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Özet   

Roma dininin oluşum ve değişim süreci İtalik göçlerle yerli halkın kaynaşması ile başlar. 

Ve arkeolojik kazılarla elde edilen veriler bu etkileşimin seyrini bize sunmaktadır. Özellikle 

Tanrı topluluğu ve cenaze merasimlerindeki değişim yerel halkın ne derece etkilendiğini 

göstermektedir. Augustus döneminde siyasetin gölgesinde yazılan eserler, Roma’nın 

imparatorluk altyapısını oluşturmuştur. Roma, tarihini geleceği öngörerek yazdırmıştır. Bu 

eserlerin yazıya aktarılması ile şifahî bilgiler yazıya aktarılarak, Augustus sonraki nesilleri 

tasallut altına almak istemiştir. Roma, almış olduğu göçlerle değişirken inanç sistemi de buna 

paralel olarak değişmiştir. Bilhassa, Etrüsk göçleri ve Kartaca- Yunan kolonileri bu değişimde 

başat rol oynamışlardır. Etrüsklerin Roma’da idareyi ellerine almalarından sonra Roma her 

konuda Etrüsk tesirinde kalmış ve bu tesir Roma yıkılana kadar sürmüştür. Roma inancında en 

önemli etkenlerden biri olan Sibyl kitapları Roma’yı çok çetin zorluklardan ve tarumar olmaktan 

kurtarmıştır. Roma, bir bütün olarak iletişimde olduğu toplum ve medeniyetlerle etkileşimde 

olmuş ve intibak ettiği inanç sistemlerini geliştirerek uygulamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Roma, Din, Göç, Kolonizasyon, Augustus, Sibyl Kitapları 

 

Abstract 

 The period of formation and change of the Roman religion begins with the fusion of 

local people with Italic migrations. And the data obtained through archaeological excavations 

presents the course of this interaction. Especially the change in the community of God and 

funeral ceremonies shows how much the local people are affected. The works written in the 

shadow of politics during the Augustus period formed the imperial infrastructure of Rome. Rome 

wrote its history by predicting the future. By transferring these works to writing, oral information 

was transferred to writing, and Augustus wanted to invade the next generations. While Rome has 

changed with the migrations it has taken, its belief system has also changed in parallel. In 

particular, Etruscan migrations and Carthaginian-Greek colonies played a leading role in this 

change. After the Etruscans took over the administration in Rome, Rome was influenced by 
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Etruscans in all matters and this influence lasted until the collapse of Rome. Sibyl books, one of 

the most important factors in Roman belief, saved Rome from very difficult difficulties and 

destruction. Rome as a whole interacted with the societies and civilizations it was in contact with 

and developed and applied the belief systems it had adapted. 

Keywords: Rome, Religion, Migration, Colonization, Augustus, Books of Sibyl 

                                                              

          GİRİŞ 

Roma diniyle alakalı araştırma yapmanın en zor yanı konuyla ilgili kaynakların (antik 

kaynaklar) MÖ. 1. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınmış olması ve Roma’nın uzun bir sosyal 

buhran ve iç savaş sonrası cumhuriyetten imparatorluğa dönüşüm sürecine tesadüf etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu dönemde yazılmış eserlerin hemen hemen hepsi, dönemin siyasî 

tesirinde kaldığı; pek çok anlatımı mevcut olan Roma’nın köken ve kuruluş efsanesinin teke 

indirilmesi gibi pek çok husus vardır. Bu eserlerin yazılış amacı tutarlılık veya tarihî bir bütün 

içinde değerlendirmek değil aksine siyasî faaliyetlere zemin hazırlamaktır. Bu gerçeğe rağmen 

yazılı belgelerin ortaya koyduğu bilgilerin tamamına yanlış demek doğru olmaz. Bununla 

birlikte, arkeolojik veriler bize Roma’nın geleneksel anlatımını içeren eserleri mukayese etme 

fırsatı veriyor. 

 Eskiçağda siyasî faaliyetlerin meşruiyeti sadece mitlerden ve efsanelerden mütevellit 

değildi. Mit ve efsane kadar değerli olan kehanetlerden de istifade edilirdi. Bu kehanetlerden en 

önemlisi: Caesar’ın siyasî faaliyetlerine yönelik olan kehanet: Roma ordusunun Partlar’ı 

yenebilmesi için başlarında mutlaka bir kralın olması şartı1. Bu kehanet Roma’nın krallık 

sürecinde başlayarak uzun bir süre Roma siyasî ve askerî kararlarında etkili olan Sibyl 

kitaplarına dayanır. Bu tür bir yaklaşım tarihçiyi daha ihtiyatlı olmaya sevk eder. Bu ihtiyattan 

dolayıdır ki, erken Roma tarihini araştırırken mümkün mertebe arkeolojik verilerden istifade 

etmek ve karşılaştırmalı bir okuma yapmak elzemdir. Roma dinini araştırırken Kartaca, Etrüsk 

ve Yunan etkisi üzerinde durmak ne derece önemli ise, MÖ. 2. binyılın başlarında itibaren 

yarımadaya başlayan göçleri de değerlendirmek o derece önemlidir. Çünkü hiçbir tarihî olay 

(vaka’) olguları (vakı’a) olmadan değerlendirilemez. Roma dinini, İtalya’ ya olan göçlerle 

                                                
* AYBÜ, İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi,  YL. Öğr.   abdullahsahinn13@gmail.com 
1 Plutarch, İskender- Sezar, İstanbul 2014, s. 131 
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başlatmak ve en son halini ise Etrüsklerin (Roma’da pek çok konuda olduğu gibi) Roma’da 

yaptıkları değişimde aramak yerinde olacaktır2. 

      Roma’yı cumhuriyete kadar üç aşamada değerlendirmek hem Roma dininin 

olgunlaşma sürecini hem de Roma’nın gelişimini analiz etmek için oldukça önemlidir: Dağınık 

köyler, yedi tepeler, Etrüsk kralları Roma’sıdır3. Roma dininin oluşumundaki en önemli etki hiç 

şüphesiz Etrüsklerdir. Bu etkiyi tespit etmemizdeki en önemli etken Etrüsk diniyle alakalı sahip 

olduğumuz bilgidir4. Etrüsklerin bölgeyi siyasî ve askerî olarak fethinden çok önce dinî ve 

kültürel olarak etkilediği anlaşılıyor. Bu durumda şüphesiz Etrüsklerin yarımadaya yerleşir 

yerleşmez bölgeyle olan sıkı ilişkilerine bağlanabilir. Etrüskler askerî sahada bölge halklarında 

çok üstün olmasına rağmen, öncelikli olarak ticarî ilişkiyi seçmiş olması Etrüsklerin bölgede bir 

sömürü sistemi kurmadıklarına dair bize ipucu vermektedir.  

Roma’nın kuruluşundan sonra, Sabinlerle olan ilişkileri ve bu ilişkinin Roma dini 

üzerindeki etkisi incelenmelidir. Zira geleneksel anlatım Romalılar ve Sabinler arasındaki ilişki 

üzerinde durmaktadır. Sabinlerle olan dinî ve siyasî ittifak çerçevesinde Etrüsk ilişkisini de 

değerlendirmeliyiz. Çünkü Etrüskler Roma’yı hâkimiyetlerine almadan önce Etrüsk etkisi 

Sabinler üzerinde şehre girmiş olabilir. Romulus’un Sabin tanrılarına inanması ve halkına da bu 

meyanda emir vermesi, Roma’nın Sabin siyasî üstünlüğünü tanıdığı anlamına gelebilir. Ayrıca, 

bir yıllık fetret devri ve seçilen Sabin kralları da bize Sabin nüfuzunu göstermektedir. Maalesef 

bu durumu daha aşikâr kılabilmek için yeterli malumat mevcut değil.   

Makalenin hazırlanması esnasında antik kaynaklardan ve arkeolojik verilerden istifade 

edilmiştir. Bilhassa, incelenen konu başlığında istifade edilen kaynakların ihtisas eserler i 

olmasına özen gösterilmiştir. Kaynakların tetkiki, yazarların eserlerini kaleme aldıkları dönemin 

siyasî ve dinî koşulları, yazarların devlet ile olan ilişkileri, eserlerin kaleme alınış süreçleri 

                                                
2 Batıda tarihçiliğin gelişimi ırkçılık ve milliyetçilikle paralel gelişmesi ve ardından Marksist veya Komünist 

tarih anlayışı ile tarihî olayları açıklamaya çalışıp ideolojilere tarihî meşruiyet arayışı üzerine oturtulmuş 

tarihçilik uzun süre Avrupa’da tarihi tek taraflı değerlendirmiştir. Bilhassa, Batılı tarihçiler Etrüskleri 

değerlendirirken önyargılı bir yaklaşım sergilemektedir. Etrüskleri tamamıyla Yunan etkisinde bırakmak 

tarihî gerçekliğe uymaz. Bunun en önemli sebebi Yunanistan’ın doğu ile etkileşimi ve Etrüsklerin pek çok 

açıdan Yunan şehir devletlerinden üstün olmasıdır. Bu söylemin yerine Yunanlıların ve Etrüsklerin aynı 

kaynaktan beslendiğini ama Etrüsklerin kaynakla daha yakın ilişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Detaylı bil. bkn. Norman Davies, Avrupa Tarihi, Ankara 2006, ss. 54, 54 
3 Halil Demircioğlu, Roma Tarihi, Ankara 2015, c. I s. 41- 44 
4 Murat Orhun, Etrüsk Kültürü ve Roma Kültürüne Tesiri, Ankara 2008, s. 72 
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dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Roma paganizminin kökeni İtalik göçlerden başlatılmış ve 

son Etrüsk kralının Roma’ya getirmiş olduğu Sibyl kitapları ile sonlandırılmıştır.  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ROMA PAGANİZMİNİN KAYNAKLARI 

 

Antik Kaynaklar ve Değerlendirilmesi  

Antik kaynakları değerlendirmek tarihçiler için oldukça zordur. Bu zorluklar iç 

savaşlarda eserlerin yok edilmesinden, kısmî tahribatlardan ve devlet gücünü ele geçiren 

Hıristiyan yazarların, rahiplerin, eserleri (bilhassa Pagan ve Heretik eserler için) bilinçli olarak 

imha ve tahrif edilmesinden kaynaklanıyor5. Bütün bu olumsuzluklara rağmen pek çok eser 

günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Batıda, antik eserlerin kıymetinin anlaşılması ve yeniden 

değerlendirilmesi Rönesans Çağı’nın Hümanizma hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Roma tarihiyle alakalı ilk araştırma yapanlar arasında Floransalı devlet teorisyeni Macchiavelli 

(1469- 1527); En önemli eser ise: Charles De Secondat Montesquieu (689- 1755), tarafından 

1734 yılında yayımlanan Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 

décadence (Romalıların Büyüklüğünün Nedenleri ve Çöküşleri Üzerine Düşünceler) adlı eserdir. 

Bu eserde Roma’nın yıkılmasını incelemiştir: İngiliz tarihçi Edward Gibbon (1737- 1797) ise, 

The  History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve 

Çöküş Tarihi) adlı eserinde aynı konuyu işlemiştir. Roma İmparatoru Marcus Aurelius’ un ölüm 

tarihi olan MS. 180’den İstanbul’un Türkler tarafından alındığı tarihe (1453) kadar ele aldığı 

eseri günümüze kadar etkisini göstermiştir6. 

Günümüz tarihçiliği uzun bir gelişim sürecinden sonra (ki hâlâ da gelişmektedir) ulaşmış 

olduğu konum: Akademik tarihçilik. Günümüz tarihçisi (bilhassa Eskiçağ tarihçisi) için eser ve 

müellif tenkidi önemlidir. Eserin ne zaman yazıldığı, aslının olup olmadığı (orijinal dilinde), 

farklı dillere çevrilip çevrilmediği, kaç nüshasının olduğu, çıkış yeri, muhafaza edildiği şartlar, 

mevcut nüshaların birbiriyle karşılaştırılması, antik eserlerin yazımında sıkça görülen ikinci bir 

yazarın varlığı; müellifin hayatı, eğitim durumu, yaşadığı yer, eseri hangi şartlar altında yazdığı, 

                                                
5 Stephen Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi, Ankara 2016, ss. 20-21 
6 Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi,  Ankara 2015, c. I s. 28,29 
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ithaf ettiği kişi, tarihî kişiliği, inancı, milliyeti, varsa kendisiyle alâkalı çağdaşları tarafından 

hakkında yazılmış herhangi bir bilgi var mıdır? Bu gibi sorularla eser ve müellif 

değerlendirilmektedir7. Farklı bakış açıları tarihçiyi, tarihî hakikate yaklaştırmakta ve daha da 

objektif olmasını sağlamaktadır. Bu çalışma esnasında da aynı bakış açıları dikkate alınmıştır. 

İfade edilen bakış açılarıyla değerlendirme yapmamız gerekirse: Bugün Hıristiyanlık öncesi 

Roma diniyle ilgili en önemli kaynaklar MÖ. 1.  yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınmıştır. Bu 

dönemin en önemli yanı ise: Roma’ da MÖ. 2.8 yüzyıla gelindiğinde Roma’nın sınırlarının 

gelişmesine paralel olarak siyasî içtimaî ve iktisadî sahada meydana gelen değişimler, içtimaî bir 

huzursuzluk çıkarmış ve iç savaşa sebebiyet vermiştir. Bu iç savaş Roma birliğine zarar 

vermiştir. İşte bu huzursuzluğa Actium savaşı (Ek- 1) (MÖ. 31) ile Augustus (MÖ. 30- MS. 14) 

son vermiştir. Bugün Roma dini ile elde ettiğimiz bilgiler bu dönemde (Princeps) kaleme 

alınmıştır. Bu dönemde yazılmış eserlerin ortak özelliği: Cumhuriyetten imparatorluğa geçiş 

sürecinde yazılmış olmasıdır. Augustus inşa etmek istediği imparatorluğu askerî ve siyasî sahada 

gerçekleştirirken dinî ve kültürel sahanın da tahkim edilmesini arzu etmiş ve her biri yetkin 

donanıma sahip bir kadro oluşturmuştur. Romalı ruhunu diri tutmak için Roma medeniyetini her 

şeyiyle yeniden şekillendirmek ve resmî bir hüviyet vermek istemiştir.  

 

  

                                                
7 Ch. V. Langlois, Ch. V. Seignobos, Tarih Tetkikine Giriş, Ankara 2010, s. 66 
8 Sabahat Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları, Ankara 2014, c. I, ss. 125 
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 Roma dini için başlıca antik kaynaklar:  

Titus Livius,9 (MÖ. 59- MS 17) Kuzey İtalya’nın Patavium (günümüz Padua) bölgesinde 

doğmuştur. Hayatının büyük bir kısmını Roma’da geçirmiş olmasına rağmen, ölmeden önce 

memleketine dönmüş ve Tiberius’ un (MS. 14- 37) saltanatının 4. yılı olan MS. 17’de 76 yaşında 

vefat etmiştir. Yazarın bir kız ve erkek olmak üzere iki çocuğu vardı. Kızı, hatip olan L. Magius 

ile evlenmişti. Eğitimi hakkında detaylı bilgimiz olmamasına rağmen eserlerinden güçlü bir 

edebî kabiliyete sahip olduğunu biliyoruz. Bu edebî yeteneğidir ki, ona Augustus’un 

arkadaşlığını, himayesini kazandırmıştır ve sarayda saygın biri olmuştur. Augustus’ un hocası 

olduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Hatta Augustus’ u tarihe teşvik etmiştir. Livius’ un en 

büyük ve tek kaybolmamış eseri, kendisi tarafından yıllık olarak adlandırılan eseridir: Şehrin 

kuruluşundan MÖ. 9 yılında Drusus’ un ölümüne kadar ki süreyi anlatır. 142 kitaptan oluşan bu 

eserden sadece 35 kitaba sahibiz ama iki kitap hariç geriye kalanların özeti mevcuttur. Bu özetler 

Livius’ un konularına hâkim biri tarafından hazırlanmış olmalı. Eser toplamda onluk periyodlar 

halinde bir kitap olarak tasarlanmıştır. 

