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Kitap; İçindekiler (5-6), Önsöz (7-8), birinci bölüm, Roma’nın Ruhu: Propaganda, ‘Sanat’ ve ‘Roma-

lılaştırma’ (9-17); ikinci bölüm, Öncü Örneklerin Anlattıkları (18-23); üçüncü bölüm, Iulius-Claudius 

Sülalesi ve Geçmişe Saygı (24-70); dördüncü bölüm, Flavius Sülalesi’nin Yeni Dünyası (71-87); be-

şinci bölüm, Traianus’un Savaşları ve Barışları (88-142); altıncı bölüm, Hadrianus: Bir Entelektüel 

(MS 76/117-138) (143-165); yedinci bölüm, Antoninler (MS 138-168) ve Severuslar Sülalesi (MS 

193-235): Antoninus Pius, Marcus Aurelius ve Septimius Severus ile Parlak Dönem ve Sonu (166-

220); sekizinci bölüm, Contantinus’un Başarısı: Öncesi ve Sonrası (221-265); Sonuç (266-279),  

Exkurs: Ephesos ‘Parth Anıtı’ (‘Büyük Antoninler Sunağı’) (280-295), Sözlük (296-311), Seçilmiş Kay-

nakça (312-327), Resimler Listesi (328-341) ve Yazarın Özgeçmişi (342-343)’nden oluşmaktadır.  

Önsöz (7-8) kısmında yazar, kitabında okur çeşitliliği ile birçok disipline yönelik çalışmasıyla 

Roma kabartmalarında yer alan figürler incelendiğinde, Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan 

Doğu Roma Dönemi’ni içine alan kabartmaların yer aldığı ve ikonografik incelemeleri de irdeleye-

rek bu kısmı, teşekkür ile tamamlanmıştır. Birinci bölümde, Roma’nın Ruhu: Propaganda, ‘Sanat’ 

ve ‘Romalılaştırma’ (9-17) kısmında propagandanın temelini oluşturan kavramların tanımı, içeriği 

ile propagandanın günümüzdeki karşılığı üzerinde durularak propagandanın hangi uygarlık üze-

rinden Roma’ya doğru açıldığı anlatılmıştır. Roma kabartmalarının temsil ettiği düşünceler ile ilgili 

Roma kent planında propaganda araçları da detaylandırılmıştır. Örnekle zenginleştirilen bölümde 

“Romalılaştırma” kelimesinin anlamı ve tarihsel çıkışı üzerinde durulmuştur.  

Öncü Örneklerin Anlattıkları (18-23) başlıklı ikinci bölüm, İki alt başlıktan oluşan 5 resim ve 1 

adet çizim yer almaktadır. İkinci bölümün ilk alt başlığı, 1. Delphi, Aemilius Paulus Anıtı (18-20) 

kısmında, Roma’nın diktiği anıtın teşhir yeri ve üzerinde anlatılan efsane hakkında bilgi vermiştir. 

Ayrıca payenin üzerinde yer alana figürlerin giyim, savaş malzemeleri ve kompozisyonu üzerinde 

durulmuştur. İkinci alt başlık  Domitius Ahenobarbus Sunağı (20-23)’dır. Frizlerin üzerindeki ka-

bartmaların stilistik özellikleri 2 adet fotoğraf levhasıyla zenginleştirilmiştir. Kabartmada ise kur-

ban sahnesinin detayları, tarihlendirmesi, figürlerdeki kişiler ve propagandası üzerinde durulmuş-

tur.  

Iulius-Claudius Sülalesi ve Geçmişe Saygı (24-70) başlıklı üçüncü bölümde, Augustus ile başla-

yan devlet kabartmaları ve imparatorluk sürecindeki yansımaları ele alınmıştır. 5 alt başlık altında 

devlet kabartmaları ve kabartmaların özelliklerinin açıklandığı, 16 fotoğraf levhasının da yer aldığı 

bölümün ilk alt başlığı, Bazilika Aemilia (24-27) kısmıdır. En erken Cumhuriyet Dönemi  kabartması 
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olan bu yapıyla ilgili frizde işlenen konu; yapının planı, Roma kuruluşunun sahnelendiği (Res. 5), 

