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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu ders, İtalya'da küçük bir şehir devletiyken bir süre sonra dünyanın en büyük devleti
haline dönüşen ve yaklaşık iki bin yıl varlığını sürdürmeyi başaran Roma Devleti'nin sosyal,
ekonomik ve kültürel tarihine bir giriş niteliği taşımaktadır. Öğrenciler yedi bölümden oluşan
ROMA TARİHİ dersinde Roma'nın krallıkla yönetilen bir şehir devletinden İtalya
Yarımadasına hâkim olan ve cumhuriyet sistemiyle yönetilen bir devlet oluşuna ve ardından
Akdeniz dünyasına yayılan bir imparatorluk haline dönüşümünü ana hatlarıyla
öğreneceklerdir.. Roma'nın bu denli bir süper güç olarak ortaya çıkmasındaki etkenler ve
yüzyıllar içerisinde gerçekleştirdiği dönüşüm gözler önüne serilecek ve Roma devletinin
kurumsal yapısı ile bu yapının modern devletlere etkileri de ortaya konacaktır.

Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR

Bu ders, Roma İmparatoru Büyük Konstantinos’tan başlayarak imparatorluğun 395
yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasını, Batı tarafının 476 yılında Germen kavimleri
tarafından yıkılırken, Doğu tarafının yani Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans
İmparatorluğu’nu 811 yılında İmparator Nikephoros’un ölümüne kadar incelemektedir. Bu
süreçte imparatorluğun dahili durumu ile özellikle doğuda VII. Yüzyılın ilk dönemlerine
kadar

İran

yani

Sâsânîlerle

ardından

Müslüman

Araplarla

yapılan

mücadelesini

kapsamaktadır. Bununla birlikte yeri geldiğinde diplomatik ilişkiler ile imparatorluğun ilmi ve
kültürel durumu da ele alınmaktadır. Yedi bölümden oluşan Bizans Tarihi dersinin tarihi
seven, ilgi duyan ve öğrenmek isteyen herkese faydalı olması düşünülmektedir.

Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
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YAZAR NOTU
Bilimsel bir yenilik iddiası olmayan bu kitap, Açıköğretim Fakültesi, Tarih Bölümü
öğrencilerimizin ROMA TARİHİ ile ilgili kılavuz olarak kullanabilecekleri bir giriş kitabıdır.
Yaklaşık bin yıllık bir dönemi 7 haftalık bir özet halinde sunan bu kitap okuyucularının
Roma'nın uzun serüveniyle ilgili bir fikir edinebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Mustafa Hamdi SAYAR
Bizans Tarihi dersi, Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu’nun IV-IX. yüzyılın ilk
yıllarını kapsayan tarihi sürecini anlatmaktadır. Bu dönemdeki imparatorlar, siyasi olaylar,
mücadeleler, dahili sorunlar, ilmi ve kültürel gelişmeler dersin konularını oluşturmaktadır.
Böylece tarihe ilgi duyanlara Bizans İmparatorluğu veya Doğu Roma İmparatorluğu hakkında
bilgi verilmek istenmektedir.
Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU

VIII

1. COĞRAFİ KAVRAM OLARAK İTALYAVE ROMA’NIN
KURULUŞU İLE KRALLIK DÖNEMİNİN BAŞLAMASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Coğrafi Bir Kavram Olarak İtalya
1.2. Roma’nın Kuruluşu
1.3. Krallık Dönemi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Eskiçağda İtalya Yarımadasının coğrafi durumuna ilişkin hangi kavramlar
kullanılmaktaydı?
2)

Eskiçağda İtalya Yarımadasında yaşayan halklar kimlerdi?

3)

Roma'nın kuruluş efsaneleri nelerdir?

4)

Roma'nın krallık devri nasıl başladı ve nasıl gelişti?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Eskiçağ’da İtalya
yarımadasının coğrafi
bölgelerinin adları

Eskiçağ İtalya
yarımadasında yaşayan
halk topluluklarını
incelemek

Roma şehrinin kuruluşu

Roma şehrinin kuruluşu

Kazanım

Coğrafi bir kavram olarak
İtalya’nın kavranması.

İtalya adlı bölgeyi oluşturan
halklar hakkında kısa bilgilerin
edinilmesi.

İtalya halkının oluşumuyla
ilgili temel bilgilerin
edinilmesi.

Önemli dağlar, nehirler gibi
bazı önemli yer şekillerinin
isimlerinin öğrenilmesi ve bu
coğrafyada yaşayan halkların
hayatlarında oynadıkları rolün
benimsenmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
ören yerleri ve müzelerin
iletişim sayfaları vasıtasıyla
ayrıntılı bilgi edindikten sonra
Tarih bilimi yöntemleri
doğrultusunda sorgulamaya
dayalı araştırma ve Sebep –
sonuç ilişkisi kurma;
tümdengelim ve tüme varım
yöntemleriyle zaman ve
mekan kavramları içinde
analitik düşünme
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller;
sebep – sonuç ilişkisi kurma;
kronolojik düşünme; tarihsel
analiz ve yorum
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar,
belgeseller,Sebep – sonuç
ilişkisi kurma; Kronolojik
düşünme; Tarihsel analiz ve
yorum ile sorgulamaya dayalı
araştırma

Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme; Tarihsel
sorgulamaya dayalı araştırma
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Konu

Kazanım

Eskiçağ’da İtalya
yarımadasının coğrafi
bölgelerinin adları

Roma’nın kuruluş süreciyle
ilgili antik kaynakların
aktardıkları temel bilgilerin
edinilmesi.

Eskiçağ İtalya
yarımadasında yaşayan
halk topluluklarını
incelemek

Roma Dönemi İtalya
yarımadasının toplumsal
yapısını ortaya koyabilmek
Aynı süreçle ilgili temel
düzeydeki arkeolojik verilerin değerlendirilmesiile
oluşan varsayımların öğrenilmesi.

Eskiçağ’da Roma’da
toplumsal ve siyasal
olayların niteliklerinin
irdelenmesi

Roma’nın krallık dönemindeki toplumsal ve siyasal
olayların temel düzeyde
öğrenilmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
ören yerleri ve müzelerin
iletişim sayfaları vasıtasıyla
ayrıntılı bilgi edinmek.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
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Anahtar Kavramlar
•

Itali

•

Umbri

•

Sabini

•

Samnit

•

Venetia

•

Aemilia

•

Toscana

•

Tiber

•

Etrüsk

•

Aeneas

•

Alba Longa

•

Lictor

•

Pomerium

•

Diana
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Giriş
Bu bölümde coğrafi bir kavram olarak İtalya ele alınacak ve İtalya adlı bölgeyi
oluşturan halklar hakkında kısa bilgi verilerek İtalya halkının oluşumuyla ilgili bilgi
verilecektir. Önemli dağlar, nehirler gibi bazı önemli yer şekillerinin ismi verilerek söz
konusu halkların hayatlarında oynadıkları rol ortaya konulacaktır.
Bu bölümde Roma’nın kuruluş süreciyle ilgili eskiçağ yazılı kaynaklarının aktardıkları
bilgiler üzerinde durulduktan sonra aynı süreçle ilgili buluntuların değerlendirilmesiyle oluşan
önerilere değinilecek, ardından Roma’nın krallık dönemindeki toplumsal ve siyasal olaylar
kısaca ele alınacaktır. Roma toplumunun unsurları ve etkileşim halinde bulundukları
toplumlarla ilgili bilgi verilerek bu süreçte oluşmaya başlayan krallık kurumları kısaca
anlatılacaktır.
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1.1.Coğrafi Bir Kavram Olarak İtalya
Roma tarihine adını veren Roma şehrinin bulunduğu İtalya sözcüğü coğrafi kavram
olarak Milattan önce 1. bin yılın neredeyse tamamında kuzeyde Apenin’ler dağ silsilesinin
güneyinde yer alan bölgeden yarımadanın en güney ucuna kadar olan coğrafyayı
kapsamaktadır. Ancak Milattan önceki son yarım yüzyıldan başlayarak milattan sonraki
yüzyıllarda İtalya kavramına kuzeydeki ovalık bölge ile Sardinia ve Korsika adaları da dahil
edilmeye başlandı. İtalya sözcüğü kendilerine İtali = genç boğa insanları adını veren bir güney
İtalya kabilesinden türemiştir. Bu ismi güney İtalya’ya çıktıklarında ilk karşılarına çıkan insan
topluluğunun adı olarak onların yaşadıkları ülkeyle özdeşleştiren Yunan koloni(=apoikia)
kurucuları tüm Akdeniz dünyasına yaymışlar ve böylece Akdeniz’in ortasındaki bu ada
eskiçağ coğrafyacıları ve tarihçileri tarafından İtalya olarak anılmaya başlamış ve bu kavram
günümüze değin aynı biçimde kullanılagelmiştir.
Bu coğrafyada kendilerine özgü dilleri olan çok sayıda yerel kabile yaşamaktaydı.
Bunların en önemlileri Umbri, Sabini, Aequi, Marsi, Osci ve Samnit kabileleriydi. Orta
İtalya’nın batı kesimlerinde Tiber nehri havzasının aşağı kesimlerinde Latino Falisk halk
grupları vardı ve bunlar da İtalik halk gruplarıyla akraba idiler. Yarımadanın kuzeyinde
Venetia bölgesine adını veren Venetii’ler ile Daunii, Peucetii, Messapii ve Salentini
kabileleridir. Bunlar İtalya yarımadasındaki ve Balkanların batısındaki diğer Hint Avrupa
kavimleri ile akrabadırlar. Toscana bölgesinde yaşayan Etrüskler ise diğer kabilelerin aksine
şehirler kurarak buralarda yaşamaktaydılar.
Güney İtalya ve Sicilya sahillerinde ise Yunan koloni kurucuları tarafından kurulan
şehir devletleri vardı. Sicilya’nın iç kesimlerinde adanın en eski yerel halkı olan Sicani
kabileleri yaşamaktaydı. Yarımadanın kuzeybatısında Cenova’nın kuzeyindeki dağlık bölgede
ise Ligur halkı yaşamaktaydı. Bu kabilelerin İtalya yarımadasında prehistorik dönemlerden
beri devam eden siyasi ve kültürel varlığı MÖ 5. yüzyıl sonu ya da 4. yüzyıl başında İtalya’ya
inen Kelt kabilelerinin akınlarıyla sona ermiştir. Kelt istilası sonucunda yarımadanın eski ve
yeni halkları bir araya gelerek yeni kültürel oluşumlar meydana getirmişlerdir. Kabile
yaşamından öteye geçemeyen eski İtalya halklarıyla karşılaştırıldığında Etrüskler ve Yunanlar
şehirler kurarak yaşamlarını şehir hayatı odakla sürdürmelerinden ötürü farklı bir sosyal ve
kültürel yapıya sahip oldukları görülmektedir. MÖ 8. yüzyıl ortalalarından başlayarak Güney
İtalya ve Sicilya sahillerinde şehir devletleri kuran Yunanların aksine yine 8. yüzyıldan
başlayarak tarih sahnesine çıktıkları bilinen Etrüsklerin kökenleri bilinmemektedir. Son
yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar Etrüsklerin kökenlerinin Aemilia ile Toscana
bölgelerinde Arno ve Tiber nehirlerinin havzaları arasındaki bölgede özellikle MÖ 9 ile 6.
yüzyıllar arasında geliştiği anlaşılan Villanova kültüründe aranması gerektiğini
göstermektedir. Diğer İtalik kabilelerin kökenlerinin de Villanova kültüründe aranması
önerilmektedir.
Etrüsklerin siyasi bir birlik oluşturamadıkları her bir Etrüsk şehrinin başlıbaşına
bağımsız birer politik oluşum halinde geliştiği görülmektedir. Etrüsklerin en önemli dini
merkezi Voltumna korusu idi. Burası bugünkü Orvieto ile özdeş idi. Bazı Etrüsk şehirleri
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İtalya yarımadası eskiçağ tarihinde bir dönem önemli rol oynamışlardı. Bunların en önde
gelenleri Veii, Caere, Pyrgi ve Tarquinii’dir. Ayrıca Vulsi, Clusium, Volterra, Vetulonia ve
Populonia da diğer Etrüsk şehirleridir.

