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U. ECO, Antik Roma. Çev. L. T. BASMACI. İstanbul 2021. Alfa Yayınları, 

1123 sayfa (64 görsel ile birlikte). ISBN: 9786254493430 

Nur ÖZEN  

Umberto Eco önderliğinde saygın araştırmacılar tarafından hazırlanmış Antik Roma isimli bu eser, 

küçük bir köy olarak başlayıp tüm Akdeniz’e egemen olan Roma’yı oldukça detaylı şekilde anlatan 

ansiklopedik bir kaynak niteliğindedir. Eser; Leyla Tonguç Basmacı tarafından Türkçe’ye çevrilip 

okuyucuya sunulmuştur. 

Eserin ana sayfalarına geçmeden önce bizi, ön sert kapak sayfasının iç kısmında kronolojik ha-

rita karşılamaktadır. Aynı durum arka iç sert kapak sayfasında da mevcuttur. İlk sayfayı çevirdiği-

miz zaman (1) yazarın ve çevirmenin özgeçmişlerini görmekteyiz. Kitap; İçindekiler (5-11), Tarih 

(15-356), Felsefe (357-496), Mit ve Din (497-636), Görsel Sanatlar (637-786), Edebiyat (787-932), 

Bilim ve Teknik (933-1052), Müzik (1053-1090), Terimler Sözlüğü (1091-1096), Dizin (1097-1108) 

ve Kronoloji (1109-1123) kısımlarından oluşmuştur. Eser 7 ana başlık olan Tarih, Felsefe, Mit ve 

Din, Görsel Sanatlar, Edebiyat, Bilim ve Teknik ve son olarak da Müzik konuları altında çeşitli baş-

lıklardan ve daha da detaylandırılmış alt başlıklarından oluşturulmuştur. Her bir alt başlık, farklı bir 

araştırmacı tarafından kaleme alınmıştır. Eser daha detaylı olarak aşağıda incelenmiştir. 

Tarih ana başlığı (15-356); Giriş, Bir Şehrin Doğuşu ve Gelişimi (MÖ y.750-264), Dünyanın Fethi 

(MÖ 264-121), Tek Kişilik Yönetime Doğru: Engebeli Bir Süreç (MÖ 121-131), İmparatorluğun İlk 

İki Yüzyılı: Augustus’tan Commodus’a (MÖ 31-MS 192), Yeni Bir Dünyaya Doğru (193-476), Antro-

poloji ve Toplum, ve Hukuk olmak üzere 8 ayrı başlıktan oluşmuştur. Giriş (15-23): Roma tarihinin 

doğrusal yapısına, Romalıların savaş politikasına, Roma emperyalizmi ve mağluplarına karşı yakla-

şımına, Roma Cumhuriyeti ve İtalya’nın fethine, imparatorluğun küreselleşmesine, Roma ve Hel-

len ilişkisine, Roma tarihinin sonuna ve son olarak da günümüze bıraktığı mirasa değinerek giriş 

yapılmıştır. Bir Şehrin Doğuşu ve Gelişimi (MÖ 750-264) başlığı altında (24-61); Roma’nın başlan-

gıcından, Krallar Çağından, Cumhuriyet döneminde Roma ve genişlemesinden bahsedilmiştir. 

Dünyanın Fethi (MÖ 264-121) başlığında ise (62-102); I. Pön Savaşı, II. Pön Savaşı, iki savaş arası 

dönem, Roma’nın denizaşırı fetihleri, Roma Cumhuriyeti’nin kriz Dönemi ve Gracchus’lar Dönemi 

anlatılmıştır. Tek Kişilik Yönetime Doğru: Engebeli Bir Süreç (MÖ 121-131) başlığına gelindiği za-

man ise (103-131); Gaius Gracchus’un ölümünden Müttefikler Savaşı’na, Sulla’nın yükselişinden 

Catilina komplosuna, “Birinci Triumvirlik”ten Caesar ile Pompeius arasındaki ihtilafa ve Rubi-

con’dan Actium’a kadar geçen süreç aktarılmıştır. İmparatorluğun İlk İki Yüzyılı: Augustus’tan 

Commodus’a (MÖ 31-MS 192) başlığında (132-181); Roma İmparatorluğu’nun kurucusu olan Au-

gustus dönemi, Iulius-Claudius Hanedanlığı döneminde Roma İmparatorluğu’nun güçlenmesi ve 

Hıristiyanlığın doğuşu, Flavius Hanedanı zamanında idari alanlara verilen öncelik ve Antoninuslar 

Dönemi ile ruhsallığın keşfedilmesi incelenmiştir. Yeni Bir Dünyaya Doğru (193-476) başlığında 
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(182-234); yaşlanan dünya karşısında Roma Krizi ve Roma’nın buna karşı yorumları, Roma’nın as-

keri bağlamda değerlendirilmesi, yeni iktidar biçimleri, Roma Devleti’nin resmi olarak dini kabul 

edip Hristiyanlaşması, paganlık inancının din karşısında direnişi, barbar bir toplum olan Got mese-

lesinin tekrar alevlenmesi ve çarpışmanın ardından Batı Roma’nın olumsuz etkilenmesi ve yağma-

lanması, yine aynı halkın Roma’ya yerleşmesinin ardından simbiyotik ilişkiler ile sürdürülebilir ya-

şamın sağlanmaya çalışılması, Roma’nın Batı ve Doğu Roma olarak birbirinden ayrılması, Geç İm-

paratorluk Dönemi’nde şehirler ile bu şehirlerin dini ve siyasi açıdan evrimleşmesi, Geç Antik-