Tarpea’nın cezalandırılması sahnesi yer almaktadır. İkinci alt başlık Augustus ve Ara Pacis Augus-

tae. Bir Barış Anıtı (27-56): Augustus’un evlilikleri, çocukları, Pax Romana’nın başlangıcı, aldığı un-

vanlar ve imparatorluğunda yaptığı değişiklikleri aktarmıştır. Fotoğraf levhalarının yer aldığı bö-

lümde; Ara Pacis Augustae anıtının bulunduğu yer,  Roma kuruluş mitolojisi, kurban kesme sah-

nesinde yer alan figürlür üzerinde durulurken Tellus ve çevresindeki kabartma figürlerinin ve sah-

nedeki mitolojik olaylar aktarılmıştır. Ara Pacis propagandasında Augustus’un siyasi, sosyo-eko-

nomik ve askeri başarıları yer alırken, stil olarak da değerlendirme yapılmıştır. Bu başlığın altında 

Claudius Dönemi (MS 41-54): Claudius’un siyasete getirdiği yenilikler, eğitimli imparator özelliği, 

aldığı eğitimler, karakteri ve evliliği üzerinde durulmuş olup Claudius’un ölümü ve Nero’nun başa 

gelişi aktarılmıştır. Üçüncü alt başlık Ara Pietatis Augustae (57-65): Alay ve kurban sahnesinin sti-

listik özellikleri verilmiş olup fotoğraf levhalarında kabartmada yer alan kompozisyon ve sahnede 

yer alan özellikleri değerlendirilmiş devletin resmi dininin aktarılması ve mitolojik aktarımlar de-

taylandırılmıştır. Dördüncü alt başlık, Suovetaurilia (65-67): Buluntu yeri ve korunduğu yer vurgu-

lanmış olup kabartmada yer alan kurban sahnesinin değerlendirmesi yapılmıştır. Son başlık Ra-

venna Kabartması (67-70): Iulius-Claudius Dönemi betimlemelerin yer aldığı sahnedeki kişiler, 

tanrıçalar, Cladius propagandası “Ustalar Galerisi” yer almaktadır. Kabartma stilistik açısından da 

değerlendirilmiştir. Dördüncü bölüm Flavius Sülalesi’nin Yeni Dünyası (71-87) kısmında, siyasi 

olaylara yer verilmiştir. Bu kısım iki alt başlıktan oluşmaktadır. İlki, Titus Takı’nda Yahudi Yenilgisi 

(73-80): Yahudi isyanının bastırılması, kabartma levhalarında yer alan savaş ganimetlerinin 

Roma’ya getirilmesi, Tak üzerindeki figürler ve ganimet detayları, zafere gönderme ile ilgili çizim 

ve resim aktarılmıştır. İkinci alt başlık, Palazzo della Cancelleria Kabartması (80-87) kısmında, Do-

mitianus’un kişisel özellikleri, gösterişli yapıları ve sikke darbı aktarılmıştır. Palazzo Kabartması'nın 

onarılması, yapı malzemesinin yüksekliği aktarılırken frizde yer alan figürler aktarılmış ve değer-

lendirilmiştir.  

Beşinci bölüm olan Traianus’un Savaşları ve Barışları (88-142) başlığında, Nerva ile başlayan 

dönemde, Nerva’nın Roma halkına sosyal yardımları ve yaptıkları aktarılmıştır. Traianus dönemi 

Roma İmparatorluğu’nun en parlak dönemi olarak değerlendirilmiş, askeri başarıları, imar faali-

yetleri ile Traianus Dönemi detaylandırılmıştır.  Bölümde 5 alt başlık mevcut olup 35 adet fotoğraf 

yer almaktadır. İlki, Extispicium Kabartması (90-95): Kabartmanın bulunduğu yer ile bir adağın ye-

rine getirme töreninin anlatıldığı kabartma anlatılmıştır. İkinci alt başlık, Constantinus Takı’nda 

