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AENEAS 
(ve Odysseus)

?Ö 753 ?Ö 700 ?Ö 650 ?Ö 600 ?Ö 550 ?Ö 500 ?Ö 450

Roma Krall??? (?Ö 753-509)

Roma mitolojisine göre Aeneas (???????) 
(ykl?. ?Ö 12'nci yüzy?l) Venüs ve Truval? 
Ankhises'in (???????) o?ludur (Truva 
Kral? Priam'?n ilk kuzeni, ve Paris ve 
Hektor'un ikinci dereceden kuzeni).

?Ö 12501200

Bouguereau, "Venüs'ün Do?u?u" (1879).

1150800

Miken uygarl??? 1200'de çökmeye ba?lad? ve 
1050'de  hemen hemen bütünüyle ortadan yitti.

?Ö 753

Yunan Karanl?k Ça?lar? ya da Homerik Ça?  (ykl?. ?Ö 1100-800)

Helenik kent-devletleri yeniden 
görünmeye ba?lad? (?Ö 9'uncu yüzy?l).

Miken uygarl??? (ykl?. ?Ö 1600-1100)

Hitit uygarl??? (ykl?.?Ö 1600-1100)

Truva Sava?? (ykl?. ?Ö 
1260 ve 1180 aras?nda)

Romulus ve Remus (?Ö 
8'inci yüzy?l) Aeneas'?n 
torunlar?n?n, torunlar?n?n, 
torunlar?n?n ... torunlar?d?r.

Çoban Faustulus Romus ve 
Romulus?u eve getiriyor. 

Homeros Truva Sava??ndan yakla??k olarak 5 yüzy?l sonra ?Ö 8'inci yüzy?lda ya?ad?.  ?lyada be? 
yüzy?l boyunca yaz?ya geçirilinceye dek kesintisiz bir de?i?im sürecinde idi.

Roma Krall??? (?Ö 753-509)

Mitsel Krallar (rex)
?Ö 753-716 Romulus
?Ö 715-673 Numa Pompilius
?Ö 673-642 Tullus Hostilius
?Ö 642-616 Ancus Marcius
?Ö 616-579 L. Tarquinius Priscus
?Ö 578-535 Servius Tullius
?Ö 535-509 L. Tarquinius Superbus

Truva'n?n 
Dü?ü?ü 
(ykl?. ?Ö 
1200)

Roma'n?n 
Kurulu?u  
(?Ö 753) ROMUS ve 

ROMULUS

- Romulus d???nda, krallar halk taraf?ndan, ama gerçekte bir aileler kümesi olan "gens"lerin (klan) "patre"leri 
(baba) taraf?ndan ya?am boyu seçildiler.

- Senatonun kral?n yasalar?n? veto hakk? yoktu.
- Roma Krallar? imperium denilen özel bir tanr?sal yetke ile politik, askeri ve dinsel güç ile donat?l? idiler.
- Senatörlerin ve ba?ka magisterlerin atanmas? kral?n sorumlulu?unda idi.
- Yaln?zca kral taraf?ndan toplant?ya ça?r?labilen 100, sonra 200 ve 300 üyeli Senato bir dan??ma kurumu idi.
- Yaz?l? yasa yok; leges regiae (krallar?n yasalar?); ius divinum (dinsel yasalar); ius civile (özel yasa); (12 Tablet 

Yasalar? ?Ö 450 s?ralar?nda belirlendi).
- Roma ancak üçüncü yüzy?l?n sonunda Yunan dünyas? ile ili?ki içine girdi.

Romulus ?Ö 753-716; Palatino tepesinde 
Roma'y? kurdu; Roma Senatosu; Roma 
Lejyonu; ilk dinsel kurumlar.

Numa Pompilius ?Ö 715-673; Sabin kökenli;
Pontifex Maximus (ba? rahiplik) kurumu (713); 
Vestal Erdenler; kraliyet konutu olan Regia.

Tullus Hostilius ?Ö 673-642; (ad? 
ile uyumlu olarak) sava?ç? idi; 
Alba Longa'y? yendi ve  yok etti.

Ancus Marcius ?Ö 642-616; 
Numa'n?n torunu; Latinler ile 
sava?t?.

Tarquinus Priscus ?Ö 616-579; 
Latinler ile sava?; Circus 
Maximus; Büyük Oyunlar

Servius Tullius ?Ö 578-535; 
Veii'ye ve Etrüsklere kar?? sava?t?;

Tarquinus Superbus ?Ö 535-509; 
Senatoyu gözard? etti; Volsci'ye kar?? 
sava?t?; o?lu Sextus Tarquinus'un 
Lucretia'ya tecavüz etmesi Roma 
monar?isinin devrilmesine ve Cumhuriyete 
geçi?i ba?latan olaylara götürdü.

Krall???n Sonu
Krall???n Kurulu?u

Sözel olarak iletilen Homerik ?iirler ?Ö 8 ve 
6'nc? yüzy?llar aras?nda yaz?ya geçirilidi.

?lk Olimpiyat Oyunlar? (?Ö 776)

Julius Sezar ve dolay?s?yla Augustus soylar?n?n 
Venüs'ten geldi?ine inan?yorlard?. 

Mite göre, Romulus ve 
Remus Mars ve Venüs'ün 
çocuklar? idiler. Livius ise 
ikizleri son Alba Kral? 
Numitor ve Rhea 
Silvia'n?n (Vestal Erden) 
çocuklar? olarak betimler. 
Bir kavga sonucunda 
Karde?ini öldüren 
Romulus Roma'n?n ilk 
kral? oldu.

ROMA ÖNCES?
- Roma'da birkaç Bak?r ve Bronz Ça?? yerle?iminin olmas?na kar??n (Palatine'de 

tarih-öncesi yerle?im), kapsaml? kan?tlar ?Ö 8'inci yy ortalar?ndan gelir (Erken Demir 
Ça??).