çağ’da İtalya’nın Germen monarşilerinden birine dönüşmesi ve antikçağın güya sonunun gelmesi 

konu edinilmiştir. Antropoloji ve Toplum başlığında (235-313); Roma’da savaş, ekonomi, eğitim, 

cinsellik, aile birliği, günlük hayat, hayvanlar ve Romalı çocukların oyunları ile Etruria ve Roma’da 

spor ve müsabakalardan bahsedilmiştir. Hukuk başlığında (314-356); hukuk biliminin doğuşuna, 

insanın kutsallığına, kölenin yönetici pozisyonuna gelebilmesine, borcunu ödemeyen borçlunun 

paramparça edilmesine, hukuk ve büyü arasındaki bağlantıya, hukuğun kaynaklarına, Iustinia-

nus’un yasayı dini temeller üzerinde çerçevelemesine, hukuk çeşitlerine, ailede babanın hukuk 

üstünlüğü olmasına, baba katline ve kadınların durumunun hukuki açıdan değerlendirilmesine de-

ğinilmiştir.  

Felsefe ana başlığı (357-496); Giriş, Roma’da Filozoflar ve Felsefeler, İmparatorluk Döneminde 

Yunan Felsefesinde Gelişmeler ve Geç Antikçağ’da Felsefe ve Dini Gelenekler olmak üzere 4 ayrı 

başlıktan oluşmuştur. Giriş (359-360): Hellen felsefesinin tanımının sorgulanmasına, Akdeniz hav-

zasında fikirlere ve bunların birbirleriyle etkileşimine değinilerek giriş yapılmıştır. Roma’da Filozof-

lar başlığında (361-396); Roma felsefesinin ne olduğundan, devrimci ve yenilikçi Lucretius’tan, Ci-

cero ve Latince felsefe kelime dağarcığından, Seneca ve Latin stoacılığından, son olarak da Epik-

tetos’un “Seçim”inden ve Aurelius’un bu söylemi kuramsallaştırmasından bahsedilmektedir. İm-

paratorluk Döneminde Yunan Felsefesinde Gelişmeler başlığı ise (397-436), İskenderiyeli Philon’un 

Hellen ile Yahudi düşünceleri arasındaki sentezini, Plutarkhos ve Numenios’ta Platonculuk ve Pyt-

hagorasçılık felsefelerini, Aphrodisiaslı Aleksandros ile bir felsefe türü olarak Yorum’u, Plotinos 

felsefesini, Porphyrios’tan Damaskios’a yeni-Platoncu Okulları anlatmıştır. Geç Antikçağ’da Fel-

sefe ve Dini Gelenekler başlığında (437-496); felsefeler ve dini senkretizm, karmaşık ve heterojen 

bir doktrin olan Gnostisizm, Lyonlu Eirenaios ve Tertullianus ile Hıristiyan İnancının Savunması, 

Clemens ile Origenes çerçevesinde Hıristiyanlık üzerine felsefi düşünceler, felsefe-din konusu der-

lemesi olan Corpus Hermeticum, Areios ve Nikaia Konsili bazında Teslis üzerine tartışmalar, Kapa-

dokya babaları, Augustinus’un son döneminde inayet, güç ve iki şehir, Hıristiyan doktrini ile insan 

durumunun bağlantılarını ele alan Severinus Boethius ve Hıristiyan teolojisine bakışı ciddi etkiler 

bırakan Düzmece Areopagoslu Dionysios detaylı olarak incelenmiştir. 

Mit ve Din ana başlığı (497-636); Giriş, Kültler, Roma’da Tanrılar ve Tanrıçalar, Kader, Doğmak 

– Büyümek – Ölmek ve Dini Dönüşümler olmak üzere 6 ayrı başlıktan oluşmuştur.  Giriş (499-503): 

Romalıların mitlerinin olup olmadığının sorgulanmasına ve Roma mitlerinin neler olduğuna deği-

nilerek giriş yapılmıştır. Kültler (504-525): Romalıların Dini (504-508) alt başlığında; Roma’da din 

kült eylemler aracılığı ile tanrıları onurlandırmak anlamına geldiğine, dinin toplumsal ve çoktanrılı 

olduğuna, ritüel dinin – kültün – piates’in Roma için ne anlama geldiğine değinilmiştir. Kültün Ak-

törleri ve Ritüellerin Zamanı (509-511) alt başlığı; dinin hangi alanlarda ile zamanlarda uygulandı-

ğını ve kültte rol oynayanları aktarmıştır. Dini Mekanlar (512-516) alt başlığında; kentsel uzamın 

kutsallığından, dinlerini yaşadıkları alanlardan, tapınakların anlamları ile inşasından, şehirlerdeki 

sınırların çeşitlerinden, dini adetlerin yayılmasından bahsedilmiştir. Kurban Töreni (516-520) alt 

başlığı; kurban töreninin ne demek olduğunu, kurban kesiminin usulünü ve insanların nadiren de 

olsa kurban edilmesini açıklamıştır. Kehanet Yöntemleri (520-525) alt başlığında; ritüel çeşitleri, 

kehanet yöntemleri, tanrılarla nasıl iletişim kurulduğunu ve alametleri incelenmiştir. Roma’da 

Tanrılar ve Tanrıçalar (526-553): İnanmak ve İzah Etmek (526-529) alt başlığında; Roma’da inanç 
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kavramı, dine aslında fırsatçı yaklaşımları ve tanrılarla müzakereleri, dini bilgi aktarımının nasıl ol-

duğu ve dinin nasıl izah edildiği anlatılmıştır. Dualar ve Dini Formüller (530-532) alt başlığı ise; dini 

formüllerin ile ritüellerin doğru yerine getirilmesine verdikleri öneme ve yeminlerine değinmiştir. 