1.2.Roma’nın Kuruluşu
Roma şehrinin kuruluşu tarihi geleneğe göre MÖ 8. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Roma
imparatoru Augustus döneminde MÖ 1. yüzyılın son yarısında yaşamış olan tarihçi Marcus
Terentius Varro kuruluş tarihini MÖ 753 yılı olarak hesaplamıştır. Bu tarihe göre Romayı
kuran mitolojik kahraman Troialı Aeneas olup babası Ankhises’i omuzlarında taşıyarak yanan
şehirden kaçmış ve kaçarken de şehrin ve ailesinin bazı kutsal eşyaları ve şehir tanrıçası
Athena’nın büyülü idolü Palladion’u da yanına almıştır. Masalsı anlatıma göre Aeneas uzun
ve yorucu bir yolculuktan sonra yolunu zaman zaman şaşırarak önce Sicilia adasına ve oradan
da tanrıların kendisine gösterdikleri kutsal iskân yeri olan Latium’a ulaşmıştır. Orada
Lavinium adını taşıyan bir yerleşme kurmuş ve mitolojik anlatıma göre daha sonra tanrılar
katına yükselerek tanrılaştırılan ilk Romalı önder olmuştur. Mitolojiye göre oğlu Julus Latium
bölgesinde Alba Longa şehrini kurdu ve nesiller boyunca bu şehri yöneten kralların atası oldu.
Alba Longa şehrinin son kralları olan iki kardeş Numitor ve Amulius ile Romanın tarihi
kuruluş süreci başlamaktadır. Bu iki erkek kardeşten kötü karakterli olarak tanımlanan
Amulius ağabeyinin neslini kurutmak için Numitor’un tek kızı olan Rea Silvia’yı Vesta
tapınağında rahibe olmaya ve dolayısıyla böylece sürekli bakire kalmaya zorlamış olur.
Ancak ailenin kaderi tanrılar tarafından belirlenir. Rea Silvia savaş tanrısı Mars’tan Remus ile
Romulus adlarını taşıyan ikiz erkek çocuk doğurur. Bu durumu haber alan Amulius her iki
çocuğun bir sepet içerisinde Tiber nehrine bırakılmalarını emreder. Ancak içinde çocukların
bulunduğu sepet kıyıya ulaşır ve kıyıda onları bulan bir dişi kurt tarafından emzirilerek
ölümden kurtulurlar. Daha sonra onların bakımını üstlenen çoban Faustulus tarafından
büyütülürler. İkizlerin karaya ulaştığı yerdeki Lupercal mağarası ve altında dişi kurtun ikiz
kardeşi emzirdiği ficus Ruminalis olarak bilinen incir ağacı daha sonra Romanın mitolojik
kuruluş öyküsünün temeli olarak Palatinus tepesinin (= mons Palatinus) güneybatı yamacında
korunur ve ziyaret edilir. Remus ve Romulus büyüdüklerinde büyük amcalarının kendilerine
yaptıkları kötülüğü öğrenerek Amulius’u öldürürler. Dedeleri Numitor’u tekrar tahta oturlar
ve kendileri de yeni bir şehir kurarlar. Şehrin başına kimin geçmesi gerektiği konusunda
tanrılara sorulduğunda tanrısal irade Romulus’u işaret etmiş ve buna kızan Remus yeni
kurulan şehri alaya alınca Romulus ile aralarında kavga çıkmış, çıkan kavga sonucunda da
Remus öldürülmüştür. Böylece Romulus Roma’nın ilk kralı olarak tarih yazımında yerini
almıştır. Roma’nın kuruluşu hakkında buraya kadar anlatılan mitolojik öyküler Romalı
tarihçiler ve edebiyat yazarları tarafından oluşturulmuş öyküler niteliğindedir. Bazı çağdaş
tarihçilerin tahminine göre bu yapay olarak oluşturulmuş öykülerin arkasında Roma’nın
giderek daha fazla güç kazandığını ve bu nedenle dikkate alınması gerektiğini görerek
Roma’yı kendi tarihi gelenekleri içine uyarlamakta yararlı gören Yunan tarihçileri
bulunmaktadır. Romalılar büyük bir olasılıkla giderek büyüyen egemenlik alanlarını
Yunanlara karşı kabul edilebilir bir konuma getirebilmek için Yunanlardan çok sonraları bu
anlatımları üstlenip onları daha da geliştirdiler.
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Roma şehrinin elle tutulabilir gerçek tarihi için veri teşkil eden en eski buluntular
Palatinus tepesinde ve Esquilinus tepesinin batı eteklerinde ele geçen erken demir çağ dönemi
tabakalarda gün yüzüne çıkmıştır. Bu buluntuların en eskileri MÖ 10. ve 9. yüzyıllara
tarihlenmektedir. Yüzey buluntularına göre MÖ 8. yüzyıldan başlayarak Quirinalis tepesinde
de yerleşim olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca bu tepeler arasında bulunan ve bugün Forumun yer
aldığı vadinin de aynı dönemde iskân edilmeye başlandığı tahmin edilmektedir. Dini
merkezin Capitolinus tepesinde açık havada bulunan Juppiter kutsal alanı olduğu
anlaşılmaktadır. Tiber nehri üzerinde bulunan bir adacık hem karşıya geçişi kolaylaştırmakta
ve hem de nehrin artık su üzerinde hareket edebilen ulaşım araçlarıyla kullanılmasının sona
erdiği yer olarak şehrin ilk yerleşim bölgesinin sınırını oluşturmaktaydı. Roma’nın ilk
yerleşiminin ne zaman şehir haline dönüşmeye başladığı kesin olarak bilinmemektedir.
Arkeolojik verilere göre MÖ 600 yılından başlayarak bir şehir oluşumundan söz edilebileceği
yorumları son yıllarda daha fazla ileri sürülmektedir. Şüphesiz aşamalı olarak şehre dönüşen
yerleşim yerinin bu sürece çevrede bulunan Latinler ve Sabinler gibi civar tepelerde yaşayan
yerli halkı da dahil ederek geliştiği anlaşılmaktadır.
Roma yerleşmesinin bir şehir haline dönüşmesinde en önemli rolü en yakınında
bulunan şehir yapısını oluşturan Etrüskler oynamış olmalıydı. MÖ 9. ve 8. yüzyıllarda
Etrüsklerin şehir olarak tanımlanabilecek yerleşmeler kurmaya başladıkları kanıtlanmıştır.
Roma şehrinin Yunan şehir devletlerinden esinlenilerek kurulmuş olması en yakın Yunan
şehir devleti olan Kyme’nin kilometrelerce uzakta Napoli körfezi kıyısında bulunması
nedeniyle çok zayıf bir ihtimaldir. Romanın mitolojik kurucusu Romulus Etrüsk kabilesi olan
Romuli’lere mensuptur ve dolayısıyla Roma’nın adı Etrüsk dilinden türetilmiştir. Ayrıca
Roma’daki tüm memuriyetlerin işaretleri niteliğinde olan altın taç, katlanabilen sandalye olan
sella curulis, erguvan renkli ve altın işlemeli tunica, odun demetine sarılmış balta olan fasces
Etrüsk kökenlidir. Ayrıca lictor’luk kurumu, çeşitli işaretlere bakarak tanrısal buyruklar
hakkında bilicilik faaliyetinde bulunmak, şehrin iskân bölgesi ile kırsal kesimi kutsal bir
sınırla (=pomerium) ayırmak Etrüsklere özgü niteliklerdir. Önceleri sadece Capitolinus ve
Palatinus tepelerinin tahkim edilmiş oldukları bilinmektedir. Aventinus tepesinin Roma’nın
kutsal sınırı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Roma’nın bugüne kadar saptanabilmiş en eski sur
duvarı tüf taşından yapılmış olup MÖ 4. yüzyıla tarihlenmektedir.
Günümüze değin Roma’nın kuruluşuna ilişkin elde edilen veriler değerlendirildiğinde
Roma şehrinin Etrüsk kökenli bir önder tarafından MÖ 7. yüzyılda kurulmuş olduğu ve birçok
Etrüsk ailesinin de onunla birlikte bu yeni kurulan şehre yerleştikleri Roma’da bulunmuş olan
yazıtlarda geçen şahıs isimleri üzerinde yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ayrıca
Etrüsklerin kendi yaşam biçimlerini Roma’daki mimari ve sanatın yanısıra dini hayata ölü
gömme geleneklerine kadar yansıttıkları görülmektedir.
Roma şehri alfabe ile Etrüskler sayesinde tanıştı. Latin kökenli halk sayıca
Etrüsklerden daha fazlaydı fakat Etrüskler sayıca az olmalarına rağmen onlara siyasi yönden
çok şey öğretmişlerdi.
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1.3. Krallık Dönemi
Roma şehrinin başında bulunan krala yaşlılardan oluşan bir grubun destek olduğu
görülmektedir. Bu grubun oluşturduğu kuruma senex = yaşlı sözcüğünden türetilen ve yaşlılar
meclisi anlamına gelen senato adı verilmiştir. Kralın ölümü halinde yerine yenisi seçilinceye
kadar geçen ve ara krallık = interregnumdönemi olarak tanımlanan dönemde ülkeyi yöneten
senato yeni kralın belirlenmesinde de önemli rol oynamaktaydı. Devletin gücü neredeyse
tümüyle savaşmayla sınırlıydı. Kral da ordunun başkomutanıydı. Bu görevi dışında kral
yönettiği toplumu tanrılara karşı temsil etmekteydi, senato ve halk meclisi toplantılarını
yönetmekteydi. Halk meclisi curia adı verilen aşiret mensuplarının oluşturduğu comitia
curiata adıyla yılda iki kez ve ayrıca zorunlu hallerde toplanmaktaydı. Comitia curiata savaşa
ve Roma’nın çekirdek nüfusunu oluşturan ailelerin ve aşiretlerin nüfus değişikliklerine karar
verme şeklindeydi. Gens adını taşıyan ve akrabaların oluşturduğu aşiret sisteminde kararları
her aşiretin reisi konumunda olan vermekteydi ve bu kararlar aşiretlerin bir araya gelmesiyle
oluşan üst yönetim olan curia tarafından değerlendiriliyordu. Curia başkanları ayrıca cinayet,
politik suçlar gibi ceza hukuku ve özel hukukla ilgili konularda da son karar verici
konumundaydılar. Hukuk dini geleneklere bağlı olarak oluşturulduğundan ve kendine özgü
bir usule bağlı olarak uygulandığından, hukuki kararlar sadece insani kararlar olarak
algılanmamaktaydılar.
Roma’nın en eski toplumsal yapısına bakıldığında Etrüsk ve Latin kökenli halkın
kaynaşarak şehrin savunmasına katkıda bulundukları ve savaş sonucunda ganimetleri
paylaştıkları görülmektedir. Aşiretin bağımsız bir sosyal oluşum olup olmadığı şüphelidir. En
eski Roma toplumunda en küçük sosyal oluşumun familia = aile olduğu anlaşılmaktadır.
Ailenin başında baba (= pater familias) bulunmaktadır ve baba ailenin tüm fertleri üzerinde
baba gücü (= patria potestas) uygulama hakkına sahipti. Miras hukukunda ise baba tarafından
akraba olanlara öncelik verilmekteydi. Diğer akrabaların miras hakkı daha sonra dikkate
alınmaktaydı. Ailenin reisi karısı ve çocukları ile evde kendilerine yardımcı olan ve itaat
etmekle yükümlü bulunan kişilere (=clientae) örf ve adetlere göre sınırlanmış bir güç
kullanabilmekteydi. Çiftçilikle uğraşanların büyük bir kısmı aşiret reisinin yönetimi
altındaydı. Ailenin babası ve oğulları soylular olarak tanımlanan patricia sınıfını
oluşturmaktaydılar. Roma şehrinin halkı clientes = itaat edenler olarak Patricia sınıfına
mensup olanlara hizmet etmek üzere paylaştırılmaktaydılar. Bu durumda Roma’da krallığın
kuruluşundan hemen sonraki dönemde hiçbir özgür çiftçi yoktu. Aileler ve Aşiretler
tarafından oluşan curia yanısıra şahısların oluşturduğu ve tribus adı verilen birlikler vardı.
Bunların Luceres, Ramnes, Tities gibi isimleri Etrüsk dilinden türetilmişti. Bunlar bir görüşe
göre askeri birliklerdi. Diğer bir görüşe göre ise aşiret mensuplarından oluşan büyük
topluluklardı. Tribus sözcüğü ayrıca Roma’nın en eski zamanlarından beri oluşturulmuş
bulunan mahalleleri için kullanılmaktaydı. En eski tribus isimleri Collina, Esquilina, Palatina
ve Suburna idi.
Roma’nın krallık dönemi politik tarihi hakkında bilinenler oldukça azdır. Arkeolojik
bulgulara göre Roma krallık döneminde geniş caddelerin ve görkemli yapıların inşa edilmeye
başlandığı büyük bir şehir olma yolundaydı. Şehrin çevresiyle birlikte kapladığı alanın bu
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dönemde 822 km2 olduğu saptanmıştır. Şehrin merkezinin ise yukarıda adları belirtilmiş olan
dört tribus’un tamamını kapsayacak şekilde 2,85 kilometrelik bir alana yayılmaktaydı. Bu
haliyle Roma yakındaki komşusu olan Etrüsk şehri Veii’den daha büyüktü. Latium
bölgesindeki Latinlerin şehirlerinin ise ortak olarak tapınımda bulundukları bir tanrı ve bir
tanrıça vardı. Bunlardan Juppiter Latiaris kutsal alanı Albanus Dağı üzerinde bulunmaktadır.
Aricia yakınlarındaki Nemi Gölü kıyısında da Diana’ya adanmış bir kutsal alan
bulunmaktaydı. Roma henüz bu dönemde Latium bölgesinde yaşayan Latin şehirleri birliğinin
önderiydi. Böylece Roma daha krallık döneminden başlayarak diğer şehirler üzerinde
egemenlik alanı oluşturmanın alt yapısını hazırlamaya başlamıştı.
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Uygulamalar
•

İtalya yarımadasının eskiçağ dönemi tarihi coğrafyası hakkında bilgi verecek

müze ve kütüphane ziyaretleri
•

İtalya yarımadasında eskiçağda yaşayan halk toplulukları hakkında bilgi verecek

müze ve kütüphane ziyaretleri
•

Roma’nın kuruluşu ve krallık dönemine ilişkin bilgi edinilecek müze ve

kütüphane ziyaretleri
•

İtalya yarımadasının eskiçağ dönemi tarihi coğrafyası hakkında bilgi veren tarih

atlası ve ansiklopedilere başvurulması
•

İtalya yarımadasında eskiçağda yaşayan halk toplulukları hakkında bilgi

edinilmesine yardımcı olacak başvuru kitaplarının incelenmeleri
•

Roma’nın kuruluşu ve krallık dönemine ilişkin bilgiler içeren başvuru

kitaplarından yararlanma
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Uygulama Soruları
1.

Hangi eskiçağ kalıntılarının ortaya çıkarıldığı kazı alanlarını gördünüz?

2.

Hangi müzeleri gördünüz?

3.

Eskiçağ yerleşmelerine yönelik kazıların genel özellikleri nelerdir?

4. Roma şehrinin eskiçağdaki isimleri ile eskiçağda bulunduğu coğrafyadaki konumunu ve o
coğrafi bölgenin eskiçağdaki adını belirtiniz.
5.

Roma şehrinin kuruluş efsanesi hakkında bilgi veriniz.

6.

Hangi eskiçağ kalıntılarının ortaya çıkarıldığı alanları gördünüz?

7.

Hangi müzeleri gördünüz?

8.

Eskiçağ yerleşmelerine yönelik çalışmaların genel özellikleri nelerdir?

9. Roma şehrinin eskiçağdaki isimleri ile eskiçağda bulunduğu coğrafyadaki
konumunu ve o coğrafi bölgenin eskiçağdaki adını belirtiniz.
10. Roma şehrinin kuruluş efsanesi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Roma Tarihi dersimizin ilk haftasına İtalya Yarımadası ve civarındaki coğrafyaya kısa
bir şekilde değinerek yarımadanın önemli yüzey şekilleri ve bu coğrafyada yaşayan halklar
hakkında kısa bilgiler edinerek başladık. Bu temel bilgilerle birlikte Roma devletinin merkezi
olan coğrafya hakkında temel bir zemin oluşturmuş olduk. Daha sonraki bölümlerde
Roma’nın kuruluş süreciyle ilgili eskiçağ kaynaklarının aktardıkları bilgiler üzerinde
durulduktan sonra aynı süreçle ilgili buluntuların değerlendirilmesiyle oluşan önerilere
değinilmiş, ardından Roma’nın krallık dönemindeki toplumsal ve siyasal olaylar kısaca ele
alınmıştır. Roma toplumunun unsurları ve etkileşim halinde bulundukları toplumlarla ilgili
bilgi verilerek bu süreçte oluşmaya başlayan krallık kurumları kısaca anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki tanımlamalardanhangisi İtalya sözcüğünün anlamını içermektedir ?
a) Yarımada sakinleri
b) Genç göçmenler
c) Genç boğa insanları
d) Deniz kavimleri
e) Avcı topluluklar
2)Sella Curulis'in anlamı ve işlevi aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a) Altar - Jupiter Latiaris'in kurban törenlerinde kullanılırdı
b) Katlanabilen sandalye - memuriyet işaretlerinden biridir
c) Yılanlı Asa – Sağlık tanrısı Asclepius'un sembollerinden biri
d) Kurul Odası - Kral meclisinin toplantı yeri
e) Kutsal taht- kralın hakimiyet gücünü simgeler
3)

Etrüsklerin yaşadığı Etruria bölgesi bugün İtalya’nın hangi bölgesindedir ?

a) Veneto
b) Calabria
c) Piemonte
d) Toscana
e) Aosta
4) Aşağıdakilerden hangisi Roma’ın yanında kurulduğu nehrin adıdır?
a) Caicus
b) Maeander
c) Tiber
d) Iber
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e) Po
5) Aşağıdakilerden hangisi Roma'yı kurduğuna inanılan efsanevi kahramandır?
a) Aeneas
b) Paris
c) Hercules
d) Spartacus
e) Bacchus
6) Senato kelimesi hangi Latince kelimeden türetilmiştir?
a) Senex
b) Senarius
c) senatrix
d) senacio
e) sen
7)

Eskiçağ mitolojisinde anlatılan öykülere göre Anadolu’daki hangi eskiçağ şehri

Roma şehrinin kuruluşunda rol oynamıştır ?
a)

Efes

b)

Bergama

c)

Byzantion

d)

Troia

e)

Milet
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8) Etrüsklerin kutsal alanı neresidir ?
a) Vesuvio dağı
b) Voltumno korusu
c) Trasimeno gölü
d) Lipari adaları
e) Garda gölü
9) İtalya yarımadasının güneyinde şehir devletleri kuranlar kimlerdi ?
a)

Fenikeliler

b)

İberialılar

c)

Kartacalılar

d)

Grekler

e)

İskitler

10) Eskiçağda Roma şehrinin en yakın komşusu hangi şehirdir ?
a)Voltinia

b) Urbino
c) Vei
d) Orbetello
e) Pescara

CEVAPLAR
1)c, 2) b, 3) d, 4) c, 5) a, 6) a, 7) d, 8) b, 9) d, 10) c
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2. KRALLIĞIN ÇÖKÜŞÜYLE YENİ BİR REJİMİN
BAŞLAMASI;ROMA CUMHURİYETİ KURUMLARININ VE YAZILI
HUKUK DÜZENİNİN OLUŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. 1 Krallık Rejiminin çöküşü
2.2. Sınıf Mücadeleleri
2.3. 12 Levha Kanunları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Eskiçağ’da İtalya
yarımadasında kurulan yeni
devlet

Roma’da Krallığın
çöküşünün ardından ortaya
çıkan yeni yönetim hakkında
bilgi edinilmesi.