- Roma bölgesine ?Ö 1000 s?ralar?nda ilk yerle?enler Latinler ve Sabinler oldu.
- Heredotus'a göre, Etrüskler ?Ö 10 ya da 9'uncu yüzy?l s?ralar?nda Lidya'dan göç ettiler.
- Etrüskler i?leyim ve tecim temelli bir kent ya?am? geli?tirdiler ve bir Yunan alfabesi 

kabul ettiler.
- Krall?k dönemi için kaynaklar Livius, Plutark, Halikanasl? Dionysios 'tur.
- ?Ö 8'inci yüzy?lda Güney ?talya ve Sicilya'da ba??ms?z kent-devletleri olan Yunan 

kolonileri kurulmaya ba?lad?.
- Varro, Livius ve Virgil'e göre Roma ?Ö 753'te kuruldu ("21 Nisan 753" Cumhuriyet 

dönemi Roma tarihçilerinin kendileri taraf?ndan kullan?ld?).

?Ö
 21 Nisan 

753 (Varro)

?Ö 
509

ROMA TOPLUMU VE A?LES?
- Roma ailesi (familia) Roma toplumunun temel ta?? idi. Ataerkil temelde örgütlen ailede pater familias tüm 

üyeler, tüm uzak torunlar ve tüm mülkiyet üzerinde salt?k hak ta??yordu; yasal hak yaln?zca ona aitti; dinsel 
yetke ve genel olarak yarg? hakk? da ona aitti.

- Roma toplumu patrisyenler ve plebler olarak bölünmü?tü. 
- Patrisyenler Roma yurtta?l?k haklar?n?n tümünden yararlan?yor (yaln?zca onlar "tam Roma yurtta?lar?" idiler),  

ve denetimleri alt?ndaki Senato yoluyla tüm politik gücü tekellerinde tutuyorlard?.
- Plebler Roma nüfusunun büyük ço?unlu?unu olu?turan küçük çiftçiler, emekçiler, zanaatç?lar ve tecimcilerden 

olu?uyordu. Roma yurtta?lar? olmalar?na kar??n tüm kamu haklar?ndan (iura publica) yararlanam?yorlard? 
(politik, askeri ve dinsel görevlere kabul edilmiyorlard?).

Lucretia

Truva 
Sava??
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850

?Ö 657'de 
Bizantion (?????????) Megara 
kolonistleri taraf?ndan kuruldu)

Aeneas (?Ö 12. yy) ve Romulus-Remus (?Ö 8 yy) aras?ndaki yakla??k dört yüzy?l? Alba Longa krallar? doldurur. 
Son Alba kral? Numitor Romulus ve Remus'un büyükbabas?d?r.

Cumhuriyet (?Ö 509 -?Ö 27)

Yunan ve Roma mitolojilerinde 
Truva kahramanlar?  Aeneas ve 
Odysseus her ikisi de Latinlerin bir 
kral? olan Latinus (???????) ile 
özde?le?tirilir. 

Perikles (?Ö 495-429)

Aeneas'?n Truva'dan Latium'a yolculu?u.

Tarihçiler
?Ö 60-7 ?  Dionysius, Halikarnassuslu 
?Ö 64/59 - ?S 12/17 ?  Livius, Titus

Yazarlar
?Ö 70-19 ?  Virgil
?Ö 65-8 ?  Horatius (Horace)
?Ö 33 - ?S 18 ?  Ovid
?Ö 116-27 ?  Varro, Marcus Terentius
?S 45-120 ?  Plutark

Livius'a göre kent ex nihilo kuruldu. Dionysius ve Cicero'ya 
göre Roma ba??ndan uygar bir kent olarak kuruldu. Öte 
yandan, arkeolojik kan?t  kentin kurulu?unu iki yüzy?l daha 
geriye alarak bronz ça??na ba?lar (ykl?. ?Ö 1000).

Roma öncesi ?talyaRomulus ve karde?i Remus, bir 
15'inci yy frezesinden, Certosa di Pavia.

Solon (?Ö 630-560)
Thales (?Ö 624-548)

"Sabin Kad?nlar?n Kaç?r?l???" 
Roma nüfusunun ikinci 
ku?a??n?n do?u?u için bir önlem 
idi. (Lat. "raptio" ?ng. "rape" 
de?il, ama "kaç?rma" demektir.)?Ö 775-750 

?lk Yunan 
kolonileri

Pythagoras (?Ö 570-495)

?Ö 509

?Ö 743 ?  Siraküze'de 
Korint kolonisi kuruldu
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?Ö 700 ?Ö 650 ?Ö 600 ?Ö 550

?Ö 450

Arkaik dönem Etrüsk, Lidya, Helen sanatlar? ?  1

Roma Krall??? (?Ö 753-509)

?dea Yay?nevi 2019 (www.ideayay?nevi.com)
Noesis Felsefe Atölyesi (www.azizyardimli.com)
Aziz Yard?ml? (C) 2019
2019.10.11 (10.21)
Arkaik dönem sanat? ?  1

Cumhuriyet (?Ö 509-?Ö 27)

?Ö 509

Terrakotta yüz 
tu?las? (çat? 
kiremidi);
?Ö 6'nc? yüzy?l;
Yunan, Güney 
?talya, Tarentine

Bir Meduza 
ba?? ile bu 
pi?irilmi? cephe 
tu?las? bir 
yap?n?n 
çat?s?n?n 
kenar?n? 
süslüyordu. 

Fildi?i 
i?lemeli 
bronz sava? 
arabas?;
Etrüsk;
?Ö 6'nc? 
yüzy?l 2'nci 
çeyre?i;
Akhilles'in 
ya?am?ndan 
sahneler;
yükseklik: 
130,9 cm;
s?r?k 
uzunlu?u: 
209 cm.

?Ö 753

?Ö 725-700;
Etrüsk; 
?talo-geometrik; 
Terracotta vazo; 
yüks.: 33,5 cm.

Bir ya?am 
a?ac?n?n iki 
yan?nda duran 
iki keçi motifi 
kökensel olarak 
Yak?n Do?uya 
aittir.

Krall?k Cumhuriyet ?mparatorluk

?Ö 753 ?Ö 27 1453?Ö 509

482 YIL245 YIL 1480 YIL

2206 YIL

Etrüsk Uygarl??? (ykl?. ?Ö 750 - ?Ö 90)

?Ö 500

Helenistik Dönem 
(ykl?. ?Ö 300 - ?Ö 

90)

?Ö 700 ?  Etrüsk dilinin ilk yaz?tlar? 
(Fenike harflerinden türetilen 
Euboean Yunan alfabesi ile)

Terrekotta 
skyfos (içki 
kupas?); 
?Ö 6'nc? yüzy?l; 
Lidya; 
yüks. 8,1 cm; 
çap: 9,9 cm.