Birinci on: Şehrin kuruluşundan (MÖ. 21 Nisan 753) Samnitler’in hâkimiyet altına 

alındığı MÖ. 290 yılına kadar. İkinci on (tamamıyla kayıp): 1. Pön harbi (MÖ. 264-.241) ve 

Pyrrhus’ un (MÖ. 297-272) istilası olaylarını kapsayan MÖ. 294 yılından 219’a kadardır. 

Üçüncü on (tam): MÖ. 219 yılından MÖ.201 yılına kadar olan süreyi kapsar. Dördüncü on ve 

beşinci onun yarısı tamdır. On beş kitap MÖ. 201’den MÖ. 165 yılını kapsar ve Roma 

ordusunun Gisalpine Galler’ de, Makedonya’da, Yunanistan’da Asya’da ilerlemesini anlatır. 

Aemilius Paulusun zafer alayı ile sona erer. 

Titus Livius Roma tarihi için çok önemlidir. Çünkü yazar eserini yazarken hem devlet 

arşivlerinden hem de şifahî bilgilerden istifade etmiş ayrıca şahit olduğu hâdiseleri kaleme aldığı 

için. Eseri ile dönemin yıllık tarih yazımına büyük katkı sağlamıştır ve eseri onu yıllık tarih 

yazımının zirvesine çıkarmıştır. Eserinde ayrıca günümüze ulaşmayan kaynaklardan da istifade 

ettiği anlaşılıyor. Bunların başında Valerius Antias ve Cladius Quadrigarius gelmektedir10. 

Unutmamak gerekir ki, eser Roma devletinin resmî ideolojisini benimser. Eserde en çok dikkat 

çeken husus: Hem Roma’nın kuruluşu hem de Etrüskler ile ilgili pek çok farklı anlatım mevcut 

iken yazarın benimsemiş olduğu anlatım Roma’nın devlet (imparatorluk) olarak kendisini nasıl 

                                                
9 William Smith, ‘‘Livius, T’’ New Classical Dictionary of Biography, Mythology, and Geography, London 
1850, s. 386- 87  
10 Alexander Hugh McDonald, ’’ Titus Livius’’,  The Oxford Classical Dictionary,1957, ss. 509- 11 
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tarihlendirdiği ve geleceğini de hangi tarih üzerine inşa etmek istediğini göstermesi açısından 

önemlidir.  

 

Halikarnassos’ lu Dionysios11, etkili bir hatip ve önemli bir tarihçidir. Doğum ve ölüm 

tarihi bilinmiyor ama sivil savaşın sona ermesinde sonra Roma’ ya taşındığını ve orada 

yaşadığını biliyoruz. 22 (MÖ. 30 - 8) yıl boyunca Latince üzerine çalışmalar yaptı ve bu esnada 

etkili bir edebî çevreye liderlik etti. Augustus döneminde çalışmalarını yapmış ve MÖ. 7 de en 

önemli eseri olan Rhomaike Archaiologia (Roma’ nın Eski Devirleri Tarihi / Roman Antiquities) 

neşretti. Bu eserin en önemli yanı Roma hâkimiyetini Yunanlılar üzerinde meşru saymak ve 

kabul ettirmektir. Augustus’ un himayesini ve arkadaşlığını kazanan yazar, Augustus’un Hellen 

dünyası üzerinde tesis etmek istediği vahdetin zeminini hazırlayan rehber niteliğinde bir eser 

meydana getirmiştir. Hellen krallarının son bulmasından sonra Roma için en büyük engel Part 

İmparatorluğu (MÖ. 247- 224) olacaktır.  Roma, muhtemelen bu tehlikeyi bertaraf etmek için 

Roma ve Hellen dünyasını aynı ortak tarih üzerinde birleştirme gayretini gütmüştür. 

 

Virgilius veya Vergilius Maro12, (MÖ.70- 19) Gisalpine Gaul’ deki küçük bir kasaba 

olan Montus yakınlarındaki Andes (Pietola) doğdu. Ailesinin varlıklı olduğu biliniyor. Cremona 

ve Mediolanum’ da temel eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek eğitim almak için Neopolis’ e 

gitti. Burada, Parthenius’ dan Grekçe öğrendi. Buradan da Roma’ya geçti ve bir epikürcü filozof 

olan Syrun’dan felsefe dersi aldı. Bundan dolayı yetkin bir eğitim aldığı ve epikürcü bir felsefeye 

sahip olduğunu eserlerinden anlıyoruz. Eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş ve 

burada kendisine atfedilen pek çok küçük piyes yazmıştır: Culex, Ciris, Moretum… 

Memleketinde sanatsal ve edebî eserleriyle meşgul olurken hayatını tamamıyla değiştirecek 

önemli bir olay gerçekleşti. Octavianus İtalya’ nın çeşitli bölgelerindeki arazileri askerleri 

arasında taksim etti. Crenona ve Montua muhiti askerlerin yerleştirildiği bölgelerden biriydi. 

Yalnız, bu taksimat sırasında pek çok hukuksuzluğun gerçekleştiğini, yazarın hayatından 

anlıyoruz. Araziler taksim edilirken, bölge halkının toprağı gasp edilmiş ve toprak sahipleri 

kovulmuştur ve mahrum olanların arasında Virgil’ de vardı. Arazinin Claudinus veya Clodius 

olarak bilinen emektar bir asker tarafından ganimet olarak alındığını biliyoruz. Bu felakete 

                                                
11 John William H. Atkins, ‘’Dionysius, Halicarnassos’’, The Oxford Classical Dictionary, 1957, s. 288 
12 William Smith, ‘‘ Virgilius or Vergilius Maro  ’’ New Classical Dictionary of Biography, Mythology, and 
Geography, London 1850, ss. 816- 19 
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karşın,  Gallia Transpandana’ nın valisi olan Asinius Pollio, Virgil’ in arazisini geri alabilmesi 

için, Roma’ya Octavianus’ a başvurması gerektiğini tavsiye eder. Bu amaçla, dilekçe yazar ve 

Octavianus müspet cevap verir. Akabinde, Virgil, Eclogae adlı eserini Octavianus’ a olan 

minnettarlığını sunmak için yazar. Octavianus doğuda iken bu eser tamamlanmıştı.   Naples’ te 

yazdığı bir diğer önemli eserini ise, Georgica, Actium savaşından sonra bitirdi (MÖ. 29). 

Virgillius’ un en önemli epik şiiri ise hiç şüphesiz Aeneid’ dir. Bu eser muhtemelen şair 

tarafından uzun süre tasarlanmış ve en çok emek verdiği eseri olmuştur. Bu eserin yazılışının 

kaynağı Octavianus’ tur: Augustus (MÖ. 27’ de senato tarafından Augustus unvanı verilmiştir) 

İspanya’ da iken, Virgil’ e bir mektup ile Virgillius’ in şiirsel yeteneğinin abidesine sahip olma 

dileğini iletmişti. Virgillius eserine bu mektuptan sonra başlamış gibi görünüyor. Virgil 

muhtemelen zihninde bu eserle meşgul olurken aynı zamanda İmparatorla olan bağlantısını da 

sürdürmüş ve imparatora önce Megara’ da, sonrasında İtalya’ya yaptığı seyahatte eşlik etmişti. 

Hayatı boyunca sağlık sorunları ile mücadele etmiş olan şair, bu seyahatler esnasında hastalandı. 

Briundusium’ a ulaştıktan kısa bir süre sonra MÖ. 19’da vefat etti. Akabinde na’şı Pueoli 

(Pozzuoli)’e taşındı ve adına abidevî bir kabir inşa edildi. Ayrıca, belirtmek gerek ki, hamisi onu 

zengin etmiş ve vefatından sonra terekesi o dönem için kayda değer bir servet tutmuştur. 

Şüphesiz, Aeneid, Virgillius’ un en önemli eseri olmuştur. Ama Virgillius bu eserini 

bitirememiştir yani ömrü vefa etmemiştir. Bundan dolayı olsa gerek eserini yakmak istemiş ama 

arkadaşları buna müsaade etmeyecekti. Bu abide eser, arkadaşları, Varius ve Tucca tarafından 

bitirilmiş, düzenlenmiş ve yayımlanmıştı. Bunun nedeni Roma’nın kuruluşunu Aeneas adlı 

Truvalı bir prense dayandırmasıdır. Aeneid: – veya Truva’nın düşüşünden sonra- Aeneas’ın 

macerasını (Homerik) şiir modelinde anlatır. Aeneas ve diğer Truvalıların İtalya’ya yerleşmesini 

ve Roma isminin kurucusu olduğu üzerine inşa edilmiştir. Truvalı kafile uzun bir deniz 

yolculuğu sonrasında Roma’ya ulaşırlar. 1. kitap Truva’dan ayrılan Aeneas ve kafilesinin Afrika 

sahillerine sürüklenmesini, 2. ve 3. kitap, kafilenin Kartaca Kraliçesi olan Dido tarafından 

karşılanmasını, 4. kitap Dido ve Aeneas arasında gerçekleşen bir dizi olayları ve tanrıların 

iradesine boyun eğen Aeneas’ ın Kartaca’ dan ayrılışını ve Dido’ nun intiharını, 5. kitap Sicilya’ 

ya olan ziyareti, 6. kitap Cumae’ ye çıkışını ve cehenneme inişini anlatır ki, burada babasını, 

soyunun kaderini yani Roma’nın gelecekteki kahramanlarını görmesini içerir. İlk altı kitap 

Odyssey’ deki maceraların modelidir. Ama bu kitapta, model aldığı kitaptan daha fazla yer ve 

olay vardır. Şüphesiz bu kitapta Kartaca’ nın kurulduğu yıl ile Truva savaşının yılı arasında ki 

inanılmaz zaman farkı günümüz tarihçileri için önemli bir tarih yanılgısıdır. İtayal’ da Aeneas’ın 
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macerasını anlatan son altı kitap İlya’ da (Ilied) savaşlarının örnekleri üzerine kurulmuştur. Latin 

kralı Latinius’ un, kavgacı Rutuli kralı Turnus ile nişanlı olan kızı Lavinia’nın Aeneas tarafından 

alınması ve Aeneas’ ın Turnus’ u öldürmesi ile kitap sona erer. Aeneid’ in esas konusu Aeneas’ 

ın kaderi ve onun İtalya’daki nihai iskânıdır. Ama Roma’nın ve Augustus’un ailesi olan Julian 

evinin ihtişamı şairin dolaylı olarak anlattığı ikinci bir konudur. Unutmamak gerek ki Julian 

ailesi plebdir. Ve Julian ailesi kökenlerinin Aeneas’ a dayandığını iddia etmiştir. Aeneas’ın 

annesinin tanrıça olduğuna yönelik iddialar (Venüs / Afrodit) bilhassa Octavianus döneminde 

dile getirilmiş ve hükümranlığının tanrısal meşruiyeti olarak halka sunulmuştur. 1. Kitaptaki 

Alba Longa’ nın kuruluşu ve İmparatorluğun Alba Longa’dan Roma’ ya geçişi Jupiter tarafından 

Venüs’ e söz verilir13. Aeneas’ ın neslinden, imparatorluğu okyanus, şanı tanrılar tarafından 

belirlenecek olan Truvalı bir Caesar gelecek. Bu eserde ayrıca, Roma ve Kartaca arasındaki 

rekabet ve Roma’nın zafer alayı önceden haber verilir. Şiirler Roma tarihine olan atıflarla 

doludur. Şairin hedefi, Roma devletinin kökeninin Truva’dan ve Julia soyunun Venüs’ten 

geldiğine dair geleneksel inancı kuvvetlendirmek ve süslemektir. Bu eser Virgillius’ u Roma’nın 

gelmiş geçmiş en önemlisi ve meşhuru yapmıştır.   

P. Ovidius Naso14, (MÖ. 43- MS. 18) Sulmo’da (Sulmona) doğdu. Soylu bir sınıfa 

mensuptu (Equestrian). Ailesi hukuk eğitimi alması için onu zorlamış ve bunun için de Arellius 

Fuscus’ un ve Porcius Latro’ nun hocalığında hukuk eğitimi aldı ama şairlik onu çok genç yaşta 

kuşatmıştı. Onun hatipliğini yaşlı Seneca bize anlatıyor. Ovidius hukuk eğitimini, Yunancayı 

derinlemesine öğrendiği Atina’ da tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Şair Macer ile 

Anadolu’da ve Sicilya’da seyahatler gerçekleştirdi. Roma’ ya döndükten sonra avukatlık yapıp 

yapmadığı tam bilinmiyor ama Roma’da çeşitli resmî görevlerde bulunduğunu biliyoruz. Roma’ 

daki muhiti aristokratik bir muhitti. Burada çok sayıda yeni arkadaş edindi. Bundan dolayı 

Augustuıs’ un saygısına ve lütfuna mazhar oldu ki bu durum onu saray ailesine dahil etti. Bu 

zaman zarfında Augustus’un kızı ile olan dedikodulardan olsa gerek ani bir imparatorluk emri ile 

sürgüne gönderildi (MS. 9). Sürgünün gerekçesi ise Ars Amatoria adlı eseri gösterilmiştir ama 

mahkemeye dahi çıkarılmamıştı. Muhtemelen muhitte edindiği düşmanlıklar ve dedikodular 

sürgün kararında esas rol oynamıştır. Sürgün edildiği yer Tuna’ nın Karadeniz’ e döküldüğü yer 

olan Tomis’ (Constanta, Romanya) dir. Sürgüne gönderilen pek çok şair ve yazar gibi Ovidius da 

                                                
13 Aeneid, I. 254 
14 William Smith, ‘‘P. Ovidius Naso  ’’ New Classical Dictionary of Biography, Mythology, and Geography,  
London, 1850, s. 507- 9 
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en önemli eserlerini sürgünde kaleme almıştır: Fasstorum adlı eserini bitirmekle kalmadı aynı 

zamanda Ibis, Tristia, Ex Ponto gibi önemli eserlerini de kaleme aldı,  Augustus onuruna pek çok 

şiir yazdığı Gatea dilini de öğrendi. Sürgün cezasının iptali ya da yerinin değiştirilmesi için çok 

mücadele etmesine rağmen, sürgünde MS. 18 yılında vefat etti. Ovid pek çok eser kaleme 

almıştır: Herodies Amore, Remedia Amoris Epistuhe Ex Ponto…. Bu eserlerin yanı sıra Roma 

dini için önemli olan iki büyük eseri mevcuttur:  

1. Fastorum (Festivaller): Kendine has festivalleri ve efsaneleri ile şiirsel bir dilde Roma 

takvimini içerir. Vezinlerindeki muhteşem ölçüleri, muhtemelen, kadim Roma kronik 

yazarlarından alınmış olabilir. 12 kitaptan oluştuğunu ama son altı kitabın kaybolduğunu iddia 

eden tarihçiler olduğu gibi (yukarda izah edildi), sürgün dolayısıyla yarım kaldığını iddia edenler 

de vardır. Sonuç itibariyle Roma takviminin ilk yarıyılını içeren aylarla ilgili festivaller mevcut, 

ikinci yarıyılla ilgili son 6 kitap mevcut değildir. 4. kitabının 10. kısmı tarihçiler için ayrıca 

önemlidir çünkü Ovidius’un hayatıyla ilgili detayları içerir.  