“Çoktanrıcılık” ve Teoloji (532-538) alt başlığı ile; dinin şehirler ile arasındaki güçlü bağına, dinin 

modellenmesine, teolojinin ne olduğuna ve türlerine değinilmiştir. Dii Magni, Dii Minuti ve Yeni 

Tanrılar (539-545) alt başlığında; dini imgelerin modellenmesi ve kategorilenmesine, tanrıların in-

san dünyasına göre şekillendirilmesine açıklık getirilmiştir. Ev Tanrıları (546-549) alt başlıkları ile; 

bireye ve aileye özgü tanrılar detaylı şekilde anlatılmıştır. Tanrılar ve Tanrıçalar Kimlerdir: Kimlik 

Kartları (550-553) alt başlığında; tanrıların isminin öneminden, tanrı imgelerinin detaylandırılma-

sından ve tanrılarla yiyecek – ses – koku gibi maddesel şekilde temaslarından bahsedilmektedir. 

Kader (554-557): Kader (554-557) başlığı ve alt başlığında; kelime ile kader anlamları ve doğumda 

kehanet işaretleri anlatılmıştır. Doğmak – Büyümek – Ölmek (558-593): Doğmak ve Büyümek 

(558-565) alt başlığında; yeni doğanlara dair çeşitli ritüeller ile tanrılar arasındaki ilişkiye, yeni do-

ğanların topluma kabulüne, yeni doğandan yetişkinliğe ve giysilere, ev içinde ve kentsel toplumda 

şekillenişe ve evlilik ritüellerine değinilmiştir. Canlılardan Ölülere (565-571) alt başlığı ise; cenaze 

ritüellerini, öteki dünya algısını ve ölülerin kimliğini, yıllık bayramlarını aktarmıştır. Romalıların Fa-

bula’ları (572-586) alt başlığında; anlatıların sözelliği, anlatılar sayesinde hafızanın inşa edilmesi, 

Roma’nın kuruluşu, sabinlerin kaçırılışı anlatılmıştır. Roma’da Büyü (586-593) alt başlığıyla; büyü 

suçu ve felsefesini, büyünün zararlı yönleri, kadınlar tarafından büyünün çözüm amaçlı kullanıl-

ması ve kadınlara özgü bilgiler, büyünün yasaklanma süreci açıklanmıştır. Dini Dönüşümler (594-

636): İnsandan “Daha Büyük”, Ama Henüz Tanrı Değil.İmparator Kültürünün Teolojik İmgeleri ve 

Siyasi Temelleri (594-598) alt başlığında; imparatorların tanrısallaştırılma süreci, Priceps’in haki-

miyeti, Augustus’un devrimi ve imparator kültünün doğuşu, kentsel uzanımın dini açıdan düzen-

lenmesi, siyasi bağlılık ve dini duygular üzerinden imparator kültü değerlendirilmiştir. Yeni Dinler 

ve Gizem Kültleri (599-608) alt başlığında; Roma dini ve tanrılarla entegrasyonuna, yeni dinlere, 

doğu ve gizem kültlerine, Roma tarihi boyunca yeni tanrılara ve yeni kültlere değinilmiştir. Hıristi-

yanlık (608-636); alt başlığında; Hıristiyanlığın başlangıcı ve gelişim sürecinden, İsa’nın kimliğinden 

ve yaptıklarından, İsa’nın misyonundan ve bu misyonun yayılmasından, Hıristiyanlığın yayılımın-

dan, erken hıristiyanlığın toplum üzerine etkisinden, cemaatlerin örgütlenmesinden, çoğulluk – 

ortadoksluk ve sapkınlıktan, Hıristiyanlık ve siyasi etkileşimden bahsedilmiştir.  

Görsel Sanatlar ana başlığı (637-786); Giriş, Etruria ve Roma olmak üzere 3 ayrı başlıktan oluş-

muştur. Giriş (639-645): Evrensel olarak kabul edilebilir Roma sanat tarihinin varlığının sorgulan-

masına, Roma sanatının özgünlüğünün sorgulanmasına, Hellen sanatı ile Roma sanatının kıyaslan-

masına, Roma sanatındaki iki kutupluluğa, Hellen modellerinin eklektik kullanımına, Roma sanatı-

nın ‘Çoğul Sanat’ olarak anılmasına ve içerdiği paradoksa değinilerek giriş yapılmıştır. Etruria (646-

670): Villanova Uygarlığı ve Etruria’da Şehirlerin Doğuşu (646-651) alt başlığında; Etrüsk tarihinin 

başlangıcından, Villanova kültürünün maddi özelliklerinden ve MÖ III. yüzyıldaki çalkantılardan 

bahsedilmiştir. Tarquinia’da Mezar Resimleri (652-659) alt başlığında; güney Etruria’daki yeraltı 

mezarlarında ortaya çıkan sanat galerisi, ressamların sınıflandırılması, Tarquinia’nın ettiği yer, me-

zar resimlerinin tarihi, Arkaik Dönem’de yer alan mezar resimleri, çeşitli yüzyıllardaki mezar re-

simlerinin anlatısı ve resim teknikleri detaylandırılmıştır. Etrüsklerin Cenaze İmgelerinde Yunan 