Terrakotta lekythos (ya? 
?i?esi);
?Ö 470-460;
Attik;
yüks. 14 cm, çap 6,7 cm)

Genç sava?ç? saç?n? 
kesiyor (Aeskhylus'un 
"Thebes'e Kar?? Yediler" 
trajedisinden bir sahneyi 
yans?t?yor olabilir; yedi 
kahraman içlerinden 
yaln?zca birinin geri 
dönece?ini biliyordu; her 
biri saç?ndan bir tutam  
keserek sa? kalan? geri 
götürecek olan sava? 
arabas?n?n tekerle?ine 
ba?lad?.

?Ö 750
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Roma mitolojisine göre Aeneas 
(???????) (ykl?. ?Ö 12'nci yüzy?l) Venüs 
ve Truval? Ankhises'in (???????) 
o?ludur (Truva Kral? Priam'?n birinci, ve 
Paris ve Hektor'un ikinci dereceden 
kuzeni).

Romus ve 
Romulus (?Ö 8'inci 
yüzy?l) Aeneas'?n 

torunlar?n?n, 
torunlar?n?n ... 
torunlar?d?r.

Truva dü?tükten sonra, Aeneas 
yan?ndakiler ile birlikte önce Afrika'ya 
gelir ve orada Kartaca Kraliçesi Dido ile 
romantik bir ili?kiye girer. Ama Jupiter'i 
dinleyen Aeneas'?n ayr?lmas? üzerine 
Dido Kartaca halk? ve Aeneas'?n halk? 
aras?nda hiçbir sevgi ve hiçbir bar?? 
olmamas? ilencinde bulunarak kendini 
öldürür.

Truval?lar ?talya'n?n Bat? k?y?lar?na 
(Laurentium) ula?t?klar?nda yerli Latin 
nüfusun direni?i ile kar??la??rlar. Ama 
Krallar? Latinus yabanc?lar ile sava? 
de?il, bar?? ister ve k?z? Lavinia'y? 
Aeneas'a verir. Truval?lar ve Latinler 
kayna??r, birle?ik halk "Latin" ad?n? 
kabul eder,  ve Aeneas her iki grubun 
da kral? olur.

Lavina ile sözlenmi? olan Rutuli Kral? 
Turnus Etrüskler ile ba?la?ma içinde 
Aeneas'a sava? açar. Aeneas sava?? 
kazan?r ve Juno'nun tüm yard?mlar?na 
kar??n Turnus sava?ta ölür. Aeneas 
Tiber nehrini Latinler ve Etrüskler 
aras?nda s?n?r olarak kabul eder. 

Bouguereau, "Venüs'ün 
Do?u?u" (1879).

Kartaca Kraliçesi Dido'nun ölümü

Augustus Oktavius Julius 
Sezar'?n sonradan bir o?ul 
olarak kabul etti?i ye?eni 

idi. Julia ailesi Roma 
mitolojisine göre Roma'n?n 
kurucusu olan Aeneas'?n 

tanr?sal soyundan geliyordu. 
Aeneas Venüs'ün o?lu idi.

Augustus (Primaporta yontusu)

Virgil, Aeneid  (1)
Aeneid Virgil taraf?ndan ?Ö 29-19 aras?nda daktilik heksametre ile yaz?lan Latince bir epik ?iirdir.  
9.896 dizeden olu?an yap?t Truva'n?n dü?ü?ünden sonra ?talya'da Latium'a gelen Aeneis'in  mitsel 
öyküsünü anlat?r.  ?lk alt? kitap Aeneas'?n Truva'dan ?talya'ya yolculu?unu, geri kalan alt? kitap 
Truval?lar?n Latinlere kar?? kazand?klar? utkuyu anlat?r.  Aeneid Augustus'un iste?i üzerine yaz?ld?.

Augustus (Pontifex Maximus olarak)Virgil (?Ö 70-19).

Aeneas' Flight from Troy by Federico 
Barocci.

Virgil ?Ö 70-19 (51)

Horatius ?Ö 65-8 (57)

Ovid ?Ö 33 - ?S 18 (41)

Augustus ?Ö 63 - ?S 14 (77)Aeneas'?n yolculu?u

Aeneas'?n Turnus üzerinde utkusu (Kitap 12); tablo 
Luca Giordano taraf?ndan.

Aeneas'?n izledi?i yol.

- Roma'n?n kurulu?u ile ilgili Romulus miti Aeneas mitinden daha eskidir. "Romulus" 
sözcü?ündeki "-ulus" soneki Etrüsk dilinden gelir. En erken mitlerde Romulus Latinus ile 
özde?le?tirilir.  Aeneas miti ?Ö 6'?nc? yüzy?lda yay?ld? ve o günlerdeki Yunanl?lar?n Romalara 
ili?kin görü?lerini temsil eder.

Aeneas'?n Truva'dan kaç???, Federico Barocci taraf?ndan. Babas?n? s?rt?nda ta??yan Aeneas temas?  Veii yontular?ndan, Etruria ve Spina vazolar?ndan, ve 
Etrüsk imgelerinden gelir.

Virgil, Aeneid (2)

Aeneas'?n Truva'dan kaç??? (Pompeo Batoni, 1753) Tablo  yanan kenti arkalar?nda b?rakan aileyi gösteriyor. Kederli  Creusa biraz geride kalmaya ba?l?yor.

Virgil, Aeneid  (3)

Venüs Aeneas'? iyile?tiriyor (Vénus soignant Énée); Merry-Joseph Blondel (1781-1853) taraf?ndan.

Virgil, Aeneid  (4)

Venüs o?lu Aeneas'?n Truval? Helen'i öldürmesinin önüne geçiyor (Luca Ferrari).