Eskiçağ İtalya
yarımadasında yaşanan
sosyal sorunlar

Eskiçağda Roma’da yazılı
hukuk uygulamasının
başlaması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar,

Ortaya çıkan sınıf
mücadelelerinin sebep ve
sonuçlarının kavranması.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar

12 Levha Kanunlarının
ortaya çıkışı ve getirdiği
sonuçlar.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Roma'da krallık rejimininsona ermesinin nedenleri ve bunun siyasi ve sosyal
sonuçları nelerdir ?
2) Roma’da Sınıf Mücadelelerinin başlamasının nedeni krallığın sona ermesinden mi
kaynaklanmaktadır yoksa yeni kurulan devlet yapısının toplumsal yapıya etkilerinden ötürü
mü bu sosyal sarsıntılar ortaya çıkmıştır?
3) 12 Levha Kanunları hukuk tarihi bakımından yazılı hukukun başlangıç belgeleri
olarak kabul edilebilir mi ? Bu kanunların içeriği nedir ?
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Anahtar Kavramlar
•

Tarquinius Superbus

•

İmperium

•

Consul

•

Magistratus

•

Patricius

•

Plebs

•

12 Levha Kanunları

•

Decemviri
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Giriş
Bu derste Roma’nın krallık rejiminin yıkılmasının ardından ortaya çıkan yeni yönetim
şekli mercek altına alınacak, MÖ 5. yüzyıl içerisinde meydana gelen olaylara değinilecektir.
MÖ 6. yüzyılda Roma İtalya’daki en zengin ve güçlü şehirlerden biriydi. Söz konusu
yüzyılın sonuna doğru Roma ve diğer birçok komşusu bir karışıklık dönemine girdi. Roma’da
bir yönetim şekli değişikliği söz konusuydu ve monarşinin son bulmasıyla Roma’da
cumhuriyet rejimi hayata geçiriliyordu. Bu rejimin uygulamaya koyulmasıyla birlikte ortaya
yeni kurumlar çıktı ve bu kurumlar birkaç yüzyıl içinde yavaş yavaş oturdu. Öte yandan halk
sınıfları arasında iktidarın paylaşılmasıyla ilgili birtakım mücadeleler yaşandı ve bu
mücadeleler rejimin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Aristokrat ve halk kesimi arasında
yaşanan bu mücadeleler daha sonra yüzyıllar boyunca Roma hukukunun özünü teşkil edecek
olan 12 Levha Kanunlarının hazırlanmasına yol açacaktır.
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2.1 Krallık Rejiminin Çöküşü
Roma’da krallık rejiminin son yılları çeşitli mücadelelere sahne olmuştu ve bu tür
mücadelelerden muzdarip olan sadece Roma değildi; kaynaklardan öğrendiğimize göre aynı
yıllarda İtalya’nın diğer şehirlerinde de benzer türden hareketlenmeler mevcuttu. Antik
tarihçiler Roma’dan son kralın kovuluşuna dair bir efsane anlatırlar. Buna göre son kral
Tarquinius Superbus Roma’yı zalim bir diktatör gibi yönetiyordu ve oğlu Sextus’un
Roma’nın seçkinlerinden Lucius Tarquinius Collatinus’un karısı Lucretia’ya tecavüz etmesi
ve sonrasında Lucretia’nın intihar etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu olayın
ardından elitler Lucius Iunius Brutus, Collatinus ve Publius Valerius Publicola önderliğinde
krala karşı birleşip kralın o sırada kent dışında olmasından da yararlanarak kentin yönetimine
el koydular ve cumhuriyet rejimi böylelikle başlamış oldu.
Roma’da monarşiyi sonlandıran devrim, eskiçağda diğer kent devletlerinde de olduğu
gibi Roma’da da az önce bahsedilen efsanevi hikâyeden de anlaşılabileceği gibi seçkinler
tarafından hayata geçirilmiştir ve seçkinler yönetimi kendi yararlarına uygun şekilde yeniden
düzenleme ihtiyacı duymuşlardır. Romalı tarihçilere göre bu devrimle birlikte yeni rejimin
birtakım yeni kurumları da bir anda uygulamaya konulmuştu, fakat modern araştırmacılar bu
durumun daha çok belli bir zaman içinde, bir geçiş süreci içerisinde oturmuş olduğuna
inanmaktadırlar.
Yeni rejimde kralların yerine magistratus veya başka bir tabirle consul denen yüksek
memurlar geçti. Böylece kralın yetkileri bu memurlukları üstlenen zengin ve güçlü kesim
arasında paylaştırılmış oldu. Bu yetkililer seçimle iş başına geliyorlardı ve her memuriyete bir
yıl görev yapacak şekilde atama yapılıyordu. Aynı göreve iki kişi birden atanıyor, her biri eşit
güçlere ve diğerinin uygulamalarını denetleyip uygunsuz hareketleri varsa gerekli tedbirleri
alabileceği yetkilere sahip oluyordu. Böylelikle kimse krallık döneminde olduğu gibi sınırsız
yetkiye sahip olamıyordu. Imperium denen ve yüce güç anlamına gelen erk sayesinde bu
consul’ler aynı zamanda ordunun da komutanıydılar ve muhtemelen bu dönemde henüz bir
lejyondan oluşan askeri birlik, bu memurların her birinin başına geçeceği iki küçük birliğe
dönüştürüldü. Imperium yalnızca kentin kutsal merkezi olan pomerium’un dışında etkiliydi ve
silahlı askerlerin zafer kutlamaları dışında kente girmesine izin verilmezdi.
Bununla birlikte MÖ V. yüzyılın büyük bir kısmında yeni rejim henüz oturmamıştı ve
bazı farklı uygulamalarla da karşı karşıya kalındı. Sonraki dönemlerde yaşayan Romalı
tarihçiler cumhuriyetin kuruluşundan itibaren MÖ V. yüzyılın ortalarına kadar Romalıların
consul yetkileriyle donanmış askeri tribunus’lar seçmeye başladıklarını belirtirler (Lat.:tribuni
militum consulari potestate). Başlangıçta bunlar 3 veya 4 kişi olarak hizmet etmişlerse de,
nihayetinde bu göreve 6 kişi seçilir olmuştu.
Romalılar buhranlı zamanlarda olağanüstü yetkilerle donatılmış bir memuriyeti de
kullanmışlardır. MÖ IV. ve III. yüzyıllarda Romalı magistratlar fevkalade durumlarda veya
ordunun tek elden yönetilmesinin gerektiği büyük savaş dönemlerinde tüm gücü tek elde
toplayan ve dictator denilen görevlileri iş başına getirmişlerdir. Diktatörler seçimle iş başına
gelmiyor, yetkili consul, yapılan bir törenle birini bu göreve atıyordu. Diktatörler 6 ay veya
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aciliyeti oluşturan durum süresince görevde kalabiliyordu (görevin oluştuğu şartlar 6 aydan az
sürerse, görev de olağanüstü şartların ortadan kalkmasıyla noktalanıyordu) ve bu sırada
consul’ler de görevlerine devam ediyorlardı. Fakat bu süre içinde en yüksek yetkili diktatör
olduğundan onun emirlerine tabiydiler.
Zamanla kentin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak başka magistratlıklar / memurluklar
kurulmaya başlandı. Bunlardan biri Quaestor adlı maliye görevlisidir. Başlangıçta bu
memurların sayısı iki olmakla birlikte MÖ 421’den itibaren her yıl dört quaestor seçilir oldu.
Sonraki dönemlerde bu sayı 20’ye kadar çıkacaktır. Bir başka kurum ise Censor’luk
kurumuydu. Censor’lar vatandaşlık kayıtlarını tutmakla yükümlülerdi. Bir başka deyişle
kimin Roma vatandaşı olup kimin olmadığını bu kimseler belli kaidelere göre
belirlemekteydiler. Bir başka görevleri de askerlik hizmeti yapmaya uygun olanların listesinin
hazırlanmasıydı. Censor’lar diğer memuriyetlerin aksine beş yılda bir seçiliyordu. Önceleri
consul’leri niteleyen bir sıfat olarak kullanılan Praetor terimi, MÖ 366’da adli işlerle ilgili
özel sorumluluklar içeren ayrı bir memuriyet halini aldı. Preaetor askeri sorumlulukları da
bulunan bir memurluktu ve dolayısıyla praetor ve consul orduya komuta yetkisini elinde
bulunduran yegâne memurluklar oldu.
Daha önce de bahsettiğimiz üzere yıllık memuriyetlere atama yapılması seçim yoluyla
oluyordu. Sonraki dönemlerde meclislerde toplanan Roma vatandaşlarının bu görevlere çeşitli
vatandaşları atadığını biliyoruz. Bu tür meclislerin MÖ V. yüzyılda da varolduğu kesindir,
hatta bu tür meclislerin monarşi yönetimi sırasında varlığını sürdürdüğü bile düşünülebilir,
fakat bu meclislerin söz konusu dönemlerdeki işlevine dair elimizde çok az bilgi
bulunmaktadır. Daha sonraki dönemlerde Comitia Centuriata adlı meclis en yüksek
memurluklara atama yaparken aynı zamanda bazı önem arz eden hukuki işlevlere de sahipti.
Bu görevleri ne zamandan itibaren uygulamaya başladığı belirsiz olsa da, MÖ V. yüzyılın
ortasına ait 12 Levha Kanunlarında “en büyük meclis” adıyla geçen bir kurumun benzer
türden hukuki süreçleri değerlendirdiğinden bahsetmektedir. “En büyük” sıfatından o
zamanlar varolan tek meclisin adı geçen kurum olmadığını anlayabiliriz.

