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P. FREEMAN, Iulius Caesar. Çev. Ü. EVRİM UYSAL. İstanbul 2021. Kronik 

Yayınevi, 397 sayfa (2 Harita, 16 Resim, Bibliyografya ve İndeks ile 

birlikte). ISBN: 9786057635136 

Emrah GÜMÜŞTAŞ 

Yazar eserini ele alırken önsözde (7-9) Ceasar’ın tarihi kişiliği ve rolü ile ilgili olumlu ve olumsuz 

bakış açılarının olduğunu ve bu duruma örnek olarak Dante, Mark Twain ve Shakespare gibi 

önemli edebi şahsiyetlerin Ceasar hakkındaki düşüncelerini paylaşarak belirtmiş ancak kendisinin 

eseri yazmadaki amacının ise bakış açılarına taraf olmaktan ziyade Ceasar’ın yaşam öyküsünü ve 

bulunduğu dönemi anlatmak olarak belirterek nesnelliğini ortaya koymuş böylece okuyucuyu 

kendi çıkarımlarıyla baş başa bırakmıştır. Eserin genelinde sade, akıcı tarihsel olay örgüsüyle sü-

rükleyici bir uslub kullanan yazar Ceasar’ın döneminin önemli karekterlerinden Cicero, Cato ve 

Pompeius Magnus etc. gibi şahsiyetlerin özellikle Roma Senatosu’ndaki konuşmalarına dayanarak 

canlı bir anlatım sergilemekte adeta okuyucu yaşanan sahnelerde ki dinleyicilerden biri gibi hiset-

tirmektedir. Yazar eserinde kaynak olarak Ceaser, Cicero, Plutarkhos, Sallustius, Catullus, Şamlı 

Nikolaus, Suetonius, İskenderiyeli Apiaunus ve Dio Cassius gibi antik yazarların eserlerinden had 

safhada faydalanmış, bunun yanında bir çok modern literatürden de yararlanmıştır. Eserin içeri-

ğinde konuya göre yararlandığı antik kaynak ve modern literatre dipnotlarda atıfta bulunup daha 

detaylı yapılmak isteten araştırmalara kaynak olarak yol göstermiştir. 

Kitap 397 sayfadan oluşmakta, sırasısıyla yazar ve çevirmen hakkında kısa bilgi (4), içindekiler 

(5), kitabı yazma nedeni, metodu  konusu hakkında genel bakış ön sözde bulunmakta (7-9), olay 

örgüsünün daha iyi anlaşılması için kronolojik olarak zaman dizimi (10) ile devam etmektedir. Ru-

bicon Kıyılarında  başlığı ile giriş kısmı (13-15) ile esere giriş yapılmakta, bu bölümde Roma’ya 

doğru yola çıkan Ceasar’ın ordusuyla Rubicon nehrinde kamp kurması ve nehri geçip geçmemekle 

ilgili tereddütü anlatlımaktadır. Bunun yanında nehri geçmesiyle de Rubicon Nehri Ceasar ve 

Roma için geri dönülmez bir çizgi meteforuyla gösterilip  sonraki olaylarla ilgili okuyucuda merak 

duygusu kamçılanmaktadır. Olay örgüsüne başlamadan önce (16-18) dönemin haritaları paylaşıl-

mış olup coğrafya yardımıyla tarihsel olaylar anlamsal olarak desteklenmeye çalışılmıştır. 

Kitap, Caesar hakkındaki en erken bilgilerin başadığı gençlik dönemi ile başlayıp ölümüne dek 

kronolojik olarak gitmekte bununla birlikte önemli ve kronolojik olaylara atfen isimlendirilen 15 

bölümden oluşmaktadır. (19-368) sırasıyla I. İlk Yıllar, II. İktidara Giden Yol, III. Komplo, IV. Konsül, 