Virgil, Aeneid  (5)

Ferdinand Bol'un 17'nci yüzy?l mitolojik tablosu. Z?rh ku?anm?? Aeneas bir yar??mada utku kazanan? çelenk ile ödüllendiriyor; 
Aeneas Latinus ile ayn? çardakta oturmaktad?r.

Venüs ve Mars (ayr?nt?) ve arkada  Volkan; Guillemot Alexandre Charles taraf?ndan.

Virgil, Aeneid  (6)

Kartaca Kraliçesi Dido ve Aeneas 

Aeneas'?n Kartaca'ya var??? (Jean Bernard Restout).

Kraliçe Dido ve Aeneas (Nathaniel Dance-Holland). (LINK)

Virgil, Aeneid  (8)

Kraliçe Dido'nun ölümü (Kitap 4). Yontu Claude-Augustin Cayot [fr] (1667?1722) taraf?ndan. 

Dido ve Aeneas (Pierre-Narcisse Guérin, ykl?. 1815).

Dido'nun ölümü.

Kartaca Kraliçesi Dido

Virgil, Aeneid  (7)

Virgil, Aeneid  (9)

The picture depicts the meeting of the Trojan prince 
Aeneas and the Carthaginian queen, Dido, as 
described in Book I of Virgil's Aeneid. Following the 
sack of Troy, Aeneas and his followers are 
shipwrecked on the coast of North Africa, near the 
city of Carthage. There, Aeneas meets his mother, 
Venus, disguised as a huntress. She tells him the sad 
history of Dido, who was forced to flee her home in 
Tyre and to build a new citadel at Carthage. Venus 
envelops Aeneas and his compatriot Achates in a 
shroud of mist to enable them to penetrate Dido's 
citadel undetected. Upon entering the temple of Juno, 
Aeneas sees Dido seated upon her throne, 
welcoming a number of his fellow Trojans whom he 
had believed drowned in the recent shipwreck, and 
expressing her desire to see their 'king' Aeneas. At 
that moment the mist clears and Aeneas reveals his 
identity to Dido. This is the precise moment portrayed 
by Dance.

Nathaniel Dance travelled to Italy in 1754 and in 1759 
began work on his first major classical subject, The 
Death of Virginia (untraced), possibly the first history 
painting derived from a classical text to have been 
made by a British artist working in Rome. The present 
picture was commissioned probably in 1763-4, by 
George Harry, Lord Grey of Groby (1737-1819), who 
also commissioned landscapes  by the Irish artist, 
John Plimmer (flourished 1755-1760-1), a self- portrait 
by Anton Raphael Mengs (1728-79), as well as two 
satirical works by Thomas Patch (1725-82).

?When I am laid in earth, may my wrongs create no trouble in thy breast? ?Henry Purcell - Dido and Aeneas. Aeneas ve Dido (Lorenzo Pasinelli) Dido and Aeneas (Nicolas Verkolye, Dutch, 1673-1746).

Venüs Aeneas'a ve Akhates'e görünüyor (Giacinto Gimignani, 17'nci yüzy?l).

Juno ?  Tanr?lar?n kraliçesi, Jupiter'in 
kar?s? ve k?z karde?i, ve Satürn'ün k?z?. 
Juno (Yunan mitolojisinde Hera)  
Truval? Paris'in bir güzellik 
yar??mas?nda ona kar?? yarg?s? 
nedeniyleTruval?lardan nefret eder.  
Ayn? zamanda Kartaca'n?n 
koruyucusudur ve Aeneas'tan do?acak 
olan Romal? ku?aklar?n Kartaca'y? yok 
etmeye yazg?lanm?? oldu?unu 
bilmektedir. Aeneid'in ba??ndan 
sonuna dek Aeneas'tan öfkesini ç?kar?r 
ve onun birincil tanr?sal hasm? olarak 
davran?r.

Aeneas ve Dido.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/dance-holland-the-meeting-of-dido-and-aeneas-t06736
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/c/classicism
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/h/history-painting
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/h/history-painting
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/l/landscape
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/p/portrait


Çoban Faustulus 
Romulus ve 
Remus'u kar?s?na 
getiriyor (Nicolas 
Mignard, 1654).

"Mars ve Rhea Silvia" (Rubens, 1617).
Alba Longa'da bir Vesta rahibesi olan Rhea 
Silvia (?lia olarak da bilinir) Romulus ve 
Remus'un annesidir ve Aeneas'tan sonraki 
14'üncü ku?a?a aittir. 

Romulus ve Remus

"Mars ve Vestal Erden" 
(Jacques Blanchard, 
ykl?. 1630). Sava? 
tanr?s? Mars Silvia'n?n 
çekicili?ine dayanamaz 
ve bir gece üzerine 
çullanarak ona tecavüz 
eder. Silvia ona iki erkek 
çocuk, Romulus ve 
Remus'u do?urur. 

Mars et 
Rhea Sylvia

(Nicolas 
Vieughels).

Mars ve Rhea 
Silvia (Nicolas 

Colombel, 1694).

Silvia'n?n babas? bir Latin kenti olan Alba Longa kral? Numitor'dur. 
Numitor'un karde?i Amulius taht? Numitor'dan çalar, Rhea Silvia'n?n erkek 
karde?ini öldürür, ve genç k?z? bir Vestal Erden olmaya ve erdenlik and? 
içmeye zorlar. Ama daha sonra Silvia'n?n Mars'tan iki erkek çocu?u olur. 
Bunu ö?renen Amulius  erdenlik sözünü çi?neyen Silvia'n?n diri diri 
gömülmesi buyru?unu verir. Ayr?ca ikizlerin de da? ba??nda terk edilerek 
öldürülmesini ister. Ama görevi üstlenen hizmetçi çocuklara ac?r ve onlar? 
bir sepet içinde Tiber nehrine b?rak?r. Bebekler bir di?i kurt taraf?ndan 
kurtar?l?r ve büyütülür. Sonunda büyükbabalar?n? Alba Longa taht?na 
oturturlar ve Roma'y? kurmaya giderler.



Numa Pompilius  (?Ö 753-673; hükümranl?k ?Ö 715-673)

Roma'n?n Romulus'a ard?l olan mitsel ikinci kral 
Numa Pompilius Sabin kökenli idi. Roma'n?n en 
önemli dinsel ve politik kurumlar?ndan birço?u 
ona yüklenir.