‘Büyük Traianus Frizi” (95-102): Traianius Dönemi’ne ilişkin yorumların yer aldığı bölümde kabart-

manın ölçüleri, savaş sahnesindeki tasvirler yorumlanmış olup propagandası, kompozisyonu ve 

stilistik açıdan kabartmanın önemi detaylandırılmıştır. Üçüncü alt başlık, Traianus Sütunu (102-

119): Sütun hakkında detay verip, anıtın Traianun’un mezarı niteliğinde oluşu aktarılmış olup sa-

vaşın konumu, kurban sahnesi aktarılırken, kente girişi, inşa faaliyetleri, savaş hazırlığı, yolların 

açılması gibi konuların yer aldığı kabartmaların propagandası kompozisyon-stil açısından da de-

ğerlendirilmiştir. Dördüncü alt başlık, Beneventum Takı (119-138): Tak’ın günümüzdeki durumu, 

içeriği, tarihi önemi ve kurban sahnesi, sosyal yardımları, tanrı ve tanrıçalar ile Adventus konusu 

aktarılmıştır. Beşinci alt başlık, Anaglypha Traiani (138-142): Kurban sahnesi, imparatorun sesle-

nişi, sosyal yardımları, ekonomik yansımalar ile sahnedeki figürler detaylandırılmıştır.  

 Hadrianus: Bir Entelektüel (MS 76/117-138) (143-165) başlıklı altıncı bölümde, Hadrianus’un 

imparator ilan edildiğinde bulunduğu valilik görevinde durulmuş olup, Hadrianus’un siyasi, askeri, 

entelektüel ve filozof yanı aktarılmıştır. Hadrianus’un seyahatlerinin detaylandırılmış ve Hadria-

nus’la Antinoos’un arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. İlk alt başlık, Hadrianeum’da Eyaletler Propa-

gandası (146-153): Tapınağın bulunduğu konum, ölçüleri, figürlerin detaylı tasviri ve değerlendir-

mesi benzer örneklerle karşılatırılmıştır. Kabartmalarda figürün betimi, sembolleri, atribüleri üze-

rinden tanımları yapılmıştır. İkinci alt başlık, Constantinus Takı Üzerindeki Tondolar (153-161): 



Roma Devlet Kabartmalarında Propaganda ve ‘Sanat’ 265 

Tondoların ölçüsü, adeti, tondoların bölümleri aktarılmış olup, bölümden antik kaynak alıntıları 

yapılmıştır. Sahnenin doğu sanatı ile bağlantıları aktarılmıştır. Son alt başlık, Arco di Portogallo’dan 

İki Panel (161-165): Gelenekleri, tanrısallaşan imparatorlar ve eserleri üzerinde durulmuş olup 

Aphotheosesi sahnesi detaylandırılmıştır.  

Yedinci bölüm, Antoninler (MS 138-168) ve Severuslar Sülalesi (MS 193-235): Antoninus Pius, 

Marcus Aurelius ve Septimius Severus ile Parlak Dönem ve Sonu (166-220) başlığında, Antoninus 

Pius’un evlat edinilmesi, dış ilişkilerde sergilediği tavır, Roma halkına verdiği haklar ile ölümü ak-

tarılmıştır. Dört başlık altında verilen bölümde 22 adet fotoğraf levhası yer alır. İlk başlık, Antoni-

nus Pius Sütun Kaidesi Üzerindeki Kabartmalar (167-179): Kaidede geçen yazıt, ölçüleri, anıtın fi-

gürleri yer alırken, figürleri konumu, sahnede yer alan nesneler, tanrı ve tanrıçalar detaylandırıl-

mıştır. İkinci alt başlık, Marcus Aurelius Panelleri (179-199): Tak’ın yapım tarihi, ölçüleri, olay akışı 

12 madde halinde aktarılmış olup savaş meydanına gelişi, orduya sesleniş sahnesi, kurban paneli, 

zafer sonrası yaşanan süreç bu bölümde panellerin propagandası kompozisyonu stilistik karşılaş-

tırması ile değerlendirmesi yapılmıştır. Üçüncü alt başlık, Marcus Aurelius Sütun’u (199-207): An-

toninus Pius Sütunu üzerinde yer alan konu, bitiriliş tarihi, yüksekliği, figürlerin tanımı ve sütunun 

propagandası aktarılmış; Severus Sülalesi Dönemi tarihleri, Septimius Severus aile yapısı, Parth 

savaşı ve hukuk alanında yaptığı katkılar aktarılmıştır. Dördüncü alt başlık Septimius Severus’un 

