döneme damgasını vurduğu tarih aralığında özetlenmiştir. 

Aile Ağaçları (555-565): I. Triumvirus’luk; II. Triumvirus’luk ve Triumvirus’ların Neslinden Ge-
len Kişilerin Aile İçi İlişkileri; Augustus’un Kuzenleri; Augustus’un Ailesi, Marcus Auntonius’un MÖ 
30 yılında Ölmesi ile Livia ve Octavia; MÖ 19 yılında Augustus, Livia ve Octavia’nın Aileleri ve Ço-
cukları; MÖ 10 yılında Augustus, Livia ve Octavia’nın Ailesi; MS 14 yılında Öldüğünde Augustus’un 
Soyundan Gelen Kişiler; Iulius-Claudius Hanedanı’ndan Gelen İmparatorları Gösteren Basit Bir Aile 
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Ağacı; Agripa’nın Ailesi tablolaştırılarak soybağı ilişkileri, tarih aralıkları verilerek aktarılmıştır. Kay-
nakça (567-579) ve Dizin (581-602) ile kitap son bulmaktadır. 

Augustus: Roma’nın İlk İmparatoru adlı eser tarihsel roman tadında akıcı bir dil ile aktarılmış 
olup okuyucusuna Roma Cumhuriyet Dönemi’nden başlayarak Augustus’un ölümüne kadar de-
vam eden Roma’nın siyasi, kültürel, idari yapısı üzerinde detaylı bir şekilde antik kaynaklarda da 
geçen pasajlar aktarılmıştır. Eser sürükleyici anlatımı ve tarihsel paylaşımları ile Roma Tarihine 
kaynaklık etmekte olup ugustus’un biyografisi ve yaşanan tarihsel olaylar kronolojik bir dizin içinde 
sunulmuştur. Çizimler ve renkli fotoğraflarla desteklenen kitap Roma şehir planının örneklerine 
ve döneme damgasını vurmuş şahsiyetlerin portrelerinede yer verilerek zenginleştirilmiştir. Yazar 
okuyucusunu bazen Roma Forumu’nda düzenlenen bir festivalin içerisinde yaşatmış bazende 
ölümleriyle Roma Tarihi’ndeki değişimleri sürükleyici anlatımı ve tarihsel paylaşımlarıyla aktarmış-
tır. 
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