Egeria Roma'n?n yasalar?n? Numa Pompilius'a veriyor (Felice Giani, 1758-1823)

K?rsal insan?n ya da kabile üyesinin yasalar ile bir i?i 
yoktur. Birkaç al??kanl?k töresi ve kaba kuvvet kabile 
düzeninin i?lemesi için bütünüyle yeterlidir. A?a?? 
yukar? do?al olan ya?am?nda  yasaya gereksinimi 
yoktur ve daha sonra onunla kar??la?t??? zaman 
do?all?kla onu özgürlük olarak de?il, bask? olarak 
duyumsar. 

Kentlinin ilk i?i yasa yapmakt?r ve Sümerlerden 
Roma'ya, Osmanl?'ya, tüm etik yap?lar yasalar ile 
ba?lad?lar ve yasan?n ussal do?as?n? bilmedikleri 
için, sonradan "do?al hak" ya da "do?al yasa" 
denilecek olan ?deay? bilmedikleri için, yasalar?na 
tanr?sal kökenler arad?lar. Do?all?kla ba?lang?çta 
kötü yasalar yapt?lar. Ama zamanla büyüdüler ve 
hakk?n evrensel oldu?unu, ancak özgürlük 
durumunda etik ya?am?n olanakl? oldu?unu 
anlamaya ba?lad?lar.

Numa Pompilius  (?Ö 753-673; hükümranl?k ?Ö 715-673)

Su perisi Egeria Roma'n?n yasalar?n? Numa Pompilius'a 
yazd?r?yor (Ulpiano Checa).

"Numa Pompilius ve Egeria." ?  Numa 
Pompilius Egeria ile onun grottosunda 
söyle?ide bulunuyor. (Grotto, Bertel 
Thorvaldsen, Thorvaldsen Müzesi, 
Kopenhag, 1792).



?The Intervention of the Sabine Women? (Jacques-Louis David, 1799).

?The Abduction of the Sabine Women? (Nicolas Poussin; probably 1633-34).

?The Rape of the Sabine Women? (Peter Paul Rubens).

?The Rape Of The Sabines ?  The Abduction,? by Charles 
Christian Nahl (1870).

?The Rape Of The Sabines ?  The Invasion,? by Charles Christian Nahl (1871).

Sabinlerin yerini gösteren harita. 

Sabin Kad?nlar?n?n Kaç?r?lmas?

ROMA'NIN BA?LANGICI 
- Roma Latin, Sabin ve Etrüsk bölgelerinin bulu?ma yerinde 

kuruldu. 
- Roma'n?n tepelerinde ?eflerinin önderli?i alt?nda çobanlar 

dola??yordu. 
- Kent bir haydutlar, serseriler, kaçaklar ve s???nmac?lar 

kitlesi olarak büyümeye ba?lad? (Livius bu grupla?maya 
bir colluvies der).

- Yeni kurulan devlette hiçbir kad?n bulunmuyordu ve 
kom?u kentler bir haydutlar kalabal??? olarak gördükleri 
Romal?lar ile evlilik ili?kilerine girmeyi istemiyordu. 

- Kentin ikinci ku?a??n?n do?umu tehlikede idi.

"Rape of the Sabines," 1630-31 (Pietro da Cortona, 1597-1669).

Sabin Kad?nlar?n?n Kaç?r?lmas?

Jacques Louis David 1748-1825. Paris. Les Sabines.

LIVY
THE 

HISTORY 
OF ROME
Books 1-5
Translated, with 

Introduction and Notes, 
by Valerie M. Warrior 

 
 9. Denied intermarriage with the neighbors, the Romans invite them 
to a festival and carry off their women. 
 

Sabin Kad?nlar?n?n Roma ve Sabinler aras?ndaki sava?? durdurmalar?



William-Adolphe Bouguereau, La Naissance de Vénus

Venus -  The goddess of 
love and the mother of 
Aeneas. Venus (Aphrodite 
in Greek mythology) is a 
benefactor of the Trojans. 
She helps her son 
whenever Juno tries to hurt 
him, causing conflict 
among the gods. She is 
also referred to as 
Cytherea, after Cythera, 
the island where she was 
born and where her shrine 
is located.



Roma öncesi ?talya

Erken y?llar?nda Roma'n?n etnik kom?ular? aras?nda  ba?at güç 
Etrüsklerk idi  Roma Cumhuriyet dönemine dek (?Ö 509) Etrüsk krallar? 
taraf?ndan yönetildi  Do?u kom?ular? Latinler idi ve ?Ö 400'lerde 
?talya'n?n güneyinde Yunan kolonileri bulunuyordu.

Roma öncesi ?talya



Lapis Niger, varolan en eski Latince 
yaz?t (ykl?. ?Ö 600)

The Trojan hero Aeneas' legendary landing on the 
shores of Latium (note prow of his beached ship, 

right). Aeneas is holding his son, Ascanius, by the 
hand. A sow (left) shows him where to found his city 
(Lavinium). Roman marble bas-relief, c. AD 140?50. 

British Museum, London

Latinler

"?talik kabileler" olarak bilinen Latin kabileler Hint-Avrupa dil grubuna aittir. 
?lk kez geç Bronz Ça??nda ?talya'ya girdikleri kabul edilen Latinler ve 
ba?ka proto-?talik kabileler ?talyan Demir Ça?? s?ras?nda (?Ö 900'lerde) orta 
ve güney ?talya'ya yerle?tiler. 

?Ö 8'inci yüzy?lda Latium.

https://en.wikipedi0.org/wiki/Aeneas
https://en.wikipedi0.org/wiki/Lavinium
https://en.wikipedi0.org/wiki/British_Museum
https://en.wikipedi0.org/wiki/British_Museum


Etrüskler (2)

Roma'n?n kurulu?undan önce
Livius taraf?ndan anlat?lan Roma kurulu? mitine göre Kral Mezantius önderli?indeki Etrüskler Kral 
Turnus önderli?indeki Rutuli kabilesi ile birle?erek Latinus  önderli?indeki Latinlere sald?rd?lar ve 
Aeneas önderli?indeki Truval?lar? sürdüler. Ama sonunda Latinler ve Truval?lar birlikte utku 
kazand?lar ve Turnus sava?ta öldürüldü. Tiber nehri Etrüskler ve Latinler aras?nda s?n?r olarak 
kabul edildi.