V. Galya, VI. Belgae, VII. Britanya, VIII. Vercingetorix, IX. Rubicon X. İç Savaş, XI. Pompeius XII. Kle-

opatra XIII. Afrika  XIV. Zafer XV. Idus Martiae başlıklı bölümlerden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde “I. İlk Yıllar” (19-47), Yazar, Caesar’la  ilgili çocukluk dönemi ile ilgili kaynakların 

neden eksik olduğuna, Caesar’ın bağlı olduğu Iulius klanının tanrısal ve efsanevi  kökenlerine, do-
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ğumu ile ilgili bilinen yanlışa, soy ağacına; bunun yanında Caesar’ın üyesi olduğu Roma toplumsal 

yapısıyla (kadın, din, aile, eğitim) ilgili zengin ve detaylı bilgiler verir. Daha sonra Caesar’ın cocukluk 

dönemindeki siyasal gelişmelere (Sulla ve Marius iktidar mücadelesine) değinir. Bu bölümün son-

larına doğru ise Caesar’ın ilk memuriyeti olan antik Roma dininin önemli kurumlarında Flamen 

Dialis oluşuna ve akabinde eniştesi Marius ile olan akrabalık bağları nedeniyle Sulla tarafından 

yaşadığı baskı ve Roma’dan kaçışına ilk savaş tecrübesine ve daha sonra Rodos’a Apollonios’dan 

ders almak için yola çıkışı ve korsanlar tarafından kaçırılması konu edilmektedir. 

İkinci bölümde “II. İktidara Giden Yol” (48-71), Yazar, Antik Roma’da bir yurttaşın Roma İdari 

Yönetimi’nin en tepesi olan iktidara giden yol olan Cursus Honorum’a değinmekte, bununla bir-

likte bu kariyer basamaklarındaki Roma Devlet Kurumları’nın anlamını ve de görevlerini anlatmak-

tadır. Bu kurumlara istinaden Caesar’ın iktidara giderken görev aldığı memurluklar sırasıyla anla-

tılmaktadır. Ayrıca Caesar’ın siyasi rakipleri Cicero, Cato ve Cinna gibi dönemin ünlü şahsiyetleri 

ilk olarak bu bölümde tanıtılmaktadır. Bu bölümde ayrıca Caesar’ın İspanya Valiliği buradaki yerli-

lerle mücadeleri ve Roma'ya geri dönüşüne  değinilmektedir. Bölümün önemli konularından biri 

ise Caesar’ın eniştesi Marius’un ideolojik mirasını alarak halk kitlelerinin gücünü arkasına almak 

için yaptığı stratejik hamlelere değinilmektedir. 

Üçüncü bölümde “III. Komplo” (72-98), olarak bölüme konu olarak senatör Catilina’nın Roma 

iktidarını silah yoluyla ele geçirip krallık planlarına ve de Cicero’nun bu planı ortaya çıkarmasına 

değinilmektedir. Bunun yanında diğer önemli konular ise Caesar’ın  Antik Roma Dini’nin en büyük 

makamı olan Pontifex Maximus’a seçilmesi anlatılmaktadır. Bölümün sonlarında ise Cursus Hono-

rium basamağının en tepesi olan konsüllük makamına Caesar’ın gelişi ve makamın korunması için 

güçlü desteklere ihtiyacın kavranması ve de dolayısıyla Crassus ve Pompeius’la kurduğu Triumvirlik 

ittifakına değinilmektedir. 

Dördüncü bölümde “IV. Konsül” (99-118), bu bölümde kıdemli konsüllüğe seçilen Caesar’ın  

yasa tekliflerinin senatodan geçirmek için yaşadığı muhalefetlere, aristokratların ve de Cato gibi 

siyasi muhaliflerin Caesara karşı tutumlarına; Caesar’ın karşılaştığı bu sorunları Triumvirlik desteği 

ve de senatoda dönen entrikalarla nasıl bertaraf ettiğine değinilmektedir. Bu bölümün sonunda 

ise konsüllük sonrası askeri zafer planları çevresinde elde ettiği Galya ve diğer valiliklere değinil-

mektedir. 

Beşici bölümde “V. Galya” (119-148), Bu bölümde yazar Caesar’ın Galya Savaşları sırasında 

uzun dönem mücadele edeceği Galya ve Germen topluluklarının etnik kökenlerinden, dillerinden, 

geleneklerinden, dinlerinden, yasadıkları coğrafyadan, sosyal iktisadi yapılarından ve de savaş tak-

tiklerinden bahsederek Caesar’ın düşmanları ve de kısmen müttefiki olan Galya ve de Germen 

Kavimleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Bunun yanında İlk savaştığı Galyalı Kavim olan 

Helvetlerle ve de Germen savaş beyi Ariovistus’la mücadelesini  konu edinmektedir. 