2.2. Sınıf Mücadeleleri
MÖ V. yüzyılın başlarından itibaren meydana gelen değişiklikler Latium, Campania
ve güneydeki Yunan kent devletlerinde birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bu
dönemlerde halkların göçünden ve Orta İtalya’nın yüksek kesimlerinden gelen akıncı
guruplarından rahatsız olmaya başladılar. Bu tarihlerde bu halklar henüz köylerde ikamet
etmekteydi ve hayvancılık tarıma göre daha fazla önem arzetmekteydi. V. yüzyılın başından
itibaren yönetici seçkinler bir araya gelip federasyonlar oluşturmaya başladı. Bu federasyonlar
sonuç olarak henüz bir şehir oluşumu ortaya koymasa da bu birliktelik sayesinde artık bu
insanlar yağmalama, savaş ve savunma gibi konularda ortak hareket edebilir hale geldiler.
MÖ V. yüzyılın başlarından itibaren yüksek kesimlerde yaşayan dağlılar kıyıdakileri
sıkıştırmaya başladı. Bundan en çok etkilenen Latium bölgesiydi, Latium’daki bazı şehirler
bu saldırılardan onulmaz yaralar aldılar. Sabines, Volsci ve Aequi kavimleri Latium’u
kuzeydoğu güneybatı yönünde sınırlayan tepelerden kendilerini göstermeye başlamışlardı. Bu
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saldırılara karşı Roma diğer Latinlerin önderliğini üstlenerek MÖ V. yüzyılın sonuna doğru
bunların saldırganlara karşı üstünlük elde etmesini sağladı. Saldırgan dağlılar zaman zaman
geri püskürtülüyor, zaman zaman mevzi kazanıyorlardı. Bu süreçte düşman eline geçen veya
boşaltılan Latin şehirleri yeniden ikamet yeri haline getirildi ve buralarda koloniler kuruldu
(Lat.:colonia). Buraya yerleşen halka toprak verildi ve buraları garnizon işlevi görmeye
başladı. Yerleşik halk kendi şehir devletini oluşturdu ve kendi yetkililerini seçtiler. Bu yeni
kentler Roma ve diğer Latinlerin müttefiki olarak tanındı.
V. ve IV. yüzyıllarda Roma dış güçlere karşı savaşırken aynı zamanda bazı iç
karışıklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kıtlık, toprak mücadeleleri, borçlar ve
toprak meseleleriyle ilgili sorunlar, cumhuriyet yönetiminin yapısıyla ve genel olarak Roma
toplumuyla ilgili daha derin sorunlara eşlik ediyordu. Günümüz araştırmacıları bu sorunlara
genel olarak Sınıf Mücadeleleri adını verirler.
Roma cumhuriyeti karakteri bakımından aristokratik bir rejim olarak bina edilmişti.
MÖ 500 civarında aristokrat kesimi oluşturan ve Latince patricii olarak adlandırılan kesim
özgür halkın yaklaşık onda birine tekabül ediyordu. Fakat varlıkları ve iktidarları kendi
aralarında evlilik yapmaları dolayısıyla halkın daha geniş kesimlerine yayılmak yerine bu
zümrenin tekelinde kalıyordu. Yeni rejimle birlikte halkın tüm kesimleri Comitia Centuriata
gibi kurumlarda temsil ediliyor ve devlet işlerinde ve hukuki uygulamalarda böylelikle tüm
kesimler yer alabiliyordu, fakat Comitia’nın aldığı kararlar aristokratların tekelindeki
Senatus’un (Senato) onayından geçmek zorundaydı.
Bir başka sorun ise yüksek
memurlukların durumuydu. Kralın kovulmasının ardından önde gelen aileler memurlukları
kendi tekellerine almaya çalışıyorlardı. Bu memurlukların ve meclislerin sorumlulukları da
bir başka çatışma hususuydu. Özellikle de bu meclislerin memurları bağımsız olarak seçmesi
ve memurlara belirli yetkileri vermesi veya onlardan belirli yetkileri alması hususu oldukça
sıkıntı yaratmaktaydı. İşte MÖ V. ve IV. yüzyılda aynı anda olmasa da tüm bu hususlar
insanlar arasında ihtilaf yaratan unsurlar olmuştur. Yukarıda adından söz edilen patricii yani
aristokratlar bir cepheyi oluştururken, pleb olarak adlandırılan ve aristokratların dışındaki
halk kesimi olarak tarif edebileceğimiz unsur da karşı cepheyi meydana getiriyordu. Romalı
aristokratlar devletin yönetimindeki üstünlüklerini korumayı amaçlıyordu. Ayrıca Roma’nın
ruhani hayatında da yine ayrıcalıklara sahiptiler ve bunları kaybetmek istemiyorlardı.
Roma’nın rahipleri uzun bir dönem boyunca bu ailelerin mensuplarından seçilmişti. Dinin
devlet yönetiminde de önemli bir rolü vardı; Roma kralları ve daha sonra yüksek memurları
“auspicium” denen bir ayin yoluyla ilk iş başına geldiklerinde görev için tanrıların onayını
alıyorlardı. Bu bakımdan dinin devlet işlerinin yürütülmesinde önemli bir rolü vardı.
Aristokratlar dışında özgür halkın diğer kesimlerinin çoğu pleb sınıfını
oluşturmaktaydı. Bu nedenle aristokratlardan nüfus bakımından çok daha fazlaydılar. Bu iki
sınıfa tabi olmayan, ikisinin de dışında kalan kimseler de mevcuttu. Örneğin aristokrat
olmayıp güçlü ailelerin himayesinde bulunan cliens’ler aristokrat veya pleb sayılmazdı.
Bunun dışında pleblerle ilgili bilgiler patricii’lere göre biraz daha karanlıktır. Büyük bir
kesiminin fakir olduğu düşünülebilir. Fakat bunun yanında bazı varlıklı mensupları da
bulunmaktaydı. Bu bakımdan kendi içlerinde bir bütünlük sağlamadıkları söylenebilir. MÖ V.
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ve IV. yüzyıllarda plebler kendi aralarından birini lider olarak seçebilmekteydi. Bu da bazı
pleb mensuplarının toplum içinde önemli rol oynadığına işaret etmektedir.
Plebler ve patricii’ler arasındaki mücadelede patricii sürekli ödün vermek zorunda
kalmıştır. Pleblerin en güçlü silahı savaşlara katılmamak olmuştur. Savaş zamanlarında
Roma’nın dışındaki bir tepeye çekilip aralarından yöneticiler seçiyor ve sıkıntıları
giderilmeden işbirliğine yanaşmıyorlardı.
Böylelikle pleblerin kazanımları sayesinde kentte ikili bir organizasyon oluşmaya
başladı. Consul’ler ve askeri tribunus’lar Roma halkının tamamının lideri olarak algılanıp
siyasi, askeri ve dini liderler olarak görülürken, plebler sadece kendilerini bağlayan bazı
yöneticiler ve dini oluşumlar meydana getirdi. Pleblerin kazandığı en önemli haklardan biri
kendi liderlerini seçme hakkıydı (Lat.:tribuni plebis). Bu memuriyetin isminden, söz konusu
yılların büyük bölümünde cumhuriyetin en yetkili görevlileri olan askeri tribunus’la
(Lat.:tribunus militum) karşıtlık oluşturduğu görülmektedir. Pleb tribunus’ları kendilerine
yardımcı olarak atadıkları pleb aedilis’leriyle birlikte bereket tanrısı olan Ceres’in Aventinus
tepesindeki tapınağında kendi kültlerini kurdular. İlk dönemlerde pleb tribunus’larının görev
ve yetkilerine dair pek bir bilgi olmasa daauxilium, yani yardımcı olma yetkisi önemli bir
fonksiyonuydu. Pleb tribunus’u, yetkili bir memurla memurun peşinde olduğu bir vatandaşın
(bedenen) arasına girip vatandaşı serbest bıraktırma ve memurun yardımcılarının onu
tutuklamasına engel olma hakkı vardı. Bu fiziksel müdahale hakkı pleb tribunus’unun kutsal
bir varlık olarak görülmesinden kaynaklanıyordu. Plebler pleb tribunus’una zarar veren
herhangi bir kişiyi karşılığında ceza görmeksizin öldürülmesi caiz bir haydut olarak görmeye
ant içiyorlardı.

2.3. 12 Levha Kanunları
12 Levha Kanunları olarak ünlenmiş kanunlar yukarıda da değinildiği üzere MÖ V.
yüzyılda meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan pleblerin bir başka kazanımıdır.
Sonraki dönemlerde yaşayan antik Roma tarihçilerine göre consul’lerin güçlerini kısıtlamak
ve yasaları ilk kez yazılı hale getirerek bunların herkes tarafından bilinmesini sağlamak
amacıyla 450 yılında “decemviri” denilen ve adından da anlaşılacağı üzere on kişiden oluşan
bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon bir yıllığına consul’lerin bile üzerinde olağanüstü
yetkilerle donatılmıştı ve bir yılın sonunda cumhuriyet düzeninin düzgün işlemesi için ortaya
yasalardan oluşan bir bütün koymakla yükümlüydü. Bazı kaynaklara göre bu komisyonun
çalışmalarına ilaveten bir sonraki yıl benzer türden bir komisyon daha öncekinin çalışmalarını
devam ettirdi ve sonuç olarak “12 Levha Kanunları” ortaya çıktı; bu yasalar yüzyıllar boyunca
Roma hukukunun temelini oluşturan ve adeta bir anayasa gibi işlev gören bir hal aldı. Bu
yasaların merkezinde aile, tarım ve hayvancılık gibi o zamanki Roma toplumunun temel
kaideleri bulunmaktaydı. Evlilik, boşanma, miras ve babanın aile üzerindeki hakları gibi
hususları düzenliyordu. Aynı zamanda toprak ve sınır meseleleri, tarım çiftlikleri, çitler,
büyük-küçükbaş hayvanlar, meyve veren ağaçlar ve kölelere dair düzenlemelerin yanında mal
ve can kastına sebep olan olayları da kapsayan bir çatı oluşturmuştu. Düzenlenen bir başka
husus da borçlar ve borçlanmaydı. Akdeniz’in diğer bölgelerinde olduğu gibi Roma’da da
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borçlanma küçük ölçekli çiftçilerin alacaklısına ilelebet bağımlı hale gelmesine sebep
olabilmekteydi. 12 Levha Kanunlarına göre bir borçlu alacaklısının şikâyeti halinde borçlarını
30 gün içinde ödemek veya kendisine verilecek cezaya razı olmak zorundaydı.
V. yüzyılın sonunda bazı siyasi ve dini kurumlar daha sonraki yüzyıllarda büyük
oranda değiştirilip ayrıntılandırılacak olsa da işte bu şekilde oturmaya yavaş yavaş oturmaya
başlamıştı. Roma’nın bu dönemdeki siyasi hâkimiyeti de Latium’un kuzey bölgesiyle
sınırlıydı. Sonraki yüzyıllarda bu hâkimiyet yavaş yavaş adanın tamamına yayılacaktır.
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Uygulamalar
•

Krallık sisteminin çöküşüne sebep olan olayların asıl sorumluları olan kişilerin

adlarını içeren bir liste yapınız.
•

İtalya yarımadasında M.Ö. 3 ve 2. yy. larda yaşanan sınıf mücadelelerine ilişkin

bilgi edinilmeyi sağlayacak kütüphane çalışması
•

Cumhuriyet döneminde Roma’nın sosyal ve siyasal hayatını düzenleyen

kurumlar ve bu kurumlarda görev alanların niteliklerinin incelenmeleri.
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Uygulama Soruları
1.

Krallık sisteminin çöküşüne neden olan olay nedir?

2.

Roma’da sınıf savaşları ne zaman başladı ?

3.

Sınıf savaşlarının tarafları kimlerdi ?

4.

Roma’da kurulan yeni devlet sisteminin temel kurumları nelerdi

5.

Roma’nın cumhuriyet olarak düzenlenmesi sonrasında hangi kurumlarda kimler

görev yaptı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Roma MÖ 6. Yüzyılın sonuna doğru Krallık rejiminden Cumhuriyet rejimine geçişi
yaşadı. İşte bu dersimizde krallık rejiminin ardından ortaya çıkan yeni yönetim şeklinin genel
özelliklerini işledik ve ardından MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkan siyasi durumlarla ilgili genel bir
bilgi edindik. Halk sınıfları arasında ortaya çıkan mücadelelere göz attıktan sonra aristokratlar
ve halk kesimi arasında yaşanan bu mücadelelerin bir sonucu olarakortaya çıkan ve daha
sonra yüzyıllar boyunca Roma hukukunun özünü teşkil edecek olan 12 Levha Kanunlarının
hazırlanış sürecini de öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Magistratus ne anlama gelmektedir?
a) Maliye memuru
b) İtfaiye Memuru
c) Vergi tahsildarı
d) Başrahip
e) Yüksek düzey memur
2) Tribuni plebis'in anlamı nedir?
a) Senato'da pleblerin oturduğu bölüm
b) Pleblerin Lideri
c) Pleblerin ikamet ettiği bölgenin yöneticisi
d) Pleblerden vergi toplamakla yükümlü memur
e) Pleblerin yaşadığı bölgenin diğer bölgelerle iletişimi sağlayan memur
3) Auspicium'un anlamı nedir?
a) Roma’da dini ayinlerin yapıldığı yer
b) Romalı rahiplerin dini ayinlerde kullandıkları bir tür tütsü
c) Roma'nın dini ayinlerinde kullanılan bir tür asa
d) Tapınaklardaki altar kısmına verilen latince isim
e) Roma kralları ve yüksek memurlarının görev başı yapmalarıyla ilgili bir dini ayin
4) Aşağıdakilerden hangisi 12 Levha Kanunlarının ortaya çıkmasında rol
oynayan kurumlardandır?
a) Triumviri
b) Decemviri
c) Arval Kardeşler
d) Quatuorviri viarum curandarum
e) Septemviri epulonum
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5) Romalı tarihçilere göre 12 Levha Kanunlarının amacı nedir?
a) Consul’lerin güçlerini kısıtlamak ve yasaları ilk kez yazılı hale getirerek bunların
herkes tarafından bilinmesini sağlamak
b) Kralların consul'lere ve diğer yüksek düzey memurlara karşı sorumlu kılmak
c) Kralların halka karşı sorumluluklarını düzenlemek
d) Senatonun yapısını düzenleyerek consul ve yüksek düzey memurların senatoya
karşı sorumluluklarını belirlemek
e) Sınıf savaşlarını önlemek
6) Roma’da savaş dönemlerinde tüm yetkiyi elinde toplayan yetkili kimdir ?
a) consul
b) dictator
c) censor
d) praetor
e) prorogator
7) Cliens olarak tanımlanan kişiler kimlerin himayesindeydiler?
a) Consüllerin
b) Aedillerin
c) Tribunların
d) Güçlü ailelerin
e) Ordunun
8) En yüksek rütbeli memurların atanmasından sorumlu meclis aşağıdakilerden
hangisidir ?
a) Comiti centuriata
b) Comitia curiata
c) Senatus
d) Comitia patrici
e) Comitia plebi
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9) Roma’nın en yüksek rütbeli askeri görevlisinin ünvanı nedir?
a) Tribunus plebis
b) Tribunus navis
c) Tribunus militum
d) Tribunus patricis
e) Tribunus sacerdotis
10) Pleblerin kurduğu Bereket tanrısı tapınağı Roma’nın hangi tepesinin
üzerindeydi ve bu tanrının adı neydi ?
a) Esquilin tepesi üzerinde Mercurius tapınağı
b) Viminal tepesi üzerinde Pluto tapınağı
c) Ianiculum tepesi üzerinde Diana tapınağı
d) Aventinus tepesi üzerinde Ceres tapınağı
e) Caelius tepesi üzerinde Juno tapınağı

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)e, 4)b, 5)a, 6) b, 7)d, 8)a, 9)c, 10)d
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3. ROMA’DA CUMHURİYET DÖNEMİ (=RES PUBLICA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
3.1. Memuriyetler
3.2. Senato
3.3. Halk MeclislerDini Görevliler
3.4. Roma’nın İtalya Yarımadasında Hakim Unsur Oluşu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Roma'da görev yapan memurların yetki ve sorumlulukları nelerdir?

2)

Memuriyetler hangi esaslara göre belirlenmektedir?

3)

Meclislerin yapısı ve işleyişleri nelerdir?

4)

Roma'nın Hakimiyetini genişletme süreci nasıl başlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Roma’da Cumhuriyet
Dönemi
Roma Cumhuriyet
Döneminde Egemenliğin
Şehir Devletinden İtalya
yarımadasının diğer
bölgelerine doğru
genişlemesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Cumhuriyet döneminde
ortaya çıkan kurumların
kavranması.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, vasıtasıyla
ayrıntılı bilgi edinmek.

Roma’nın Hakimiyetini
İtalya yarımadasına
genişletme süreci hakkında
temel bilgilerin edinilmesi.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar vasıtasıyla
ayrıntılı bilgi edinmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Consul

•

Praetor

•

Magistratus

•

Aedilis,

•

Tribunus

•

Curia

•

Centuria

•

Quaestor

•

Censor

•

Consilium

•

Augur

•

Pyrrhos

•

Samnit Savaşları
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Giriş
MÖ 4. ve 3. yüzyıllar Roma Tarihi bakımından bir dönüm noktası oluşturmaktadır.
Söz konusu dönemde Roma’nın cumhuriyet düzeni tipik halini almıştır. Bu düzen, Roma’nın
yüzyıllar boyunca Akdeniz’i yöneteceği sistemdir. Bu derste söz konusu yönetim sistemini
oluşturan esasların üzerinde durulacak ve aynı zamanda bir bütünlük oluşturması amacıyla
siyasi gelişmelere de yer verilecektir; bu bakımdan Roma’nın İtalya’yı yavaş yavaş ele
geçirmeye başladığı bu dönemin önemli olayları kısaca ele alınacaktır.
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3.1. Cumhuriyet Döneminde Roma’nın Sosyal ve Siyasal Hayatını
Düzenleyen Kurumlar
Roma cumhuriyetinin yönetim şekli MÖ IV. yüzyıldan MÖ III. yüzyılın başlarına
kadar yapılan bir dizi reformla ortaya çıkmıştır. Roma’nın idare organizasyonu her biri eşit
haklara ve sorumluluklara sahip olmasa da vatandaş statüsündeki her bireyin doğrudan
yönetime katılımını gerektirmekteydi. Çeşitli kamu görevlileri, rahipler, senatörler ve
vatandaşlar sorumluluk alanlarına giren görevleri tapınaklarda, kamu alanlarında ve şehrin
ilgili yerlerinde yerine getirirlerdi. Roma’da modern anlamda sistemli bir bürokrasi olmadığı
için bu yetkililer çoğu zaman görevlerini doğrudan yerine getirmekle sorumluydular. Bu
görevleri genellikle önde gelen birkaç ailenin mensupları işgal ediyordu. MÖ IV. yüzyılda
Roma’nın en zengin ve güçlü ailelerine mensup kimseler bu memuriyetler ve rahiplikler için
birbirleriyle sürekli rekabet etmişlerdir. Tüm bu görevler için verilen mücadeleler aynı
zamanda daha önce adı geçen Sınıf Mücadelelerinin bir kısmını oluşturmaktadır. Plebler en
yüksek memuriyetlere seçilme hakkı talep ederlerken birçok aristokrat buna yanaşmıyordu.

