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(3) Roma — Krallık, Cuhmuriyet, İmparatorluk
İÖ 27

İÖ 509

İÖ 753

245 YIL

Krallık

1453

482 YIL

1480 YIL

Cumhuriyet

İmparatorluk
2206 YIL

Etrüsk Uygarlığı (yklş. İÖ 750-90)
İÖ 700 — Etrüsk dilinin ilk yazıtları
(Fenike harflerinden türetilen
Euboean Yunan alfabesi ile)

İÖ 753

İÖ 700

Helenistik Dönem
(yklş. İÖ 300 - İÖ 90)

İÖ 650

İÖ 600

İÖ 550

İÖ 509
Cumhuriyet (İÖ 509-27)

Fildişi işlemeli
bronz savaş
arabası;
Etrüsk;
İÖ 6’ncı yüzyıl,
2’nci çeyrek;
Akhilles’in
yaşamından
sahneler;
yükseklik
130,9 cm
sırık uzunluğu
209 cm

Terrakotta lekythos (yağ şişesi);
İÖ 470-460; Attik; yüks. 14 cm, çap 6,7 cm
Genç savaşçı saçını kesiyor (Aeskhylus’un “Thebes’e
Karşı Yediler” trajedisinden bir sahneyi yansıtıyor
olabilir; yedi kahraman içlerinden yalnızca birinin
geri döneceğini biliyordu; her biri saçından bir
tutam keserek sağ kalanı geri götürecek olan savaş
arabasının tekerleğine bağladı.

Bronze chariot inlaid with ivory
2nd quarter of the 6th century B.C.
Etruscan
Scenes from the life of the Greek hero Achilles
The Acquisition
In 1902, a landowner working on his property accidentally
discovered a subterranean built tomb covered by a tumulus
(mound). His investigations revealed the remains of a parade
chariot as well as bronze, ceramic, and iron utensils together
with other grave goods. Following the discovery, the finds
passed through the hands of several Italian owners and
dealers who were responsible for the appearance of the
chariot and related material on the Paris art market. There they
were purchased in 1903 by General Luigi Palma di Cesnola,
the first director of The Metropolitan Museum of Art. The
Monteleone chariot is the best preserved example of its kind
from ancient Italy before the Roman period. The relatively
good condition of its major parts--the panels of the car, the
pole, and the wheels--has made it possible to undertake a
new reconstruction based on the most recent scholarship.
Moreover, some of the surviving ivory fragments can now be
placed with reasonable certitude. The other tomb furnishings
acquired with the chariot are exhibited in two cases on the
south wall of this gallery.

Terrakotta yüz tuğlası (çatı kiremidi);
İÖ 6’ncı yüzyıl;
Yunan, Güney İtalya, Tarentine;
Bir Meduza başı ile bu pişirilmiş cephe tuğlası
bir yapının çatısının kenarını süslüyordu.

İÖ 725-700
Etrüsk
İtalo-geometrik
Terracotta vazo
yüks.: 33,5 cm
Bir yaşam ağacının iki yanında duran
iki keçi motifi kökensel olarak Yakın
Doğuya aittir.

Terracotta barrel-shaped oinochoe (jug)
Period: Geometric
Date: ca.725–700 B.C.
Culture: Etruscan, Italo-geometric
Medium: Terracotta
Dimensions: H. (33.5 cm
Classification: Vases
Credit Line: Gift of Schimmel Foundation Inc., 1975
Accession Number: 1975.363
This unusual shape is often found with another distinctive
container, a bird-shaped askos. Some scholars have proposed
a connection with a wine ritual. Such vases, their painted
ornaments heavily influenced by Greek geometric pottery,
were produced at Vulci. The originally Near Eastern motif of two
goats flanking a tree of life also occurs on a celebrated Euboean
geometric krater found on Cyprus (74.51.965), which is on view in
the early Greek galleries (The Belfer Court).

Terrekotta
skyfos (içki
kupası);
İÖ 6’ncı yüzyıl;
Lidya;
yüks. 8,1 cm;
çap: 9,9 cm.
Terracotta skyphos (drinking cup)
Period: Archaic
Date: 6th century B.C.
Culture: Lydian
Medium: Terracotta
Dimensions: H. 3 3/16 in. (8.1 cm)
diameter 3 7/8 in. (9.9 cm)
Classification: Vases
Credit Line: Gift of The American Society for the
Exploration of Sardis, 1916
Accession Number: 16.75.14
White slip, with zigzag, and crosses and dots in squares.

Terracotta antefix (roof tile)
Period: Archaic
Date: 6th century B.C.
Culture: Greek, South Italian, Tarentine
Medium: Terracotta
Dimensions: H.: 8 x 10 1/2 x 1 1/4 in. (20.3 cm)
Classification: Terracottas
Credit Line: Fletcher Fund, 1926
Accession Number: 26.60.73
This terracotta antefix with the head of Medusa originally
decorated the edge of a roof of a building. The head of
Medusa, a frequently featured device, would have been
appropriate along the facade of a building, warding
off any approaching evil.

Terracotta lekythos (oil flask)
Attributed to the Painter of the Yale Lekythos
Period: Classical
Date: ca. 470–460 B.C.
Culture: Greek, Attic
Medium: Terracotta; red-figure, white-ground
Dimensions: H. 5 1/2 in. (14 cm); diameter 2 5/8 in. (6.7 cm); H. as
restored 6 7/8 in. (17.5 cm)
Classification: Vases
Credit Line: Rogers Fund, 1907
Accession Number: 07.286.44
Young warrior cutting his hair with sword
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(4) ZAMANÇİZGİSİ
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Roma’nın Truva ve Venüs Kökeni

•
•
•
•
•
•

Truva İÖ 12’inci yüzyılın sonlarında düştü.
Homerik “Afrodit’e İlahi”de Aeneas (Αίνείας, Aineías) Truvalı prens Ankhises ve tanrıça Afrodit’in (Venüs) oğludur.
Etrüskler Aeneas’ı biliyor, ama Roma’nın kurucu atası olarak göstermiyorlardı
Varro (İÖ 116-27) yklş. İÖ 1151’de Ascanius tarafından kurulan Alba’da bir Aeneas heykelinden söz eder.
Aeneas Alban hanedanı aracılığıyla Romulus ile bağlanır ve bu yolla Roma’nın Atası olur.
Roma’nın kuruluşuna ilişkin anlatılar ilk olarak Cumhuriyet Roması tarihçileri tarafından kuruluştan beş yüz yıl sonra
yazıldı. (LINK)

Aeneid Virgil tarafından İÖ 29-19 arasında daktilik heksametre ile yazılan Latince bir epik
şiirdir. 9.896 dizeden oluşan yapıt Truva’nın düşüşünden sonra İtalya’da Latium’a gelen
Aeneas’ın mitsel öyküsüdür. İlk altı kitap Aeneas’ın Truva’dan İtalya’ya yolculuğunu, geri
kalan altı kitap Truvalıların Latinlere karşı kazandıkları utkuyu betimler. Virgil Aeneid’i
Roma İmparatorluğun Altın Çağı olarak kabul edilen dönemde Augustus’un isteği üzerine
yazdı.

Romulus Miti ve Aeneas Miti
Roma’nın kuruluşu ile ilgili Romulus miti Aeneas mitinden daha eskidir.
“Romulus” sözcüğündeki “-ulus” soneki Etrüsk dilinden gelir ve en erken
mitlerde Romulus Latinus ile özdeşleştirilir. Aeneas miti İÖ 6’ncı yüzyılda
yayıldı. Aeneid daha önceden gerçekleşmiş bir kültürel doruğun öyküsüdür.

Truvalılar İtalya’nın Batı kıyılarına (Laurentium)
ulaştıklarında yerli Latin nüfusun direnişi ile
karşılaşırlar. Ama Kralları Latinus yabancılar ile savaş
değil, barış ister, ve kızı Lavinia’yı Aeneas’a verir.
Truvalılar ve Latinler kaynaşır, birleşik halk “Latin”
adını kabul eder, ve Aeneasher iki grubun kralı olur.

Bouguereau, “Venüs’ün Doğuşu”
(1879).