 2. Metamorphōseōn librī XV(Dönüşümlerin Kitapları) 15 kitaptan oluşur. Ovidius’un 

şiirlerinin en muhteşemidir ve hayatının başyapıtıdır. Temelle Yunan ve bazı Roma hikâyelerini 

dâhice bir şairlik sanatıyla ifade etmesi açısından önemlidir. Yine, Virgillius’ da olduğu gibi, 

eserini yakmış ama arkadaşlarındaki kopyalarla tekrar ele alınmıştır. Burada tartışmalı olan 

husus, Şair eserini sürgünden önce mi yoksa sonra mı yazılmaya başlandığıdır. Şayet yakıldı ve 

arkadaşlarındaki kopyalardan tekrar düzenlendi ise sürgünden önce, çünkü eseri kızgınlığından 

dolayı yakıyor ama sürgünden sonra yazdı ise ki bu daha muhtemel görünüyor, eser bizatihi şair 

tarafından bitirilmiş ve yayımlanmış olmalı. Eserin sürgünden önce veya sonra yazılmaya 

başlanmasının bir diğer önemli yanı ise, eserin yazılmasını Aeneid’ de olduğu gibi Augustus mu 

istemiştir, yoksa şair kendisi mi kaleme almıştır. Muhtemelen sürgün hayatından kurtulmak için 

yazmış olabilir. Bu sorular şimdilik cevapsız. Eseri önemli kılan en temel hususun edebî yanı 

olduğunu ifade etmiştik. Bu eser kelimenin tam manasıyla siyasi bir propagandadır. MS. 1. 

yüzyılda Augustus propaganda için neden şairleri seçmiştir. Yani, hitap etmek istediği kitle 

kimdir? Augustus inşa ettiği yeni Roma’yı halka kabullendirmek istemiştir, bundan dolayı da 

hem İtalya hem de devletin geri kalanına kendisinin seçilmiş olduğunu, yani vazifesinin ilahî 

kökenli olduğunu ifade etmek istemiştir ki: Din, o dönem için insanlara devletin iradesini 

kolaylıkla kabul ettirileceği; şiir ise bu iradenin halka en iyi duyurulacağı en önemli araçtı. Tam 

da bu bakış açısından yola çıkarak eser dünyanın yaratılışından Julius Caear’ın tanrılaştırılması (   

bir yıldıza dönüşmesi ) ile zirveye çıkar. Son olarak Augustus’a methiye ile sona erer. 
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Marcus Terentius Varro15, (MÖ. 116- MÖ. 27)  muhtemelen Sabinler ülkesindeki 

Reate (günümüz Rieti) de doğmuştu. Eğitimi L. Aelius Stilo ‘ nun denetimi altında geçmiştir. 

Hem savaş sanatına hem de dönemin ilimlerine vakıf olacak şekilde bir eğitim hayatı olmuştur. 

Savaş sanatında, bahriyede, Pirates ve Mithridates’e karşı mücadele etmiş, sivil savaşta ise 

Pompeus’un tarafında pek çok hizmetleri olmuştur. Caeasar karşısında mağlup olmuş ve 

birliklerini Caesar’ a teslim etme karşılığında esaretten kurtularak Yunanistan’ a geçmiştir. 

Burada da talihi yaver gitmedi ve Pompeus birliklerinin makûs kaderine boyun eğdi. Caeasar’ın 

genel bağışlama siyaseti gereğince affedildi ve Caesear onu halk kütüphanesini düzenlemesi için 

görevlendirdi. Bu görev süresince edebî, fikrî inzivaya çekildi. Cumae ve Tusculum 

yakınlarındaki kendine ait mülkünde çalışmalarıyla meşgul oldu. Daha sonra bilgeliği sayesinde 

Octavianus’un himayesine mazhar oldu. Bu husus biraz karışık olsa da bin bir emekle bir araya 

getirdiği kütüphanesi tamamıyla yandı ve Varro’nun hem ruhunda hem de çalışmalarında 

onarılmaz yaralar açıldı. Buna rağmen çalışmalarına devam etti. Son nefesine kadar çalışmalarını 

sürdürdü ve son nefesini de muhtemelen yazmakta olduğu eseri üzerinde verdi. MÖ. 28 yılında 

89 yaşındayken vefat etti. Varro, hemen hemen her konuda bir eser yazmış ya da derlemiş olması 

ve bilgeliği ile meşhurdur. Haklı olarak kendisine Romalıların en bilgilisi unvanı verilmiştir. 

Romalı bilim adamlarının en bilgilisi olmakla kalmadı aynı zamanda en çok eser vermiş Romalı 

yazar da oldu. Kendisinin ifade etmesinden biliyoruz ki, 490 civarındaki eserin oluşmasında 

(yayımlanmasında) katkısı olmuştur ama ne acıdır ki, bu eserlerden sadece ikisi günümüze kadar 

ulaşabilmeyi başarmıştır ve biri de eksiktir. 

De Lingua Latina Libri XXV,(Latin Dili Üzerine) 25 kitaptan oluşur ama elimizde sadece 

5 - 10 kitaplar (5 ve 6 tam )mevcuttur. 1. kitap konuların genel görünümünü içerir, 2 - 7. kitaplar 

kelimelerin kökenini inceler, 8 - 13. kitaplar fiil çekimlerini, 14- 25. kitaplar sözdizimini ele alır. 

2 - 4. kitaplar yazar tarafından Septuimus’ a adamış; 5. kitaptan itibaren Cicero’ya adanmıştır 

ama Cicero’ nun ölümünden sonra yayımlanmıştır. Kitap eski Latin şiirlerinden alıntı ile kaleme 

alındığı tahmin edilebilir ama bunu teyit edecek bir bilgiye sahip değiliz. 

Antiquitatum rerum humanarum et divinarum Libri XLI, (MÖ. 47) Eser kayıptır. İlk 25 

kitap Res humanae’yi son 16 kitap Res divinae’yi ele alır. 1. kitap eserin en önemli yanı olan 

yazar tarafından sorulan, ne, ne zaman, nerede, kim? gibi sorulara cevap arayan giriş 

niteliğindeki konuları, 2- 7. kitaplar 4. bölüme ayrılmış ve insanları (örn. İtalya sakinleri), 8 - 13. 

                                                
15Petrus. J. Enk, ’’ Marcus Terentius Varro ’’,  The Oxford Classical Dictionary, s. 937 
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kitaplar mekânları (örn. Roma, İtalya), 14 - 19. kitaplar zaman kavramını, 20 - 25. kitaplar 

erkeklerin faaliyetlerini içerir. 

Son 16 kitap ise tanıtıcı bir kitapla başlar kalan kısımlar ise beş bölüme ayrılır: 27- 29. 

kitaplar rahipleri, 30- 32. kitaplar tapınakları, 33- 35. kitaplar, festival günlerini ve ayları, 36- 39.  

kitaplar kutsalları, 39- 41.  kitaplar tanrıları içerir. 

Yazarın diğer eserleri ise: (bu eserler Rerum rusticarum libiri harici kayıptır kayıptır) 

Saturarum menippearum libri (MÖ. 81 ve 67 arası) Logistoricon Libri LXXVI (MÖ. 44), 

Hebdomades vel de İmaginibus (MÖ. 39),  Rerum rusticarum libiri ( MÖ. 37) . Varro’nun 

yazmaları: tarih, coğrafya, tıp, mimarlık, felsefe…. Sadece ele aldığı konuların çeşitliliğinden 

değil aynı zamanda uygulamış olduğu usulden de kaynaklanıyor. Onun çalışmaları pagan ve 

hıristiyan yazarlar için (hatta ortaçağ derleyicileri için de) bilginin madeni haline geldi.   

Plutarch16, (MS. 46? – 120? yılından sonra) biyografi yazarı ve filozoftur.  Chaeronea’lı 

Autobulus’un oğludur. Doğum tarihi bilinmiyor ama kendisinden öğrendiğimiz kadarıyla felsefe 

eğitimini Ammonius’dan almıştır. Ammonius’un Atina’da hocalığı esnasında Nero (MS. 54- 68) 

Yunanistan boyunca resmi gezisini yapıyordu (MS. 66). Bu bilgi bize, Plutarch’un bu dönemde 

ya delikanlı ya da genç bir adam olduğunu gösteriyor. Plutarch Roma’da ve İtalya’nın bazı 

bölgelerinde ikamet etmiştir. İtalya da Latin dilini öğrendiğine dair bir bilgimiz yok. Çünkü 

Roma’ya yaptığı seyahat resmi bir görevdi. Hem resmi görevi hem de felsefe konferanslarından 

vakit kalmamış olabilir. Felsefe derslerini Domitian’ın (MS. 81-96) saltanatı boyunca vermiştir. 

Hayatının geri kalanını çeşitli memurlukları yerine getirdiği ve rahiplik görevini de üstlendiği 

memleketinde geçirdi. Ölüm tarihi tam olarak bilinmiyor. Adını ölümsüzleştiren en önemli yapıtı 

ise, 46 Yunanistanlı ve Romalının paralel hayatlardır. 46 hayat çiftler halinde düzenlenmiştir. 

Her kitap bir Yunanlının ve bir Romalının hem hayatlarını hem de hayatlarının karşılaştırmasını 

içerir. Bu karşılaştırmalar ele aldığı kişilerin doğumlarından başlar, eğitimleri, karakterleri, 

kariyerleri, eylemlerini ve ölümlerini ele alır. Birkaç çifte karşılaştırmalar ya ihmal edilmiş ya da 

kaybolmuştur. Hayatlardan en önemlileri: Theseus ve Romulus, Lycurgus ve Numa, Aristides ve 

Yaşlı Cato, Lysanderon ve Sulla, Demostheres ve Cicero. Biyografilerin bu derece değerli 

olmasının nedeni, Plutarch’un biyografi ressamlığındaki maharetidir. Eserlerinde özen ve 

ciddiyet kendisini hemen gösterir. Karşılaştırmalarda mümkün olduğunca efsanelerden uzak 

durmuş ve tarihî kişilikleri ön plana çıkarmıştır. Eserlerinde yapılan pek çok hataya rağmen, 

                                                
16 Frank W. Walbank, ‘‘ Plutarch’’, New Classical Dictionary of Biography, Mythology, and Geography,  
London, 1850, ss. 706- 7  
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ifade edilen gerekçelerden dolayı bugün dahi eserleri kıymetini muhafaza eder.  Diğer yandan 

Lampirias katoloğu olarak bilinen ve 227 eseri içeren çalışmasında bulunan detaylandırılmış 

hiçbir kronoloji günümüze gelmemiştir. Roma dini açısından önemli olan bir diğer eseri ise: 

Quaestiones Romanae’dir. Bu kitabında Roma devleti ve dini hakkında bilgi verir.  

M. Porcius Cato,17 (234- 149) Tusculum’ da doğdu, devlet adamı, asker ve yazardır. 

İkinci Kartaca harbinde bulundu; siyasî kariyerine quaestor olarak başladı (MÖ. 204) ve pleabian 

aedile (MÖ. 199), consul (MÖ. 195) ve sonraki süreçte de censorship olarak sürdürdü. 

Kartaca’da MÖ. 157 - 153 yılları arasında elçilik görevinde bulundu. Roma’da muhafazakâr 

kesimin liderliğini üstlendi ve meşhur sözü ‘‘ Ceterum censeo Carthaginem esse delendam- 

Kartaca yok edilmeli’’18 sözü ile tanınır. Cato’nun bütün politikası, Roma ve İtalya’ da 

geleneksel idare ve hayatın tekrar kalkınması üzerine kuruludur. Siyasî ve askerî tanınırlığının 

yanı sıra (bizim için esas olan) yazarlığı ile de önemli bir kişiliktir. En önemli eseri Ab urbe 

condita (Origines / Kuruluş) dır.  Yedi kitaptan oluşan eser Roma’nın kuruluşunu ve birinci 

Kartaca savaşını kapsar: Aeneas efsanesi ile başlayan eser sadece Roma şehri hakkında değil 

aynı zaman da diğer Latin şehirleri hakkında da bilgi verir. Eserlerinde sadece siyasî ve askerî 

değil kültürel ve sosyal olaylarla ilgili bilgiler de mevcuttur. Maalesef eser yalnızca parçalar 

halinde günümüze ulaşmıştır. Latin dilinde yazılmış ilk eser olma özelliği taşıyan bu eser aynı 

zamanda kendinden sonraki eserlere de ilham kaynağı olmuştur. Eser Latin dilinde yazılmış 

olmasına rağmen, Yunan yazarlarının tesiri görünür. 

 

      Sicilya’lı Diodoros19, (MÖ. 1. yy.) doğum yeri Sicilya’da bir kasaba olan Agyrium’dır. 

Doğduğu yerden tesmiye ile bu adı almıştır. Sicilyalılar ve Romalılar arasında konuşulan dil 

Latince olduğu için Latin dilini doğduğu yerde öğrenmiştir. Hellen olması ve Hellen eğitimi 

olması hasebiyle Hellen kültürüne aşina ve Sicilya’da doğmasından mütevellit Roma ile iç içe 

olmuştur.  Hayatı hakkında bizatihi kendisinin eserinde (I.4,4) ifade ettiğinden fazla bir 

malumata sahip değiliz, ama Diodoros’un, Caesar ve Augustus ile çağdaş olduğunu biliyoruz. Bu 

durumda hem hayatını hem de eserini daha önemli kılıyor. Çünkü Caesar dönemi Roma’da 

ihtiyaç duyulan değişimin başladığı; Augustus dönemi ise bu değişimin büyük oranda 

                                                
17 Alexander H. McDonald, ’’ M. Porcius Cato’’,  The Oxford Classical Dictionary, ss. 173- 4 
18 Plutarch’s Lives,  Themistacles and Camillus Aristides and Cato Majorciman and Lucullus London 
1968, s. 383 
19 William Simith, “ Diodorus” Dictionary of Greek and Roman Biography and Mytholoji, London 1850, v. I, 
ss. 1016-17 
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tamamlandığı dönem olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Caesar ve Augustus her zaman 

şairleri, tarihçileri, filozofları… himaye etmiş ve bu kişileri, meşruiyetlerini temellendirecekleri 

tarihî ve dinî argümanları derleyip yazmakla görevlendirmiştir. Bu noktainazardan baktığımızda 

Diodoros’un eseri de Augustus’un kurmayı istediği imparatorluk için oluşturulan bir propaganda 

eser diyebiliriz. 

       Eser Roma’nın hükmettiği ve irtibat halinde olduğu ülkeleri ve bütün çağları içerdiği için 

bizatihi yazar tarafından Bibliotheca Historica (Tarihî Kütüphane) olarak adlandırılmıştır. Eser 

üç kısımdan ve kırk kitaptan oluşur (bizatihi yazar tarafından oluşturulmuştur). I. kısım (1 - 6): 

Ülkeleri anlatır, 1. Mısır, 2. Mezopotamya, Hindistan, Scythia (Sakaların yaşadığı coğrafya) ve 

Arabistan 3. Kuzey Afrika, 4 - 6. Yunanistan ve Avrupa; 2. kısım (7 - 17): Truva’nın düşüşünden 

Büyük İskender’ e kadar olan devri; III. kısım (18- 40): Caesar’ın Callia harplerini ve ölümünden 

sonra tanrılaştırılmasına kadar olan süreyi ihtiva eder20. Maalesef elimizde tam olarak bulunan I.- 

V ve XI.- XX. kitaplardır. Diğer kitaplar ise parçalar halinde Constantinus Porphyrogenetus ile 

MS. 820- 891 yılları arasında İstanbul patriği olan Photius’un düzenlemiş olduğu eserden 

biliyoruz. Photius, en meşhur klasik yazarlara ait olan iki yüz seksen civarı eserden hülasalar 

çıkarmak suretiyle meydana getirdiği ve Codices21 diye bilinen eserinde Diodorus’un eserinin 

geriye kalan kısımlarıyla alakalı, hülasa şeklinde de olsa da, malumatımız vardır. Codices’in aslı 

kayıptır ama pek çok nüshası mevcuttur. Bu şekilde eserin MÖ. 485-304 yıllarını ihtiva eden 

kısımlar tamdır. Diğer kısımlar ise parçalar halinde mevcuttur22.  