3.1.1.Memuriyetler
Consul
Daha önceki derste bahsettiğimiz üzere Roma’nın idaresinde en üst yetkili önceleri
consul yetkileriyle donatılmış askeri tribunus’lar iken, MÖ 366 yılından itibaren her yıl iki
consul seçilmeye başlanmış ve o andan itibaren devletin en üst düzey yöneticileri bu
consul’ler olmuştur.Consul’lerin görevi öncelikle orduya komutanlık etmekti. Şehirde
oldukları zaman senatoya başkanlık ederler, halk meclislerinin oturumlarına katılırlar, halkın
şikâyetlerini dinleyip bu konularla ilgili karar verirlerdi. Aynı zamanda dini işlevleri de vardı
ve kurban kesip devlet kültleriyle ilgili diğer merasimleri de yerine getirirlerdi. Toga praetexta
adlı kenarları mor bir toga giydikleri için hemen kalabalıktan ayrılırlardı. Sella curulis adlı
özel bir koltukta otururlardı. Her consul’ün her biri fasces, yani çift başlı baltalar taşıyan
12’şer adet lictor adlı hizmetlileri vardı ve bunlar consul halk arasındayken onu korurlardı.
Fasces Roma’da ve etrüsk şehirlerinde kraliyetin gücünün bir simgesiydi.

Praetor
Daha önce de bahsettiğimiz gibi praetor önceleri consul’lerin bir sıfatıyken Sınıf
mücadeleleri sırasında bazı politik uygulamaların bazı kanunlar çıkarılarak değiştirilmesiyle
ayrı bir memuriyet halini aldı. Praetor başlangıçta bir yıl görev yapmak üzere seçilen ve
consul’ler çeşitli sebeplerle Roma dışında bulunduğu sırada yönetimi üstlenen görevlilerdi.
Gerekli görüldüğü takdirde ordunun komutasını da üstlenebilirdi. Bu yetkililer genellikle
şehirde bulundukları için kamuyla ilgili meselelere bakarlar, vatandaşlar arasında çıkan çeşitli
anlaşmazlıklar hakkında hüküm verirdi. Bu yönleri bakımından Roma hukukunun
gelişmesinde önemli bir rolleri olmuştur. Bu göreve zamanla pleb sınıfından temsilcilerinde
seçildiğini biliyoruz (bu göreve seçilen ilk pleb MÖ 337 yılında görev yapmıştır). MÖ
242’den itibaren praetor’ların sayısı ikiye çıkacak ve görevleri paylaşacaklardır. Roma’nın
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İtalya yarımadasına ve ötesine yayılışıyla birlikte ihtiyaçların artmasıyla praetor’ların sayısı
daha da artacaktır.

Aedilis
MÖ 5. yüzyıl başlarında plebler aedilis adında ve görevlendirdikleri pleb
tribunus’larına görevlerinde yardımcı olmakla yükümlü 2 memur seçmeye başlamışlardı. MÖ
366 yılında aedilis curulis adıyla patricii sınıfı da kendi aedilis’lerini seçmeye başladı. Bu 4
görevlinin sorumluluk alanı bugünkü belediyelerin görev alanına giren işlerden oluşmaktaydı;
şehrin imar durumu, yolların temizliği, su dağıtımı, pazarların denetimi, itfaiye işleri,
tapınakların, festivallerin düzenlenmesi ve çeşitli kamu alanlarındaki düzenin sağlanması gibi
işler bu memurlar tarafından yürütülmekteydi.

Quaestor
Bu görevliler MÖ V. yüzyılın ortalarından beri görev yapmaktaydılar. Genel olarak
maliye görevlileri şeklinde tanımlayabileceğimiz quaestor’lar hazinenin sorumluluğunu
üstlenmekle birlikte bir başka görevleri de komutanların askeri seferler için kendilerine
verilen bütçeyi de denetlerlerdi. Önceleri sayıları 2 iken MÖ 267’den itibaren 8’e
cumhuriyetin son yıllarında yapılan reformlarla da 20’ye çıkarılmıştır.

Pleb Tribunus’ları
Pleb tribunus’ları önemli memurluklardan biriydi. Pleb’ler arasından seçilen 10 pleb
tribunus’u sınıf mücadelelerinin plebler yararına getirdiği uygulamalardan biriydi. Tıpkı
consul’ler ve praetor’lar gibi meclisleri toplanmaya çağırma ve tasarı sunup oylama yaptırma
hakkına sahipti. Consul’lerin ve diğer magistratların aldıkları kararları veto etme hakları
vardı. Böylelikle vatandaşların, özellikle de pleb’lerin haklarını garanti altına alma işlevleri
vardı. Fakat bu tür yetkileri sadece şehrin sınırları içerisinde geçerliydi. Örneğin askeri sefere
çıkmış bir komutanın kararları üzerinde herhangi bir veto hakları bulunmuyordu.

Censor
Yıllık olarak seçilmeyen tek memurluk censor’luktu. Bu göreve consul’lük yapmış
isimler arasından iki kişi seçilir ve genellikle seçimler beş yılda bir yapılırdı. Seçimle başa
gelen censor’ların görev süresi ise yaklaşık 18 aydı. Censor’lar kimin Roma vatandaşı olup
olmadığına karar verirken aynı zamanda vatandaşların varlıklarına göre ait oldukları sınıfları
da belirliyorlardı. Censor’luk bu bakımdan önemli bir memuriyetti ve MÖ IV. Yüzyılın
sonlarından itibaren senatoyu da belirlemeye başlamalarının ardından daha da büyük bir önem
kazandılar.

3.1.2. Senato (Senatus)
Roma’nın en önemli yetki organı Senato’dur (Latince:senatus). Romalı memurların bir
danışma organı fonksiyonuna sahiptir. Senato sadece bir consul veya praetor tarafından
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toplanmaya çağrılabiliyordu. Bu hak daha sonraları pleb tribunus’larına da tanındı. Senato
kendisini toplanmaya çağıran yetkili başkanlığında toplanırdı. Toplanma yeri ise kutsal
alanlar, genellikle tapınaklardı.
Başlangıçta sadece bir danışma organı olarak tasarlanmış olsa da özellikle MÖ IV. ve
III. yüzyıllarda güç kazanan senato yavaş yavaş çok daha etkin bir rol oynamaya başlamış,
dini ve mali meseleleri yönetici bir işlev kazanmıştır. Aynı zamanda müttefiklerden veya
düşmanlardan gelen elçi heyetlerini kabul eden, consul’lerin ve praetor’ların askeri
görevlerini belirleyen bir mekanizmaya dönüşmüştür.

3.1.3. Halk Meclisleri
Yukarıda adı geçen memuriyetleri ve senatoyu destekler nitelikte memurları seçen ve
önemli kamu görevlerini yerine getiren birtakım halk meclisleri de mevcuttu. Bu meclisler
yetkililerin kontrolü altında tutulmaktaydı; önemli konular hakkında karar vermek, yeni
memurları atamak gibi meselelerle ilgili olarak sadece consul, praetor veya pleb tribunus’ları
gibi yüksek yetkililer bu organları toplantıya çağırabilmekteydi. Bunun dışındaki toplantılar
karar yetkisinden yoksun, sadece tartışma amaçlı toplantılardı. Meclisi oluşturan vekiller
önlerine getirilen meseleyle ilgili yalnızca lehte veya aleyhte oy verme hakkına sahiplerdi; bu
konularla ilgili mecliste konuşma yapma veya meclise kanun tasarısı getirme gibi hakları
mevcut değildi. Yine de laf keserek veya yetkililerin fasces veya resmi koltukları
(örneğinsella curulis) gibi nesnelere zarar vererek memnuniyetsizliklerini gösterebiliyorlardı.

Comitia Centuriata
Centuria meclisi yalnızca imperium yetkisi bulunan bir yetkili tarafından toplantıya
çağrılabilen ve en eski meclis niteliğindeki organdı. Askeri esaslara göre düzenlenen bir
yapısı vardı. Halk belirle centuria’lara bölünmüştü ve bunların her biri orduyu oluşturan
askeri birimlerdi. İlk 18 centuria süvarilerden, geri kalanlar ise trompetçi, demirci, sapancı
gibi unsurlardan oluşmaktaydı. Servet esasına göre düzenlenen centuria meclisinde temsil
edilen toplam 193 centuria vardı. Her centuria’nın bir oyu vardı. Öte yandan bu centuria’ların
oylama esasları pek demokratik değildi ve genellikle zenginlerin oluşturduğu centuria’ların
oyları oylamanın gidişatını belirlemekteydi. Bu meclisin görevi genel olarak yeni consul’leri,
praetor’ları, censor’ları seçmek ve savaş ve barış kararlarını almaktı.

Comitia Tributa ve Consilium Plebis
Her Roma vatandaşı belli bir kabileye mensuptu ve Kabileler meclisi bu 30 kabilenin
temsilcilerinin bulunduğu bir meclisti. Bu meclis Centuria meclisi gibi ağırlıklı olarak
varlıklıların kontrolünde olmasa da, yine de fakir vatandaşlar, özellikle de Roma şehrinin
dışında yaşıyorlarsa bu meclisin toplantılarına katılmakta güçlük çekiyordu. Roma şehrinde
yaşayan kabilelerin sayısı 4’tü, diğer bölgelerde yaşayan kırsal kabilelerin sayısı MÖ 241
yılında Roma’nın genişlemesiyle daha da fazlalaşmış ve toplam kabile sayısı 35’i bulmuştu.
Bu bakımdan bu kırsal kabilelerin oyları katılım gösterdikleri taktirde mecliste ağırlığı daha
fazla olabilirdi.
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Pleb tribunus’ları haleflerinin seçilmesi ya da belli yasaların kabulünün veya reddinin
oylanması için kabileleri toplantıya çağırdığında Pleb Meclisi veya Consilium Plebis adlı
meclis toplanmaktaydı. Consul’ler veya praetor’lar quaestor, aedilis curulis gibi belli
memurlukların seçimlerini yapmak üzere kabileleri toplantıya çağırdığında Comitia Tributa
meclisi toplanırdı. Consilium Plebis ve Comitia Tributa adlı meclisleri birbirinden ayıran çok
fark yoktu. Bu farklardan bazıları şunlardır: Comitia Tributa’ya bir consul veya praetor
başkanlık ederken, consilium Plebis’e bir pleb tribunus’u başkanlık ediyordu. Consilium
Plebis’i oluşturan kabilelerin tümü pleblerden oluşmaktaydı, Comitia Tributa ise tüm
kabilelerden temsilciler bulundurmaktaydı. Bu meclislerde her kabilenin bir oy hakkı vardı.
Hangi kabilenin önce oy kullanacağı ise kurayla belirlenirdi.

3.1.4 Dinî Görevliler
Roma’nın teşkilatında dinin önemli bir rolü vardı. Bu Roma’nın kuruluşundan beri
böyleydi. Roma’da din şehirden ve kamu kurumlarından ayrılamazdı. Toplumun belli sosyal
grupları birtakım dini birliklerden meydana gelmekteydi. Roma’yı koruyan ilahi güçler
olduğuna inanılır, bazı resmi görevliler ve rahipler bu ilahi güçleri memnun etmek için çeşitli
uygulamaları yerine getirirdi.
Consuller, praetorlar, censor’lar ve diğer memurların uygulamaları gereken dini
işlemler vardı. Bu yetkililere bazı rahipler yardımcı olur, onlara tavsiyelerde bulunurdu. Bu
rahiplerden biri pontifex’tir. Başında Pontifex Maximus’un bulunduğu bu grup takvimin
belirlenmesi gibi bazı genel işleri yürütürdü. Erken dönemde sayıları üçtü ve yalnızca patricii
sınıfından kimseler pontifex olabiliyordu. MÖ 4. yüzyılın sonunda bu sayı dokuza yükseldi ve
artık plebler de bu makama seçilebilir oldu. MÖ 1. yüzyılda sayıları onbeşe yükselecek ve
ömür boyu hizmet etmeye başlayacaklardır. Yeni bir pontifex seçilmesi işlemi de pontifexler
arasında yapılacaktır.
Augur’lar da bir o kadar önemli din görevlileriydi. Tıpkı pontifex’ler gibi siyasi
hayatın merkezinde yer alırlardı. En önemli işleri auspicium adlı görevleriydi. Bir memur
göreve başlamadan önce tanrıların onayını almak zorundaydı ve buna auspicium denirdi.
Yüksek memurlar bu dini işlemi yerine getirebiliyor olsalar da, augur’lar bu işin uzmanı
olarak kabul edilirdi. Başlangıçta üç olan bu rahiplerin sayısı sırasıyla önce dokuza ve daha
sonra MÖ I. yüzyılda tıpkı pontifex’lerin sayısı gibi onbeşe yükseltilecektir.