Mitleri: Lahitler ve Kül Kapları (660-665) alt başlığında; Hellen mitleri ile Etruria ortak mirası, figü-

ratif kül kapları ve lahitleri, figüratif Elogium’lar, teselli ve uyarı kaynağı olarak mitlerin kullanılması 

anlatılmaktadır. Etrüsk Kuyumcuların Sırları ve Teknikleri (665-670) alt başlığında ise; Etrüsk Uy-

garlığı’nda altının yaygınlığı ve kullanımı, kuyumcu teknikleri, mücevherlerinin göz alıcılığı ve şekil-

leri incelenmiştir. Roma (671-786): Romulus’tan Tarquinius Soyunun Büyük Roma’sına (671-678) 

alt başlığında; Roma’nın doğuşundan - yapısına, kamusal alanların tanımlanmasına, ticari alan ve 

liman yapılarına, Roma mimarisi ve sanatında Yunan etkilerine değinilmiştir. Ailelerin Anılarından 
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Toplumsal Temsiliyete Cumhuriyet Döneminde Roma Portreleri (679-685) alt başlığında; balmumu 

maskelerden, Cumhuriyet Dönemi gerçekçilik akımından, portre çeşitlerinden ve amaçlarından, 

portrelerin biçim ve malzemelerinden bahsedilmiştir. Cumhuriyet Döneminde Roma Mimarlığında 

Munificentia ve Siyasi Propaganda (685-694) alt başlığında; Roma şehrinin dönüşümü, mimarinin 

şekillenmesi, basilika biçiminin kullanımı ve evrilişi, Sulla ile Caesar döneminde Roma imajı açık-

lanmıştır. Graecia Capta: Koleksiyonculuk ve Yağmalama (694-699) alt başlığında ise; Romalılar 

tarafından Yunan sanatının horgörülmesi ve yağmalanması ile Romalıların sanat zevki ve tutkusu 

incelenmiştir. Paralar ve İletişim (699-705) alt başlığında; paraların üzerindeki imgelerin sentaksı 

ve kodlar, geleneklerin onuruna şekillenmiş cumhuriyet paraları ve paralar üzerindeki imgelere 

dayalı propaganda konu edilmiştir. Papirüsler Villa’sı: Herculaneum’dan Malibu’ya (706-712) alt 

başlığında; şans eseri keşfedilen mermerden yapılmış resimlerin ve desenlerin keşfi ile başlayan 

kazılardan ve kazı sürecindeki zorluklardan, villanın yapısından, villada yer alan kütüphane – papi-

ruslar – heykeller gibi eserlerden, villanın ev sahibi kimliğinin belirlenme sürecinden ve villadaki 

Epikourosçu etkiden, Herculaneum’dan Malibu’ya giden eserlerin nasıl edinildiğine dayalı kuşku-

lardan bahsedilmiştir. Duvar Resimleri ve Hayali bir Uzamın Yaratılması (713-721) alt başlığı ile; 

Roma’da duvar resimlerinin başlangıcı, illüzyon içeren mimari eserler, duvar resimlerindeki mito-

lojik imge ve alegorik tasvirler açıklanmıştır. Augustus Klasisizminde Yunan Biçimi ve Roma Gele-

neği (721-727) alt başlığında; Augustus’un iktidarı elde etmesi ile Roma zihniyetini değiştirecek 

stratejisini, klasiğin yeniden canlandırılması ve sonsuzluğu, imparator heykel modelleri ve fizyo-

nomisi anlatılmıştır. Flavius Dönemi Sanatında Düzen ve Dünya Hakimiyeti (728-735) alt başlı-

ğında; portrelerde gerçekçilik akımına, restorasyon ve geri kazanıma, mimari yapılara ve özellikle-

rine değinilmiştir. Taş Kitap: Traianus Sütunu (Ve Kız Kardeşleri) (736-742) alt başlığında; İmpara-

torluk Roması’nın en simgesel ve ünlü anıtlarından biri olan Traianus’un formu ile sütunu, bunu 

izleyen sütunlara getirdiği yenilik ve içerdiği siyasi propaganda anlatılmıştır. Güzelliğe Düşkün Bir 

İmparator: Hadrianus Dönemi Klasisizminde Güzellik Kültü (743-750) alt başlığında; Hadrianus’tan 

ve onun Yunan hayranlığından, muhteşem yapıları planlamasından, Antioos’a olan aşkının mima-

riyi şekillendirmesinden bahsedilmiştir. Romalılar ve Yunan Sanatı: Orijinal Eserler ve Kopyaları 

(751-756) alt başlığı ile; Roma’daki Hellen sanatı hayranlığı, talepler doğrultusunda kopyalamada 

uzmanlaşılmasını, orijinal eserler ve kopyaları anlatılmıştır. Mitlerle Yaşamak ve Ölmek (756-760) 

alt başlığı; Romalıların hayatında mitlerin rolünü, mitleri okuma ve yorumlamayı konu edinmiştir. 