Truva düştükten sonra, Aeneas yanındakiler ile birlikte
Sicilya’ya ve sonra Afrika’ya gelir ve orada Kartaca Kraliçesi
Dido ile romantik bir ilişki yaşar. Ama Jupiter Aeneas’a
görevini anımsatır. Aeneas Kartaca’dan ayrılınca, Dido Kartaca
halkı ve Aeneas’ın halkı arasında hiçbir sevgi ve hiçbir barış
olmaması ilencinde bulunarak kendini öldürür.

Roma mitolojisine göre Aeneas (yklş. İÖ12’nci
yüzyıl) Venüs ve Truvalı Ankhises’in oğludur
(Truva Kralı Priam’ın birinci, ve Paris ve Hektor’un
ikinci dereceden kuzeni).

Augustus
Octavius Julius
Sezar’ın bir oğul olarak
kabul ettiği yeğeni idi. Julia
ailesi Roma mitolojisine göre
Roma’nın kurucusu olan
Aeneas’ın tanrısal soyundan
gelir. Aeneas Venüs’ün
oğlu idi.

Lavina ile daha önceden sözlenmiş olan Rutuli
Kralı Turnus Etrüskler ile bağlaşma içinde Aeneas’a
savaş açar. Aeneas savaşı kazanır ve Juno’nun tüm
yardımlarına karşın Turnus savaşta ölür. Aeneas
Tiber nehrini Latinler ve Etrüskler arasında sınır
olarak kabul eder.

Romus
ve Romulus
(İÖ 8’inci
yüzyıl) Aeneas’ın (1Ö
12’nci yüzyıl)
torunlarının,
torunlarının,
torunlarının ...
torunlarıdır.

Julius Caesar ve
yeğeni Octavius
atalarının Aeneas
yoluyla Venüs’ten
geldiğine
inanıyorlardı.
Augustus (Pontifex Maximus olarak)

“Aeneas ve tanrı Tiber,” by Bartolomeo Pinelli.

Virgil

Aeneas’ın rotası.

Roma tanrılarının kraliçesi olan
Juno (Yunan mitolojisinde Hera)
Jupiter’in karısı ve kız kardeşi,
ve Satürn’ün kızıdır. Bir güzellik
yarışmasında Truvalı Paris’in ona
karşı yargısı nedeniyle Truvalılardan
nefret eder. Aynı zamanda Kartaca’nın
koruyucusudur ve Aeneas’tan
doğacak olan Romalı kuşakların
Kartaca’yı yok etmeye yazgılanmıış
olduğunu bilmektedir. Aeneid’in
başından sonuna dek Aeneas’ın
birincil tanrısal hasmı olarak davranır
ve ondan öfkesini çıkarır.

(6)
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Halikarnassoslu Dionysios (Διονύσιος
Aλεξάνδρου Aλικαρνασσεύς, Dionúsios Alexándrou
Halikarnasseús, “Halikarnassoslu Alexandros’un oğlu
Dionysios”; yklş. İÖ 60 - İS 7) bir tarihçi ve rhetorik
öğretmeni idi. Augustus zamanında parladı. Roma
İç Savaşlarından sonra Roma’ya yerleşerek orada
yirmi iki yıl kaldı. Başlıca çalışması olan Rωμαϊκη
Aρχαιολογία (Rhōmaïke Arkhaiología, “Roman Antiquities”), mitsel dönemden
Birinci Kartaca Savaşının başlangıcına dek Roma tarihini konu alır.

Gaspare Landi (1756-1830), “Palladium’un Çalınması.” — Diomedes ve Odysseus “Palladium”u kaçırarak kentin ele geçirilmesini olanaklı kıldılar. Halikarnosslu
Dionysios’a göre kaçırdıkları totemik nesne bir eşlem idi, özgün değil.

Palladium

Palladium Truva kalesinde kentin güvenliği için tutulan bir Pallas imgesi idi. Kült imgesi Truva içerisinde güvenle
tutulduğu sürece, kentin ele geçirilemeyeceğine inanılırdı. İmge Truva (İlium) kurulduğu zaman tanrıların kralı
Zeus tarafından — bir meteor gibi — gökten atılmıştı. İmge Odysseus ve Diomedes tarafından Truva’daki
Athena tapınağından çalınınca Truva’nın Helenler tarafından ele geçirilmesi olanaklı kılınmış oldu. Truva’nın yok
edilmesinden sonra Palladium Aeneas tarafından İtalya’ya getirildi ve Roma’da benzer olarak kentin güvenliği
uğruna kutsal ateşin yanısıra Vesta tanrıçasının tapınağında saklandı. Roma öyküsü Virgil’in Aeneid’inde ve başka
yapıtlarda anlatılır. Roma’da saklanan ve gerçek Palladium olarak görülen nesneyi korumak Vestal Rahibelerin
yüzyıllarca sürecek görevi idi.

(7)
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SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) (LINK)

Kassandra Athena’yı temsil eden tahtadan bir yontu olan Palladium’u kavrarken, Küçük Ajax
Kassandra’yı Palladium’dan çekiyor (Roma freskosu, Pompeii, Casa del Menandro, I 10, 4).
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Aeneas’ın Truva’dan kaçışı

Romalıların mitsel atası olan Aeneas köken
olarak Truva kentinin yakınlarında bulunan
ve Truva’dan daha erken kurulan Dardanos
(Δάρδανος) kentinden geliyordu.
•
•
•

•

“Aeneas’ın Truva’dan
kaçışı,” Pompeo
Batoni, 1753.
Tablo yanan kenti
arkalarında bırakan
aileyi gösteriyor.
Kederli Creusa geride
kalmaya başlıyor.
LINK

Virgil Aeneas’ı kendini ailesine, ulusuna ve ülkesine adamış ve sorumluluklarına
bağlı bir kahraman olarak betimler. Aeneas tüm bencilliğin üstünde ve
ötesindedir: Duygularından özveride bulunarak, çok sevdiği Dido’yu terk
eder ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi seçer. Pietas aile, toplum ve ülkeye
bağlılık olarak tam etik karakteri anlatır. Aeneas’ın babasına bağlılığı da sayısız
sanatçıyı esinlendiren bir pietas örneğidir.

•

Truva savaşında birkaç düşman
öldürerek ün kazandı.
Truva savaşında iki kez tanrılar
tarafından kurtarıldı.
Oğlunu ve babasını yanmakta
olan kentten kurtardı (ressamların
düzeltmesi ile karşıtlık içinde, karısını
unutmuş görünür).
Truvalı sığınmacıları yıkıntılardan
çıkarıp İtalya’da yeni bir yurda
götürdü.
İtalya’ya giderken Kartaca’da durdu,
kraliçeleri Dido’nun kalbini kırdı, ve
hoşçakal demeden ayrılmaya çalıştı

(9)

Aeneas’ın Truva’dan kaçışı

ROMA — KRALLIK DÖNEMİ
Noesis Felsefe Atölyesi
Aziz Yardımlı (C) 2021 www.azizyardimli.com

“Aeneas’ın
Truva’dan
kaçışı,” Federico
Barocci, 1596.
Yanında karısı
Creusa ve oğlu
Ascanius ile,
babası Anchises’i
sırtında taşıyarak
Truva’dan
kaçan Aeneas
teması Veii
yontularından,
Etruria ve Spina
vazolarından,
ve Etrüsk
imgelerinden
gelir.

(10)
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Venüs, Aeneas
“Venüs Aeneas’ı
iyileştiriyor”
(Vénus soignant
Énée); MerryJoseph Blondel
(1781-1853).

“Venüs
Aeneas’a ve
Akhates’e
görünüyor,”
(Giacinto
Gimignani, 17’nci
yüzyıl).

(11)
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“Venüs oğlu
Aeneas’ın
Truvalı Helen’i
öldürmesinin
önüne geçiyor,” yklş.
1650, Luca Ferrari
(1605-1654).

“Dido ve Aeneas,”
Rutilio Manetti, yklş. 1630.