Diodorus’un eserinin en önemli yanı, yazarın eserini oluştururken izlemiş olduğu uslûbun 

farklılığında; kullanmış olduğu kaynakların çeşitliliğinde ve liyakatinde yatmaktadır. Aynı 

zamanda geçmişteki yazarların eserlerinden de önemli oranda aktarmalar da yapmıştır. Yazar 

istifade ettiği tarihçileri açıklasa da, şüphesiz, hangi yazardan ne ve ne kadar aldığını gizlemiştir. 

Bilhassa Ephoros’tan aktarmalar yapmıştır. 17. kitabı ise Kleiarkhos’tan bir özet olduğuna dair 

bir intiba bırakmaktadır23. Yazar, Roma tarihinin en erken zamanlarında kendi zamanına kadar 

yazmak istediği eserini hayatının en önemli gayesi edinmiştir. Bunun için, kendinden önceki 

tarihçilerin ve coğrafyacıların eserlerinden temin ettiği bilgi ile yetinmeyerek, Asya ve 

Avrupa’nın önemli bir kısmı üzerinde çeşitli seyahatler gerçekleştirmiştir. Bu seyahatleri 

esnasında öğrendiklerini, gördükleri ve araştırmaları ile mukayese etmiş ve yazacağı eseri için 

                                                
s20 Alexander R. MacIver, “ Diodorus, Sicilus”,  The Oxford Classical Dictionary, 1957, s. 284 
21 Detaylı bilgi için bk. J. H. Freese, The Library of Photius, London 1920, v. I, ss. 60, 89- 90, 
22  H. Demircioğlu, a.g.e. s. XXXVI 
23 B. İplikçioğlu, a.g.e. s. 353 
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notlar almıştır. Seyahatlerinin yanı sıra, uzun bir süre Roma’da ikamet etti. Kaldığı süre boyunca 

hem özel ve resmî kütüphanelerde, hem de devlet arşivinde eseri için araştırmalar yapmıştır. 

Sadece bununla da yetinmemiş ve geniş bir koleksiyon oluşturmuştur. Eseri takriben otuz yıllık 

çalışmasının bir ürünüdür. Eserini, muhtemelen, MÖ.8 yılından sonra yazdı. Ayrıca, bu tarih 

Agustus’un takvimi düzenlediği yıldır. Diodorus eserini yazmaya başlamadan önce bu şekilde 

bir hazırlık içinde olsa bile, eserini yazarken herhangi bir eleştiride ve yargıda bulunmamış ve 

bundan dolayı eserinde tarihi, mitosu ve masalı birbirine karıştırmıştır. Yazar sık sık istifade 

ettiği tarihçileri yanlış anlamış ve tutarsız şeyler de yazmıştır. Eleştirel bir yaklaşımın 

bulunmadığını eserin tamamında görebiliriz. Eser tarihî bir nitelik taşımaktan uzak. Buna rağmen 

eser bugün elimizde olmayan pek çok tarih kitabını ihtiva ettiği için büyük öneme de sahiptir. 

Hâlihazırda antik bir eseri, günümüz kıstaslarına göre, değerlendirmek yerine yazarın hayatını, 

eserin yazılış sürecini ve eserin dönemin siyasetine ne derece hizmet ettiğine dair sorular 

sormalıyız (Yukarda da ifade ettiğimiz gibi).   Eseri takriben otuz yıllık çalışmasının bir 

ürünüdür. Eserini, muhtemelen, MÖ. 8 yılından sonra yazdı. Ayrıca, bu tarih Agustus’un takvimi 

düzenlediği yıldır. 

Eser ilk defa müstakil bölümler halinde Latince çevirileri üzerinden yayınlandı. 1539 yılında 

ise ilk defa Grekçe metinleri yayınlandı. Yukarıda da ifade ettiğimiz öneminden dolayı eser bu 

tarihten itibaren talep görmeye başladı ve bugün dahi Sadece Eskiçağ batı tarihi çalışanlar için 

değil aynı zamanda Eskiçağ doğu tarihi çalışanlar için de kaynak niteliğini hâlâ korumaktadır. 

Günümüzde eser belli başlı batı dillerine çevrilmiştir ama Türkçe’ye hâlâ çevrilmemiştir.  

    

İKİNCİ BÖLÜM 

ROMA PAGANİZMİNİN KÖKENLERİ 

 

Roma dininin kökenlerini üç temel üzerinde değerlendirmek yerinde olacaktır: Göçler, 

Koloniler (Fenike ve Yunan) ve Sibyl (Sibil) kitapları 

 

Göçler 

İndo- Germen Göçleri 

İnsanlık tarihi boyunca kıtlık, savaş başta olmak üzere pek çok sebepten ötürü göçler 

meydana gelmiştir. Göçlerden dolayı dinî inanç esasları başta olmak üzere pek çok konuda 

insanlık için ortak bir miras oluşmuştur. Bu bölümde İtalya’ya göç eden kavimlerin göç sürecini 
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kısaca değerlendireceğiz. Eski uygarlıklarda ilk nüfusun topraktan çıktığına dair genel bir inanç 

hâkimdi. Bu inanca İtalya’da da tesadüf ediyoruz 24. İtalya’ya muhtelif tarihlerde pek çok göç 

gerçekleşti. Bu göçler İtalya’nın tarihini büyük oranda etkilemiş ve Roma İmparatorluğu gibi dev 

bir güç meydana çıkarmıştır. Farklı milletlerin İtalya’ya yerleşmesi, inançlarını, dillerini ve 

kültürlerini beraberinde getirmeleri ile yarımadada kültürel bir zenginlik oluşmuştur25. Roma 

İmparatorluğunun temellerini bu farklı toplulukları birleştirip ortak bir gaye ( Roma )  için bir 

araya getirmesinde de aramak gerek.  

Avrupa kıtasında İndo- Germenler’ den (Ek- 2) önce iskâna veya başka göçebe halklara 

dair arkeolojik bilgiler mevcut: İndo- Germen göçmenlerden önce İngiltere’de, Fransa’da, 

Almanya’nın ve İskandinavya’nın kuzeyindeki arazilerde, yaşamın olmuş olabileceği veya daha 

doğrusu, göçlerin olmuş olabileceğini, muhtemelen avlanarak ve balık tutarak yaşamını 

sürdüren Moğol ırkı, son İndo- Germen araştırma sonuçları göstermektedir26. Avrupa kıtası (Ek- 

3) çok sayıda göç almasına rağmen, İtalya, Avrupa kıtasında en son göç alan kara parçasıdır. 

Bunun başlıca iki gerekçesi var: İlki bir yarımada olması, ikincisi kuzeyinin Alpler tarafından 

kapatılması; daha doğrusu, Avrupa’ nın kuzeyi ve batısına nazaran, Alpler’ in göçmen 

kavimlerin göze alamayacağı derecede geçilmez olmasından kaynaklanıyordu. Bununla birlikte 

antikçağ İtalya’ sının sınırlarını Alpler değil Apeninler oluşturur. Bundan dolayı, Alpler ve 

Apeninler arasında ve Abruzzi ‘nin aşağısına kadar genişleyen Kuzeydeki düz ülke coğrafî ve 

tarihî olarak bizim İtalya’mıza ait değildir27. Bu durum, göçmen kavimlerin Avrupa kıtasına 

yerleşmelerinden çok sonra; yani, MÖ. 2. bin yılın başlarına kadar sürdü. Alp’ler göçmen 

kavimler tarafından geçilmeye cesaret edilemedi. Buna rağmen MÖ. 2. bin yıllının başlarından 

itibaren, içerdeki halk Tunç çağına (Tunç çağına İtalya’nın yerli halkı mı girdi yoksa göçebe halk 

tarafından mı getirildi?) 28 girerken, İtalya’ya kuzeyden büyük bir göç dalgası girdi29. Bu göçü 

gerçekleştiren toplum İndo- Germen ya da İndo- Avrupan30 olarak adlandırılan toplumdu. 

Şüphesiz göçün neden başladığı tam olarak bilinemese bile çeşitli nazariyeler mevcuttur: 

 ‘‘İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, İskandinavya evvelki milletlerin toprağı işlemeyi 

öğrendiği çağa ait olan çok sayıdaki izleri muhafaza etmedi. Çünkü İtalya Alp’ler e deniz 

                                                
24 Theoder Mommsen, The History of Rome, London 1864, c. I s. 8 
25 Victor Duruy, History of Rome and The Roman people, Bostan 1885, c. I, s. 45 
26 T. Mommsen, a.g.e.  s. 8 
27 T. Mommsen, “ Italy”, The History of Nations, Philadelphia 1906, c. III, s. 4 
28 David Randall MacIver, ’’ Terramare ’’,  The Oxford Classical Dictionary, Bombay 1957, s. 886 
29 H. Demircioğlu, a.g.e. s. 10 
30 Raymond Bloch, The Origin of Rome, London 1960, s. 21 
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tarafından dünyanın geri kalanıyla ayrıldı. Dağların doğusuna, batısına ve kuzeyine bağlı 

ulaşımı kolay olan ülkelerden daha sonra insan yerleşimi oldu. Ama bu bölgeler insanlarla 

dolup taşınca, İtalya yabancı ırkların çoğunun bir araya geldiği bir Avrupa ülkesi oldu31. 

 Bu İndo-germen göçebe halkına genel olarak İtalikler32 denilmiştir. MÖ. 1200 

senelerinde ve 10. yüzyılın sonlarında olmak üzere iki dalga halinde gelmişlerdir. İtalya’nın 

kuzeyinden gelerek Po vadisinde kaldıkları esnada evlerini toprağa çaktıkları kazıklar üzerine 

inşa ediyor ve sonrasında hem toprak surlarla hem de su kanallarıyla çevreleyerek müstahkem 

hâle getiriyordu. Bu inşaat şeklinden dolayı bu bölgedeki arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan 

kültüre Terramare33 kültürü (Ek- 4) denilmiştir. Bu noktada çeşitli karışıklıklar mevcut. 

Terramare kültürü İndo- Germen’ler gelmeden önce mi sonra mı oluştu? Bu soruya net cevap 

vermek zor ama genel kanaat İndo- Germenlerle birlikte oluştuğudur. İlk İtaliklere ölülerini 

yaktıklarından dolayı ’’yakan İtalikler’’ denilmiştir. Kuzeyden gelen bu birinci dalga, Po 

vadisinde bir süre kalmış ve oradan güneye inerek Roma’nın doğusunda Alba Longa’ ya ve 

Roma’ ya kadar gelmişlerdir. Roma’yı hâkimiyetleri altına almışlardır. Arkeolojik kazılarda elde 

edilen MÖ. 10. yüzyıllara ait olan kül mezarları (Pozzi)  bunlara aittir34. Roma’nın Alba Longo 

şehri tarafından kurulduğunu anlatan efsane böylece arkeolojik verilerle teyit ediliyor35. Komşu 

yerleşim bölgeleri daha eski yerleşimler olabilir. Sant Omobono bölgesinin hafriyatları MÖ. 15. 

yüzyıla dayanan malzemeleri ortaya çıkardı36. Üstünde durulması gereken bir diğer konu da, bu 

kavimlerin neden Roma ve çevresine yerleştiğidir: Roma ve çevresi konumundan dolayı hem 

yerli hem de göçebelerin ilgisini çekmiştir. Roma’da ki tepeler üzerine kurulan şehirlerin diğer 

yerlere nazaran daha iyi savunulacak konumda olmasıyla birlikte bölge ticaretinin de merkezi 

olmasından dolayı kaynaklanıyor olabilir. MÖ. 10. yüzyılda ikinci göçü gerçekleştiren İtaliklere 

ise ölülerini gömdükleri için ‘‘ gömen İtalikler’’ denilmiştir37. Bu göç esnasında Po vadisinde 

kaldıklarına dair bir iz yok. İlk iskân yerleri Umbria olmuştur38. Yukarı İtalya’da Bologno 

şehrindeki buluntu yerinden dolayı Villanova kültürü39 adı verilmiştir. Bu kültürün insanları 

                                                
31 V. Duruy, a.g.e. s. 44 
32 S. Atlan, a.g.e. s. 5   
33David Randall MacIver, ’’ Terramare ’’,  The Oxford Classical Dictionary,  1957, s. 886  
34 S. Atlan, a.g.e. s. 5 
35 Livius, I, 6 
36 A. Momigliano, ‘’The Origins of Rome’’ , The Cambridge Ancient History, Cambridge 2008, c. VII/II, s. 
67 
37 S. Atlan, a.g e. s. 5 
38 H. Demircioğlu, a.g.e. s. 11 
39 David R. Maclver, ‘’Villanovans’’ The Oxford Classical Dictionary, 1957, ss. 947-48 
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sonradan güneye göçmüşler ve Orta İtalya’nın dağlık bölgelerine yerleşmişlerdi. Bu kültürün 

ölülerini gömdüklerine dair bilgi, Roma’ da kül mezarlarının bir üst katmanda gömülmüş ölü 

mezarlarından elde edilen arkeolojik veriler vasıtasıyla gün yüzüne çıkıyor40. Bu kültüre mensup 

göçebeler ölülerinin yanlarına demirden yapılmış âletler ve silahlar bırakmışlardır. Bu eserler 

Avrupa’daki birinci demir çağı buluntularıyla mukayese edildiğinde aralarında benzerlikler 

dikkat çekiyor41. Mezarlara değerli eşyalar bırakma geleneği genelde ahiret inancına sahip 

toplumlarda görünür. Bu tür arkeolojik veriler bize göçebe toplumlarının bölgeye yerleştikten 

sonra ne gibi bir dinî hayata sahip olduklarına dair bilgiler verebilir. İtaliklerin iki gurup halinde 

gelmelerini dillerinden de anlayabiliyoruz: Burada da göç önceliğine göre ilk gelen Latinlere, 

Latium’da ve Falerii’ de iskân ettikleri için 1. lisan gurubuna Latin – Falisk; ikinci gelenlere ise: 

Osk- Sabell- Umbr dil gurubu denilmiştir. Güney Apeninlerin yüksek yaylalarında oturan 

Samnitler ve bunlardan çıkmış olan Campanlar, Lukanlar, Bruttlar (Oskalar); Orta İtalya’nın 

dağlık bölgesinde yaşayan Marslar, Marucinler, Vestinler, Aqular, Sabinler (Sabeller) ve 

Umbrlar’dır42. Kuzeyden Güneye doğru geniş bir bölgeye yerleşen bu kavimler daha sonraki 

süreçte Roma ve Grekler arasındaki bağlantıyı kesmişler ve böylece Roma klasik devri Grek 

kültürünün tesirinden uzak kalmıştır43. Arkeolojik verilerden birinci gurubun sayısının az olduğu 

anlaşılıyor. Ama bu azlık göç esnasında mı yoksa birinci gurubun yerleştikleri bölgelerin 

sonradan Etrüskler ve Galler44 tarafından işgal edilmesinden mi kaynaklandığı tam olarak 

bilinmiyor. Bu iki lehçe arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu iki gurubun İtalya’da 

birbirleriyle zor anlaştıkları için lehçe farkının İtalya’ya gelmeden meydana gelmiş olabileceği 

tahmin ediliyor. Bu dil hareketliliği ve kaynağı hakkında başka nazariyeler de mevcuttur45. 