Roma İmparatorluğu Eyaletlerinde Sanatsal Dillerin Çeşitliliği ve Birliği (761-770) alt başlığında; 

imparatorluktan, şehirleşmeden, şehirlerdeki etkileşim mekanlarından, Doğu İmparatorluk’ta ge-

leneklerin rolünden, şehirlerdeki sanatın anlatım özelliklerinden bahsedilmiştir. İmparatorluğun 

Çöküş Döneminde Eski Biçimlerin Sonu (771-781) alt başlığında; Geç Antikçağ dünyası ve yaşanan 

kriz ile bu dönemdeki imparatorluğun portresi, oluşan yeni biçimsel dil ve özelliği, çeşitli imgeler 

ve özellikleri detaylandırılmıştır. Taştan Halılar: Geç Antikçağ Mozaiklerinde Kaçış ve Kendini Tem-

sil Etme Biçimleri (781-786) bölüm son alt başlığında ise; cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri 

arasındaki mozaik zemin modası, afrika mozaiklerinin şatafatı, çeşitli eserlerdeki mozaiklerin ak-

tardıkları anlatılmıştır. 

Edebiyat ana başlığı (787-932); Giriş, Başlangıç Dönemi, Caesar Dönemi, Augustus Dönemi, 

Birinci İmparatorluk Dönemi: Tiberius’tan Traianus’a (MS 14-177) ve İkinci İmparatorluk Dönemi 

ve Romalılığın Sonu: Hadrianus’tan Büyük Fetihlere olmak üzere 6 ayrı başlıktan oluşmuştur. Giriş 

(789-803): Roma edebiyatının aslında Hellen edebiyatına yapılan aşılama ile oluştuğuna, carmen 

(şiir) tanımlamasına, uygarlığın büyük ölçüde sözlü oluşuna, şarkılara, Roma ile Hellen kültürü et-

kileşimine, toplumun gelişimine tanıklık eden Hellenistik kütüphanelere, öne çıkan edebi eserler 

ile yazarlarına ve günümüzde Latin edebiyatını nasıl değerlendirmemiz gerektiğine değinerek giriş 

yapılmıştır. Başlangıç Dönemi (804-824): Latin Edebiyatının Başlangıcı ve Tarih yazımından Epik 

Şiire “Kültürlenme Biçimleri” (804-812) alt başlığı ile; edebiyatın ne demek olduğuna, Hellenlerle 
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teması Roma’ya adapte etmelerine, tarih ve yıllık yazımlarına, Başlangıç Dönemi’nde şiirin doğu-

şuna ve tiyatro şekline, yaratıcılık ve taklit ürünlerine, döneme göre uyarlamaya, dönemin epik 

şiirlerine değinilmiştir. Sahnede İnsanlık Manzaraları: Plautus ve Caecilius Statius (812-816) alt 

başlığında; Roma’da Batı tiyatrosunu uzun süre etkisi altına alacak Plautus’un hayat hikayesinden 

ve ona dair efsanelerden, komedyalarından, “kırılma” tiyatrosundan ve yunan modellerini geliş-

tirmesinden bahsedilmiştir. Plautus’un yanı sıra diğer bir iz bırakan tiyatro yazarı Caecilius Sta-

tius’tan da bahsedilmiştir. Latin Menandros’u Terentius (816-820) alt başlığı; kendini tiyatroya 

adamış olan Terentius’u, Plautus’a kıyasla daha makul ve güncel bir dünya yaratmış komedyalarını 

ve oluşturduğu yeni tiyatro tekniğini konu edinmiştir. Mos Maiorum ve Roma’nın Troia’ya Uzanan 

Kökeni (820-824) alt başlığında; MÖ II. yüzyıl edebiyatı, yozlaşmaya karşı kendini adamış ve dev-

letin hizmetkarı Cato ile eserleri, iki önemli tragedya yazarı Pacuvius ile Acciustan ve tragedyaları, 

Lucilius’un yenilikçiliği sonucu oluşan satirler anlatılmıştır. Caesar Dönemi (825-852): Catullus ve 

Liber Catullianus: Hayatın Belirsizliği ve Şiir (825-827) alt başlığında; şair Catullus’un aşk şiirleri ve 

başvurduğu sitem, şiir türleri ve temaları açıklanmıştır. Varro ve Kültür ile Dil Üzerine Düşünceler 

(828-830) alt başlığı; Romalı en büyük aydın olan Varro’nun hayatına, Varro ile Cato arasındaki 

edebi farklılığa, Varro’nun etimoloji sınıflandırmasına ve antropoloji üzerindeki hakimiyetine de-

ğinmiştir. Retorikten Siyasete Cicero (831-836) alt başlığında; siyasi boyutlarıyla birlikte Cicero’nun 

hayatından, hatipliğinden, söylev sanatı teorisyenliğinden ve savunduğu siyasi düşüncelerden 

bahsedilmiştir. Sallustius ve Kriz Hali Üzerine Düşünceler (837-841) alt başlığında; Sallustius’un ha-

yatı, eserleri, monografileri, siyasi düzende şiddete karşı oluşu ve yaptığı eleştiriler incelenmiştir. 

“Ötekiler”i Yenilgiye Uğratan Caesar (842-846) alt başlığı; Caesar’ın hayatını ve siyasete adanmış-

lığını, yer aldığı savaşları, antropolog yönünü ve eserlerini konu edinmiştir. Cornelius Nepos ve Örf 

ile Adetlerin Göreceliği (847-848) alt başlığında; siyasetten uzak durmayı seçmiş Cornelius’un bi-

yografi ve tarih üzerine yazdığı eserlerden bahsedilmiştir. Lucretius: Şiir Şeklinde Bir Felsefe Okulu 

(849-852) alt başlığında; didaktik şiirin ilk örneğini sunan Lucretius ve eserlerinin içerikleri, Epiko-

urosçuluğu savunması, teslimiyetçiliğe ve batıl inanca karşı duruşu açıklanmıştır. Augustus Dönemi 