(12)
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“Aeneas Latinus’ta,” Ferdinand Bol’un (1616-1680)
Amsterdam Amiralliği için yaptığı bir 7’nci yüzyıl
mitolojik tablosu (1661-1664).
Zırh kuşanmış Aeneas bir kürek yarışında birbiri ile
dövüşen dört kaptandan utku kazanan yarışmacıyı
çelenk ile ödüllendiriyor. Dümencisini bir buyruğu
dinlemediği için denize atan kaptan da aralaında
olmak üzere, dördü de ödüllendirildi. Aeneas Latinus
ile aynı çardakta oturmaktadır. (LINK)

(13)
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Venüs, Vulkan

“Mars ve Venüs, Vulcan’ın Sürprizi,”
Louis Jean Francois Lagrenée, 1768

”Mars ve Venüs,
Barış Alegorisi,” Jean
François Lagrenée,
1770.

 “Mars ve Venüs’e Vulcan’ın Sürprizi,” Guillemot, Alexandre
Charles, 1827.
— Ovid, Metamorfozlar’da Venüs’ün savaş tanrısı Mars ile romantik
ilişkisini anlatır. Venüs’ün metal işleme tanrısı olan kocası Vulcan
çifti görülmez bir bronz ağ ile tuzağa düşürür ve sonra üzerlerindeki
örtüyü çeker. Cupid ve Apollon sahneyi yukarıdan izlemektedir.
Onların yanısıra olaya tanık olmak ve çifti alay

konusu yapmak için toplanan başka tanrı ve tanrıçalar da vardır.
Ünlü ressam Ingres gibi, Guillemot da Neoklasik Jacques-Louis
David’in bir öğrencisi idi ve ustasına bağlılığını sürdürdü. Bu evrede
Fransız akademik ressamları konu için Yunan ve Roma mitlerine
döndüler. Bu tablo Roma tanrısı Vulcan’ın onu aldatan karısını
sevgilisi Vulcan ile birlikte ağ ile yakalamasının öyküsünü betimler.
Venüs’ün kıvrımlı pozu ve beden üzerindeki özenli gölgeleme
çalışması kompozisyonunun başlıca odağıdır.

(14)
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Aeneas Kartaca’da

“Aeneas’ın Kartaca’ya varışı,” Jean Bernard Restout (1732-1797).


“Dido ve
Aeneas,”
Karina Gauvin
(1790)
“Venüs
Helen’i Paris’e
aşık olmaya
kışkırtıyor.”


“Dido
Kartaca’yı
Kuruyor,”
JMW Turner,
1815.

(15)
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“Dido ve Aeneas,”
Nicolaas Verkolje
(Hollanda, 1673-1746).

(16)

Aeneas, Dido

ROMA — KRALLIK DÖNEMİ
Noesis Felsefe Atölyesi
Aziz Yardımlı (C) 2021 www.azizyardimli.com

“Kraliçe Dido
ve Aeneas,”
1776, Nathaniel
Dance
(1735-1811),
Hollanda.

(17)
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“Aeneas
Dido’ya Truva
kentinin
talihsizliklerini
anlatıyor”
(1815)
Énée racontant à Didon les
malheurs de la ville de Troie.

Énée & Didon
par PierreNarcisse Guérin
(774-1833)

(18)
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Dido’nun Ölümü

“Dido’nun
Ölümü,”
Joseph
Stallaert (18251903).

“Dido’nun Ölümü,”
1711, Claude-Augustin
CAYOT (1667-1772). (L)
When I am laid in earth,
May my wrongs create,
No trouble in thy breast.
Remember me!
But ah! forget my fate!

“Dido,” 1781,
Henry Fuseli
(1741-1825).

(19)
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Aeneas, Vulkan, Venüs
“Vulcan Venüs’e
Aeneas için
yaptığı silahları
sunuyor,”
François Boucher,
1757.

“Venüs oğlu Aeneas’a
Truva savaşı öncesinde
kocası Vulcan tarafından
yapılan miğfer, zırh, kılıç,
mızrak ve kalkanı veriyor.“
Pompeo Batoni, 1708-1787.

(20)
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“Mars Venüs tarafından silahsızlandırılıyor,” 1824, Jacques-Louis David.
Çarpıcı yapıtın yüksekliği 3 metrenin üzerindedir. Bulutlar ortasında yüzen bir tapınakta
aşk tanrıçası Venüs ve yanındakiler, Üç İncelik Tanrıçası ve Cupid, savaş tanrısı Mars’ın
silahlarını, miğfer, kalkan ve zırhını alırken betimlenir. Mars silahlarının alınmasına izin
verir ve Venüs’ün çekiciliğine boyun eğer. Tablo David tarafından üretilen son yapıttır.

(21)
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“Horatii ve Curiatii Arasındaki Dövüş,” Cavalier d`Arpino Giuseppe Cesari 1612-1613.

ALBA LONGA
Kuruluş Miti

Latin Liga ve Roma İle Savaş

Livius’un anlatısına göre, Truva’nın 1184’te düşüşünden sonra Aeneas sağ kalan Truvalılardan bir grubu önce
Sicilya’ya, sonra Kartaca’ya ve oradan İtalyan Yarımadasına götürür. Karaya çıktığında erken Latinlerin kralı
Latinus tarafından karşılanır ve bir süre sonra kralın kızı Lavinia ile evlenerek gelinin adına Lavinium kentini
kurar. Daha sonra Latinus savaşta ölünce Aeneas Latinlerin kralı olur. Aeneas’ın hükümranlığı uzun sürmez
ve Latinus gibi o da savaşta ölür. Ardılı olarak oğlu Ascanius Latinlerin kralı olur. Ascanius Alba Dağının
yamacında başkenti olarak Alba Longa’yı kurar ve İÖ 1151’de altı yüz aileyi Lavinium’un bir kolonisi olarak
yeni kente yerleştirir. Ascanius’un soyundan gelenler Latinleri beş yüz yıl boyunca yönetirler.

Alba Longa Latin Ligayı oluşturan otuz kadar kentin önder kenti idi. Alba Longa’nın kolonileri Alban pleblerinden oluşuyordu.
İÖ 7’nci yüzyılda Roma kralı Tullus Hostilius Albalılar ile bir tartışmada karşılıklı hırsızlık suçlamasını savaş için bir gerekçe olarak yakalar. Livius savaşı bir
iç savaş gibi betimler, çünkü Romalıların Albalılar soyundan gelmiş oldukları söylenir. Savaştan önce yapılan bir görüşmede tartışmanın kan dökülmeden
barışçıl yollarda bir sonuca bağlanması gerektiği, yoksa komşu Etrüsklerin savaş nedeniyle zayıf düşen iki Latin kentine saldırabilecekleri kaygısı dile getirilir.
Bunun üzerine her iki yandan üçlü kardeşlerin, Horatii ve Curiatii, iki kent uğruna savaşmalarının yeterli olacağı konusunda anlaşılır. Livy Horatiilerin Romalı
ve Curiatiinin Albalı olduklarını yazar. Dövüş başladıktan sonra ilk düşenler iki Romalı kardeş olur. Sonra sağ kalan Romalı, Publius Horatius, üç Albalıyı
öldürür, böylece Roma adına utku kazanır ve Alba Roma’nın bir vasal kenti olur.

“Horatius Curiatii’nin Yenilmesinden
Sonra Kız Kardeşini Öldürüyor”
(1760), Francesco de Mura (16961784)
Gelenek olduğu üzere, Publius Horatius
üç cesedi soyar ve Roma’ya geri döner.
Curiatii’den biri ile nişanlı olan kız kardeşi
Camilla tarafından karşılanır. Camilla
olanları öğrenince yıkılır ve nişanlısının
yazgısı için ağlamaya başlar. Horatius
Roma’nın öldürülen düşmanları için
kimsenin yas tutmaması gerektiğini
bildirerek kız kardeşini orada öldürür.

 “Horatii ve Curatii Arasındaki

Dövüş,” Fulchran-Jean Harriet
(1776–1805), kanvas üzerine yağlıboya
(1798), École nationale supérieure des
beaux-arts, Paris.