Lehçeleri farklı olsa da bu iki grup arasında hayat tarzı ve din farklılığı (Roma’ya geldikten 

sonra ölülerini gömmeye başlamaları haricinde; tabiatıyla bu değişim yalnız bununla sınırlı 

kalmamıştır) göze çarpmaz46; yani, bu iki grup lehçeleri bakımından birbirini zor anlayacak 

kadar uzak ama hayat tarzı ve din bakımından farklılaşmayacak kadar birbirlerine yakın 

olduklarını gösteriyor. Bu durum pek tabii, din ve hayat tarzı değişiminin lehçeye nazaran daha 

uzun sürede gerçekleştiği dikkate alındığında makul karşılanabilir. 

                                                
40 S. Atlan, a.g.e. s. 5 
41 H. Demircioğlu, a.g.e. s. 11 
42 S. Atlan, a.g.e. s. 6 
43 S. Atlan a.g.e. s. 44 
44 H. Demircioğlu a.g.e. s. 12 
45 R. Bloch, a.g.e. s. 22 
46 Charles Seignobos, History of the Roman People, New York 1912, s. 13   
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İtalik göçlerin Roma dini için en önemli yanı ise: İtalik göçlerle birlikte Roma’da yerli ve 

göçmen toplumların kaynaşmasının sonucu yerleşim yerlerinin artması ve genişlemesi ile dinî ve 

içtimaî konular başta olmak üzere pek çok değişimler meydana getirmiş olmasıdır47. İkinci göçü 

gerçekleştiren topluluğun ölülerini gömmeye başlaması bu nazariye için bir örnek teşkil edebilir. 

Çünkü ölülerin gömülme merasimi ve şekli (bilhassa ahiret inancına sahip olan kavimler için) en 

önemli dinî organizasyon ve törendir. Hâlihazırda da arkeolojik kazılarda elde edilen mezarlar  

(defin şekli) bir toplumun kökenini ve inancını ortaya çıkarmak için en önemli kanıttır. Bu 

bilgiden yola çıkarak, İtalik toplumlar en önemli değişimi defin yönteminde gerçekleştirmişler 

gibi görünüyor. Tabiî olarak bu değişim kısa sürede gerçekleşmiş olamaz. Bununla birlikte İtalik 

etkilerin en önemli tesiri Roma’nın kuruluş efsanesinde geçer: Romulus ve Remus tahtı 

abisinden zorla alan ve abisini sürgüne gönderen Alba Longa Kralı Amulius’ u öldürür ve tekrar 

tahtı meşru varisine yani Numitor’ a verirler48. Daha sonra şehir kurmak için Romulus Palatinus 

tepesini, Remus Aventine tepesini seçer. Aralarında anlaşmazlık çıkar ve Remulus kardeşini 

öldürür ve Roma şehrinin kurucusu olur. Tam bu noktada kardeşlerin neden başka bir şehir 

kurma isteği olmuştur. Yani meşru varisi tahta çıkardıktan sonra tahtta hak iddiasında 

bulunmadan başka bir şehir kurmak istemiş olmaları dikkat çekici bir husus. Roma’nın resmi 

kuruluş efsanesini dikkate alırsak: Amulius ve Numitor Aeneas’ın torunlarıdır, Romulus ve 

Remus ise Numitor’un kızı olan Silvia ve Savaş tanrısı Mars’ın çocuklarıdır; savaş tanrısı Mars’a 

atfedilmesi bize Romulus’ un hükmetme gücünü yani meşruiyetini dinden aldığını göstermesi 

açısından da önemlidir. Biz arkeolojik bulguların vesilesiyle biliyoruz ki, Latium bölgesi İtalikler 

tarafından iskân edilmiş ve çeşitli şehirler kurulmuştur. Ayrıca yine resmi anlatım bize Aeneas 

soyunun pek çok koloni kurduğunu söyler49. Arkeolojik veriler ışığında Roma’da yerleşimin 

MÖ. 10. yüzyılda kurulduğu tespiti bize bu şehrin İtalikler tarafından kurulduğunun delilidir. 

Roma büyük bir ihtimalle Alba Longa’nın, Etrüsk yayılmasına karşı başlarında Remus ve 

Romulus’un olduğu bir ileri karakol olarak kurulmuştur50. Dikkat çeken bir diğer etki ise 

Sabinlerle (Sabini) olan ilişkidir. Romulus Paletine’de şehri kurduktan sonra bu bölgeye 

civardaki bütün erkekleri yerleştiriyor. Daha sonra şehrinin geleceği için gerekli olacak nesli 

temin yolunu araştırıyor ve civardaki şehirlere akrabalık teklifi için elçiler gönderiyor. Romulus’ 

                                                
47 Elmer Truesdell Merrill, “ The Attitude of Ancient Rome Toward  Religion and Religious Cults”, The 
Classical Journay, Vol. 15, No. 4, 1920, s. 198 
48 Livius, I. 3, 6 
49 Livius, I. 3 
50 H. Demiecioğlu, a.g.e. ss. 40, 41 
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un bu teklifi şehirlerin hiçbiri tarafından kabul edilmez. Bu durum bilhassa genç erkekler 

arasında büyük hoşnutsuzluk oluşturur. Romulus ise çareyi Tanrı Consus onuruna bir festival 

düzenlemekte bulur. Davetliler büyük bir merakle gelir ve şenlik esnasında sabin kızları 

kaçırılır51. Bu anlatım Roma’nın resmi anlatımıdır. Bu anlatımı tahlil etmek için Sabinler 

hakkında birkaç malumat vermek gerek: Sabinler İndo Germenlerin ikinci göçü ile gelip 

Roma’nın Kuzey- doğusuna yerleşen bir topluluk. Bu topluluk İtalya’nın en eski ve Sabellerin 

(Mars, Marucin Vestin, Aequ topluluklarından oluşan halkın genel ismi) içinde en güçlü 

topluluktu. Sabinler adlarının yerli bir tanrı olan Sancus’tan geldiğine inanıyorlardı. Şayet 

Roma’nın Etrüsklere karşı ileri bir karakol hüviyetinde kurulduğu nazariyesi doğru ise, bu 

karakolun tamimiyle erkeklerden müteşekkil bir gurup olması pek tabiî bir durum.  Bu 

nazariyeden yola çıkarak Roma Sabin ilişkisini Alba Longa ile kurulan bir ittifakta yattığını 

söyleyebiliriz. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi şayet Romulus’un evlilik ittifakını Sabinler geri 

çevirdi ise Romulus’un ikinci teklifine şüpheyle yaklaşmaları gerekirdi ve genç kızlarını en 

azından korumasız göndermemeleri gerekirdi. Sabin Roma ilişkisi muhtemelen Etrüsk 

tehlikesine bir set olan Roma’nın koruma karşılığında istediği bir karşılıktı. Gerçekten de 

geleneksel anlatımı tahlil ettiğimizde satır aralarında bu nazariyeyi doğrulayacak bilgiler 

bulabiliriz. Romulus’un Sabin Kralı Titus Tatius’un hâkimiyetini tanıdığını ve Sabin tanrılarına52 

Saturnia ve Tarpeia kutsal tapınaklarında ibadet etmesinden ve halkına da ibadet etmelerini 

emretmesinden anlıyoruz. Tatius Capitoline tepesine orada ibadet edilen tanrılar adına 12 adet 

sunak inşa eder: hepsi Etrüskçe olan Vidius, Jupiter, Saturn, Vulvan, Summanus, Larunda, Vesta, 

Terminius, Vertummus; Sabin milletinin Quinius veya Mars; Ops, Flora, Sol, Luna, Diana ve 

Sabinler’in ve Latinler’in birlikte ibadet ettiği Lucina53. Bu bilgilerin yanı sıra Romulus’ un 

kaybolmasından ve bir yıllık fetret devrinde sonra, ikinci kralın Sabinler arasından seçilmesi54 

Sabinler’in Roma üzerindeki gücünün de göstergesi olabilir. Ayrıca kralın seçilmesine kehanetle 

karar verilmiş olması muhtemel55. Numa Pompilius’un icraatlarını incelediğimizde her iki taraf 

için en uygun aday olduğu ortaya çıkıyor. Numa Pompilius’un krallığı zamanında yasalar ve 

töreler oluşturuldu ve Roma’da sayısız kutsal yerler ve mâbedler inşa edildi56. Bu bilgilerden 

yola çıkarak Sabinler’in Roma dinine olan etkilerinin ne derece büyük olduğunu görebiliriz. 

                                                
51 Livius, I. 7, 8, 9 
52 Livius, I. 10 
53 H. Gray, The History of Etruria, London 1843, c. I, s. 25 
54 Livius, I. 18 
55  Thomas Henry Dyer, The history of the Kings of Rome, London 1868, s. 147  
56 Eutropius, Kısa Roma Tarihi, İstanbul 2016, s. 31 
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Yani Augustus döneminde resmileştirilen Roma’nın kuruluş efsaneleri içinden bu anlatımın 

seçilmesi Augustus’un zekâsının bir ürünü olduğu kesin gibi görünüyor. Ayrıca unutmamak 

gerek ki, Romalılar’ın anne tarafından Sabin kanı taşıdığı resmi tarihçe de belirlenmiş oluyor.    

 

 

Illyris Göçü 

İtalya’ya 2. bin yılın sonunda üçüncü bir göç daha gerçekleşmiş oldu. Illyris57 kavimleri 

Balkan yarımadasından geldiler. Bu kavmin Balkanların hangi bölgesinden geldiğini tam olarak 

söylememiz gerekirse: Makedonya’nın doğusunu ve İtalya’nın batısını; Epirus’ a kadar güneye 

genişleyen ve Dravus ve Savus vadilerine kadar kuzeye genişleyen Rhaetia’ yı; Tuna ve diğer 

nehirlerin birleştiği bütün bu araziyi kapsar. Bu toplumun Trakyalılarla aynı kökten olması 

muhtemel gibi görünüyor. Bununla birlikte Keltlerle de karışmışlardı. Bu göç ikinci kuzey 

(gömen İtalikler) göçünden önce mi sonra mı ya da aynı anda mı olduğu henüz belirlenmemiş 

ama ikinci kuzey göçü esnasında olduğu58 ve önce olduğu59 nazariyeleri mevcuttur. 

Kuzeydoğuda Venedik bölgesine yerleşmiş Venetler; güneyde Balkan yarımadası sahillerinde 

gelen ve kendilerine en iyi iskân yeri olan Apulia’yı seçen Yapığlar ve Kalabria’daki Mersapiler 

bunlardandır60. Ayrıca, bu bölgede Neolitik devirden beri varlığını sürdüren Ligurlar da iskân 

halindedir61. Illyrisler’in Roma dini üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. Zira barbar 

hüviyetinde olan bu topluluk etkilememiş diğer toplumların etkisi altında kalmıştır. 

 

 Etrüsk (Rasenna) Göçleri 

İtalya’ya gerçekleştirilen göçlerden en önemlisi ise: Kendilerini Rasenna62 olarak 

adlandıran ama Romalılarca iskân ettikleri yarımadanın kuzey parçasında Apeninler ile 

Tyrrhenian denizi arasında uzanan Etruria bölgesinden dolayı Etrüsk63denilen toplumdur. 

Etrüskler’in İtalya’ya geldiği tarih ihtilaflı64 olsa da Muhtemelen, MÖ. 10. ve 8. yüzyıllar 

arasında ve büyük bir akın şeklinde değil tedrici olarak bölgeye geldiğini söyleyebiliriz. 

                                                
57 William Smith, ‘‘ Illyris ’’ New Classical Dictionary of Bıography, Mythology, and Geography,  London 
1850, ss. 340- 341 
58 H. Demircioğlu a.g.e. s. 13 
59 S. Atlan, a.g.e. s. 6 
60 H. Demircioğlu a.g.e. s. 13 
61 S. Atlan, a.g.e. s. 6 
62 Halicarnassus Dionysius I. 30 
63 H, Gray, a.g.e, s. 6; Georges Dumezil, Mit ve Destan I, İstanbul, 2019, s. 302 
64 H. Gray, a.g.e. ss. 13- 14 



 
 

- 22 - 
 

Etrüsklerin deniz kenarına yerleşmeleri ve denizcilikte mahir olmalarından dolayı bu kavmin 

kara toplumu olmadığını söyleyebiliriz. Zira göç eden kavimler yeni yurt arayışlarına tabiî olarak 

eski yurtlarının şartlarına en yakın olan iklimi seçerler. Bu seçime hem anane hem de iktisadî 

şartlar zorlar. Etrüskler bölgeye geldiğinde şüphesiz bu münbit yerler iskânsız değildi65. 

Etrüskler bölgeye geldiklerinde bölgede Umbr’lar oturmakta idi. Kuzeyde Arnus, doğu ve 

güneyde Tiber Nehirleri, batısında ise Tyrrhen Denizi’nin olduğu bölgeye yerleştiler ve bu 

bölgede 12 şehir kurdular. Etrüskler dinî temelli bir konfederasyon kurmuşlardı66. İtalya’da 

kurulan şehirlerle alakalı en iyi bilgiyi Strabon’nun eserinde buluruz67. Bölgeyi öyle bir 

hâkimiyet sahasına aldılar ki,  bütünüyle kendi hukuklarının hükümferma olduğu bir bölge haline 

getirdiler. Daha sonrasında ise Etrüskler’in bölgede ilk genişleme faaliyeti kuzeye olmuştur. 

Amus Nehri’ni ve Apeninler’i aşarak Po Ovası’nda Etruria’dakine benzer şehir yapılanması tesis 

etmişlerdi. Bu bölgede yapılanmalarını tesis edip güven altına aldıktan sonra bu sefer güneye 

yönelmişler ve Tiber’i geçtikten ve Latium’daki toplulukları kendilerine bağladıktan sonra daha 

güneye yöneliyorlar ve Campania’da da aynı şekilde merkezi Capua olan 12 şehir devleti 

kuruyorlar68.   