(853-877): Farklılıkların Bir Arada Varolması, Kimlik Kaybı ve Yeni Kültürel Modeller: Vergilius (853-

859) alt başlığı ile; Vergilius’un hayatı, yeni Roma kimliği meselesi, yazdığı üç önemli eser olan 

Bucolica, çiftlik sanatını anlattığı Georgica ve bir kültür ansiklopedisi olan Aeneis detaylandırılmış-

tır. Horatius: Hayatın Belirsizlikleri Karşısında Şiir ve Bilgelik (860-864) alt başlığında; modern bir 

kültür aracı olan Horatius’un hayatı, yazıyı bilmeden de olsa tedavi amaçlı kullanması ve eserleri 

anlatılmıştır. Aşk Elegia’sı: Roma’ya Özgü Bir Edebi Tür (864-868) alt başlığında; Augustus döne-

minde ortaya çıkan sadece aşk temasını ele alan yenilikçi bir tür olan elegiadan ve şairlerinden 

bahsedilmiştir. Ovidius ve Dönüşüm Labirenti. Mitolojinin Anlatımından Sürgünün Yazılmasına 

(868-872) alt başlığında; Ovidius’un Roma hayatının tiyatro oyunu niteliğinde olmasının idrakına 

ve sürgününe, aşkı konu aldığı eserlerine, mitolojik mirası olarak dönüşümün anlatımına, miti farklı 

ve ciddi bir şekilde ele aldığı roma takvimine dayalı eserine değinilmiştir. Augustus Döneminde 

Yıllık Yazımı ve Teknolojik Edebiyat (872-877) alt başlığında; Livius’un hayatı ve Roma tarihi eseri 

ile Vitruvius’a göre mimarlığın ele alınışı anlatılmıştır. Birinci İmparatorluk Dönemi: Tiberius’tan 

Traianus’a (MS 14-117) (878-908): Ötekini Anlatmak: Astroloji Şiirlerinden İskender Mitine (878-

884) alt başlığında; Augustus’un ölümünden sonra gelişen yeni edebiyatın heterojen özellikleri, 

astroloji şiir tarzından - hayvan masallarına ve mutfak sanatına kadar pek çok yer etmiş eseri ve 

yazarları değerlendirilmiştir. Siyasetçi, Bilim Adamı ve Oyun Yazarı Seneca (884-889) alt başlığı; 

Seneca’nın hayatını ve çok yönlülüğünü konu edinmiştir. Ahlakçı Satirden Epik Şiirin Dehşetine: 

Persius ve Lucanus (889-891) alt başlığında ise; Horatius’un satirlerinden çok farklı olarak hoşgö-

rüsüz bir satir tarzını benimseyen Persius ve Vergilius’un epik şiir değerlerini tersine çeviren Luca-

nus detaylandırılmıştır. Petronius: Bir Anlatım Labirenti olarak Satyricon (892-893) alt başlığı ile; 

Petronius’un eseri olan anlatım fragmanı Satyricon’un gizeminden ve bölük pörçük ama zengin 
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bir eser oluşundan bahsedilmiştir. Dünyanın Sınıflandırılması: Flavius’lar Döneminden Traianus’a 

Bilim, Şiir ve Belagat (894-903) alt başlığı; Vespasianus’un tahta çıkışından itibaren Traianus’un 

ölümüne kadar geçen sürede Latin edebiyatının yeniliklerini eserler ve yazarları bazında açıkla-

mıştır. Tacitus (904-908) alt başlığında; büyük bir latin tarihçisi olan Tacitus’un hayatından, en 

önemli eserleri olan Agricola biyografisinden- Germania isimli monografisinden – Annales’inden 

ve Historiae’sinden bahsedilmiştir. İkinci İmparatorluk Dönemi ve Romalılığın Sonu: Hadrianus’tan 

Büyük Fetihlere (909-932): Suetonius’tan Apuleius’a Meraktan Kaynaklanan Eserler (909-912) alt 

başlığında; Edebiyat açısından çok zengin olmayan bir dönem olan II. yüzyıldaki ayrıntılara önem 

veren ve merakın giderilmesini baz alan yazarlara ve eserlerine yer verilmiştir. Erken Dönem La-

tince Hıristiyan Edebiyatı ve Dindışı Şiirin Direnişi (913-916) alt başlığı ile; Latince Hıristiyan Edebi-

yatının en eski türleri, Kartacalı Tertullianus’un Hıristiyan kimliğine bakış açısını ve cinsiyetçi yak-

laşımı, dindışı virtüözlük temsilcileri, Hıristiyanlık ve dine dayalı yaklaşımları konu edinen apoloji 

ile mektup derlemeleri anlatılmıştır. Paganizmden Hıristiyanlığa Diyalektik (916-922) alt başlı-

ğında; Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmi dini ilan edilmesine kadar geçen zamandan, 

pagan kültürü ile Hıristiyanlık arasındaki bağlantıdan, tarihyazımının yeniden canlanmasından, çe-

şitli çelişkiler içeren edebi bir muamma olan Historia Augusta’dan, dönemin önemli şairlerinden 

bahsedilmiştir. Ambrosius’tan Hieronymus’a Hıristiyanlık ve Klasik Kültür (923-925) alt başlığı; 

Ambrosius’un sapkınlıkla mücadeledeki sert uslübunun yanı sıra pagan kültürünün yeniden yapı-

landırılmasına dayalı yaklaşımlarını, Hieronymus’un ise Kitabı Mukaddes üzerinden filolojiye ilgi-

sini ve çileciliği benimsemesini açıklamıştır. Bir Kültürel Aracı ve Huzursuzluk Uzmanı Olarak Au-

gustinus (926-929) alt başlığında ise; Latin edebiyatında çok önemli bir yeri olan Augustinus’un 