“Horatius Kız Kardeşini Öldürüyor,”
(1785), Victor Maximilien Potain (1759-1841)
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“Horatii’nin Andı,” (eşlem: 1786;
özgün: 1784-5), Jacques-Louis David
(1748-1825).
David üç Horatii’yi dövüşten hemen
önce babalarını selamlar ve kılıçlarını
alırken betimleme anını betimler.
Babanın arkasındaki üç kadından
en sağdaki genç olanı Horatii’nin kız
kardeşi ve Curiatii’den biri ile nişanlı
olan ve sonuç ne olursa olsun sevdiği
birini yitireceğini bilen Camilla’dır.
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Romulus ve Remus

“Mars ve Rhea Silvia,” Rubens, 1617. Alba Longa'da bir Vesta Rahibesi olan Rhea Silvia (İlia olarak da bilinir)
Romulus ve Remus'un annesidir ve Aeneas'tan sonraki 14'üncü kuşağa aittir.
Roma mitolojisinde Romulus ve Remus ikiz kardeşlerdir. Romulus ve Remus’un
öyküsünün İÖ 750’den önce yer almasına karşın, bilinen en erken yazılı anlatı İÖ
3’üncü yüzyıl sonlarından gelir.
Romulus ve Remus geleceğin Romasının sitesine yakın eski bir Latin kenti olan Alba
Longa’da doğdular.
Bir geleneğe göre, Kardeşi Amulius tarafından tahtı gasp edilen önceki kral
Numitor’un kızı olan anneleri Rhea Silvia bir Vestal bakire idi. Bir başka
geleneğe göre, Rhea Silvia ikizleri bir gece onunla birleşen tanrı Mars’tan doğurdu.
Anneleri yoluyla ikizler Helen ve Latin soyundan gelir.
Amulius ikizleri tahtına bir gözdağı sayarak öldürülmeleri buyruğunu verir ve
ikizler Tiber kyısında terk edilerek ölmeye bırakılır. Irmağın Babası olan tanrı Tiberius
tarafından kurtarılan ikizler Lupercal olarak bilinen bir mağarada dişi bir kurt

tarafından emzirilirler. Sonunda bir çoban olan Faustulus tarafından bulunur ve
evlatlık edinilirler. Gerçek kimliklerini bilmeden çobanlık yaparak büyürler. Zamanla
önderler olur ve topluluktan onları desteklekleyen çok sayıda insanın güvenini
kazanırlar. Numitor’un ve Amulius’un destekleyicileri arasındaki bir çatışma sırasında
gerçek kimliklerini öğrenirler. Çatışma büyükbabalarının yeniden Alba tahtını
kazanması ile sonlanır ve Amulius öldürülür. İkizler kendi kentlerini kurmak üzere işe
girişirler.
Yedi tepeler alanına vardıklarında, kenti hangi tepe üzerinde kuracakları konusunda
anlaşmazlığa düşerler. Romulus Palatine Tepesini ve Remus Aventine Tepesini yeğler.
Anlaşmazlık sürer ve sonunda Remus ya Romulus ya da onun bir yandaşı tarafından
öldürülür. Romulus kenti kurma işini sürdürür ve kurumlarını, hükümetini, ordusunu
ve dinsel geleneklerini belirler. İlk kral olarak yıllarca hüküm sürer.

“Çoban Faustulus Romulus ve Remus'u karısına getiriyor,” Nicolas Mignard.
Plutark, Yaşamlar — 1, Romulus (İdea Yayınevi, 2015)
III. Ama en inanılan ve en büyük sayıda doğrulayıcısı olan öykü,
başlıca ayrıntıları içinde, ilkin Yunanlılar arasında Peparethoslu Diokles
tarafından yayımlandı. Fabius Pictor da pekçok noktada onu izler.
Burada da yine birbirini tutmayan yanlar vardır, ama öykü genel
çizgilerinde şöyle gider. Alba kralları doğrudan doğruya Aeneas’ın
soyundan gelerek hüküm sürdüler ve sonunda taht Numitor ve
Amulius adında iki erkek kardeşe geçti.1 Amulius kalıtı iki eşit paya
bölmeyi önerdi ve Truva’dan getirilen hazineleri ve parayı krallığa
eşdeğer olarak belirledi. Numitor krallığı seçti. Ama parayı seçen ve
onunla Numitor’dan daha güçlü olan Amulius kardeşinin krallığını
kolayca elinden aldı, kızının çocuğunun olmasından korkarak onu
bir Vesta (Hestia) rahibesi yaptı ve böylelikle sonuna dek yalnız bir
kız yaşamı sürdürmesini sağlama bağlamış oldu. Bu kıza kimileri İlia,
başkaları Rea, ve daha başkaları ise Silvia derler. Bununla birlikte, çok
geçmeden Hestia rahibelerinin yerleşik yasalarına aykırı olarak kızın bir
çocuğunun olacağı anlaşıldı.2 Tam ölüm cezasına
Livius, i. 3.
Livius, i. 4, 1-5.

1
2

çarptırılacaktı ki, kralın kızı olan Antho onun için babası ile konuşarak
bunun önüne geçti. Ama buna karşın kız tutuklandı ve kral Amulius’un
bilgisi olmaksızın doğum yapmaması için başkaları ile tüm ilişkisi
yasaklandı. Zamanı gelince kız insan büyüklüğünün ve güzelliğinin
ötesinde iki oğul doğurdu. Bununla korkusu daha da artan Amulius
bir hizmetçiye bebekleri alıp uzaklara bırakması buyruğunu verdi.
Bu adama kimileri Faustulus derken, başkaları bunu kabul etmez ve
Faustulus’un onları yetiştiren kişi olduğunu söyler. Faustulus çocukları
küçük bir su teknesine koyarak nehre atma amacıyla yola çıktı. Ama
suyun kabararak şiddetle aşağıya doğru geldiğini görünce akıntıya
daha fazla yaklaşmaktan korktu ve çocukları kıyıya bırakarak uzaklaştı.
Nehir taştı, sonunda seller tekneyi alıp yavaş yavaş sürüklemeye
başladı ve götürüp şimdi Kermanus denilen düz bir toprak parçasının
üzerine bıraktı. Buraya daha önceleri belki de ‘kardeşler’ anlamına
gelen ‘germanous’tan [] türetilen bir sözcük ile ‘Germanus’
[] denirdi.
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Romulus ve Remus

“Mars ve Rhea Silvia,” Nicolas
Colombel, 1694).

“Mars ve Vestal
Bakire,” Jacques
Blanchard, yklş. 1630.
Savaş tanrısı Mars
Silvia’nın çekiciliğine
dayanamaz ve bir gece
üzerine çullanarak ona
tecavüz eder. Silvia
ona iki erkek çocuk,
Romulus ve Remus’u
doğurur.

“Mars
ve Rhea
Sylvia,”
Nicolas
Vleughels.
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Romulus ve Remus

Romulus ve Remus Roma kentinin duvarlarını inşa ediyor.

Romulus Acrone kralını öldürdükten sonra savaş ganimetini Roma’ya getiriyor.
“Romulus'un Acron Üzerindeki
Utkusu,” 1812. Jean-AugusteDominique Ingres.
“Romulus eğer düşmanını yener ve
devirirse zırhını kentine getirmek
ve onu Jüpiter’e kendisi adamak
için ant içtikten sonra, yalnızca
hasmını devirmekle kalmadı, ama
bunu izleyen savaşta ordusunu
bozguna uğrattı ve kentini de ele
geçirdi.” (Plutark, Yaşamlar — I,
Romulus.)
Ingres’in tablosu Romalıların
Sabin Kadınlarını kaçırmasının yol
açtığı savaşı betimler. Romalıların
yaptıklarına karşılık olarak komşu
kabilenin, Caeninenselerin kralı
Acron Romalılara savaş açmaya
karar verdi. Kabilesi ile birlikte
Romalılara yenik düştü ve kentleri
Romalılar tarafından yağmalandı.

Ingres’in tablosunaki öğeler dört yıl
birlikte çalıştığı ustası Jacques-Louis
David’in 1799 “Sabin Kadınların Araya
Girmesi” temalı çalışmasını yansıtmakla
kalmaz. Ingres’in çalışmasındaki ölü Sabin
David’in tablosundakine benzer. David’de
Romalının taşıdığı Kalkan Ingres’te yazının
atlanması dışında yinelenir. David’in
tablosunun en solundaki savaşçı Ingres’in
utku kazanan Romulus’u ile benzer bir
duruş sergiler.
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Roma’nıın Romulus’a ardıl olan mitsel ikinci kralı
Numa Pompilius Sabin kökenli idi. Roma’nın en
önemli dinsel ve politik kurumlarından birçoğu
ona yüklenir.
“Numa Pompilius ve Egeria.” — Numa Pompilius Egeria
ile onun grottosunda söyleşide bulunuyor. (Thorvaldsen,
Thorvaldsen Müzesi, Kopenhag, 1792).