Roma stratejik konumundan dolayı Etrüskler için ayrı bir öneme sahipti. Etrüskler, 

Latium’a tam anlamıyla hükmetmek için Roma’yı hâkimiyetleri altına almaları gerekliydi. Zira 

bu bölge batıdan doğuya ve güneye olan ticaretin merkezini teşkil ediyordu. Bununla birlikte 

Etrüsk uygarlığının gelişimi için de hayatî ehemmiyeti vardı. ‘‘Uygarlıkları, orta ve kuzey 

İtalya’nın batı kıyıları ile sınırlarını oluşturan iki ana nehir Arno ve Tiber arasında 

gelişmiştir’’69.  Tiber Nehri, birbirlerinden dil, sosyal ve ekonomik gelişim seviyesi bakımından 

farklı olan etnik gruplar arasında (Etrüskler, Falisler, Latinler, Sabinler ve Umbrenler) doğal bir 

sınır görevi görüyordu70.  Coğrafya her zaman için devletlerin siyasetlerini gerçekleştirme de baş 

amil olmuştur. İtalya yarımadasında da olduğu gibi bölgeyi tamamıyla yönetebilmek, hem 

verimli arazilere hem de tuz madenlerine hâkim olmaktan geçiyordu. Bu amacı gerçekleştirmek 

isteyen (bilinen) ilk devlet Etrüskler olmuştur. Sonraki süreçte de görüleceği üzere, Roma’nın 

nihai olarak geliştiği yer, Etruria’dan Campania’a ulaşmak için Tiber’i geçmek isteyenler ve 

                                                
65 S. Atlan, a.g.e. s.8 
66 L. Henry Morgan, Eski Toplum, C.I, İstanbul 2021, s. 410 
67 Strabon, V 
68 H. Gray, a.g.e. s. 69 
69 Larissa Bonfante ve Judith Swaddling, Etrüsk Mitleri, Ankara 2011, s. 11 
70 M. Torell, ‘’Archaic Rome Between Latium and Etruria’’, The Cambridge Ancient History,  Cambridge, c. 
VII/II, ss. 30-51 
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daha da önemlisi, Tiber’in denize döküldüğü bölgede bulunan tuz yataklarına hâkim olmak ve 

ticareti kontrol etmek isteyenler için her zaman cazip bir bölge olmuştur71. Bu taşıma için Tiber 

Nehri esas yükü çekiyordu. Çünkü Tiber Roma’ya kadar nehir taşımacılığına müsaitti. Tuz 

Etrüskler için kârlı bir ticaretti ve en kolay ve ucuz temin yolu buydu. Bu nehir ayrıca Roma’ya 

ithal edilen Yunan mallarının da Roma’ya giriş noktasıydı: ’’İmparatorluk dönemine kadar 

nehrin sığ yerlerini belirten işaretlerin kullanıldığını gösteren kanıtlar bulunmuştur. Dolayısıyla, 

Roma’ya ithal edilen ilk Yunan seramiklerinin, en eski nehir limanı olan Boarium forumundan 

gelmiş olması bizi şaşırtmamalıdır. Öte yandan Tiber ağızlarının işgali nehir yolunun yavaş 

yavaş ele geçmesini sağlamış; sol kıyıdaki yerleşim yerlerinin tahribi, Roma ile bağlantıyı 

gerçekleştirmiştir’’72.  Etrüskler bu gerekçelerden dolayı bölgeye hakîm olmak istediler. Roma 

MÖ. 7 yüzyıla kadar şeflerle yönetilen herhangi bir dikkate değer taş yapısı ve mimarisi olmayan 

halâ toprak setlerden, ahşap ve killerden yapılma küçük kulübelerden müteşekkil bir yerdi. Eğer 

Etrüsklerin kurmuş olduğu muazzam medeniyetin ve askerî emperyalizminin hâkimiyetine ilhak 

edilmeseydi, muhtemelen bu şekilde devam edip bölgede bir etkinliği olmayan sıradan bir şeflik 

olarak devam edecekti73.  Etrüskler’in yukarıda ifade edildiği gibi bölgede kurduğu şehirlerden 

Tarquini, Caere, Vulci, Veii ve Clusium Roma’ya belirli aralıklarla hâkimiyet kurmuşlardır. ‘‘ 

Tarquinii şehri birisi 7. Yüzyılda diğeri 6. Yüzyıl’ın ikinci yarısında olmak üzere iki defa 

Roma’da hâkimiyet kurmuştur. Hatta Roma ve Romalıların ceddi olan Aeneas efsanesi bile 

Roma’ya Etrüskler tarafından getirilmiştir. Çünkü Aeneas Roma’dan önce diğer birçok Etrüsk 

şehrinin de kurucusu olmuştur’’74. Etrüsk şehirlerinin kurucuları kral neslinden olup Tarquinii 

şehrini kuran Tarquiniuslar, Roma’da yönetimi ele geçirdi ve Roma’nın basit yerleşiminin kent 

hayatına dönüşümünü hızlandırdı. Esasında, Roma’ya ait pek çok unsurun Etrüria’ya ait 

olduğunu ifade edebiliriz75. 

Roma’nın Etrüskler’in hâkimiyetine girmesiyle geçirmiş olduğu değişim, Roma’nın 

cumhuriyet ve imparatorluk döneminde âdeta meşalesi olacaktır. Yarımadada Etrüsklerin yerini 

almışlardır76 (Etrüsklerden devraldıkları devlet sistemi ile bölgede kalıcı bir siyaset 

oluşturmuşlardır).  Etrüsk etkisi dinî sahada da kendisini göstermiş ve Roma’nın kabile din 

anlayışı yerine evrensel değerler taşıyan bir inanç sistemine dönüştürmüştür. 

                                                
71 A. Momigliano, ‘’ The Origin Of Rome’’, The Cambridge Ancient History, 2, Cambridge, c. 7/II, ss. 52-96 
72 Filippo Coarelli, ’’ Roma’’, Akdeniz: Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, İstanbul 2015,ss. 81- 82  
73 Neil Faulkner, Roma: Kartalların İmparatorluğu, İstanbul 2015, ss. 50-51 
74 S. Atlan, a.g.e. s. 16 
75 Georges Dumezil, Mit ve Destan III, İstanbul, s. 59 
76 Yılmaz Öztuna, ‘’ Roma İmparatorluğu’’, Büyük Tarih Ansiklopedisi, Ankara 1992, c. II,  ss. 572- 77 
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 Etrüskler Roma’da Bataklık olarak bilinen: Forum Vadisi, Cloraca Maxima olarak 

adlandırılan bir kanalizasyon inşasıyla ıslah edildi ve kullanıma açıldı, Tiber Nehri üzerine Pons 

Sublicius denilen bir ahşap köprü inşa edildi. Kentin etrafı çitle çevriliyken, bunun yerine şehrin 

etrafı surla çevrildi; tarihî aktarıma göre Roma’nın 6. kralı olan Servius Tullius’a atfedilen surun 

bazı kalıntıları günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Roma’da abidevî eserler meydana getiren 

bu krallar, Roma’yı her açıdan üstün bir konuma yükselttiler.  

Roma’da son ve en önemli Etrüsk eseri hiç şüphesiz Capitolinus Tepesi’nde yer alan 

halkın koruyucusu olarak inanılan tanrıları için inşa edilmiş Iuppiter, Iuno ve Minerva 

tapınağıydı. Bu tapınağın inşasıyla alakalı Livius ‘‘ Tapınağını bitirmede kararlı olduğu için, 

Etruria’nın her yerinden zanaatkârlar sevk etti. Maliyeti karşılamak için sadece hazineyi değil, 

aynı zamanda halkın da (alt tabaka) iş paylaşımına katılmalarını mecbur kıldı. Bu onların 

askerlik hizmetlerine ek bir yüktü ama ilahî bir yüktü’’77 diye anlatmaktadır.  

Etrüsklere Medeniyeti bakiyesi Roma tarafından intibak edildikten sonra ve hatta son 

Etrüsk şehri Veii Roma tarafından işgal edilirken dahi, Romalılar Etrüsklerden özellikle kâhinlik 

ve büyük sorunlar karşısında gerçekleşmesi beklenilen mucizeler için Etrüsk fal ve falcılarına 

(Falcı, kâhin: L. Tekil, Haruspex, Çoğulu, Haruspices) başvurmuşlardır. Veii ile savaş hâlinde 

olunduğu için, Romalılar, Etrüsk rahipleri işkence ile konuşturmuşlar ve elde ettikleri bilgileri 

kayıt altına almışlardır: Albano Gölü Mucizesi örneğinde olduğu gibi78. Ayrıca, Etrüsk 

falcılarına, Roma’nın İmparatorluk dönemine kadar, başvurmuşlardır79. 

 

Etrüskler’in menşei sorunu günümüze kadar çözülememiştir. Bunun başlıca üç nedeni 

var: Birinci neden, Antik kaynakların çelişkili olması80; ikinci neden, Augustus dönemi ile 

doruğa ulaşan Romalılaştırma siyasetinin sonucu olarak Krallık devrine ait (bilhassa Etrüsklere 

ait) arşiv bilgilerinin ve mevcut eserlerin yok edilmiş olma ihtimali81; üçüncü neden ise, Etrüsk 

medeniyetinin Roma ve Avrupa’nın temellerindeki etkisinden dolayı, Etrüsklerin, bilhassa batılı 

tarihçiler tarafından Doğu kökenli olamayacağına dair ileri sürdükleri nedendir. Üçüncü nedenin 

                                                
77 Livius, I. 56 
78 G. Demezil, 2018, s. 50 
79 Oliver de Gazanove, Etruria, s. 221 
80 H. Gray, a.g.e. s. 5- 9 
81 Livius, XL. 29: Augustus dönemine ait kesin bir delil olmamasına rağmen, Roma’nın tarihinde kamu 
güvenliği adı altında Senatus çeşitli kararlar alabiliyordu. Bu kararlardan birisi de Roma’nın güvenliğini 
tehdit eden belgelerin ( fikirlerin) yok edilmesi idi. MÖ. 181 yılında Praetor Q. Petilius teklifi ve senatusun 
onayıyla Kral Numa dönemine ait hukukî ve idarî belgeler yakılmıştır. 
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temellerini 19. ve 20. yüzyıldan itibaren (ki günümüz de dâhil) tarihçiliğin Batı milliyetçiliği 

gölgesinde gelişmiş olmasında aramak yerinde olacaktır. 

Etrüskler’in kökeniyle alakalı üç görüş vardır: Birinci görüş İtalya’nın yerli halkı, ikinci 

görüş Kuzeyli, üçüncü görüş ise Doğulu olduğu görüşüdür. Bu görüşler içerisinde Doğu kökenli 

olması ihtimalidir ağırlık kazanmaktadır 82. Etrüskler’in kökeni ne olursa olsun, göçleri ya askerî 

ya da siyasî anlaşmazlık sonucu gerçekleşmiş olması muhtemel görünüyor. Çünkü elde edilen 

bilgilerden anlıyoruz ki sahip oldukları teknoloji onların hem sanayi hem de tarım da üstün 

olduklarını gösteriyor. Ayrıca Denizcikte olan maharetleri ve yapmış oldukları ticaretle de içine 

kapalı bir toplum olmadığını anlayabiliyoruz. Tüm bu etkiler bir yana, Etrüsk etkisi, Roma 

üzerinde, sadece dinî hususta değil hemen hemen her hususta kendisini gösterir. Etrüsk etkisi 

olmasa geriye, Roma yerine küçük bir köy ve medeniyeti yerine kabile kültürü kalır denilse 

mübalağa edilmiş olmaz.  

Etrüsklerle alakalı bir diğer önemli husus ise: Etrüsk Yunan ilişkisidir. Tarihi bilgiler ve 

arkeolojik veriler gösteriyor ki Etrüskler bölgeye Yunanlılardan önce gelmiştir. Etrüskler kalıcı 

olmak için Yunanlılar ise temelde ticarî çıkar için gelmektedir. Her iki toplumun yerel halk ile 

ilişkisi irdelendiğinde yerel halkın Etrüsklere meyil edeceği ortadadır. Zira Yunanlılar yerel halkı 

köleleştirmiş ve yerel halkın topraklarını sömürmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak Etrüsk 

etkisi Yunan etkisinden daha etkili olmuş olmalıdır. Yunan kültürünün Etrüskler üzerinden 

bölgeye yayıldığını ve Etrüsklerin de Yunanlılardan etkilendiğini pek çok tarihçi dile 

getirmektedir. Yalnız ortada iki büyük sorun vardır: 1. sorun, Etrüsklerin dili, ikinci sorun ise, 

Etrüsklerin kökeni sorunu. Sorulması gereken soru ise şu: Yunan ve Etrüsk inancının ve 

mitlerinin benzerlik göstermesi Yunan etkisinden mi doğmuştur; Yunan etkisi ne derece 

Yunan’dır. Bugün yeni araştırmalar Yunan din ve kültürü üzerinde Doğu etkisini gösteriyor. Hâl 

böyle iken İtalya’ya Yunanlılardan çok önce gelmiş olan ve kısa sürede gelişlermiş olan Etrüsk 

din ve kültürünün Yunanlılardan etkilenmiş olacağı tezine (şüphesiz karşılıklı etkileşimler 

olmuştur) nazaran, Etrüsklerin Yunanlıların etkilendiği doğudan etkilenmiş olmaları; yani, 

Yamalılarla aynı kaynaktan beslenmiş olabileceği nazariyesini akla getiriyor. Şüphesiz Yunan 

etkisi güçlü ve geniş ama unutmamak gerek ki, Yunanlılar MÖ. 9. yüzyılda karanlıktan yeni 

çıkmaktaydı ve onlara bu karanlıkta esas rehber olan Fenikeli denizciler olacaktı. (şüphesiz daha 

önceki Dor kolonilerinin izini de takip etmiş olabilirler ama uzun karanlık çağ sonrası bu 

                                                
82 M. Orhun, a.g.e. ss. 23- 32 
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bilgilerin ne kadarı hayatta kalabildi ayrı bir tartışma konusu). Roma’nın 3. yüzyılda oluşturmuş 

olduğu İtalya birliğinin temelinde Etrüskler medeniyetinin bölgede müşterek olarak oluşturmuş 

olduğu kültürel ve inanç sahalarında aranmalıdır. Etrüskler ticaret vasıtasıyla kültürel, dinî ve 

teknolojik değerleri başta olmak üzere kendi değerlerini yarımadaya ihraç etmişlerdir83. 

 

 Koloniler 

 Fenike Kolonileri 

İtalya tarihini etkileyen ikinci önemli gelişme ise Yarımada üzerinde kurulan kolonilerdir. 

Bu kolonilerin amacı tamimiyle siyasî ve iktisadî gerekçelere dayanıyordu. Ticaret yolu ile 

gittikleri bölgeye dillerini, dinlerini ve kültürlerini götürmüşlerdir. Bu koloni faaliyetlerinin ilki 

Fenikeliler tarafından gerçekleştirilmiştir. Fenike, Suriye’ nin sahil bölgesine verilen isimdir. Bu 

bölge MÖ. 4. binyıldan itibaren yerleşime sahne olmuştur. Fenike kolonileri MÖ. 2. bin yıldan 2. 

yüzyıla kadar yani MÖ. 146 yılında Kartaca’ nın Roma tarafından yıkılışına kadar sürmüştür. 

Yunanlılar’ dan önce Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de koloniler kurmuşlardır. Kartaca’nın 

kuruluşu ile ilgili Roma resmî anlatımı şu şekildedir: Tyre kralı olan Pygmalion, kız kardeşi 

Dido’nun kocası olan Sychaeus öldürür. Kral kız kardeşini de öldürmeyi tasarlarken, bir gece 

Dido’nun rüyasına kocası girer ve olanları anlatıp kaçmasını ister. Akabinde Dido ve ona sadık 

olanlar ülkeden kaçarak denize açılır84. Buna rağmen bu anlatım Fenike kolonilerinin kuruluş 

şekli ve Fenike siyasî yapısı incelendiğinde Fenikelilerden ziyade Yunanlılara daha uygun düşer. 

Zira Fenike kolonileri Yunan kolonilerin aksine ana karaya siyasî olarak bağlıydılar. Roma resmî 

anlatımı Roma ve Kartaca arasındaki savaşı meşrulaştırmak istiyor ve Kartaca’nın Roma 

teamüllerine rağmen yok edilmesinin getirdiği ağırlıktan olsa gerek, yapılan bu katliama tarihî 

bir gerekçe arıyor gibi görünüyor. Bu bilgiye dayanarak söyleye biliriz ki, Kartaca’nın kurulması 

siyasî değil iktisadîdir. Ticaretin esas yükünü çeken sahil kesimi ile daha az ticaretle uğraşan iç 

kesim arasında muhtemelen kolonilerden gelen kârın kesintiye uğramasından dolayı bir 

anlaşmazlık vuku buldu. Bu anlaşmazlığın sonucu olarak da hoşnut olmayan bir kesim oluştu. 