Roma Takı (207-220): Takın genel görünüşü, yüksekliği, konusu, kuşatma harekatı, teslim olan 

barbarlar, orduyla yaptığı toplantı ve savaşın akışı detaylandırılmıştır. Bölümde yer alan kabartma-

larda değerlendirme yapılmış olup Septimius Severus’un döneminden sonraki tarihsel sürece de-

ğinilmiştir.  

  Contantinus’un Başarısı. Öncesi ve Sonrası (221-265) başlıklı sekizinci bölümde, Roma İmpa-

ratorluğu'nda çeşitli zafer kutlamalarının yer aldığı bölümde kutlamaların kökeni, detayları, çeşit-

lerine yer verilmiştir. Bölümde Constantinus ve Hıristiyanlığa doğru giden gelişmeler Doğu Roma 

İmparatorluğu kurulana kadar geçen yönetim, ekonomi, din üzerine aktarım yapılmıştır. 28 fotoğ-

raf levhasının yer aldığı bölüm 4 alt başlıktan oluşmaktadır. İlki, Galerius Takı (İS 293-311) (224-

226): Dörtlü yönetim Parthlara karşı kazanılan zafer, takın bölümleri, yüksekliği, kullanılan malze-

meler ile güney payenin doğu yüzü, kabul etme sahnesi, kurban kesme, Adventus sahnesi, savaş 

paneli propagandası kompozisyon ve stil olarak da dağerlendirilmiştir. İkincisi, Decennalia Diocle-

tiani Pedestal (Kaide) Kabartmaları (235-241): Perslere karşı kazanılan zafer ve kaidede yer alan 

yazıtlar aktarılmış olup kabartmada kurban sahnesi, Geçit alayı sahnesi kabartmaların propagan-

dası değerlendirilmiştir. Üçüncü alt başlık, Contantinus Takı (MS 324-337) (241-256): Din ve va-

tandaşlık, zafer geçidi, takın ölçüleri, yazıtların içeriği, takın genel anlatımı yer alırken, Takın üze-

rindeki bölümler ve takın üzerinde yer alan sahneler; kuşatılma, Adventus, hitap ve para dağıtma 

sahnesinin detaylı aktarımı yapılmıştır. Son alt başlık, I. Theodosius’un Kaide Kabartmaları (256-

265): Constantinopolis hipodromuna dikilen obeliskin altında yer alan kaide kabartmasının görseli 

aktarılmış olup yükseklik, malzeme, üzerinde yer alan konular aktarılmıştır. Kabartma levhalarında 

obeliskin dikiliş sahnesi, yarışlar, zafer tacı ile kaidenin kompozisyonu, propagandası ve stil özel-

likleri değerlendirilmiştir.  

 Sonuç (266-279) kısmında, kabartmada yer alan konular, düşman ve yoğunlukla zafer kutla-

maları ve olayları değerlendirirken kabartmalarda imparatorun savaş dışındaki farklı yanlarına, 

propaganda amaçlı aktarım, ifade ve semboller de değerlendirilmiştir. Augustus ile başlayan im-

paratorluk süreci, Pax Romana’nın doğuşu, evlat imparator döneminde yer alan Traianus döne-

minde siyasi bakış açısı, Marcus Aurelius askerleri ve filozof kişiliği, taka yansıması, Severus süla-

lesi, Roma İmparatorluk sınırının genişlemesi; Tetrakhia döneminde yeni sistemin çerçevesi, Con-

tantinus dönemi Hıristiyanlığın canlanması ve Roma İmparatorluğunun son takı değerlendirilmiş-

tir. I. Theodosius’un onuruna yapılan savaşların kabartmaya yansıması ile kabartmaların anlatıma 
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dili, sembol dili, sanatsal unsurları, stilistik incelemeler ve İmparatorluk dönemi detaylandırılmış-

tır.  