Tanrı arayışında izlediği yol, Hıristiyan Doktrini üzerine yazdığı Latince inceleme eseri, varoluşsal 

ve insani boyutla ilgili yazdığı eserler incelenmiştir. Geç Antikçağ Edebiyatının Son Türleri (930-

932) alt başlığına bakıldığı zaman ise; Batı İmparatorluğu’nun sonunda her ne kadar kültür gerile-

mesi olsa da oldukça önem arz eden ansiklopedik kültür ve evrensel tarihyazımından bahsedilmiş-

tir. Yine nesir ve mazlum alanında ortaya çıkan eserlere ve yazarlarına da değinilmiştir.    

Bilim ve Teknik ana başlığı (933-1052); Giriş, Yunan-Roma Döneminde Matematik, Astronomi, 

Doğa - Büyü ve Simya, Roma’da Bilim ve Teknik ve Tıp olmak üzere 6 ayrı başlıktan oluşmuştur. 

Giriş (935-937): Roma’da bilim ve tekniğin gelişmişliğini, bilimin ne anlama geldiğini ve o dönemde 

teknoloji alanında eser bırakmış kişileri inceleyerek giriş yapılmıştır. Yunan-Roma Döneminde Ma-

tematik (938-962): Trigonometrinin Doğuşu (938-942) alt başlığında; geometrik modelden ilmek 

teoremine, Ptolemaios’tan önce trigonometrinin en olgun aşamasına ulaşana kadarki sürece, kiriş 

ile sinüs fonksiyonu arasındaki bağlantıya ve altmışlık kesir sistemine değinilmiştir. Geç Hellenizm 

Döneminde Matematik (943-948) alt başlığında; Hellen geometrik cebirinden, büyük Hellen cebir 

alimi İskenderiyeli Diophantos’un sayı kuramından ve denklemlerinden, bir diğer İskenderiyeli 

önemli şahsiyet Pappos’tan, koniklerden ve İskenderiye matematiğinde sona doğru yer alan kişi-

lerden bahsedilmiştir. Pergeli Apollonios (949-953) alt başlığında; büyük bir matematikçi ve mo-

dern analitik geometrinin öncülü olan Pergeli Apollonios’un eserleri ve detaylı olarak günümüze 

neredeyse eksiksiz ulaşan ‘Koni Kesitleri’ eseri anlatılmıştır. Arkhimedes: Matematikçi, Fizikçi ve 

Astronom (954-962) başlığı ile; antikçağın en büyük bilim adamı ve matematik temelli fiziğin ba-

bası olan Arkhimedes’in ortaya koyduğu Kaldıraç ve Hidrostatik ilkesi, matematik ile mekanik ara-

sında kurduğu bağlantıların, küre ve silindir üzerine yaklaşımlarının, kiriş teoreminin yanı sıra adı 

ile anılan algoritması, sabiti, spirali ve yöntemi açıklanmıştır. Astronomi (963-989): Claudius Pto-

lemaios ve Kozmosun Biçimledirilmesi (963-982) alt başlığında; Kozmos modelleri, Yermerkezli 

kozmosun yaratıcısı olan Claudius Ptolemaios’un eserleri, yine Ptolemaios’un gezegenlerin hare-

keti konusunda kuramları, kosmozun değerlendirilmesinde kullanılan gözlem cihazları, gezegen-

lerin hareketi ve bunlara dair sistematik ile bilimsel yaklaşımlar incelenmiştir. Roma’da Astronomi 

(982-989) alt başlığı; Roma’nın ve aydınlarının astronomiye yaklaşımını, Yunan biliminden farkını 
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açıklamıştır. Doğa - Büyü ve Simya (990-1005): Roma’da Maden Ocakları ve Metaller (990-994) 

alt başlığı; Roma eyaletlerindeki kaynakları, maden çıkarma tekniklerini ve kullanılan aletleri, me-

talürjiye kültürel ve sosyal açıdan bakışı, batıda nasıl başladığını konu edinmiştir. Roma’da Astro-

loji, Büyü ve Kehanet (995-1005) alt başlığında; astrolojinin kökeninden ve gelişiminden, Roma’da 

kehanet ve büyüden bahsedilmiştir. Roma’da Bilim ve Teknik (1006-1036): Romalılarda Bilim 

(1006-1012) alt başlığı; Pozitivizmin ürünü olan durgunluk tezini ve çürütülmüş teknolojik durgun-

luk tezini, teknolojiye itafen kaynakları ve belgeleri, teknolojinin değerlendirilmesini ve inşa edil-

miş makineleri anlatmıştır. Vitruvius’un Machinatio’su: Mimarlık Disiplininde Makinelerin Rolü 

(1013-1019) alt başlığı; Vitruvius’a göre makine bilimini, kullanılan makineleri, makinelerin nasıl 

inşa edildiklerini ve işleyiş şekilllerini açıklamıştır. Tiyatrolar ve Otomatik Kukla Tiyatroları (1019-

1024) alt başlığında; otomat tiyatroları ile sabit tiyatrolara ve bu tiyatroların ortak noktada buluş-

tuğu kısımlara, tiyatro vinçlerine değinilmiştir. Zanaatkarların Uygulamalı Bilimi: Cam (1025-1030) 

alt başlığı ile; camdan, camın nasıl işlendiği, cam sanatının değeri ve camın bilimsel olarak nere-

lerde kullanıldığı incelenmiştir. Teknoloji ve Tarım (1030-1036) alt başlığında; Romalıların tarımın-

dan, günümüze ulaşan tarım metinlerinden, yenilikçi ile teknolojik ilerlemelerden ve kullanılan 

aletlerden, Columella’ya göre tarım biliminden bahsedilmiştir. Tıp (1037-1052): Roma’da Yunan 

Tıbbı (1037-1039) alt başlığında; Yunan tıbbının Roma’ya nasıl geldiği ve yerleştiği anlatılmıştır. 