İşte bu hoşnut olmayan kesim denize açıldı ve Kartaca’ yı kurdu. Kartaca’nın yeri tesadüfî 

seçilmiş değildi. Zira yaklaşık MÖ. 1100 yılında kurulmuş Utica adlı başka bir koloni daha 

mevcut. Bu koloni bölgeden elde edilen madenleri hem işliyor hem de ticaretini yapıyor. 

                                                
83 Y. Öztuna, a.g.e. c.  I, s 207 
84 Aeneid, I. 335 
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Muhtemelen Kartaca’nın yerinin seçilmesinde bu etken önemli rol oynamıştır85. En önemli 

kolonilerinden biri de İspanya’ daki Kadiks (Gades) (MÖ. 800) merkezli olan koloni ağıdır. Bu 

bölgenin hem yeraltı hem de yerüstü zenginliğini işlediler. Kadiks -Fenike arası ulaşım en 

azından Kıbrıs Fenike arasındaki iletişim kadar düzenliydi. 6. ve 5. yüzyıllarda Batı Akdeniz, 

Kuzey Afrika ve İspanya üzerine yoğunlaşmışlardır. Sicilya’ da Palermo merkezli koloniler 

kurdular, Sardunya ve Balear adalarına yerleştiler86. Fenikeliler İtalya’ya ekseriyetle fildişi, 

abanoz, deri, devekuşu tüyü, sakız, değerli taşlar… gibi ürünler ihraç ederlerdi. Bu ticareti 

Mısır’ın hamiliğinde gerçekleştirirdi87. Fenikelilerin Roma dini üzerinde ne gibi bir etki 

oluşturduğuna dair elde çok veri yok ama son araştırmalarda Roma’da Herculus (Melqart) 

kültünün Fenike kökenli olduğuna dair nazariyeler orta çıktı88. Ayrıca Yunanlılardan çok önce 

Doğu inancını Batıya taşıyanlar da bu toplum. Ayrıca, Yunanlılara karşı ittifak kuran Fenikeliler 

ve Etrüskler arasında sadece ticari ilişkiler olmamış aynı zamanda da dinî ilişkiler de 

kurulmuştur: Cerveteri (Caere) Limanı’ndaki Pyrgi tapınağı’ında 1964 yılında bulunmuş olan üç 

altın tablet en önemli kanıttır. Bu tabletlerde hem Etrüskçe hem de Fenikece olmak üzere iki 

dilde yazılmış ve Caere Kralı tarafından Uni/Astarte’ye hediye olarak sunuldukları ortaya 

çıkmıştır. Fenikeli tanrıça Astarte ile Etrüsk Tanrıçası Uni ile özdeşleştirilmiştir89.  

Batı tarihçiliğinin (bu tarihçilik dünya tarihçiliğine de yön verir) Yunan hayranlığı 

Fenikelilerin meziyetini görmelerine engel oldu. Yani araştırmalar, Fenikelilerin dünya 

medeniyetine katmış oldukları değerleri keşfediyor. Yunanlılar, batıyı ve doğuyu tanımadan 

önce Fenikeliler Doğu Batı arasında bağ kurmuşlar ve bu bağı uzun süre ellerinde tutmuşlardır. 

Victor Berart (1864- 1931) Fenike tarihinin önemini kavarayan ilk tarihçi idi. Yapılacak yeni 

araştırmalar, bilhassa Yunan karanlık çağı (bu karanlık çağ Yunanlıları kapsar) döneminde, 

Fenikelilerin tarihine ışık tutacaktır90. Yukarda da ifade Etrüsk Yunan ilişkisinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra, Yunan Roma ilişkisini değerlendirirken Fenike tarihini, etkisini 

ve Etrüsk Fenike ilişkisini göz ardı edemeyiz. 

 

Yunan Kolonileri 

                                                
85 George Rawlinson, Phoenicia, London 1908, s. 69 
86 Ekrem Memiş, Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Bursa 2009, s. 181 
87 G. Rawlinson a.g.e. ss. 56- 57 
88 A. Momigliano a.g.m. s. 53 
89 L. Bonfante ve J. Swaddling, a.g.e. s. 15 
90 Fernand Braudel, ‘’Şafak’’, Akdeniz: Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, İstanbul 2015, ss. 55- 80 
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Fenikelilerden sonra İtalya’da koloni faaliyetinde bulunanlar Yunanlılardır. Yunanlıların 

bu kolonide rehber aldığı devlet, tahmin edilebileceği üzere Fenikeliler olmuştur. Çünkü Fenike 

Yunanlılardan çok önce koloni faaliyetlerinde bulunmuştu. Bundan dolayı, Yunanlılar Fenikeli 

denizcilerden çok şey öğrenmiş olmalılar. Yunan koloni döneminin Fenikelilerin deniz gücünün 

zayıfladığı süreçte başlaması elbette tesadüfi bir olay değildir. Fenike etkisinin yanında Yunan 

Koloni Çağı’nı oluşturan etkenleri ise Girit- Aka ve Aka- Dor tarihî sürecinde aramak yerinde 

olacaktır91. 

Girit tarihini Neolotik çağdan başlatmak yerinde olacaktır, çünkü Paleolitik çağdan kalma 

izler hemen hemen yok gibidir.  Neolotik çağdan itibaren Girit adasında insan izlerinin artması, 

bu çağda Girit’te bir köy kültürünün olduğunu bize göstermektedir. Bu süreçte daldan ve 

kamıştan yapılmış üzeri çamurla sıvalı evlerin yanı sıra mağaralarda da yaşam izleri 

bulunmuştur. Köyler genelde taş temeller üzerine kerpiç duvarlarla yükselen çeşitli ebatlarda 

meydana gelen dört köşeli bir ev Knossos’ta sarayının altında bulunmuştur. Girit, MÖ. 

3000/2800, 2000 yılları arasında önemli bir değişim geçirmiştir. Taş döneminden maden 

dönemine derece derece bir geçiş sağlamıştır. Maden dönemi ise: Öncesinde bakır sonrasında ise 

tunç dönemleridir. MÖ. 2000 ve 1700 yılları arası ise Girit tarihin en önemli sürecidir. Bu 

dönemde önemli bir siyasî değişim geçiren adanın orta ve doğu bölgelerinde krallar tarafından 

şehir devletleri kurulduğunu söyleyebiliriz. Girit’in bu değişimi yaşadığı süreçte Anadolu’da 

Hitit devleti kurulmakta ve Ora Asya’da ise göçlerin gerçekleştiği süreçtir. Tarih bize 

göstermiştir ki, tarihte vuku bulan gelişmeler, bugün olduğu gibi, birbirine bağlantılı ve bir bütün 

arz etmektedir. Hakikaten, adadaki keramiklerin incelenmesi sonucunda Girit ve Anadolu 

arasında bağlantı kurulmuş ve Girit’te meydana gelen önemli değişikliklerin temelinde 

Anadolu’dan Girit’e geçen halklar tarafından gerçekleşmiş olabileceğini ifâde etmek mevcut 

bilgiler doğrultusunda abartılı bir tespit olmasa gerektir92. Girit’in geçişmiş olduğu bu değişim 

hayatın her sahasında kendini göstermektedir. Bu değişimin en iyi takip edildiği saha ise 

arkeolojik kazılar sonrasında ortaya çıkartılan saray kalıntıları, keramikleri ve değişik 

kalıntılardır. Bu şehir devletlerinin kalıntıları Kandiye yöresinde, Homeros destanlarında “büyük 

şehir” olarak gösterilen Knossos’ta, adanın kuzey kıyısında Mallia’da, güney Mesara ovasında 

Faytos’ta arkeolojik çalışmalar sonrası gün yüzüne çıkarılmıştır. Sarayların en önemli yanı ise 

                                                
91 Detaylı bil. bkn. Bordas,Laffont ,“ XII Arkaik Yunan Uygarlığı” Dünya  Tarihi Ansiklopedisi,C.2  İstanbul, 
s. 429 ve devamı. 
92 Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 2014, s. 16 
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çok katlı olması (2 ve 4 kat arası) ve su ve kanalizasyon sistemlerine sahip olmasındır. Çok katlı 

saraylar o dönem için çok önemli bir nüfus olan yüzlerce kişi tarafından aynı anda ikamet 

edilmekteydi. Bu saraylar çeşitli tahribatlara maruz kalsalar da MÖ. 2000 ve 1400 yılları 

arasında ayakta kalmıştır.  Sarayların çevresinde ileri gelenlerin evleri bulunmaktaydı. Şehirde 

yerleşim ise iskân edenlerin mesleklerine göre mahallelere ayrılmıştı. Tüccar, zanaatçı, gemici 

ve işçi mahalleleri gibi… Bununla birlikte, adada iskân sadece saray ve çevresinde değil şehre 

uzak yerlerde de mevcuttu. Ada umumî olarak deniz ticareti ile meşgul olsa da az sayıda 

tarımcılıkla ve hayvancılıkla uğraşan bir nüfus da barındırıyordu. Bu nüfus, köylerde 

yaşamaktaydı.  Adada hangi şehir devletinin siyasî hâkimiyete sahip olduğunu ise sarayların 

boyutundan anlıyoruz: Knossos sarayı bu açıdan adanın en büyük ve görkemli sarayıdır. 

Başlangıçta olmasa bile değişen şartlara müsavi olarak bu sarayın adada söz sahibi olduğunu 

arkeolojik kanıtlar bize ifade etmektedir. Knossos’un Ege adaları ve Yunanistan’dan üzerindeki 

deniz gücünü, arkeolojik verileri tasdik eden Yunan mitosları da mevcuttur. Bu mitoslardan en 

önemlisi ise hiç şüphesiz Minotauros93 mitosudur. Yunan kaynaklarında çok farklı bir şekilde 

yer alan bu mitos temelde Yunanlıların Kral Minos’un deniz gücünün anlatımından başka bir şey 

değildir. Kral Minos döneminde hâkimiyet alanı genişleyen Girit’in deniz gücünün Melos ve 

Tera adaları tarafından tanındığı ve Yunanistan’a kadar ulaştığını anlayabiliyoruz. Bu dönem de 

Girit mezkûr bölgeler üzerinde siyasî hâkimiyet kurarken aynı zamanda da Mısır ile sıkı bir ticarî 

ilişki içindedir. Anlaşılan, Girit, Kral Minos döneminde askerî bir yayılmadan ziyade, siyasî ve 

ticarî yayılma yolunu seçmiştir. Tahmin edilebileceği üzere, Mısır gibi güçlü bir devlete siyasî 

değil ancak ticarî ilişkiler kurabilmiştir. Bu gelişmeler Girit’i zenginleştirmiş ve sanat edebiyat 

ihtisaslarında kültürel gelişim olarak kendini göstermiştir. Adadaki düzenli idare ve yazı sistemi 

16. ve 15. yüzyıllarda esas gelişimini tamamlamıştır94.  

Mitos hakkında bilgi vermek dönemin siyasî hadiselerinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini 

anlama açısından, yerinde olacaktır: Mitosun çıkış noktası Andregeos’un (Minos ve Pasiphae’ 

nin oğlu) Attika’da haksız yere öldürülmesi oluşturur. Oğlunun ölüm haberini alan Minos savaş 

açmış ve bölgeye ağır bir bedel ödettirmiştir. Savaş sonrası gerçekleşen kıtlık ve çeşitli doğal 

afetleri bölge halkı tanrıların öfkesine bağlamış ve Minos’la anlaşmanın tanrıların gazabını 

dindireceğini dair bir kehanet halk arasında yayılmıştır. Akabinde bir heyet Girit’e gider ve 

                                                
93 William Smith, ‘‘ Minos ’’ New Classical Dictionary of Bıography, Mythology, and Geography,  London 
1850, ss. 450-451 
94 A. M. Mansel, a.g.e, ss. 14- 15, 35- 36 
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Minos’a bir teklif sunarlar. Belirtmek gerekir ki Minos yarı tanrıdır. Babası Zeus annesi ise 

Europa’dır95. Minos’un kendisini Zeus’un oğlu olarak göstermesinin nedeni, kendisinin diğer 

şehir krallarından üstün olduğunu ve meşruiyetini ilahî bir varlık olmasına bağlamış olabilir ya 

da Zeus’un oğlu olduğu bilgisi, sadece Yunanlıların Minos’a bir yakıştırmasıdır. Minos teklifi 

kabul eder ve bu teklife göre, dokuz yılda bir, yedisi kız, yedisi erkek on dört kişiyi Girit’e 

göndereceklerdir. Bu gençler sarayın altında bulunan labirentte ya Minotauros tarafından 

katledilecekler ya da labirentin sonsuzluğunda kaybolacaklardır. Mitte Girit kralı Minos ile Atina 

kralı Aegeus; Minos’un ve Aegeus’un oğulları ön plana çıkarılır. Bunun yanında mitosta ifade 

edilen Giritlilerin barbarlığı ve Yunanlıların kahramanlığıdır. Aegenus’un Aithra’dan doğma 

oğlu adeta yarı tanrıdır ve kuzeni Herculus gibi kahraman anılmak ister. Mitosta verilen 

bilgilerden Yunanlıların Giritlilerin nasıl bir halk olduğunu anlayabiliriz.  Minotaus mitinin tarihî 

gerçekliği ise: Minos tarafından sevilen ve en güçlü komutanlardan olan Tauros’tan çıkmış 

olması muhtemeldir. Çünkü MÖ. 3 yüzyılda yaşamış olan tarihçi Philokhoros tarafından bu 

mitos reddedilir ve labirentin çıkışının olmadığı için ve kurtulanlar Kral’ın oğlu adına 

düzenlenen bir atletizm yarışması olduğunu ve yarışmada galip gelenlerin ödül olarak labirentte 

hapsedilenleri aldığını söyler. Gaddarlığı ile meşhur olan Tauros’da (Y. Ταῦρος) boğa anlamına 

geldiğinden, böyle bir mitos ortaya çıkmıştır96. Çünkü Tauros çok güçlü olduğu her zaman 

kazanan olmaktaydı. Hakikaten. Mitoslarının çokluğuyla bilinen, sağlam ve köklü bir mitoloji 

geleneğine sahip olan Yunanlılar için bu durum hiçte tuhaf değildir. 

Girit- Aka tarihi Akaların önce (2000’li yılların başında) Yunanistan (günümüz)’a ve 

Yunan adalarına yerleşmesiyle son olarak da Girit’i işgal etmeleriyle (15. yüzyıl) sona erer. 

Batılı tarihçiler tarafından orta Avrupa tunç çevrelerinden güneye inen İndo- Germenler olarak 

kabul edilir. Akaların Orta Avrupa’dan gelmiş olmaları muhtemel ise de bunların 3. binyıl 

Anadolu kavimleri gibi Anadolu’dan adalar üzerinden Yunanistan’a geçmiş olan kafilelerle 

karışmış olduklarından dolayı Akaları salt İndo- German olarak atfetmek tarihî verilerle 

uyuşmamaktadır. Arkeolojik veriler de bu nazariyeyi doğrulamaktadır. Peloponnes’teki yerleşim 

yerlerinin tahrip edildiği tarih 2000 yılından önceye, Teselya’dakilerin ise 2000 yılından sonraya 

olması Akaların Yunanistan’a kuzeyden değil güneyden girdiklerine dair bir nazariye 

oluşturmaktadır. Keramikler ve diğer arkeolojik kaynaklar ise Mikenai kral hanedanı 

                                                
95 William Smith, ‘‘ Minos ’’ New Classical Dictionary of Bıography, Mythology, and Geography,  London 
1850, ss. 450-451 
96 Plutarkhos, Theseus- Romulus İstanbul 2015, s. , 5, 14-15 



 
 

- 31 - 
 

Atrevsoğullarının atası olarak gösterilen ve Peloponnes’e adını veren Pelops’un Lidyalı ya da 

Frigyalı olarak gösterilmesi birer delil olarak ifade edilebilir. Ayrıca,  Suriye’de Tel Ydeyde’de 

Mezopotamya’daki Ninua’nın III. katında, Orta Asya’daki Anav’ın yine III. katında çıkarılan 

keramikler ise Minyas Keramiğinin, Orta Asyalı olduğunu göstermektedir. Bu yüzden Akalar’ın 

kökenine dair yapılan nazariyeleri bu çerçevede değerlendirmek yerinde olacaktır97. Akalar 

 

   Yunan tarihinde MÖ. 750- 550 yılları arası koloni dönemi diye adlandırılır.  