Son Bölüm, Exkurs: Ephesos ‘Parth Anıtı’ (‘Büyük Antoninler Sunağı’) (280-295) kısmı, 1 Çizim, 

8 fotoğraf levhasının yer aldığı bölümde evlatlık imparatorlar döneminde Roma’nın genişleyen 

toprakları, Küçük Asya topraklarında yer alan anıtın, Osmanlı İmparatorluğu’nun verdiği izinle ta-

şınması, bulunduğu yer ve tarihi aktarılmıştır. Antikçağda bulunduğu yerin konumu belirtilirken, 

anıtının rekonstrüksiyonu verilmiştir. Paneller içerisinde yer alan konular sıralandırılmış olup Ep-

hesos Parth anıtının propagandası çerçevesinde Roma yönetiminin gücü üzerinde durulmuştur.  

Sözlük (296-311) kısmında, metin içinde yer alan Hellen ve Latin kökenli kelimelerin Türkçe 

karşılığı ve açıklamaları alfabetik dizin içinde verilmiştir.  

Seçilmiş Kaynakça (212-327) kısmında, her bölümde yer alan seçilmiş antik kaynak, seçilmiş 

modern kaynakça; Delphi Aemilius Paulus Anıtı, Domitius Ahenobarbus Sunağı, Bazilika Aemilia, 

Augustus ve Ara Pacis Augustae, Ara Pietatis Augustae, Suovetarurilia, Revenna Kabartması, Titus 

Takında Yahudi Yenilgisi, Palazzo Della Cancelleria Kabartması, Extisbicium Kabartması, Contanti-

nus Takında Büyük Traianus Firizi, Traianus Sütunu, Beneventum Takı, Anaglyphatıraiani Hadria-

neumda Eyaletler Propagandası, Contantinus Takı Üzerindeki Tondolar, Arcodipotogallo’dan İki 

Panel, Antoninus Pius Sütun Kaidesi üzerindeki kabartma, Marcus Aurelius Panelliri, Marcus Au-

relius Sütunu, Septimius Severius’un Roma Takı, Galerius Takı, Decenalia Diocletiani Pedestal ka-

bartmaları, I. Theodosius’un kaide kabartmaları, Excurs: Ephesos ‘Part Anıtı’ (Büyük Antoninler 

Sunağı) anıtında kullanılan kaynakçalar alfabetik bir dizinde verilmiştir.  

Resimler Listesi (328-341) kısmında yer alan fotoğraf levhaları numaratik dizin içinde verilmiş 

ve resimlerin internet erişim adresleri resim numaraları altında verilmiştir.  

Yazarın Özgeçmişi (342-343) kısmında yazarın bulunduğu ülkeler, aldığı eğitimler, akademik 

geçmişi, kurucusu olduğu Arkeoloji Bölümü, bulunduğu kazı ve yüzey araştırmaları, müzelere yap-

tığı editörlük ve bilimsel uzmanlıkları özetlenmiştir. 

Roma Devlet kabartmalarının başlangıç tarihinden kronolojik olarak imparotor ve ailesinin de 

yer aldığı kitap, dönemin kabartma sanatındaki propagandası, stilistik değerlendirmeleri ve ka-

bartma kompozisyonu olarak detaylı değerlendirmelerle aktarılmıştır. Kabartmaların görsellerinin 

yer aldığı  kitap, Roma İmparatorluk tarihinin kabartmalarıyla da yansımasını resimlerle zenginleş-

tirilmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi: Sanatı, mimarisi, imparatorluk dönemine ait stil özellikle-

rinin kabartmaya yansıması ile dini törenler, festivaller, giyim tarzları, tanrı ve tanrıçaları, siyasi 

konjoktörü, savaşlar ve savaşlarda yer alan farklı etnik grupların kabartmalara yansımasına yer 

verilmiştir. Ayrıca yazar İmparatorluk tarihine damgasına vurmuş imparatorlardan anektotlara da 

sade,akıcı ve akademik bir dille aktarılmıştır.  

 