Altıncı bölüm “VI. Belgae” (149-177), bu bölümde Caesar Galya’da Roma gücünü mutlak hale 

getirmeye çalışırken Roma’da Caesar’ın desteklediği Tribinus Cladius’un şahsi intikam çerçeve-

sinde Cato, Cicero, ve Pompeius’a karşı siyasi hamleleri anlatılmaktadır. Bu noktada Roma da ka-

dim entrikalar süregelirken Caesar’ın bu dönem Galya’da birleşik Belgae kabileleriyle savaşa tu-

tuşmasına değinilmektedir. Belgae kabilelerinin Ceasar’a karşı birleşmelerinin en önemli nedeni 

ise giderek artan ve Belgae emellerine aykırı olan Roma’nın emperyal varlığının neden olması gös-

terilmektedir. Bunun yanında Caesar’ın Belgae zaferi akabinde siyasi nüfusu ve prestijinin artması 

Triumvirlik içinde Pompeius’un kıskançlığına ve ittifakın çatırdamasına neden olmuştur. Bu bölü-

mün sonunda ise Caesar denizci ve saldırgan bir Galya kavmi olan Venetlerle Atlantik’de mücade-

leye girmesi ve girilen mücadelenin zor ve uzun sürmesine rağmen sonuçta askeri dehasıyla Cae-

sar’ın Venetleri mağlub edebilmesi konu edilmiştir. 
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Yedinci bölüm “VII. Britanya” (178-204), Bu bölümde Caesar’ın imajını güçlendirmek adına 

daha önce Romalıların ayak basmadığı masalsı Britanya’yı fetih etmeyi planlaması, Britanya sefe-

rinden önce mevcut statükoyu korumak için ilk defa bir Romalı komutan olarak Ren’in karşı kıyı-

sına Germenlere karşı sefer düzenlemesi daha sonra Britanya’ya sefer düzenleyen Caesar’ın bi-

rinci seferinde başarısız olması daha sonraki ikinci seferi sırasında başarı sağlaması konu edilmek-

tedir. 

Sekizinci bölüm “VIII. Vercingetorix” (205-232), Bu bölümünün genelinde Romalılar’ın mütte-

fiki olan Galyalı kabileler dahil Caesar’ın Galya’yı daimi Roma eyaleti yapmak istediklerini anlayıp 

bunun üzerine Roma’yı Galya’dan daimi olarak çıkarmak için asi Galya savaş Beyi Vercingetorix 

önderliğinde Roma’ya karşı isyan etmesi ve de Caesar’ı daha önce olmadığı kadar zor duruma 

sokması genel olarak ele alınmıştır. Devamında ise Caesar’ın savaş esnasındaki stratejik üstünlü-

ğününü tekrar ortaya koyması ve Vercingetorix isyanını kanlı şekilde bastırmasına değinilmektedir. 

Bu bölümün diğer önemli konularından birisi ise Triumvirlik ortaklarından Crassus’un Partlar’la 

savaşda öldürülmesi ve de Pompeius’un giderek Caesar karşısında oluşan muhalefete yaklaşma-

sıyla Triumvirlik parçalanmasına ve de sürecin iç isyana doğru evrilmesine değinilmektedir. 

Dokuzuncu bölüm “IX. Rubicon” (233-247), bu bölümde Galya Fatihi Caesar’ın görev süresinin 

bitmesi üzerine tekrar Roma siyasi arenasına dönmesi konu edinmektedir. Caesar’ın Galya savaş-

ları sonucunda sahip olduğu büyük askeri ve ekonomik güc Roma aritokrasisi ve siyasi rakipleri 

üzerinde Caesar’ın Roma da mutlak gücü eline alıp cumhuriyeti yıkacağı korkusuna ve de endişe-

sine neden olmuştur. Bu noktada Caesar’ın muhalifleri Caesar’a karşı koyması için diğer büyük ve 

başarılı Roma generali Pompeius’u Caesar’a karşı ön plana çıkarmaları ve İç Savaş'ın kaçınılmazlığı 

konu edinmektedir. 