Yunanlılar nüfus artışı ve siyasî gerekçeler başta olmak üzere koloni kurma ihtiyacı 

duymuşlardır. Fenikeliler için koloniler ana şehir Tyros’un ticarî ihtiyacını karşılayacağı ölçüde 

önemliydi, Yunanlılar da ise koloni aynı zamanda ikinci bir yurt (patris) sayılmıştır. Bundan 

dolayı zamanla Yunan kolonileri Fenike kolonileri karşısında üstünlüğü elde etmiştir. Bundan 

dolayı Fenike ve Yunan koloni sakinlerinin yerli halk ile ilişkisi büyük farklılık gösterir. Yerli 

halkla ticaret yapmak ve anlaşmak Fenikeliler için önemlidir ama Yunan kolonileri bu kuruluş 

amacından dolayı yerli halkla anlaşamamış ve kendinden zayıf olan yerli halk üzerinde baskı 

kurmuş hatta katliamlar yapmıştır. Bu baskıların en yoğun yaşandığı yerler Sicilya ve İtalya’nın 

çeşitli bölgelerinde görmek mümkündür. Bu bölgelerde topraklar koloniler arasında paylaşılmış 

ve yerli halk köle yapılmıştır. Bundan dolayı Yunanlılar yerli halk arasında benimsenmemiştir.  

MÖ. 8. yüzyılda Yunan kolonileri Sicilya’ da ve İtalya’ da kurulur. Bu bölgelerde 

kurulan koloniler çevresinde geniş toprakları bulunan tarımsal nitelikli kolonilerdir98. Güney 

İtalya’ da Metapont, Sibaris, Kroton ve Kavlonia gelir. Sonraki süreçte yerli kavimlerle yapılan 

savaşlar sonrasında İtalya’ nın içlerine doğru koloniler kurulmaya başlanır. Bu kolonilerin en 

önemlisi Kime (Cumae) dir. Bu şehir Roma tarihi için önemlidir. Çünkü Yunan dini, kültürü; 

Yunan Roma ticareti bu şehir üzerinden geçmiştir. Bu koloni Etrüskler ’in karşı çıkması sonucu 

Kuzeye ilerleyememiş ve Salerna’ya kadar olan güney tarafına ağırlık vererek bu bölgeyi Yunan 

şehirleriyle doldurmuştur, En önemlileri: Dikaiarheia ve Neapolis’ tir.  Artemis ve Afrodit inancı 

Roma’ya İyonlalı Yunanlılar tarafından kurulmuş olan Massalya şehrinden yayılmıştır. 

Foçalılalar’ın Massalya’ya gitmeden önce bir müddet Roma’da kaldıklarına dair rivayetler 

mevcut99. Bütün bu gelişmeler Roma ve Yunan tanrıları arasında çok erken çağlarda bir ilişkinin 

olduğunu gösteriyor.  MÖ. 13. yy. da Mikenler ve MÖ. 8. yy’da Yunan kolonilerinin Apenin 

                                                
97 A. M. Mansel, a.g.e. ss. 65,66 
98A. M. Mansel, a.g.e, ss. 170, 171  
99 G. Rohde, “Roma ve Anadolu Ana İlâhesi”, İkinci Türk Tarih Kongresi, Ankara 2010, ss. 228- 237 
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bölgesinde en önemli tesiri cenaze merasimlerinde olmuştur: MÖ. 1200 yılından önce ölülerini 

gömen bir kızım kuzeydeki köylüler, zamanla, Yunan tesiriyle ölülerini yakmaya 

başlamışlardır100. 

Bu gelişmelerle birlikte son araştırmalar ortaya koymuştur ki, Yunan kökenli diye ifade 

ettiğimiz inançlar ne derece Yunanlıdır. Yunan kolonilerinden önce Fenike ve Mısır 

kolonilerinin doğu inancını Batıya yaydığını rahatlıkla söyleyebiliriz101. Yunanlılar da tıpkı 

Romalılarda olduğu gibi doğudan etkilenmişlerdir. Örneğin Mezopotamya kökenli İştar ve 

Tammuz Yunanlılara Aphrodite ve Adonis olarak geçmiştir102. Göçler ve koloni faaliyetleri 

sonrasında İtalya’nın ve Sicilya’nın demografik yapısı (Ek- 5) büyük oranda değişmiştir. İtalya 

tamamıyla farklı kültür ve inanca sahip olan halklar tarafından iskân edilmişti. Her ne kadar 

İtalik kavimlerin ortak noktaları olsa da, bu durum zamanla kaybolmuş ve bölge halkı (Etrüskler 

hariç) kolonilerin hâkimiyeti altına girmiştir.  

 

Sibyl Kitapları  

Kadın peygamber veya kâhin anlamına gelen ‘‘Sibyl’’ kelimesinden dolayı kehanet içeren 

kitaplara Sibyl Kitapları denilmiştir. Farklı zamanlarda ve mekânlarda on adet olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu kitapların kim tarafından ve ne gaye ile yazıldığı bilinmiyor. İlki peygamberinin 

ismi Sambethe olan Chaldean veya Pers kökenli olan Sibyl. Bu kadının Peygamber Nuh’un 

akrabası olduğu rivayet ediliyor. Makedonyalı İskender’in kahramanlıklarını gaipten haber 

vermiş olduğu da rivayetler arasında. İkincisi Libya kökenlidir. Euripides bu kitaptan Lamia adlı 

oyununun önsözünde bahseder. Üçüncüsü Delphi kökenlidir. Chrsippus kitabında bu 

kehanetlerden bahseder. Dördüncüsü İtalya’daki Cimmerium’da olan İtalya kökenlidir. 

Evander’in oğlu tarafında kurulan ve Lupercan olarak adlandırılan Pan Tapınağındadır. 

Beşincisi Eritre kökenlidir. Bu ise, Truva savaşını önceden haber verir ve Apollodorus’un 

müspet şahitliğini bildirir. Altıncısı, Peygamberinin adı Eratoshenes’in yazdığına göre Phyto 

olan Sisam adası kökenlidir. Yedincisi, Amalthea, Herophile ve bazı yerlerde de Taraxandra 

olarak adlandırılan Cumae kökenlidir. Ama Vergil onu Claucus’un kızı olan Deiphobe’ ye atfen 

Deiphobe olarak adlandırır. Sekizinci, Marpessus köyünde doğan Hellespontine’dir. Pontus’lu 

Heraclides’ e göre Slon ve Kirus zamanında doğmuştur. Dokuzuncusu, Firikya kökenlidir. 

Onuncusu ise, Albunea kökenli olan Tibuttine’dir103.   

        

           Sibyl kitaplarının Roma Dinine Tesiri 

                                                
100 Susan W. Bauer, Antik Dünya, İstanbul 2015, s. 383 
101 H. Gray, a.g.e. s. 99 
102 Yusuf Kılınç ve Ebru Uncu, ‘’Eski Mezopotamya İnanç Şeklinin Yunanlılara Etkisi’’, History Studies, 
3/1, 2011, s. 12 
103 Milton S. Terry, The Sibylline Oracles, New York 1899, ss. 264- 266 
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Sibyl kitaplarının Roma dini üzerinde fevkalade ağırlığı vardır. Geleneksel anlatıma göre: 

Etrüsk Kralı Tarquinis Suberbus Yunan kolonisi olan Cumae şehrini ele geçirdikten sonra Sibyl 

kitabı denilen kehanet kitaplarını Roma’ya getirilmiştir104. Roma’da Kralın emri ile Jupiter 

tapınağında saklanması ve kriz, savaş, kıtlık, yeni bir tanrı edinme… gibi önemli anlarda 

çıkartılıp kehanetlere yani tanrılara sorulmasına karar verilmiştir105. Hem Yunanlılar hem de 

Romalılar arasında kitap içerisindeki kehanetlerin tanrılar tarafından bahşedilmiş olduğuna 

inanılıyordu106. Başka bir anlatım da ise: Kralın huzuruna yaşlı bir kadın gelir ve elindeki 

kitapların (Sibyl) çok değerli olduğunu söyler. Kral bu kitapları kadının istediği fiyattan (300 

altın) almak istemez ve kadın gidip üç kitabı yakar; geri dönüp, kalanlar için aynı fiyatı ister. 

Kadının bu hareketinden dolayı kadının deli olduğu hükmüne varılır ve kadının teklifi tekrar 

reddedilir. Bunun üzerine kadın gidip tekrar üç kitabı yakar ve geri dönüp teklifini yineler. 

Kadının bu kararlılığına şaşıran Kral, ne yapılması gerektiğini kâhinlerine sorar ve Kralın 

tanrıların lütfunu reddettiğini ve kitapların yakılmasının büyük bir talihsizlik olduğunu ve kalan 

kitapları kadının istediği fiyat üzerinden alması gerektiğini söylerler ve Kral da denileni yapar107. 

Şayet Kral son tekliften sonra kâhinlerine danışmasa ve son teklifi de reddetseydi kadın son üç 

kitabı da yakacaktı. Kral, muhtemelen kâhinlerinin tavsiyesine uyarak, diğer kitapları da istedi. 

Kadın, ne bunların (yakılan kitapların) kopyasına sahibim ne de bana ilham edilenden başka, bir 

bilgim var. Ama başka şehirlerde ve ülkelerde bu kitaplara sahip olan başkaları var diye cevap 

verir108. Roma’da bu kitaplardan sorumlu olan kişilere Duumvir’denilirdi109. Daha sonraki 

süreçte de görüleceği gibi Romalılar pek çok konuda bu kitaplardan istifade edecektir.  

Sibyl Kitaplarının Roma tarihindeki en ehemmiyetli tesiri 2. Kartaca savaşı sürecinde 

olmuştur. Her nasılsa Rahiplerin gözden kaçırdığı bir yer, savaş esnasında çözüm arayan 

rahiplerce dikkat çeken bir cümle bulunmuştur: 

“ Yabancı bir düşman İtalya’yı istila ettiğinde, Roma ancak Pessinus Anatanrıça’sını 

Roma’ya getirmekle onu bu topraklardan sürebilir.” 

Yapılması gereken şey kehâneti yerine getirmekti. Roma’nın kurtuluşu buna bağlı idi. 

Vakit kaybetmeden, Roma’da 5 senatör bu görev için yetkilendirilir. Heyet Bergamaya ulaşır ve 

Kral I. Attalos’a senatonun kararını iletir. Heyet, Frygia’daki kutsal Pessinus (Günümüz 

                                                
104 R. Bloch, a.g.e. s. 242  
105 Livius, III. 10 
106 Dionysius, I. 34 
107 Jane F. Gardher, Roma Mitleri, Ankara 2012, ss. 18, 19 
108 Milton S. Terry, a.g.e. ss. 266, 67  
109 G. Dumezil, 2018, s. 58 
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Ballıhisar) kentine hareket eder. Anadolu’da kadim çağlardan beri tapınılan Pessinus Ana 

Tanrıçası’nın idolü (bir göktaşı) Roma’ya götürülür. 4. Nisan 204 yılında büyük bir karşılama 

töreni yapılır. İdole, sonraki yıllarda, Palatinus Tepesi’nde hususî bir tapınak inşa edilir. Nitekim, 

iki yıl sonra MÖ. 202 yılında Hannibal Zama’da Roma tarafından mağlup edilir110. Bu örnekte 

de görülebileceği gibi, kehanetlerin Roma üzerindeki manevi tesirinin ne derece büyük ve 

ehemmiyetli olduğunu anlayabiliyoruz. 

 

 

SONUÇ 

Roma dininin kaynakları ve kökenine dair yapılan bu çalışmada konuya dair edindiğimiz 

en önemli gelişme: Roma dininin kökeni farklı coğrafyalardan gelen toplulukların bu bölgeyi 

yurt edinmeleri sonucu, ortaya İndo- Germen inançlarından Mezopotamya ve Mısır inançlarına 

kadar pek çok inancın etkisi altında kalmış aynı zamanda da bu etkilerle iptidailikten kurtulmuş 

bir din çıkar. Roma dini, Roma fetihlerinde, Roma’nın farklı toplumları dinini sahiplenmesinde 

ve bu farklı toplulukları yönetmesinde Roma siyasî hayatına rehber olmuştur. Roma’nın 

yarımadadaki mevcut coğrafî konumu ve Etrüsklerle birlikte gelişme gösteren ticareti Roma’yı 

tartışılmaz olarak bölgenin en güçlü devleti haline getirmiştir. Etrüsklerden farklı olarak siyasî 

bütünlüğünü temin eden bir Roma için en büyük engel, kendisini toprak duvarlı kulübelerden ve 

iptidai bir kabile anlayışıyla uğraşan basit bir köy halinden, abidevî yapılarla donatılmış bir şehir 

haline getiren ve ona dinî, siyasî ve askerî sahalar başta olmak üzere pek çok sahada yayılmacı 

bir hedef miras bırakan Etrüsklerin olması tesadüfî bir durum değildir. 

Roma’daki Kartaca etkisinin, Etrüsk Kartaca ittifakının sonucu olarak Etrüskler 

üzerinden Roma’ya girdiği kesin gibi görünüyor. Roma üzerindeki Kartaca etkisi araştırılmaya 

muhtaç bir konu. Kartaca gibi büyük bir medeniyetin ve kültür birikimine sahip olan bir yapının 

Roma’yı etkilememesi düşünülemez bile. Her ne kadar Sibyl kitaplarının kehanetlerinden 

kaynaklansa da Kartaca harpleri esnasında Roma’nın insan kurban ettiği bilinmektedir. Bu 

durum Kartaca ile olan ilişkilerin bilinenden daha fazla ve eski olduğuna dair düşünmeye sevk 

etmektedir.   

 Roma dinini değerlendirirken Arkeolojik verilerin önemini tekrar vurgulamak yerinde 

olacaktır. Arkeolojik verilerin ışığında, geleneksel anlatımın bizi yanılttığını veya 

                                                
110 Mehmet Özsait, “Anadolu’da Hellenistik Dönem”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul 1982,s. 
353 
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yönlendirdiğini anlayabiliyoruz. Şüphesiz bu konu hakkında yapılacak yeni çalışmalar Roma 

dini hakkında daha fazla bilgi edinmemize vesile olacaktır. Roma dinini daha iyi anlayabilmek 

için, Hint, Mısır, Mezopotamya, Yunan kökenli dinlerin toplu halde ele alıp karşılaştırmalı ve 

tetkik edici bir okuma ile değerlendirmek gerekmektedir.                   
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EK- 1: Actium Savaşı 

 

 

 

          Ek- 2: Bölgelerin göçen halka göre adlandırılması 
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Ek- 3: Avrupa Kıtası’ndaki ve Akdeniz dünyasındaki göçler 

 

 

 

 

Ek- 4: Terramare Kültürü 
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Ek- 5: Göçler ve Koloniler Sonrası İtalya’da meskun halkların ve kolonilerin durumu 

 

 

 