(27)

ROMA — KRALLIK DÖNEMİ
Noesis Felsefe Atölyesi
Aziz Yardımlı (C) 2021 www.azizyardimli.com

Numa Pompilius (İÖ 753-673; hükümranlıık iÖ 715-673)
Su perisi (ya da
Numa’nın karısı)
Egeria Roma’nın
yasalarını Numa
Pompilius’a
yazdırıyor
(Ulpiano Checa).

Roma’da insan
değil yasa
egemendi.
Roma 2000
yılı aşkın
varoluşunu ve
estetik, etik ve
entellektüel
gelişimini
bireysel
kaprislere
karşı üstün
çıkan yasa
egemenliğine
bağlılığına
borçludur.

Krallıkta Yasaları tanrılar yapar — ya da kendileri tanrılar olan krallar.
Cumhuriyet kendini yöneten yurttaşın egemenliğidir ve onda belirli
hakları anlatan Yasaları yurttaşın istenci yapar. İki durumda da,
Krallıkta ve Cumhuriyette, Yasa hakkın edimselleşmesidir, ve sonlu bir
insanın istenci hakkın belirleyicisi olmak için yeterince güçlü değildir.
İlk kez kentler kuran insanların ilk işleri Yasalar yapmak oldu — ve
Yasalar ile birlikte Tanrılar. Kent etik yaşam demektir. Başlangıçta
yasanın ussal doğasını bilmedikleri için, sonradan “doğal hak” ya da
“doğal yasa” denilecek olan İdeayı henüz bilmedikleri için, yasalarına
tanrıısal kökenler verdiler.
Doğallıkla başlangıçta kaba saba ve kendileri insan haklarına aykırı
olan yasalar yaptılar. Ama zamanla büyüdüler, duyunçları güçlendi,
hakkın evrensel olduğunu, etik yaşamın insan doğasının kendisi
tarafından gerektirildiğini anlamaya başladılar.
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Vesta

Roma dininde Vesta Helenik
Hestia ile özdeşleştirilen
ocak tanrıçasıdır. Palantine
Tepesindeki tapınağında ateşi
her zaman yanardı ve her evde
tapınma nesnesi idi. Cumhuriyet
ve İmparatorluk zamanlarında
birçok kez yeniden yapılan Vesta
Tapınağının kuruluşu Roma’nın
kendisinin kuruluş zamanlarına
gider. Vestal Rahibelerin
gözettiği kamu ocağının sürekli
ateşinin yeri olan tapınak Roma
Forumunda bulunuyordu. Bu
ateş resmi olarak her yıl 1 Martta
(Roma yeni yılı) söndürülür ve
sonra yeniden yakılırdı. Başka
bir zamanda kaza ile ya da başka
herhangi bir nedenle sönmesi
Roma için bir yıkımın habercisi
sayılırdı. Tapınağın en iç mabedi
kamuya açık değildi. Yılda bir
kez Vestalia Şenliği sırasında
siteyi çıplak ayak ziyaret eden
matronlara açılırdı.

XXII. Yine kutsal ateşi ilk adayanın
ve ona bakmak için Vestal
ler denilen kutsal bakireleri ilk
atayanın Romulus olduğunu
söylerler. Başkaları bunu Numa’ya1
yükler. (Plutark, Yaşamlar — I,
İdea Yayınevi, 2015)
Bkz. Numa, bölümler ix ve x.

1
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Vesta Rahibeleri

Vesta
Vesta Roma dininde ocak, ev ve aile tanrıçasıdır. Seyrek olarak insan biçiminde betimlendi
ve sık sık Forum Romanumda bulunan tapınağının ateşi ile temsil edildi. Tapınağına
giriş izni yalnızca tanrıçanın oradaki ocaktaki kutsal ateşe bakan rahibelerine, Vestallere
verilirdi. Roma halkının bir koruyucusu sayıldığı için, adına düzenlenen festival, Vestalia
(7-15 Haziran) en önemli Roma dinlencelerinden biri olarak görülürdü. Vestalia sırasında
matronlar kent içinden tapınağa çıplak ayak yürür ve orada yiceyecek adaklarını
sunarlardı. Roma dini için Vesta öylesine önemli idi ki Hıristiyanlığın doğuşundan sonra
bile etkin kalan son pagan kültlerden biri olmayı sürdürdü. İS 391’de Hıristiyan İmparator
I. Theodosius tarafından zor yoluyla kapatıldı. (LINK)

(LINK)
At the present-day excavation site the Temple of Vesta gives one
the impression of an artificial ruin on the east side of the Forum.
The small round temple belongs to the oldest cult sites in the
Forum area; its beginnings date back to the initial settlement in
this area in the later 8th / 7th century B.C.
Architecture
Compared with the towering architecture of the surrounding
the temple attracted attention due to its smallness structures
(this holds especially true for the late Republic and the Imperial
Period). We know from ancient literary sources that the ancients
explained the small and round architecture of the temple
through its old age: its round form was traced back to the simple
straw huts of the early Roman settlement and it was assumed
that such a hut served as the first cult site – a story which
modern scholarship has endorsed.
Its appearance as a round temple, surrounded by columns
and in the ancient Greek style (tholos), was first captured by
the imagery on coins in the 1st century B.C., but can also be
observed at the present day. The temple probably acquired
its Greek architecture in the late 3rd or 2nd century B.C.,
when the appearance of different kinds of structures on the
Forum was assimilated to the Greek-Hellenic architecture
(hellenisation). In subsequent centuries a number of structural
modifications were made. Due to its central significance the
temple was decorated more and more magnificently, although
it always retained its original distinctive physiognomy (for the
individual phases, see below).
Function
The Temple of Vesta illustrates nicely how numerous functions
can determine the architectural configuration of a building. The
temple was dedicated first and foremost to the cult of Vesta,
the goddess of the hearth and home. The vestal virgins, a group
of six or seven virgin priestesses, maintained the eternal holy
hearth of the city of Rome. Accordingly, an opening was installed
in the roof so that the smoke could get out of the building;
images on coins depict this. It was also necessary to close off
the cella on all sides in order to protect the fire from wind,
rain and other environmental phenomena. Furthermore, the
Temple of Vesta was also used to store sacred objects: As long as
these objects were kept safe, so a prophecy proclaimed, Rome
would remain safe – thus the protection of these objects was
taken very seriously. Among them the statues of the Penates,
the tutelary deities of the home, were very important as well
as the Palladion, a cult image of Pallas Athena. According to
the legend of Aeneas, the mythical ancestor of Rome, both the
statues and the cult image were rescued out of Troy, when it
burnt down, and brought to Rome. A cavity in the podium of
the temple might have served as a storage area for these cultic
objects. Essential for the protection of these sacred objects was
the secluded interior of and restricted access to the temple;
only the highest priest in Rome, the Pontifex Maximus, and
the vestal virgins were allowed in the temple. The temple
was also used as an archive to store important documents,
such as wills and contracts – especially when the content
of such documents was not supposed to attract the public’s
attention all too quickly.
The vestal virgins, who practiced the cult of the Vesta within
the temple, were the most highly esteemed priestesses in
Rome. They lived in the so-called Atrium Vestae (house of the
virgin vestals), which was situated directly next to the temple.
Several honorary statues of former vestals were located in the
inner courtyard of the house. As priestesses a big responsibility
rested on them: The sacred hearth was not allowed to go out,
because it was regarded as a bad omen. The Pontifex Maximus,
who was superior to them, had the power to punish them
severely. He exercised this power, if e.g. the vestal virgins had
sexual intercourse with men and lost their virginity. One such
case is described by the literary sources. It occurred during the
Imperial Period, prompting Emperor Domitian to order that the
vestal virgin in question be buried alive and her lover whipped
to death in the Comitium.