ETRÜSKLER
- Etrüsk dili Hint-Avrupa dil grubuna ait de?ildir.
- Herodotus Etrüsklerin Lidya'dan geldi?ini yazar; Halikarnassoslu Dionysios'a 

göre Etrüskler ?talya'n?n yerli bir halk?d?r.
- Etrüskler ?Ö 700'lerde ba?at kültürlerden biri idi. Güney ?talya, Sicilya'daki Yunan 

kolonileri ve ayr?ca M?s?r ile tecim ili?kileri içinde idiler.
- Etrüskler kendilerine Rasenna derken, Romal?lar onlara Tusci ya da Etrusci 

diyorlard?. "Etruriria" terimi Etrüsklerin yay?ld??? daha geni? bölgeyi anlat?r. 
- Etrüsk dili ?S 1'inci yüzy?la dek Etruria'daki Etrüskler taraf?ndan kullan?lmay? 

sürdürdü. 
- ?mparator Cladius (?Ö 10 - ?S 54) 20 ciltlik bir Etrüsk tarihi yazd? (yitik).
- Etrüsk dili Alplerde konu?ulan Raetic ile ve ayr?ca bir zamanlar Lemnos adas?nda 

konu?ulan Lemnian ile ili?kilidir. 
- Etrüsk alfabesi ?talya'ya Yunanl?lar taraf?ndan getirilen Yunan alfabesinden 

türetildi. Etrüsk alfabesi Latin alfabesinin kökenidir.
- Bilinen en eski yaz?t ?Ö 6'nc? yüzy?l ortalar?ndan kalmad?r. Mezar ta?lar?, vazolar, 

yontular, aynalar ve mücevherler üzerinde 13.000 kadar Etrüsk yaz?t? bulundu.
- Say?lar, mimari, sanat, din ve giyim (toga) konusunda Romal?lara ö?retmen 

oldular.
- Etrüskler ?Ö 1'inci yüzy?lda Roma kültürüne assimile oldular.

Aeneas Turnus'u yeniyor (Luca Giordano, 1634-1705). Soldaki kad?n Aeneas'? dövü? s?ras?nda 
destekleyen annesi Venüs ve sa?daki kad?n?n Turnus'un k?zkarde?i bir do?a perisi olan 
Jutuma'd?r.  

Virgil'in Aeneid'inde ve ayr?ca Livius'a göre, Rutili halk?n?n önderi Turnus Latinlerin kral? 
Latinus'un k?z? Lavinia ile sözlenmi?tir. Truval?lar ?talya'ya var?nca Latinus k?z?n? Aeneas ile 
evlendirmeye karar verir. Turnus buna çok öfkelenir ve halk?n? ve ba?ka ?talyan kabileleri 
Truval?lara kar?? sava?a götürür. Virgil'in metnine göre Aeneas Turnus'u teke tek bir kavgada 
yener ve böylece Lavinia ile evlenme hakk?n? do?rular.

Etrüsk uygarl??? taraf?ndan kaplanan alan.

?Ö 500 y?llar?nda eski ?talya'n?n halklar?n?n da??l?m?

Etrüsk frezesi, Ulusal Arkeoloji Müzesi, Siena, ?talya.

Etrüskler

5'inci yüzy?l freskosu; dansç?lar ve müzisyenler; Tomb of the Leopards, Monterozzi 
necropolis, Tarquinia, ?talya.

Boyal? terrakotta; Sarcophagus of Seianti Hanunia Tlesnasa, 
ykl?. ?Ö 150-130.

Etrüsk binicileri; Gümü? panel, ?Ö 540-520; Castel 
San Marino, Perugia yak?n?nda

Etrüsk anne ve çocuk, ?Ö 500-450.

Veii 
Önemli bir Etrüsk kenti olan 
Veii için en erken arkeolojik 
kan?tlar ?Ö 10'uncu yüzy?ldan 
(Geç Bronz Ça??)  gelir. 
Roma'dan 16 km uzakta olan 
Veii 300 y?ldan uzun bir süre 
boyunca Roma Krall??? ve 
Cumhuriyeti ile sava? 
durumunda idi. Sonunda ?Ö 
396'da Veii Sava??nda Roma 
generali Camillus 'un ordusu 
taraf?ndan ele geçirildi. 

Svastika simgeleri ile Etrüsk as?l?s?, Bolsena, 
?talya, ?Ö 700-650 (Louvre).

Todi Mars'?, Etrüsk bronz heykeli, ykl?. ?Ö 400.

Etrüsklü çift (Louvre, Oda 18)

Etrüskler (3)

Etrüskler (4)

Etrüskler, müzik, dinlence.

?talya ?Ö 500.

?talya ?Ö 200.

La danza della vita. Etrüskler için ölüm ya?am?n sonu de?il, bir ba?ka dünyaya, Ölüler Krall???na geçi?ti. (Peucetian kad?nlar?n?n dans?; mezar freskosu.)

Etrüskler (5) 
Gömme ayinleri

Göçmü? olanlar?n Ölüler 
Krall???na u?urlanmas?na e?lik 
eden ayinler hane ve ev 
üyelerini kaps?yordu. Ev 
d??ar?dan ölümsüzlü?ü ve 
dinginli?i simgeleyen bir servi 
dal? ile i?aretleniyordu. 

?Ö 5'inci yüzy?lda Ruvo di 
Puglia'dan bir cenaze sanat? 
ba?yap?t?.  Desen Helenik kültür ve 
?talyan halklar? aras?ndaki 
kar??la?man?n ürünlerine tan?kl?k 
eder.

LINK

Lucanian fresco tomb painting of two soldiers in armour fighting. Paestrum, 
Andriuolo. Tomb 86 (330-320 BC)

Lucanian fresco tomb painting of a dead women laid out on a bed . Paestrum, 
Andriuolo. Tomb n. 53 (350-330 BC)

Ancient Greek Fresco in Paestum, 
Italy, called the "Tomb of the Diver" 
depicting men during a banquet.