Çıkışı

3.1.5. Roma’nın İtalya Yarımadasında Siyasi Önder Olarak Ortaya

Roma IV. yüzyılın başında giriştiği bir harekâtla beraber bölgede bir lider olarak
ortaya çıkmıştır. Bu harekât etrüsklere ait bir şehir olan Veii’nin fethidir. Romalılar MÖ 396
yılı civarında bir kuşatmanın ardından bu şehri fethetmeyi başarmışlardır. Veii Roma’nın
hemen yanında bulunan zengin ve güçlü bir kentti ve tıpkı Roma gibi etrafındaki bazı
komşularını kontrol altında tutmaktaydı. MÖ V. Yüzyılda Roma ve Veii arasında diğer bazı
şehirlerin liderliği için birtakım mücadeleler yaşanmıştı, fakat bu mücadeleler herhangi bir
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kesin sonuç sağlamamıştı. Nihayetinde Roma Veii kentini ele geçirerek kendilerine bölgede
tehdit oluşturan güçlü bir rakibi ortadan kaldırmış oldu. Bu olayın ardından Veii’nin
toprakları Roma’ya dahil olurken bazı Veii vatandaşları Roma vatandaşı oldu, çoğunluğu ise
köleleştirildi veya şehirden sürüldü. Bazı Roma vatandaşları kentin boşaltılan alanlarına
yerleştirildi.
Bu gelişmenin ardından Roma Gallialıların oluşturduğu tehditle yüzleştiler. 387 yılı
civarında Tiber vadisini yağmalayarak nehir boyunca ilerleyen Gallialılar Roma’ya kadar
uzandı ve bir Roma ordusunu yenilgiye uğratıp şehre girdi. Romalı tarihçiler bu noktada bir
Romalı komutanın adını ön plana çıkarırlar:Marcus Furius Camillus. Aynı isim Veii’ye karşı
verilen son mücadelede de kahramanlık göstermiştir. Camillus diktatör olarak seçilip Veii’yi
fetheden Roma ordusuna da komutanlık yapmıştır. Kaynaklara göre Gallialıların Roma’yı
istila edişinin ardından Camillus tekrar diktatör seçilip Gallia ordusunu yenilgiye uğratmıştır.
Gallialılarla ilgili kısaca belirtmemiz gereken bazı hususlara gelince, bu halkın Po
nehrini ve İtalya yarımadasının doğu kıyısı boyunca uzanan düzlükleri kontrol altında
tuttuklarını söyleyebiliriz. Gallialıların kökeni ise Alplerin öte tarafına, Orta Avrupa’ya
dayanmaktadır. Bu halkın Kuzey İtalya’ya doğru ilerleyişi esasen etkileri çok daha büyük bir
coğrafyada izlenecek ve Yunan dünyasında, hatta Anadolu’da dahi hissedilecek büyük çaplı
bir göçün küçük bir parçasıdır.
MÖ 343-341 arasında yapılan Birinci Samnit Savaşı ve MÖ 341 ile 338 arasında
yapılan Latin Savaşıyla birlikte Roma Campania bölgesindeki hakimiyetini diğer Latin
şehirlerine kabul ettirdi. Bu savaşlar sonunda Latin şehirleri bağımsızlıklarını kaybederek
Roma’ya tabi oldular. Vatandaşları Roma vatandaşı, toprakları da Roma toprağı oldu. Bu
şehirler iç işlerinde kısmen bağımsızlarken savaş ve barış meselelerinde Roma’ya bağlıydılar.
Bu şehirlerde yaşayanlar ihtiyaç halinde Roma ordusunda görev yapmakla yükümlüydüler.
Hatta Roma’da olmaları durumunda bu kişiler meclislerde oy dahi kullanabilmekteydi. Bu
yönetim sistemine municipium denmektedir. Bu genel sisteme uymayan yapılar da bulunur.
Örneğin Capua şehrinde yaşayanlar Roma’da bulunsalar dahi meclislerde oy kullanma
hakkına sahip değillerdi. Yani Capua şehri bir municipium’du, fakat yaşayanlarının oy hakkı
bulunmuyordu (Lat.:municipium sine suffragio)
Oldukça saldırgan ve önemli askeri kaynaklara, ayrıca savaşçı bir üne sahip Samnit
konfederasyonu Orta İtalya’nın en büyük gücüydü. Roma ve Samnit’lerin güçleri birbirine
çok yakın olduğu için İtalya’nın en büyük gücü olma mücadelesi bu iki unsur arasında
yaşandı. MÖ 326-304 yılları arasında Samnitlerle ikinci bir savaş dönemi başladı. Hemen
ardından, MÖ 298-290 yılları arasındaki Üçüncü Samnit Savaşı İtalya’nın liderinin kim
olacağını belirleyen mücadele oldu. Roma’nın MÖ 295 yılında Umbria’da Samnitler,
Umbrialılar ve Gallialıların oluşturduğu ittifak karşısında galip geldi. Roma’nın aldığı bu
başarının ardından MÖ 290 yılında Roma Sabinleri oy kullanma hakkı olmayan vatandaş
haline getirdi. MÖ 280 ve 270’lerde Etruria ve Umbria’daki pek çok şehir Roma’ya bağlı hale
geldi. Roma İtalya’nın hakim gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu.
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Üçüncü Samnit Savaşının ardından Roma İtalya’nın güneyindeki olaylara da el atmaya
başladı. Bu sırada İtalya’nın güneyinde Yunan kent devletleri bulunmaktaydı. MÖ 8. yüzyılın
ortalarından itibaren doğudaki Yunan kent devletlerinin bazı vatandaşları anayurtlarından
ayrılarak batıya göç edip İtalya başta olmak üzere bugünkü Fransa, İspanya ve Afrika
kıyılarında apoikia adıyla anılan yeni şehir devletleri kurdu. Bunlardan Taras veya
Latincesiyle Tarentum Roma’nın bölgede genişlemesinden rahatsızlık duyarak Adriyatik’in
karşı kıyısında güçlü bir yerel krallığın başında bulunan Pyrrhos’la temasa geçerek yardımını
istedi. Bu davet üzerine Pyrrhos bir orduyla batıya geldi ve bu ittifak bir süreliğine başarılı
oldu. MÖ 280 yılında içinde Tarentumluların da bulunduğu bir orduyla Pyrrhos Herakleia’da
bir Roma ordusunu mağlup etti. Fakat o kadar fazla kayıp verdi ki, kendisinin “eğer Roma’ya
karşı bir kez daha böyle bir zafer kazanırsak tüm ülkem yok olacak” dediği rivayet edilir. Bu
olayın ardından savaş büyüdü ve Samnitler başta olmak üzere Roma’nın bazı müttefikleri
taraf değiştirerek Pyrrhos’a destek vermeye başladılar. Pyrrhos emrindeki orduyla Roma’nın
140 km kadar yakınına gelse de, Romalılarla çarpışmadan Tarentum’a geri çekildi ve
Roma’ya ağır barış koşulları önerdi. MÖ 279 yılında Pyrrhos bir kez daha Romalılara karşı
bir zafer kazandı, fakat çok fazla kayıp verdi ve bir süre sonra Kartacalılara karşı savaşan
Sicilya kentinden gelen yardım teklifine olumlu yanıt vererek onların yanında savaşmaya
gitti. MÖ 275 yılında İtalya’ya geri dönerek müttefikleriyle birlikte Roma’nın karşısına bir
kez daha çıktı. MÖ 275 yılında Beneventum’da yapılan savaşta bu sefer Roma galip geldi ve
Pyrrhos bu mağlubiyetin ardından geri döndü.
Pyrrhos’un yenilgisi birçok müttefiğini zor durumda bıraktı. Bunların büyük bir
bölümü bağımsızlıklarını kaybederek Roma egemenliğine girerken Roma intikamını acı bir
şekilde aldı. MÖ 272 yılında Tarentum Roma müttefiki oldu. MÖ 260’lara kadar Samnitlerle
savaşlar sürerken Roma yaklaşık 150 kadar bağımsız kenti müttefik statüsüne indirgemişti.
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Uygulamalar
•

Cumhuriyet döneminin en önemli memuriyetlerinin görev ve sorumluluk

alanlarının öğrenilmesi için kütüphane çalışması
•

Cumhuriyet Döneminin meclislerinin görev ve sorumluluklarının öğrenilmesi

için kütüphane çalışması
•

Cumhuriyet döneminin dini görevlilerinin adlarının ve görev alanlarının

öğrenilmesi için kütüphane çalışması
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Uygulama Soruları
1. Roma Cumhuriyet Dönemi memuriyetlerinden en üst düzeyde olan hangisidir ve
sorumululuk alanı nedir ?
2.

Roma Cumhuriyet Dönemi memuriyetlerinden Aedil’in görev ve sorumluluk alanı

nedir ?
3. Roma Cumhuriyet Dönemi meclislerinden comitia curiata’nın görev alanı nedir
ve bu mecliste kimler görev yapmaktaydı ?
4.

Roma Cumhuriyet döneminde pleb tribunları kimlerden seçilir ?

5.

Roma Cumriyet Döneminde dini görevlerin adları nelerdir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Roma’nın cumhuriyet rejimi sırasında oluşturulan kurumların yapısına
genel olarak hakim olduk ve ardından Roma’nın İtalya’nın hakim oluşu sırasında gerek İtalya
içindeki diğer önemli güçlerle gerekse İtalya dışından birtakım kuvvetlerle mücadelelerini ana
hatlarıyla görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1)

Roma kim tarafından ne zaman istila edildi ?

a)

M. Ö. 394 yılında Germen’ler tarafından

b)

M.Ö. 390 yılında Markoman’lar tarafından

c)

M.Ö. 387 yılında Gallia’lılar tarafından

d)

M.Ö. 385 yılında Kelt’ler tarafından

e)

M.Ö. 380 yılında Bretan’lar tarafından

2)
MÖ 275 yılında Beneventum'da yapılan savaşta Roma'nın rakibi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Makedonya kralı V. Philippos

b)

Pergamon Kralı I. Eumenes

c)

Epeiros kralı Pyrrhos

d)

Gallia’lıların önderi Vercingetorix

e)

Kartaca kralı Hannibal

3)
387 yılı civarında Tiber vadisini yağmalayarak nehir boyunca ilerleyen ve
Roma'ya kadar uzanan Gallia’lıları yenilgiye uğrattığı Romalı tarihçilerce söylenen ünlü
komutan aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Lucius Aemilius Paullus

b)

Marcus Furius Camillus

c)

Gaius Iulius Caesar

d)

Scipio Africanus

e)

Tarquinius Superbus

4)
Aşağıdakilerden hangisi MÖ V. yüzyılda Roma'nın diğer Latin şehirlerinin
egemenliği için rekabet ettiği şehirdir?
a)

Neapolis

b)

Veii

c)

Metapontum
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d)

Velia

e)

Agrigentum

5)

Censor'lar hangi yüksek memurluğu yapmış vatandaşlar arasından seçilirdi?

a)

consul

b)

praetor

c)

quaestor

d)

Tribuni militum

e)

Tres viri epulonum

6)

Roma Cumhuriyet Döneminde en yetkili yönetim kurumu hangisidir ?

a)

Comitia centuriata

b)

Comitia tributa

c)

Senatus

d)

Tribunus plebis

e)

Curulis aedilis

7)
Roma Cumhuriyet Döneminde dini görevlilerden hangisi memurlar göreve
başlayınca tanrıların görüşüne başvurmaktadır?
a.

Pontifex

b.

Augur

c.

Sacerdos

d.

Auspicius

e.

Cornicularius

8)
8) M.Ö. 4. yy. ikinci yarısı başlarında Roma’nın egemenlik alanını İtalya
yarımadasındaki diğer bölgelere doğru genişletmesi sırasında denetimi altına aldığı şehirler
için uyguladığı iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Roma’ya bağımlı olma ve Roma’da oy
verme hakkına sahip olma şeklindeki yerel yönetim biçimine verilen isim nedir ?
a.

municipium

b.

colonia

c.

vicus
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d.

latifundia

e.

urbs

9)

M.Ö. 4. yy. ikinci yarısında İtalya’daki en güçlü siyasi birliğin adı nedir ?

a.

Etrüsk Birliği

b.

Latin Birliği

c.

Volterra Birliği

d.

Samnit Birliği

e.

Sabin Birliği

10) M.Ö. 3. yy. başında Roma’nın Güneyİtalya’daki şehir devletlerine uyguladığı
baskıya dayanamayarak savaşa başlayan şehir hangisidir ?
a.

Tarentum

b.

Kyme

c.

Syrakusai

d.

Sybaris

e.

Lilibaeum

Cevaplar:
1)c, 2)c, 3)b, 4)b, 5)a, 6) c, 7) b, 8) a, 9) d, 10) a
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4.ROMA DEVLETİ’NİN AKDENİZ’E HÂKİM OLUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1 Kartaca Savaşları
4.2. Birinci Kartaca Savaşı
4.3. İkinci Kartaca Savaşı
4.4 Batı Cephesindeki Gelişmeler
4.5 Doğu Cephesindeki Gelişmeler
4.6 MÖ II. Yüzyılda Kuzey Afrika’nın Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kartaca Savaşları'nın sebep ve sonuçları nelerdir?
2) Roma'nın doğu ve batıdaki gelişimi ne şekilde ilerlemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Roma Cumhuriyet
Döneminde Egemenliğin
İtalya yarımadasından
Akdeniz’in diğer
bölgelerine doğru
genişlemesi
Roma Cumhuriyet
Döneminde devlet
yapısını çoğulcu yönetim
sistemine dönüştürme
çabaları
Roma Cumhuriyet
Döneminde Akdeniz
kıyısındaki devletlerden
başlayarak tüm Akdenizi
bir Roma denizi haline
dönüştürecek denizaşırı
yayılma siyaseti

Kazanım

Roma’nın Akdeniz
Havzasına yayılışının sebep
ve sonuçlarının kavranması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.

Cumhuriyet rejiminin
geleneksel yapısının
geçirdiği değişiklikler
hakkında fikir edinilmesi.

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.

Roma’nın Akdeniz
havzasına egemen oluşu
sırasında karşılaştığı diğer
güçlerin ve bunlarla verdiği
mücadelelerin anlaşılması.

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Carthago

•

Scipio Africanus

•

Cato Maior

•

Hannibal

•

Provincia

•

Quintus Fabius Maximus

•

Hispania Ulterior

•

Hispania Citerior

•

Tarrago

•

V. Philippos

•

I., II. ve III. Makedonya Savaşları
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Giriş
Roma’nın İtalya hakimiyeti için MÖ 3. yüzyılın başlarına kadar verdiği mücadele ve
sonrasında Epeiros kralı Pyrrhos’la giriştiği savaşların ardından Akdeniz’de hakim unsur
olarak kendini kabul ettirmesi yaklaşık 150 yıllık bir zamanda olmuştur. Bu dönemde
Roma’nın elitleri aynı zamanda Akdeniz’in de en varlıklı kimseleri haline gelmiştir.
İtalya’nın dışına taşan uzun ve yorucu savaşlar, savaşların sonunda elde edilen toprakların
yönetimi sorunu devletin yönetiminde büyük değişiklikler meydana getirmiş ve cumhuriyetin
köklü gelenekleri ortaya çıkan bu yeni durum nedeniyle değişime uğramıştır. İşte bu
dersimizde söz konusu dönemdeki siyasi olaylara kısaca bir göz atıp Roma’nın sosyal ve idari
hayatındaki değişikliklere değineceğiz.

59

4. ROMA DEVLETİ’NİN AKDENİZ’E HÂKİM OLUŞU
Roma’nın İtalya yarımadasında hâkim unsur oluşu MÖ 4. ve 3. yüzyılın başında
verdiği mücadelelerle gerçekleşmiştir. Bu dönemin ardından gelen yaklaşık 150 yıllık sürede
ise Roma artık Akdeniz’de bir süper güç haline gelecektir. Bu süreçte en çok göze çarpan
siyasi mücadelelerden biri Roma’nın Kartaca devletiyle Batı Akdeniz’in hâkimiyeti için
verdiği savaşlardır. Roma bu mücadelede üstün geldikten sonra gözünü yavaş yavaş doğunun
zengin dünyasına çevirecek ve Büyük İskender’in ölümünün ardından Doğu Akdeniz’de
oluşan irili ufaklı siyasi güçlerle mücadeleye girişecek ve bunlardan başarıyla ayrılacak, İtalya
yarımadasına hâkim oluşunun ardından kısa sürede egemenliğini tüm Akdeniz’e yayacaktır.