Forum alanındaki Vesta kült sitesinin başlangıçları İÖ 8/7’nci yüzyıla gider. Eski Helenik biçimde sütunlar ile kuşatılı
yuvarlak bir tapınak biçiminde olması erken Roma yerleşimlerindeki saman çatılı kulübeleri anıştırır. Tapınak son
Helenik biçimini İÖ 3 ya da 2’nci yüzyıllarda kazanmış olabilir. (LINK)

Roma Forumunda Vesta Tapınağının kalıntıları.

“Yeni bir Vestal Bakirenin Adanması,” Marchesini, Alessandro. 1664-1738).

Plutark, Yaşamlar — I, Numa (İdea Yayınevi, 2015)
Baş Rahip ya da Pontifex Maximus Vestaller1 adı verilen Kutsal Bakirelerin de gözeticisi idi. Çünkü
Vesta bakireliğinin kurumsallaştırılması Numa’ya yüklenir. Genel olarak sürekli ateşe tapınma ve
onu kollama görevi bu kızlara verilmişti. Bunun nedeni Numa’nın ya ateşin arı ve bozulmaz birşey
olduğunu düşünmüş ve bu nedenle onu iffetli ve lekelenmemiş kişilere bırakmış olması, ya da onu
verimsiz ve kısır birşey olarak düşünmüş ve bu nedenle bakirelik ile ilişkilendirmiş olmasıdır. Çünkü,
tıpkı Delfi ve Atina’da olduğu gibi, Yunanistan’ın neresinde olursa olsun sürekli bir ateş yanıyorsa, bu
bakirelerin değil ama evlilik yaşını geçmiş dulların bakımına bırakılır. Ve herhangi bir kaza nedeniyle
sönecek olursa — ki Atina’da Aristion’un tiranlığı sırasında2 ve Delfi’de tapınağın Medler tarafından
yakılmasından sonra kutsal lamba sönmüş, ve Mithridatika ve Roma iç savaşları sırasında sunu
taşı yıkılınca ateş de yanmaya son vermiştir —, o zaman bu ateşin yeniden yakılışında onu sıradan
kıvılcımlar ya da alevler ile tutuşturmak günah sayılır. Bunun yerine ateşin güneşin ışınlarından elde
edilen arı ve kirlenmemiş bir alevin kullanılması ile yeniden yakılması gerekir ve bunu genellikle
içbükey metal aynalar ile yaparlar. Böyle aynaların içbükeyliği dikaçılı bir ikizkenar üçgenin dön

“Bir Vestal Bakirinin İdamı,” Heinrich Füger.

dürülmesi ile elde edilen şekle göre belirlenir ve aynaların çeperlerinden gelen tüm ışınlar özekte
tek bir noktada birleşir.
X. Numa’nın kutsadığı ve bu göreve atadığı ilk iki bakirenin adları Gegania ve Verenia’dır. Onları
Kanouleia ve Tarpeia adında iki genç kız izlemiştir. Daha sonraki bir tarihte Servius aralarına iki
bakire daha eklemiş ve bu sayı günümüze dek değişmeden kalmıştır. Numa tarafından Vestaller için
belirlenen kurallar şunlardır: Kutsal Bakireler kendilerini otuz yıl boyunca bakireliğe adamak için ant
içecekler, ilk onyıl sırasında ödevlerini öğrenecek, ikinci onyıl boyunca öğrendikleri ödevleri yerine
getirecek ve son dönemi bu ödevleri başkalarına öğreterek tamamlayacaklardır. Böylece bütün süre
tamamlandıktan sonra kutsal görevi bırakarak evlenmede ya da diledikleri başka bir yaşam yolunu
seçmede özgür olacaklardır. Ama bu özgürlükten çok azının yararlandığı, ve bunu seçenlerin mutlu
olmadıkları, tersine yaşamlarının geri kalanı boyunca pişmanlık ve melankoli içine düştükleri söy
lenir. Bu nedenle geri kalanların çoğu dinsel korkulardan ve boşinançlardan ötürü ileri yaşlarına ve
ölüme dek bakireliklerini sürdürmeyi yeğlemişlerdir.

1
Bkz. Romulus, xxii.
2İÖ 88-86. Bkz. Lucullus, xix. 6; Sulla, xiii, 3.

“Sarmaşık çelenk asan Vestal Rahibe,” Carl
Friedrich Deckler.

“Invocation,” by Frederic Leighton
(1830-1896).

“Vesta Tapınağında,” Constantin Hölscher.
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Sabin Kadınların Kaçırılması

“The Rape of the Sabine Women,” Peter Paul Rubens.

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

ROMA'NIN
BAŞLANGICI
Roma Latin, Sabin ve
Etrüsk kültürlerinin
buluşma yerinde
kuruldu. Romalıların
gelişinden önce
üzerine kentin
kurulacağı tepelerde
şeflerinin önderliği altında yaşayan çobanlar dolaşıyordu.
Romulus tarafından kurulan kent bir haydutlar, serseriler,
kaçaklar ve sığınmacılar kalabalığı olarak büyümeye başladı
(Livius bu gruplaşmaya bir colluvies der). Yeni kurulan
devlette kadın bulunmuyordu. Ama komşu kentler bir
haydutlar kalabalığı olarak gördükleri Romalılar ile evlilik
ilişkilerine girmeyi istemiyordu. Kentin ikinci kuşağının
doğumu tehlikede idi.
“The Abduction of the Sabine Women,” Nicolas Poussin, probably 1633-34.

“The Rape of the Sabines” (after Poussin), 1861-1862, by Edgar Degas
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Sabin Kadınların Kaçırılması

“Sabin Kadınlarının Kaçırılması,” Sebastiano Ricci, 1700ler.
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Sabin Kadınların Kaçırılması

“The Rape Of The Sabines: The Invasion,” Charles
Christian Nahl (1871).

“The Rape Of The Sabines: The Abduction,” Charles
Christian Nahl (1870).

Sabinler orta İtalya’nın dağlarında yaşayan İtalik bir kabile idi.
Halikarnassuslu Dionysius tarafından sözü edilen kimi efsanelere göre, Sabinlerin başlangıçta Yunan kenti
Sparta ile bağlantıları vardı.
 Plutark Sabinlerin bir Sparta kolonisi olduğunu yazar.
 Efsaneye göre, Romalılar Sabin kadınlarını yeni kurulan Roma kentini nüfuslandırmak için kaçırdılar.
 “Sabin Kadınlarına Tecavüz” yanlış adlandırmadır ve doğrusu “Sabin Kadınlarının Kaçırılması”dır (Latince
“rapere” sözcüğü “ele geçirmek, götürmek, kaçırmak, talan etmek” gibi anlamlara gelir).
 Sonuçta ortaya çıkan Roma-Sabin savaşını kadınlar çocukları ile birlikte kendilerini çarpışmakta olan
kocalarının ve babalarının ortasına atarak sonlandırdılar (Plutark).



“The Rape Of The Sabines: The Captivity (Lucretia And
Tarquin)” Charles Christian Nahl (1871).
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Sabin Kadınların Kaçırılması

“Rape of the Sabine Women,” Tiepolo Giovanni Battista.
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Sabin Kadınların Kaçırılması
Önce Sabinlar üstünlüğü ele geçirdi, ama çok geçmeden Romalılar
ağır bastı. Kanlı savaşın ortasında tam güçlü Romalılar düşmanlarını
yok etme noktasına gelirken Sabin kadınları çarpışma alanına girdi.
Sözcüğün tam anlamıyla bedenlerini çarpışan yanların arasına atarak
bir yanda erkek kardeşlerine ve babalarına ve öte yanda kocalarına
yalvardılar, onlardan iki kabileyi birleştirmiş olan evlilik bağı onuruna
çarpışmaya son vermelerini istediler.
Sessizlik çöktü. Tek bir insan kıpırdamıyordu. Bir süre sonra Romulus
ve Sabin komutan öne çıktı ve barış yaptılar. Aslında daha ileri
gittiler. Yönetim yeri Roma olmak üzere, iki devlet tek bir devlete
birleşti. (Livius, Roma’nın Erken Tarihi, Ab Urbe Condita, Kitap I.)

“Les Sabines.” JacquesLouis David (1748-1825).