The Cippus Perusinus, a stone tablet bearing 46 lines of incised Etruscan text, one of 
the longest extant Etruscan inscriptions. 3rd or 2nd century BC. (W)

Archaic Etruscan alphabet (7th-5th centuries BC)

Neo-Etruscan alphabet (4th-3rd centuries BC)

Etruscan numerals

Translation
This temple and (this) statue have been dedicated to Uni / 
Astarte. Thefariei Velianas, head of the community, 
donated it for the worship of our peoples. This gift of this 
temple and sanctuary and the consecration of its 
boundaries during his three year term in the month of 
Xurvar (June?) in this way, and in Alsase (July?) this record 
together with the divinity/statue shall thus be buried by 
order of the Zilach that the years may outlast the stars.
Source

Pyrgi Tabletleri

Pirgi Tabletleri 1964'te bulundu. Üç alt?n yapraktan olu?an 
yaz?t ?Ö 500 s?ralar?nda ?talya'da Caere kral? taraf?ndan 
Fenike tanr?ças? Astharet'e yap?lan bir sununun kayd?d?r. 
Pyrgi Etrüsk Caere kentinin liman? idi. Tabletlerden ikisi 
Etrüsk dilinde ve üçüncüsü Fenike dilinde yaz?l?d?r. Yaz?tlar 
?Ö 509'da Brutus'un konsüllü?ü s?ras?nda Romal?lar ve 
Kartacal?lar aras?nda yap?lan bir anla?ma ile ilgili de olabilir.

https://en.wikipedi0.org/wiki/Tomb_of_the_Leopards
https://en.wikipedi0.org/wiki/Tomb_of_the_Leopards
https://en.wikipedi0.org/wiki/Tomb_of_the_Leopards
https://en.wikipedi0.org/wiki/Tomb_of_the_Leopards
https://en.wikipedi0.org/wiki/Monterozzi_necropolis
https://en.wikipedi0.org/wiki/Monterozzi_necropolis
https://en.wikipedi0.org/wiki/Sarcophagus_of_Seianti_Hanunia_Tlesnasa
https://en.wikipedi0.org/wiki/Sarcophagus_of_Seianti_Hanunia_Tlesnasa
https://en.wikipedi0.org/wiki/Sarcophagus_of_Seianti_Hanunia_Tlesnasa
https://en.wikipedi0.org/wiki/Sarcophagus_of_Seianti_Hanunia_Tlesnasa
https://en.wikipedi0.org/wiki/Sarcophagus_of_Seianti_Hanunia_Tlesnasa
https://en.wikipedi0.org/wiki/Perugia
https://www.cittanuova.it/la-danza-della-vita/
https://en.wikipedi0.org/wiki/Cippus_Perusinus
https://en.wikipedi0.org/wiki/Cippus_Perusinus
https://en.wikipedi0.org/wiki/Etruscan_language
http://www.mysteriousetruscans.com/language.html


Truva'n?n duvarlar?, Hisarl?k.

Hisarl?k kalesinin arkeolojik plan?.
Truva'dan Athena'n?n ba?? ile süsle gümü? on drahma, ykl?. ?Ö 165-150.

?Ö 1200'de eski dünya.

Truva (1)

Akhilles'in Korfu Akhilleion'da utkusu. Panoramik fresko Korfu adas?nda bir saray olan Akhilleion'un yukar? salonunda bulundu. 1892'de yap?lan tablo Akhilles'i utkusunun bir 
simgesi olarak Hektor'un bedenini Truva kap?lar?n?n önünden sürüklerken gösteriyor. 

Akhilles Hektor'un bedenini Truva duvarlar? çevresinde sürüklüyor. (Gavin 
Hamilton. ?skoç, 1723-1798).

Hektor Andromakhe'den ayr?l?yor (Joseph Marie Vien).

Truva (2)

Truval? Helen (Anthony Frederick 
Augustus Sandys)

Paris.

Truve ve Roma aras?nda mitolojik bir ba?lannt? vard?r.  ?Ö 1182'de dü?tü?ü 
kabul edilen Truva'dan ayr?lan grup ve ?Ö 753'te Roma'y? kuran insanlar 
aras?na giren ve son Alba Kral?n?n o?ullar? olan ikiz karde?ler Romulus ve 
Remus'un Palatine Tepesinde Roma'y? kurmalar? ile sonlanan 431 y?ll?k süre 
e?it ölçüde mitolojik Alba krallar? taraf?ndan doldurulur.  Nehre b?rak?lan ve 
sonra bulunup kurtar?lan karde?ler miti Akad kral? Sargon ile ba?layan bir 
Akdeniz mitler dizisinden bir uyarlamad?r.

http://www.ancient.eu/map/-1200/34.6/35.667/10800/


Lucretia

Roma anlat?lar?na göre Lucretia ya da Lucrece (ö. 
510) soylu bir kad?nd?. Kral?n o?lu olan Sextus 
Tarquinius'un tecavüzüne u?ramas? Roma 
monar?isini deviren ve hükümetin krall?ktan 
cumhuriyete dönmesine götüren ba?kald?r?n?n nedeni 
oldu. Ça?da? bir kay?t yoktur ve Lucretia, tecavüze 
u?ramas? ve intihar? ve bunun sonucunda 
Cumhuriyetin ba?lamas? ile bilgiler Roma tarihçisi 
Livius ve Yunan-Roma tarihçisi Halikarnassuslu 
Dionysius'un yaz?lar?ndan gelir.