4.1. Kartaca Savaşları
Kartaca Savaşları -aynı zamanda Latince punicus, yani Fenikeli anlamına gelen sıfatın
batı dillerine yansıyan haliyle Pön Savaşları olarak da bilinir- MÖ 3. yüzyıl Roma tarihinin en
önemli olaylarıdır. Kartaca Kuzey Afrika’nın en önemli Fenike kolonisiydi. Zamanla Kuzey
Afrika’daki diğer şehirleri kontrol altına alarak burada hâkim güç olarak ön plana çıktı. MÖ 4.
yüzyılın sonuna gelindiğinde Kartaca yaklaşık olarak İtalya’nın Campania ve Latium
bölgelerine denk gelen bir bölgeyi elinde tutuyordu. Bunun dışında bazı yerel halkları ve
kabileleri de kontrol altında tutmaktalardı ki, bunlardan en önemlisi bugünkü Cezayir
topraklarında ikamet eden Numidia’lılardı. Kartaca aynı zamanda gücünü denizlerde de
hissettiriyordu. Sicilia’nın batısında, Sardinia’da ve batıdaki bazı diğer adalarda bulunan
Fenike yerleşmeleri MÖ 7. yüzyılın sonundan itibaren şu veya bu şekilde teker teker
Kartaca’nın kontrolüne girmişti. Zamanla bu bölgelerde önemli maden yataklarını bizzat
kontrol etmek için kendileri koloniler kurmuş, İtalya’nın güneyindeki Grek şehir devletleriyle
mücadeleye girmişlerdir.

4.2. Birinci Kartaca Savaşı
MÖ 264 yılında Roma, Kartaca ve Sicilia’daki bir Grek şehir devleti olan Syrakousai
arasında İtalya ve Sicilia arasındaki darboğaza hâkim olan ve bu nedenle Sicilia’nın stratejik
mevkii durumundaki Messana (bugünkü Messina şehri)’ya hâkim olma mücadelesi nedeniyle
savaş çıktı. Bu savaşta Syrakousai da Roma’nın müttefiki oldu. MÖ 262’de Romalılar bir
orduyla Batı Sicilia’ya harekât düzenleyerek burada Kartacalıların kuvvetlerini
konuşlandırdığı Grek şehir devleti Akragas’ı (Lat. Agrigentum) kuşatıp ele geçirdiler ve
ardından yağmaladılar. Bu olayın ardından iki taraf da bir süre çok önemli bir başarı
kazanamadı. Kartaca belki Akdeniz’in en büyük donanmasını elinde bulunduruyordu ama
orduları paralı askerlerden oluşmaktaydı ve bu da finansal bir sorun oluşturuyordu. Öte
yandan Roma’nın göreceli olarak büyük bir ordusu vardı, fakat donanması yetersizdi. Roma
komutanları ordularını Sicilia’ya sevk edebiliyor, fakat donanma desteği alan Kartaca
birliklerini Sicilia’dan tamamen kovamıyorlardı. Zaman içinde Roma donanmasını büyüttü ve
üstünlüğü ele geçirmeye başladı. MÖ 256 yılında Romalı komutan Marcus Atilius Regulus
Kuzey Afrika’ya harekât düzenleyerek bir süre başarılar kazandıysa da MÖ 255 yılında
yenilerek ele geçirildi. Bu başarısız seferin ardından savaş 15 yıl daha devam etti.
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Roma Sicilia’da yavaş yavaş üstünlüğü ele geçirerek MÖ 241 yılında savaşı bitirme
noktasına geldi. Bu tarihte iki taraf arasında yapılan barış anlaşmasıyla Kartacalılar
Sicilia’daki birliklerini geri çekerek adayı boşaltmayı ve Roma’ya ağır bir savaş tazminatı
ödemeyi kabul ettiler. Fakat düşmanlık burada son bulmadı; Kartaca uzun yıllar kendisi için
mücadele veren paralı askerlere olan borcunu ödeyemeyince ordu Kuzey Afrika’da bir isyan
çıkardı. Bu isyan kısa sürede Kartaca’nın müttefiklerine de sıçradı. Roma da bu fırsattan
istifade edip daha önce yapılan antlaşmaları hiçe sayarak Kartaca’yı stratejik önemi haiz
Sardinia adasını boşaltmaya zorladı. İsyanlarla mücadele etmek zorunda olan Kartacalılar da
buna mecbur oldular.
Bu savaşla birlikte Roma İtalya dışındaki konumunu da güçlendirmiş ve aynı zamanda
İtalya dışında ilk topraklarını da kazanmıştır. MÖ 227 yılında alınan kararların ardından
Roma Sicilia, Sardinia ve Corsica’da daimi bir ordu ve komutan bulundurmaya başladı. Bu
tarihten itibaren yıllık olarak seçilen praetor sayısı ikiden dörde yükseltilerek bunlardan biri
Sicilia’ya, bir diğeri de Sardinia ve Corsica’ya vali olarak atandılar. Sicilia adası MÖ 241
yılında provincia, yani eyalet olarak düzenlemişti. Bu kararlarla birlikte Sicilia ve MÖ 238
yılında eyalet ilan edilen diğer topraklar Sardinia ve Corsica’nın yönetimi kalıcı ordularla
desteklenmeye başladı.

4.3. İkinci Kartaca Savaşı
İkinci Kartaca Savaşı İspanya (Lat. Hispania) topraklarında meydana gelen olaylar
nedeniyle patlak vermiştir. Kartaca’nın Sicilia’da görev yapan generallerinden Hamilcar
Barca 237 yılında İspanya’ya giderek burada öldüğü tarih olan 229 yılına kadar askeri
operasyonlar yapmış, bölgedeki Kartaca nüfuzunu güçlendirmiştir. Ölümünün ardından önce
damadı Hasdrubal, ardından da 221 yılında oğlu Hannibal Barca yerine geçerek bu
operasyonları yürütmüştür. Kartaca’nın yeniden güçlenmesi de yeni bir Roma-Kartaca
mücadelesini getirmiştir.
MÖ 225 yılında kuzeyde yaşayan Gallialıların Orta İtalya’yı istila etmesi Romalıların
dikkatini bu bölgeye vermesini gerektirdi. Romalılar yapılan savaşlar sonucunda Po vadisini
yeniden fethetmiş, buralarda kurdukları kolonilerle güçlerini pekiştirmişlerdi, fakat yine de
vadinin kontrolünü tamamen ele geçirememişlerdi. Roma Gallialılarla mücadele ederken
diğer taraftan da Kartacalılarla uğraşmak istemediğinden onlarla bir antlaşma yapma yoluna
gittiler. Fakat Kartacalılar beklenmedik bir şekilde, MÖ 218 yılında Hannibal önderliğinde
Roma’nın himayesi altında bulunan Saguntum kentini kuşatarak ele geçirdi ve bunun üzerine
İkinci Kartaca Savaşı başlamış oldu.
Hannibal bununla da kalmayarak ordusuyla birlikte Alpleri aştı, İtalya’ya yürüdü ve
Aralık 218’de karşısına çıkan bir Roma ordusunu yok etti. Bir sonraki yıl, yani 217’de
Hannibal Trasimene gölü yakınlarındaki bir düzlükte büyük bir Roma ordusunu ağır bir
yenilgiye uğrattı. Roma bu kritik tarihte dictator makamına yetkili atayarak tüm egemenliği
bir kişide toplamayı seçti; dictator olarak görev yapacak isim daha önce iki kez consul’lük
yapmış olan Quintus Fabius Maximus’tu. Maximus Hannibal’in ordusuyla doğrudan
karşılaşmak yerine avantajı tamamen elinde bulundurana kadar onu vurkaç taktiğiyle
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yıpratmayı denedi. Fakat stratejisi Roma’da destek görmedi ve 216 yılında göreve gelen iki
yeni consul bu stratejiyi terk ederek büyük bir ordu toplayıp Hannibal’in yakıp yıktığı
Apulia’ya doğru yola çıktı. Hannibal de ordusunun rahatlıkla manevra yapabileceği Cannae
düzlüklerine çekildi. Roma MÖ 216 yılında Cannae’da öyle büyük bir yenilgi almıştır ki,
sonraki dönemlerde yaşayan Romalılar için bu bozgun Romalı tarihçilerin kitaplarında daima
ibret alınması gereken bir örnek olarak gösterilir. Müttefiklerle beraber yaklaşık 80 bin kişilik
Roma kuvveti Hannibal’in 50 bin olduğu söylenen ordusu karşısında ağır kayıplar vermiştir;
Roma ordusu en az 50 bin kayıp verirken consul’lerden biri hayatını kaybetmiş, ordunun sağ
kalan kısmı ise pek az bir kısmı hariç olmak üzere esir edilmişti. Bu savaşın ardından
Roma’nın müttefikleri de taraf değiştirmeye başladı; Sabinum, Etruria ve Umbria’daki
müttefik şehirler çoğunlukla Roma’yı desteklemeye devam ederken Samnit’ler, Lucania’lılar
ve Bruttii kavmi Hannibal’in hizmetine girmiş, kimi ordusunda görev alırken kimi de ordunun
levazım ihtiyacını karşılamıştır. Campania’daki Capua ve Sicilia’daki Syrakousai da
Hannibal’in tarafına geçenlerdendir. MÖ 212’de Taras (Lat. Tarentum) da Hannibal’in eline
geçmiştir.
Bu tarihten sonra Roma tekrar Maximus’un stratejisine dönerek Hannibal’in ordusuyla
doğrudan karşılaşma yoluna gitmemiş, böylelikle yavaş yavaş avantajı eline geçirmeye
başlamıştır. Roma donanma bakımından artık Kartaca’dan daha üstündü ve bu sebeple
Kartacalılar Hannibal’in ordusuna destek yollayamıyordu. Karadan yardım gönderme
girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Roma kaybettiği kentleri bir bir yeniden ele
geçirmeye başladı ve Hannibal İtalya’nın en güneyine, Bruttium’a çekilmeye mecbur kaldı,
fakat beklediği yardım gelmeyince burada tutunması bile zora girdi.
İtalya’daki savaşlar bir taraftan devam ederken İspanya da Roma için bir ikinci cephe
halini almıştı. Bu bölgede Scipio (Gnaeus ve Publius Scipio) kardeşler birtakım başarılı
sonuçlar elde etmiş olsa da Kartacalılar 211 yılında Romalıları yenilgiye uğratmayı başardı ve
üstelik savaşta iki kardeş de hayatını kaybetti. Bu noktada Roma geleneklerin dışına çıkarak
buraya Publius’un oğlu ve Gnaeus’un yeğeni olan Publius Cornelius Scipio’yu komutan
olarak atadı. Böylelikle ilk kez ne consul’lük ne de praetor’luk yapmamış biri bu göreve
getirilmişti.
Scipio 209’da Kartacalıların İspanya’daki en önemli şehirlerinden Carthago Nova’yı
ele geçirmesinin ardından sonraki yıl Saguntum’un güneyine doğru ilerlemeye devam etti.
Burada Hannibal’in kardeşi Hasdrubal’e karşı başarılar kazandı. Hasdrubal kalan birlikleriyle
Alpler üzerinden İtalya’ya girip Hannibal’in ordularıyla gücünü birleştirmek istedi, fakat daha
önce de bahsedildiği üzere bu girişim Roma kuvvetleri tarafından durdurulmuş, Hasdrubal’in
ordusu 207 yılında İtalya’nın Adriyatik kıyılarındaki Metaurus nehri civarında imha
edilmiştir. Böylece 206 yılına gelindiğinde Romalılar İspanya’daki tüm Kartaca nüfuzunu
kırmıştır.
Scipio 205 yılında consul seçilerek bu sefer gözünü Afrika’ya dikti. Öncelikle Güney
İtalya’da bulunan Hannibal’in ortadan kaldırılması gerektiğini savunan bazı muhalif seslere
kulak asmayarak ordusuyla Afrika’ya yöneldi ve Numidialıların da yardımıyla Kartacalıları
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mağlup etti. Bu durumun ardından Hannibal ülkesine geri çağrıldı ve Hannibal ordusunu
bırakıp Afrika’ya geri döndü. İki taraf arasında 202’de Zama’da yapılan savaşta zafer
Scipio’nun ve Romalıların oldu. Bu zaferin ardından Kartaca’nın hareket kabiliyeti elinden
alınarak Kuzey Afrika’daki topraklarına hapsedildi. Ayrıca yine ağır bir savaş tazminatı
ödemeye mahkûm oldu. Scipio ise Afrika fatihi anlamına gelen Africanus ismini aldı ve
Scipio Africanus adıyla bilinmeye başladı.
Bu savaşlarla birlikte artık eski Roma gelenekleri de yavaş yavaş değişiyor,
cumhuriyet yönetimi artık bir imparatorluğa dönüşmeye başlıyordu. Geleneksel Roma ordusu
her yıl genellikle yazın toplanıp kışın tarlalarıyla uğraşan çiftçilerden oluşuyordu ve askeri
faaliyet istisnalar haricinde ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sürdürülüyordu. Fakat MÖ 3.
yüzyılda meydana gelen uzun süreli savaşlar geleneksel ordu düzeninin Roma’nın
ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelmesine neden oldu. Artık orduları birkaç yıl veya daha fazla
dağıtmadan tutmak gerekiyordu. Üstelik İkinci Kartaca Savaşı’ndan sonra Roma Akdeniz’in
büyük bir kısmına hâkim bir unsur olduğu için genellikle Roma’dan uzaktaki noktalarda
Roma ordularının konuşlandırılması da bir başka ihtiyaçtı.
Toprak genişlemeleriyle birlikte ortaya çıkan komutan ihtiyacı ise komutan olarak
görev alan yüksek memurların sayılarının artırılmasıyla aşıldı. Özellikle İkinci Kartaca
savaşından sonra bir yıl göreve 4, sonraki yılsa göreve 6 praetor getirilebiliyordu. Her yıl
göreve seçilen iki consul’le birlikte bu memurlar ordudaki komutan sıkıntısına biraz olsun
rahatlama getirmiştir. Ayrıca komutanların bir yıldan uzun süreli olarak görev yapabilmeleri
için bazı değişiklikler de yapılmıştır. Bir consul veya praetor bir yıllık bir süre için ordunun
başında bulunuyor, ordunun harekâtı bir yıldan fazla süreceği zaman bu bir sorun oluyordu.
Yeni bir uygulamayla consul veya praetor olarak ordunun başında bulunan yetkililerin görev
süresi bir yıl veya daha fazla uzatılabilmeye başlandı. Böylelikle gerekli görüldüğü hallerde
ordu komutanı praetor’luk veya consul’lük süresi dolduğu zaman propraetor veya proconsul
sıfatıyla, yani praetor yerine veya consul yerine yetkili görevli olarak ordusunu yönetmeye
devam ediyordu. Bu uygulamanın Latince ismi prorogatio olarak bilinmektedir.