(35)

Sabin Kadınların Kaçırılması

ROMA — KRALLIK DÖNEMİ
Noesis Felsefe Atölyesi
Aziz Yardımlı (C) 2021 www.azizyardimli.com

Sabin kadınlarının kaçırılmasından üç yıl sonra babaları ve kardeşleri haksızlığın öcünü
alma girişiminde bulunurlar. Savaş Roma kapılarının önünde yer alır, ama kadınlar durup
seyretmekle yetinmez. Yeni sevgilerini yitirmeye istekli değildirler ve dövüşenleri ayırmak
için kendilerini savaşçıların ortasına atarlar. Ricci’nin tablosu bir yanda erkeklerin yabanıl
şiddeti ve öte yanda kadınların korkuya ve teröre karşın idealize edilmiş kolay incinebilir
güzelliği arasındaki zıtlığı betimler.

“Battle of the Romans and the Sabines,” 1700, Sebastiano Ricci.
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Sabin Kadınların Kaçırılması

9. Komşularının kızları
ile evlenmeleri kabul
edilmeyen Romalılar
komşularını bir şenliğe
davet eder ve kızlarını
kaçırır.

“Romanlıların ve Sabinlerin Barışması,” Jacopo del Sellaio, Florence, 1441-1493.
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Venüs’ün Doğuşu

“La Naissance de Vénus.”
William-Adolphe Bouguereau,
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Venüs aşk tanrıçası, Aeneas’ın annesi, ve
Truvalıların koruyucusudur. Juno ne zaman
Aeneas’a zarar vermek istese karşısında Venüs’ü
bulur. Yunan mitolojisinde Afrodit olan Venüs
doğduğu Kythera adasından ötürü Kythera olarak
da adlandırılır.

(38)

Venüs’ün Doğuşu

“Venüs’ün Doğuşu,” 1865, Alexandre Cabanel (1823-1889).
Kıbrıs yakınlarında Petra tou Romiou ya da Afrodit’in Kayası tanrıçanın efsanevi doğum yeridir. Hesiodos’a göre (Theogony 190), Kythira adası denizden doğmakta olan
Afrodit’in geçtiği ilk ada, ve Heredotus’a göre (Tarihler 1.105.3) adada Fenikeliler tarafından kurulan Afrodit tapınağı tanrıçaya adanan ilk tapınaktır. Pausanias da (Yunanistan’ın
Betimlemesi 1.14.7) Kythera’daki Afrodit tapığının en eskisi, ve Asurların Afrodit kültünü kuran ilk kültür olduğunu ve kültün oradan Kıbrıs ve Filistin’e geçtiğini söyler.
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Roma fethinden önce İtalya
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Roma fethinden önce İtalya

Erken yıllarında Roma’nın etnik komşuları arasında
başat güç Etrüsklerk idi. Roma kenti Cumhuriyet
dönemine dek (İÖ 509) Etrüsk kralları tarafından
yönetildi Doğu komşuları Latinler idi ve İÖ 400’lerde
İtalya’nın güneyinde Yunan kolonileri bulunuyordu.

“İtalik kabileler” olarak bilinen Latin kabileler HintAvrupa dil grubuna aittir. İlk kez geç Bronz Çağında
İtalya’ya girdikleri kabul edilen Latinler ve başka
proto-İtalik kabileler İtalyan Demir Çağı sırasında
(İÖ 900’lerde) orta ve güney İtalya’ya yerleştiler.

Aeneas ve Ascanius. Truva kahramanı Aeneas’ın ve yanındakilerin Latium kıyılarında
mitsel karaya çıkışı. Aeneas oğlu Ascanius’u elinden tutmaktadır ve sağda kumsala
oturan gemisinin direği dikilidir. (Roma mermer kabartma, yklş. İS 140-50. British
Museum, Londra.)
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“Tullus Hostilius’un Veii ve
Fidenae orduları üzerindeki
utkusu,” Cavalier d’Arpino, 1601;
Musée des Beaux Art de Caen.
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Etrüskler

Etrüsk frezesi, Ulusal Arkeoloji Müzesi, Siena, İtalya.
•
•
•

Etrüskler

Etrüsk kültürünün en iyi bilinen yanı bilicilik ve mitolojidir.
Etrüsk kültürü İÖ 1000’den İÖ 30’a dek sürdü.
Tarih öncesi dönem İÖ 1000’den 700’e ve tarihsel dönem İÖ 700’den Roma İmparatoru Augustus’un (İÖ 31 - İS 14)
hükümranlığına dek sürdü.
Etrüsklerin sanatsal üretimi muazzamdır: Vazolar, mezar ve tapınaklaraki duvar resimleri, taş kabartmalar, bronz, terrakotta
terrakotta, lahitler ve
işlemeli aynalar, mücevherler, taş yüzükler, mühürler, paralar vb. gündelik yaşamdan mitolojiye dek çeşitli alanlardan binlerce figüratif
sahne ile donatılıdır.
•
Etrüsk dili Hint-Avrupa dil grubuna ait değildir.
•
Herodotus Etrüsklerin Lidya’dan geldiğini yazar; Halikarnassoslu Dionysios’a göre Etrüskler İtalya’nın yerli bir halkıdır (ki gene de
başka bir yerden gelmiş olmalıdırlar).
•
Etrüskler İÖ 700’lerde başat kültürlerden biri idi. Güney İtalya, Sicilya’daki Yunan kolonileri ve ayrıca Mısır ile tecim ilişkileri içinde
idiler.
•
Etrüskler kendilerine Rasenna derken, Romalılar onlara Tusci ya da Etrusci diyorlardı.
•
“Etruriria” terimi Etrüsklerin yayıldığı daha geniş bölgeyi anlatır.
•
Etrüsk dili İS 1’inci yüzyıla dek Etruria’daki Etrüskler tarafından kullanılmayı sürdürdü.
•
İmparator Cladius (İÖ 10 - İS 54) 20 ciltlik bir Etrüsk tarihi yazdı (yitik).
•
Etrüsk dili Alplerde konuşulan Raetic ile ve ayrıca bir zamanlar Lemnos adasında konuşulan Lemnian ile ilişkilidir.
•
Etrüsk alfabesi İtalya’ya Yunanlılar tarafından getirilen Yunan alfabesinden türetildi. Etrüsk alfabesi Latin alfabesinin kökenidir.
•
Bilinen en eski yazıt İÖ 6’ncı yüzyıl ortalarından kalmadır. Mezar taşları, vazolar, yontular, aynalar ve mücevherler üzerinde 13.000
kadar Etrüsk yazıtı bulundu.
•
Etrüskler sayılar, mimari, sanat, din ve giyim (toga) konusunda Romalılara öğretmen oldular.
•
Etrüskler İÖ 1’inci yüzyılda Roma kültürüne assimile oldular.
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Etrüskler
Etrüsk arkeolojisinin son bulguları
Herodotus’un 2500 yıl kadar önce
yazdıklarını doğrular niteliktedir. Etrüsk
uygarlığının İtalya’daki ilk izleri İÖ 1200
yıllarına aittir. Bundan yaklaşık yedi buçuk
yüzyıl sonra, Lidyalılar (İÖ 1200-546) batı
Anadolu’da ağır bir çöküntü yaşadılar ve
Herodotus’a göre “kralları halkı iki gruba
ayırarak kura çekilmesini istedi. Bir grup
kalacak ve öteki ülkeyi terk edecekti.
Kendisi kurayı çekenlerin ve orada kalacak
olanların başında idi. Oğlu ayrılacak
olanların başına geçti.”
Öte yandan, İÖ birinci yüzyılda yazan Livius
Etrüsklerin kuzey Avrupa’dan göç ettiklerini
ileri sürdü. Birkaç yıl sonra Roma’da yaşayan
bir yazar, Halikarnassoslu Dionysios ise
Etrüsklerin her zaman İtalya’da yaşamış yerli
bir halk olduğu kuramını ortaya sürdü.
Lidya Krallığı çoktandır tarih olmuştu.
Herodotus Lidyalıların altın ve gümüş para
kullanan ve parakende dükkanları açan ilk
halk olduğunu söyledi. Son kraları Kroseus
(İÖ 595-546) idi.
A Genome-Wide Study of Modern-Day Tuscans: Revisiting Herodotus's Theory on the Origin of the Etruscans
The migration model aims to explain the origin of Etruscans accommodating the different findings reported on mtDNA studies and those observed in the present study.
The map shows FST interpolated values between TSI and Middle Eastern populations (no European datasets were considered here) with colors ranging from dark green (lowest values) to yellow
(highest values). The non-colored map regions were not interpolated. (LINK)