Onuncu bölüm “X. İç Savaş” (248-271) bu bölümde Caesar başarılarına rağmen senato tara-

fından şerefinin zedeleneceği ve de rakipleri tarafından siyasi komploya uğrayacağı endişesi taşı-

dığı anlatılmaktadır. Bu nedenlerle Caesar şerefini korumak için ordusuyla birlikte Romaya doğru 

Pompeius ve onunla birlik olan rakipleri üzerine yürümesi ve de akabinde başlayan iç savaş neti-

cesiyle Pompeius’un İtalya’nın güneyine doğru ilerleyişi anlatılmaktadır. Bu noktada Pompeius’un 

ordusunu daha da kuvvetlendirmek için Hellas'a geçişi konu edilmektedir. 

Onbirinci bölüm “XI. Pompeius” (272-290) bu bölümde Pompeius’un Hellas’ta ordusunu güç-

lendirmesi akabinde Caesar’ın Pompeius’u takiben Hellas'a varması anlatılmaktadır. Ayrıca iki or-

dunun içinde bulunduğu askeri ve lojistik durum anlatılmakta bunun yanında iki ordunun uzun 

süren yıpratma savaşları ve de Pompeius’un Caesar’a karşı uyguladığı yıpratma taktiği konu edil-

mektedir. Bölümün sonunda sayıca az olan Caesar’ın Pharsalus Muharebesi’nde askeri dehası ile 

Pompeius’un ordusunu mağlup etmesi ve de Pompeius’un Mısıra kaçıp burada Ptolemaioslar ta-

rafından Caesar’ın desteğini kazanmak için öldürülmesi konu edinmektedir. 

Onikinci bölüm “XII. Kleopatra” (291-313) bu bölümde Caesar’ın Mısır'a gelişi bu dönem Mı-

sır'da Ptolemaios hanedanlığındaki taht mücadelesi anlatılmaktadır. Mısır'a gelen Caesar’ın Kleo-

patra yanlısı yaklaşımıyla Mısır tahtına müdahalesi ve de akabinde XIII. Ptolemaios’un Caesar’a 

karşı isyanı dolayısıyla Caesar ve İskenderiyeliler arasında Caesar’ın galibiyetiyle sonuçlanan zorlu  

İskenderiye Savaşı detaylı şekilde anlatılmaktadır.  

Onüçüncü bölüm “XIII. Afrika” (314-334) bu bölümde Caesar’ın Mısır dönüşü Küçük Asya’da 

Karadeniz kralı Pharnakes’i yenilgiye uğratması ve de akabinde Roma’ya dönüp mutlak güç olarak 

siyasi ve sosyal düzeni sağlamasına değinilmektedir. Akabinde Caesar’ın Pompeius’dan sonra arta 

kalan muhalif bakiyelere son vermek için Cato, Labienus Scipio ve Nubidiya kralı Iuba üzerine Af-

rika seferi ve de akabinde cereyan eden Afrika Savaşları'ndaki kesin galibiyeti konu edinmektedir. 

Ondördüncü bölüm “XIV. Zafer” (335-350) bu bölümde Caesar’ın Roma’ya muzaffer bir şe-
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kilde dönüşü İç Savaş'ın bitmesi ve de Galya savaşlarına atfen yapılan zafer şenlikleri anlatılmak-

tadır. Bunun yanında Caesar’ın gücünü pekiştirmek için yaptığı siyasi ve sosyal düzenlemeler konu 

edinmektedir. 

Onbeşinci bölüm “XV. Idus Martiae” (351-368) bu son bölümle birlikte giderek güçlenen Cae-

sar’ın kralığını ilan edeceği ve başkenti Romadan taşıyacağı söylentilerinin giderek arttığı ve halkın 

ve siyasetin bu duruma tepkileri anlatılmaktadır. Akabinde sonuç olarak  bu söylentiler  dahilinde 

giderek güclenen Caesar’a karşı kurulan komplo ve de buna dair kehanetler anlatılmaktadır. Niha-

yetinde planlanan büyük Part seferinden kısa süre öncesinde  Idus Martiae’de suikaste kurban 

gitmesiyle birlikte kitap son bulmaktadır. 

 