Roma’da Asklepiades ve Metodik Tıp Ekolleri (1039-1041) alt başlığı; metodik tıp ekollerini, hasta-

lık olgularını ve olguların duyular aracılığı ile algılanmasını konu edinmiştir. Aulus Cornelius Celcus 

(1042-1043) alt başlığında; Celcus’un yazdığı eserler detaylandırılmıştır. Dioskorides ve Antikçağ 

Farmakopisi (1044-1046) alt başlığı; antikçağ’daki farmakoloji literatürünü, Anazarboslu hekim 

Diskorides ve eserlerindeki sınıflandırmayı incelemiştir. Ephesoslu Roufos ve Ephesoslu Soranos 

(1046-1048) alt başlığıyla; hekim olan Roufos ile Soranos’un çalışma konuları ve bu konulardaki 

yaklaşımları açıklanmıştır. Galenos (1049-1052) alt başlığında ise; Pergamonlu Galenos’un taban-

dan nasıl yetiştiğine, geniş kapsamlı anatomi araştırmalarına, gördüğü alakaya ve ortaya koyduğu 

farmakolojik sisteme değinilmiştir.  

Müzik ana başlığı (1053-1090), Giriş ve Roma’da Mousike Kültürü olmak üzere 2 ayrı başlıktan 

oluşmuştur. Giriş (1055-1058): Roma müziği üzerine Hellen etkisinden, müzik ve retorik etkileşi-

minden, Roma müziğinin tiyatral niteliğinden ve görkemli gösterilerden, siyasi şekillenmesinden 

ve işitsel/ses dünyanın incelenmesinden bahsedilerek giriş yapılmıştır. Roma’da Mousike Kültürü 

(1059-1090): Antikçağın İşitsel Peyzajı (1059-1063) alt başlığında; belirtilen çağın ses küresi olarak 

insan ve hayvan seslerini incelemiştir. Hayvan seslerinin hem kehanet habercisi hem de şiirsel 

şarkı niteliğindeki özelliklerine değinmiştir. Ardından işitsel evren ile şiir-müzik üretimi arasındaki 

bağı anlatmıştır. Roma Müziğinin Görsel Tasviri (1063-1067) alt başlığı; askeri törenlerde, gladya-

tör oyunlarında, cenaze törenlerinde yer alan ve tanrılarla ya da dinlerle özdeşleştirilen müzik 

aletlerini anlatmıştır. Romalıların Müzik Çalgıları: Antikçağ Organolojisine Dair İpuçları (1067-

1071) alt başlığı; Roma kökenli olmayan ancak Roma’nın tarihi olan Etruria’dan, Hellas’tan, Yakın-

doğu’dan, Mısır’dan, askeri fetihlerden gelen ve tarih öncesinden kalan çalgılardan bahsetmiştir. 

Sahnede Müzik: Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu (1072-1075) alt başlığında; usta çalgıcıların 

Roma’daki varlığına, Cumhuriyet Dönemi'nde komedyaya, sahnede temsil edilen durumlarla uy-

gun çalgılar kullanılmasına ve sahne müzisyenlerine değinilmiştir. İmparatorluk Roma’sında Gös-

teriler ve Müzik İcracıları (1076-1079) alt başlığı; vokal ve çalgı icracılarını, rabet gören solistler ve 

turneleri, pantomim- koro ve orkestraları, Doğu müzik modasını anlatmıştır. İmparatorluk 

Roma’sında İşitsel Etkinlikler ve Siyaset (1080-1083) alt başlığı; siyasi politika ile müziğin özdeşti-

rilmesi, savaş aletlerinin müzikal akordunun yapılmasını ve işitsel açıdan teknolojik gelişmelerin 

kültürel üstünlüğe sebebiyetini incelemiştir. İmparator Hadrianus’un Sarayında Yunan Bir Müzis-

yen: Giritli Mesomedes (1083-1086) alt başlığında; Hellen Mesomedes, günümüze ulaşan müzik-

leri ve Mesomedes’in diğer besteleri anlatılmıştır. Yunanistan’dan Roma’ya Müzik ve Retorik 
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(1087-1090) alt başlığında ise; gramer ile müzik arasındaki sıkı bağlardan, ses kullanımında sesli 

ve yazılı eğitimin öneminden, retorikten ve retoriğin müzik yoluyla açıklanmasından bahsedilmiş-

tir.  

Terimler Sözlüğü (1091-1096) ve Dizin (1097-1108) bölümlerinde sıralamalar alfabetik olarak 

yapılmıştır. Kronoloji (1109-1123) bölümünde öncelikle genel bir kronolojik harita görselleriyle 

birlikte verilmiştir. Ardından Tarih, Felsefe, Görsel Sanatlar, Edebiyat, Bilim ve Teknik ve son olarak 

da Müzik konuları için görselleri ile birlikte ayrı ayrı kronolojik haritalara yer verilerek kitap son-

landırılmıştır. 

 