Conclusions (LINK)
The dating calculated in the present study is in good agreement with the age of the Middle Eastern
haplogroup U7 lineages (2,300 y.a.) identified in the Isle of Elba (Tuscany) by Brisighelli et al. [11].
However, our findings conflict with the most recent proposal of Tassi et al. [13] and Ghirotto et al. [12]
based on theoretical simulations of mtDNA patterns observed in Etruscan and Medieval samples from
Tuscany. Both studies suggested that the genetic links between Tuscany and Anatolia do exist, but
date back to a remote stage of prehistory (at least 5,000 y.a.). On the other hand, the mtDNA data in
general (both modern and ancient DNA) are compatible with a proportion of lineages coming from
the Middle East, not necessarily from Turkey or South Caucasus, but also further southeast (e.g. Iran).
In order to accommodate the different findings, we propose the following multi-step demographic
scenario (Figure 7 and Figure S5): (i) the emergence of a distinctive population (proto-Etruscans) in
south/southeast Middle East ~5000 y.a., (ii) this small group of Middle Easterners could have travelled
westwards to a region located in South Caucasus/East Turkey and from here further West crossing
Anatolia and arriving at Lydia (West Turkey); this process would involve an interval of time allowing for
assimilation of genetic features from indigenous people, and (iii) this population could have left the
West Mediterranean shores and journeyed towards Central Italy before 2,600–3,100 y.a. The Etruscan
culture could have emerged at about the time of arrival of these Middle Easterners. This model
integrates the different elements observed in the genomes of present-day Tuscans: notable in features
of the mtDNA variation inherited from the Proto-Etruscan sources, and a clear signature from South
Caucasus and Turkey in their patterns of autosomal variation.

Villanovan Kültürü Hipotetik olarak, İÖ 900-700 arasında Etrüsk uygarlığının en erken
evresini oluşturur. Orta ve Kuzey İtalya’daki en erken Demir Çağı kültürüdür ve ProtoVillanovan Bronz Çağı kültürünü hemen izler. Orta Avrupa’daki Urnfield kültürünün
dalıdır ve 7’nci yüzyılda Güney İtalya’ya yerleşen Yunan kolonistler ve tecimcilerin
etkisi ile doğululaşan bir kültüre geçer. Villonavanlılar İtalyan Yarımadasına demir
işleme tekniğini getirdiler. Kremasyon uyguluyor ve ölülerinin küllerini tipik çift konili
kupalarda gömüyorlardı.

Etruscan ship. Tomb fresco, Italy.
Helmet. Bronze. Berlin, Altes Museum. To the basic Greek design, the
Etruscans added bronze neck and throat guards.

Military shield, as depicted above in drawing. Etruscan. 8th c BCE.
Bronze. Altes Museum (SMB), Berlin
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Etrüskler
Roma’nın kuruluşundan önce
Livius tarafından anlatılan Roma kuruluş mitine göre, Kral Mezantius önderliğindeki Etrüskler Kral
Turnus önderliğindeki Rutuli kabilesi ile birleşerek Latinus önderliğindeki Latinlere saldırdılar ve Aeneas
önderliğindeki Truvalıları sürdüler. Ama bu geçici başarılardan sonra Latinlerin ve Truvalıların birleşik
güçleri karşısında yenik düştüler ve Turnus savaşta öldürüldü. Tiber nehri Etrüskler ve Latinler arasında sınır
olarak kabul edildi.

“Aeneas Turnus’u yeniyor,” Luca Giordano (1634-1705). Mitsel betimlede soldaki kadın
Aeneas’ı dövüş sırasında destekleyen annesi Venüs ve sağdaki kadın Turnus’un bir doğa perisi
olan kızkardeşi Jutuma’dır.
Virgil’in Aeneid’inde ve ayrıca Livius’a göre, Rutili halkının önderi Turnus Latinlerin kralı Latinus’un
kızı Lavinia ile sözlenmiştir. Truvalılar İtalya’ya çıkınca Latinus kızını Aeneas ile evlendirmeye
karar verir. Turnus buna çok öfkelenir ve halkını ve daha başka İtalyan kabileleri Truvalılara karşı
savaşa götürür. Virgil’in metnine göre Aeneas Turnus’u teke tek bir kavgada yener ve böylece
Lavinia ile evlenme hakkını pekiştirir.

İÖ 500 yıllarında eski İtalya’nın halklarının dağılımı
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Etrüskler

Bir kadın başı şeklinde terrakotta oinokhoe (sürahi), İÖ geç
4’üncü yüzyıl. Etrüsk. (LINK)

İki binici ve yerde yatan biri; çekiç ile işlenmiş ve elektrum fuolyo kaplı gümüş
panellerden oluşan Etrüsk sanat yapıtı, İÖ 540-520.

Talamone Pedimenti üçgen bir şekil içerisinde toplanan mitolojik kabartmaları ile bir Etrüsk tapınağının önyüzünü süsler. Helenistik biçemde
yapılan mimari öğe İÖ 2’inci yüzyıldan kalmadır. Hemen hemen tüm Etrüsk yapılarında olduğu gibi terrakottadan yapılmıştır. Etrüskler İÖ 9’uncu

Lune’de yontu tarzında pediment; Floransa, Ulusal Arkeoloji Müzesi.

yüzyıldan Roma İmparatorluk kültürüne uyarlandıkları İÖ 1’inci yüzyıla dek Umbria , Tuscany , Lazio ve Roma’yı kapsayan Etruria bölgesinde
yaşadılar.
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Etrüskler

Lazio’da Tarquinia Etrüsk mezarlığında “Leopardlarn
Gömütü”nde bir duvar tablosu: Bir ziyafet sahnesinin üstünde
karşı karşıya gelen leoparlar.

Bir tanrıça. Bronz. Etrüsk, İÖ 2’nci yüzyıl. (Louvre,
Department of Greek, Etruscan and Roman Antiquities,
Denon, ground floor, room 20.)
(LINK)
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Latinler

“Aeneas Latinleri toparlıyor,” Frank Marsden Lea, 1962. — Önderleri Latinus çarpışmada ölünce Aeneas “Hepimiz Latinleriz” diye
haykırarak öne atılır.
Latium, Latinus, Laurentum, Lavina, Latinler — ve Aeneas
Latinler orta batı İtalya’da Tiber Irmağının batı yakasında Latium adı verilen verimli topraklarda yaşayan
bir İtalik kabile idi. Irmağın doğu yakası Etrüsklerin kurduğu Veii kentinin denetiminde idi.
İÖ 1200’lerde Truva kentinin düşmesinden sonra Aeneas ve yanındaki Truvalı sığınmacılar Tiber’in
ağzının yakınlarında Latium’a ulaştılar. Latinlerin kralı Latinus (Laurentum’un kurucusu) gelenleri
püskürtmeyi başaramayınca Aeneas’ı bağlaşık olarak kabul etti ve kızı Lavina ile evlendirdi. Aeneas
karısı adına Lavinum kentini kurdu ve Latinus’un ölümünden sonra başkenti yaptı. Daha sonra Aenas’ın

oğlunun Alba Tepelerinde kurduğu Alba Longa kenti Lavinium’un yerini alarak 400 yıl boyunca
Latinlerin başkenti oldu.
İÖ 753’te Ascanius’un soyundan gelen Romulus yeni Roma kentini kurdu. Üçüncü kral Tullus Hostilius
Alba Longa’yı yakıp yok ederek nüfusunu İÖ 7’nci yüzyıl ortalarında Roma’ya yerleştirdi. İÖ 600’den
sonra Roma geri kalan 14 Latin kenti karşısında en güçlü ve en kalabalık Latin devleti oldu. Roma
ancak Cumhuriyet döneminde İÖ 341-338 Latin Savaşında Latinleri kesin yenilgiye uğratarak Roma’nın
egemenliği altına aldı. Latinler zamanla Romalılara assimile oldular.