?Ölü Lucrecia? (?spanyol yontucu Damià Campeny taraf?ndan, Barcelona 1804).
Lucretia antik ça??n en çarp?c? kad?n kahramanlar?ndan biridir. Öyküsü tarih ve mit aras?nda 
sal?n?mdad?r ve çok say?da sanat yap?t?nda betimlenir. Son eylemi ile uyand?r?larak, Roma halk? 
Tarquin ailesinin elinde bozulan monar?iye kar?? ç?kma ve kendini yönetme yüreklili?ini gösterdi. 
Ancak bundan sonra, ancak özgürlü?ünün bilincini kazand?ktan sonra minik Roma büyümeye, büyük 
bireyler yaratmaya ve dünya-tarihsel güç olmaya ba?lad?. (L)

?Tarquinius ve Lucretia,? (1610) by Rubens 
(Hermitage Museum). (W) 
Lucretia'n?n u?rad??? ?iddet ile ilgili yaz?lar tiranl?k 
gücünün a??r?l???n?, suçlunun sürgün ve ölümünü, 
ve yeni bir politik düzenin yarat?lmas?n? vurgular. 
Lucretia ister tarihsel bir insan isterse mitsel bir 
ki?ilik olsun, ya?am? tiranl?k egemenli?i alt?ndaki 
Roma'y? temsil eder. Tecavüze u?ramas? ve 
intihar? Romal?lar?n bir tiran?n gücü alt?ndaki 
durumlar?n? ve yurtta?lar?n Roma'n?n gelece?inin 
daha yüksek bir moral nitelik kazanabilmesi için 
ölmeye haz?r olduklar?n? anlatan bir metafor olarak 
hizmet eder. (L)

?Lucretia ve kocas?  Lucius Tarquinius Collatinus"   
Titian (ykl?. 1515). (W)

ET?K 
Öykü ku?ku duyulamayacak denli sa?lam 
do?rulanm?? olarak kabul edilir. Shakespeare "The 
Rape of Lucrece"de Lucretia'n?n u?rad??? tecavüzü 
iyile?emeyecek bir yara olarak, esenlik umudunun 
tam yiti?i olarak, bir kad?n?n iç bedenini bozan ve 
ruhunu da bozma gözda??n? yaratan bir yara olarak 
görür. Shakespeare'in dinsel donat?m?ndan ba????k 
olan Romal?lar Lucretia'n?n son eylemini yüksek 
moral de?erinin soylu bir örne?i olarak gördüler.  

TAR?HÇ?LER
Öykü ilk kez en erken Roma tarihçisi Fabius Pictor 
taraf?ndan verilir (?Ö 3'üncü yüzy?l sonlar?). Klasik 
biçim Livius'un anlat?s?d?r (?Ö 1'incü yüzy?l sonlar?).

ALMA?IK M?T
Lucretia öyküsüne alma??k olarak ileri sürülen bir 
ba?ka öyküye göre Clusium'un Etrüsk kral? Porsenna 
Romal?lar? yener ve Tarquinius Superbus'u sürgüne 
gönderir. (Porsenna da mitsel bir krald?r.)
 

"Brutus'un And?" (François-Joseph Navez).

Lucretia ve Tarquin (Simon Vouet, 
1590-1649)

Brutus'un And? (Jacques-Antoine Beaufort, 1721-1784)

Lucretia'n?n tecavüze u?ramas?n? ve sonraki ba?kald?r?y? betimleyen bir 16'nc? yüzy?l tablosu, Sandro Boticelli 

Brutus ve Lucretia'n?n yasl? kocas? Lucius Tarquinus Collatinus Roma'n?n ilk 
konsülleri olarak seçildiler. Livius'a göre Brutus'un konsüllü?ü s?ras?ndaki ilk i?i 
Roma halk?na bir daha hiçbir zaman Roma'da bir kral kabul edilmeyece?i and?n?n 
içirilmesi oldu. Yine senatörlerin say?s?n? 100'den 300'e ç?kard?.

Lucius Junius Brutus ve Monar?inin devrilmesi
Lucius Junius Brutus Roma Cumhuriyetinin kurucusu ve ?Ö 509'daki konsüllerden biri idi. Roma Junia soyunun (gens) 
atas? olarak kabul edilir (Julius Sezar'? öldürenler aras?nda olan Marcus Junius Brutus da bu soydan gelir).

Brutus Roma'n?n be?inci kral?n?n o?lu idi. Livius'a göre, Brutus karde?i de aralar?nda olmak üzere Roma'n?n önde gelen 
adlar?ndan kimilerini öldürtmü? olan amcas? krala kin besliyordu. 

Lucretia'n?n kral Tarquinus Superbus'un o?lu Sextus Tarquinus taraf?ndan tecavüze u?rad?ktan sonrayan?na ça??rd??? 
dostlar? aras?nda Brutus da bulunuyordu. Tecavüzün onu ve ailesini onursuzla?t?rd???na inanan Lucretia ba??na gelenleri 
anlatt?ktan sonra bir hançer ile kendini öldürür. Efsaneye göre, Brutus hançeri Lucretia'n?n gö?sünden ç?kar?r ve 
hayk?rarak Tarquinlerin devrilmesini ister. Brutus ile birlikte olan  Spurius Lucretius Tricipitinus, Publius Valerius Publicola  
ve Lucius Tarquinius Collatinus gençleri de yanlar?na alarak Roma'ya gider, orada halk? foruma toplar ve onlar? krala kar?? 
ayaklanmaya yüreklendirir. Oylama yap?l?r ve halk kral?n tahttan indirilmesinden ve kraliyet ailesinin sürülmesinden yana 
karar verir. 

Livius'a göre, Tarquinlerin sürülmesinden sonra Brutus'un ilk eylemi halk? toplamak ve Roma'da bir daha hiçbir zaman 
herhangi bir insan?n kral olmas?na izin vermeme konusunda ant içmelerini sa?lamak oldu. 

Lucius Junius Brutus ve Monar?inin devrilmesi

https://www.theartpostblog.com/en/lucrezia-romana-e-la-virtu-delle-donne/
https://en.wikipedi0.org/wiki/Sextus_Tarquinius#/media/File:Tarquinius_and_Lucretia_-_Rubens_-_1610_-_Hermitage.jpg
https://womeninantiquity.wordpress.com/2017/03/31/the-rape-of-lucretia/
https://en.wikipedi0.org/wiki/Willem_de_Poorter
https://en.wikipedi0.org/wiki/Willem_de_Poorter
https://en.wikipedi0.org/wiki/Willem_de_Poorter
https://en.wikipedi0.org/wiki/Willem_de_Poorter
https://en.wikipedi0.org/wiki/Lucretia_and_her_Husband


Livy, Ab Urba Condita ?  I  (THE LOEB CLASSICAL LIBRARY)
(Lucretia, Tarquinus, Brutus)
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