4.4. Batı Cephesindeki Gelişmeler
İkinci Kartaca Savaşı’yla birlikte Roma batısındaki İspanya’da Kartaca’nın
hâkimiyetini kırdı ve bu coğrafyada da egemenliğini kabul ettirdi. MÖ 197 yılından itibaren
buraya her yıl iki praetor atanarak İspanya Hispania Citerior (Bu taraftaki İspanya) ve
Hispania Ulterior (Öteki Taraftaki İspanya) adlı iki provincia’ya bölünerek idare edildi.
Hispania Citerior’un merkezi Tarraco’ydu (bugünkü Tarragona) ve Iberus nehri vadisi
boyunca uzanıyordu. Hispania Ulterior ise kabaca Baetis nehri boyunca uzanan alandan
oluşuyordu. Romalı komutanlar buradaki yerli halkla baş etmekte güçlük çekiyor ve
hâkimiyetlerini sözü edilen bölgelerin dışına genişletemiyorlardı. Özellikle MÖ 150
yıllarından itibaren bu bölgede çetin mücadeleler verilmiş, yerli halk Romalı komutanlar
tarafından adeta soykırıma uğratılmıştır. Bu mücadeleler Lusitanialılar ve İberia kökenli
Gallialılar üzerine odaklanmıştı. Lusitanialılar Baetis vadisinin kuzey batısında ve Tagus ve
Anas nehirlerinin suladığı yaylanın güneybatısındaki bölgede ikamet etmekteydi. MÖ 150’de
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Sulpicius Galba Hispania Ulterior’dan bu bölgeye akınlar düzenleyerek binlerce Lusitanialıyı
katledip pekçoğunu da köleleştirdi.
Yaklaşık olarak aynı tarihlerde Roma Iberia kökenli Gallialılarla da mücadeleye
girişmiştir. Bu halkın merkezi Numantia’ydı. Yaklaşık olarak 150’li yıllardan 130’lara kadar
çeşitli komutanlar bu halkın üzerine seferler düzenleseler de kayda değer bir başarı
sağlayamadı. Numantialılar’ın direnişini kırıp buradaki savaşları sona erdirecek olan isim
Publius Cornelius Scipio Aemilianus’tur. Aynı komutan Üçüncü Kartaca Savaşı’nda
başarılarıyla adından söz ettirecek kimsedir. Scipio Aemilianus MÖ 133 yılında 8 aylık bir
kuşatmadan sonra Numantialıları dize getirmiş ve şehri almıştır.
Roma için İspanya zaman içinde özellikle mali açıdan oldukça önemli bir yer
olmuştur. Buradaki maden yatakları Romalılar tarafından işletilerek buradan büyük kârlar
elde edilmiştir. Özellikle Carthago Nova’nın arkasında, Baetis nehrinin kenarındaki gümüş
yataklarının çok zengin olduğu ve sadece bu bölgeden yılda yaklaşık 5 ton maden çıkarıldığı
bilinmektedir.

4.5. Doğu Cephesindeki Gelişmeler
İkinci Kartaca Savaşı’nın ardından Roma yavaş yavaş Doğu Akdeniz’de de boy
göstermeye başlayarak özellikle Balkanlarda ve Anadolu’daki siyasi olaylara müdahil oldu.
Bu bölgede Makedon kralı III. Aleksandros’un M.Ö. 323 yılında ölümünden sonra ortaya
çıkan çok çeşitli krallıkların yanında, varlıklarını uzun zamandır sürdüren kent devletleri ve
bunların oluşturduğu birtakım birlikler mevcut olup bunlar kendi aralarında sürekli
müttefiklik ve düşmanlık ilişkilerine giriyorlardı. Bu bölgedeki en etkin güçler
Antigonos’ların Makedon krallığı, Seleukos’ların Suriye merkezli krallıkları ve
Ptolemaios’ların Mısır merkezli krallığıydı. Makedon krallığı Balkan yarımadasının
güneydoğusunda ve Ege denizindeki Grek kent devletleriyle Balkanlardaki komşu krallıklar
üzerinde egemenlik kurma çabası içerisindeydi. Seleukos Devleti MÖ 3. yüzyılın başında
Hindistan’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyaya hâkim olmakla birlikte zamanla bu
toprakların çoğu artık elinden çıkmıştı; Suriye merkezli olarak bu bölgede ve çevresinde
nüfuzunu sürdürüyor, Anadolu’daki hâkimiyetini kısmen de olsa koruyordu. Ptolemaios
devleti ise güç merkezi Mısır olmakla birlikte Ege’de bazı adalarda ve Anadolu’nun güney
kıyılarında birtakım üsler bulundurmaktaydı ve Filistin’in kontrolü için Seleukos’larla
devamlı mücadele halindeydi. Bölgede bulunan Yunan kent devletleri ise kendi çıkarlarını
korumak için bu üç devlet arasında gidip geliyor, bazen bir krallıkla müttefikken, kısa bir süre
sonra aynı krallıkla düşman statüsünde olabiliyordu. Bu coğrafyada Roma devletinden o
dönemde çok daha güçlü yapılar mevcuttu. Bu bakımdan Roma bu coğrafyada
İspanya’dakinden çok daha farklı bir strateji izleyecek ve diplomasi yürütmek durumunda
olacaktır.
Roma devletinin doğu topraklarındaki ilk önemli savaşı Makedonya krallığıyla
gerçekleşmiş ve MÖ 215-205 yılları arasına denk düşen dönemde meydana gelen bu savaşa
Birinci Makedonya Savaşı adı verilmiştir. Savaşın sebebi esasen İkinci Kartaca Savaşı’ydı.
Roma’nın Adriyatik’teki faaliyetinden rahatsız olan Makedon kralı Philippos V, Roma’nın
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savaş halinde bulunduğu Kartaca ve onun komutanlarından Hannibal’le temasa geçerek bir
ittifak kurmuştu. Bu ikilinin dostluğunu öğrenmesiyle birlike Roma Makedonya’ya da savaş
ilan etti. Roma zamanla bölgedeki kent devletleri ve bunların oluşturdukları bazı birliklerle
ittifak kurdu. Bunlardan en önemlisi Batı Yunanistan’daki bazı kent devletlerinin oluşturduğu
Aitolia Birliği ve Batı Anadolu’nun bir kısmını elinde bulunduran ve uzun süredir
Makedonya’yla hasmane ilişkileri bulunan Pergamon krallığıydı. Fakat bu güçler bu zaman
zarfında çok önemli mücadelelere girmedi, zaten Roma bu süreçte daha çok Kartaca
tehdidiyle ilgilenmek zorunda kaldı. 10 yıl kadar süren savaş hali çok büyük bir netice
alınmaksızın bir barış antlaşması imzalandı ve Phoinike Barışı olarak adlandırılan bu
antlaşmayla birlikte Birinci Makedonya Savaşı da son buldu. Romalılar ve Makedon kralı
Philippos arasında yapılan bu antlaşmaya göre taraflar ellerinde bulundurdukları topraklarda
egemenliklerini sürdüreceklerdi.
İkinci Makedonya Savaşı ise Roma’nın doğuya doğru genişleme sürecinde daha
önemli bir niteliği haizdir. MÖ 200-196 yılları arasında süren savaş İkinci Kartaca Savaşı’nın
Roma lehine sonuçlanmasından hemen sonra patlak vermiştir. Roma’nın müttefiki
Pergamon’un kralı Attalos I Yunan kent devletleriyle ağız birliği yaparak Roma’yı
Yunanistan’a bir harekât düzenlemesi için göreve çağırdı. Makedonya’nın daha önce
Hannibal’le ittifak yapmasından zaten rahatsız olan Romalılar bu isteği geri çevirmeyerek
Makedonya’yla yeni bir mücadeleye girdi. Roma Makedonya’ya karşı verdiği mücadelede
kesin zaferi MÖ 197 yılında Kynoskephalai mevkiinde aldı. Burada ordunun başında bulunan
MÖ 198 yılı consul’ü ve ardından birkaç dönemdir proconsul olan Titus Quinctius
Flamininus, Philippos’un ordusunu mağlup etti. Savaşın bir yıl ardından yapılan barış
antlaşmasına göre Makedonya Yunan kent devletlerindeki garnizonlarını geri çekmeyi kabul
ediyor, donanmasının büyük bir kısmını lağvediyor ve Roma’ya yüklü bir savaş tazminatı
ödemek mecburiyetinde kalıyordu. Bu savaşın ardından Roma Balkan coğrafyasında da lider
konumuna yükselmiş ve bölgedeki en önemli güç haline gelmiştir.
İkinci Makedonya Savaşı’nın ardından kısa bir süre sonra Roma bölgede yine önemli
bir askeri harekâta imza attı. Dönemin Seleukos kralı III. Antiokhos MÖ 223 yılında tahta
geçtikten sonra krallığı eski gücüne kavuşturmak için peşpeşe başarılı girişimlerde bulunmuş
ve Anadolu’da daha önce krallığın elinde bulundurduğu topraklarda, yani Batı Anadolu’nun
büyük bir kısmında yeniden hâkim olmuştu. Anadolu’daki hâkimiyetini güçlendirmesinin
ardından kuvvetlerini Balkan yarımadasının güneydoğusuna yöneltti ve Roma’nın uyarılarına
rağmen burada askeri operasyonlar yürütmekten geri durmadı. Bunun üzerine Roma bölgeye
ordular yollayarak Antiokhos’a karşı koydu ve MÖ 191 yılında Antiokhos Thermopylai’da
aldığı yenilginin ardından Anadolu’ya geri çekilmek zorunda kaldı. Roma bununla da
yetinmeyerek Antiokhos’u Anadolu’ya kadar takip etti ve Pergamon ve diğer önemli
müttefiki Rhodos kuvvetleriyle güçlerini birleştirerek MÖ 190 yılında Magnesia (bugünkü
Manisa) civarında Antiokhos’un ordusunu mağlup etti. Tarihe Magnesia Savaşı olarak geçen
bu mücadelenin ardından 188 yılında imzalanan Apameia(Dinar) barışıyla Antiokhos Batı
Anadolu ve Ege adalarından Torosların doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Aynı zamanda
donanmasının büyük bir kısmını Roma’ya devretti ve ağır bir savaş tazminatı ödemekle
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yükümlü tutuldu. Batı Anadolu’da sahip olduğu topraklar Roma’nın yerel müttefikleri olan
Pergamon ve Rhodos Ada devleti arasında paylaştırıldı.
Roma artık bölgenin süper gücü olarak hareket etmeye başlamış ve bu coğrafyada
stabilizasyonu sağlamak için operasyon yürütmekten çekinmez hale gelmişti. Bu
mücadelelerin ardından Anadolu’da özellikle müttefiki Pergamon’un başını ağrıtan Galatlar
(Anadolu’ya batıdan göç eden Keltler, Gallialılar) üzerine başarılı seferler düzenleyerek
Anadolu’ya Balkanlar üzerinden giren bu başıboş kavmin bölgede terör estirmesinin önünü
kesti.
Bu mücadelelerin ardından Roma bölgeye askeri yetkili atamadı. Fakat Balkanlarda
Makedon devletinin kral Perseus’la birlikte yeniden güç kazanmaya başlaması Roma’yı tekrar
harekete geçirdi. MÖ 171-168 tarihleri arasında meydana gelen Üçüncü Makedonya
Savaşı’yla birlikte Makedonya monarşisi de tarihe karışacaktır. 3 yıl süren mücadelenin
ardından MÖ 168 yılında Perseus’un kuvvetleriyle Pydna’da karşı karşıya gelen consul
Lucius Aemilius Paullus Roma’ya nihai zaferi vermiştir. Bu zaferin ardından Makedonya 4
farklı bölgeye ayrılarak buralarda ayrı ayrı cumhuriyet yönetimleri oluşturuldu. Kralın şahsına
ait topraklar ve madenler ise Roma malı ilan edildi.
MÖ 150’lere kadar durum çok fazla değişmeden devam etmiş, bu tarihlerde bölgede
Makedon krallarının soyundan geldiğini iddia eden Andriskos adlı kişinin Roma hâkimiyetine
karşı ayaklanması sonucu iki yıl süren mücadelenin ardından Romalı komutan Quinctus
Caecilius Metellus Andriskos’la karşılaşarak onu mağlup etmiş ve bölgede Roma
hâkimiyetini yeniden tesis etmiştir. Bu tarihten itibaren Roma Makedonia’yı doğrudan idare
etme yoluna giderek burada bir Roma eyaleti oluşturmuştur (MÖ 146: Provincia Macedonia).

4.6. MÖ II. Yüzyılda Kuzey Afrika’nın Durumu
Roma doğuda hâkimiyetini genişletmesinin ardından gözünü tekrar Afrika’ya dikti ve
MÖ 149-146 yılları arasında Kartaca’yla üçüncü bir savaşa girişti. Üçüncü Kartaca Savaşı’nın
patlak vermesinin sebebi olarak Kartacalılar ile Numidia kralı Masinissa arasında yaşanan
gerginlikler gösterilmektedir. Roma bölgede Kartaca’ya karşı Numidia kralını destekliyor,
Masinissa da Kartacalılardan sürekli olağanüstü taleplerde bulunuyordu. Sonunda Kartaca
Masinissa’nın taleplerine silahlı direnişle karşılık verdi. Bu durum Roma’da Kartaca’ya karşı
varolan geleneksel düşmanlıkla birleşince Roma Kartaca’yla kendini tekrar bir savaşta buldu.
MÖ 149 yılından itibaren mücadele başladı ve Romalılar şehri iki yıl aralıksız kuşatma
altında tuttu. Şehir MÖ 146 yılında Scipio Aemilianus (Scipio Africanus’un torunu)
tarafından ele geçirildi ve binlerce Kartacalı katledilirken şehir de kelimenin tam manasıyla
yerle bir edildi. MÖ 146 tarihinden itibaren Roma bu bölgeyi de eyalet ilan ederek burada
yönetimi doğrudan ele aldı (Provincia Africa).
Bu savaşların ardından Roma Akdeniz’in en önemli gücü haline gelerek batıda
İspanya’dan doğuda Makedonya’ya, güneyde Kuzey Afrika’ya varan bir bölgede doğrudan
egemenliğini oluştururken müttefik devletleri yoluyla Yunanistan, Ege adaları Batı ve Orta
Anadolu gibi bölgelerde de üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Yaklaşık 150 yıllık bir dönemde
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İtalya’da yerel bir devlet olmaktan çıkıp bilinen dünyanın süper gücü haline gelen Roma bu
süreçte gittikçe daha sömürgeci bir karaktere bürünmüş, ele geçirdiği toprakların
nimetlerinden yararlanarak gücüne güç, zenginliğine zenginlik katmıştır. Bu süreçte
Roma’nın elit kesimi aynı zamanda dünyanın en zenginlerine dönüşmüş, ticaret ve diğer
yollardan elde edilen gelirler Roma’nın ve İtalya’daki diğer bazı şehirlerin çehresini yavaş
yavaş değiştirmeye başlamıştır. Söz konusu dönemde Roma’nın geleneksel cumhuriyet
yapısının çatırdamaya başladığından bahsetmiştik. Bu dönemi takip eden yüzyılda ise
Roma’nın yapısal sistemi büyük krizlerle karşılaşacak, girişilen birtakım reform hareketleri
siyasi karışıklıkları getirecek, ülke iç savaşlarla çalkalanacak, ardından gelen süreçte ise yavaş
yavaş tek adam yönetimi kendini kabul ettirecektir.
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Uygulamalar
•

Roma’nın M.Ö. 4. yüzyılda başlayan Akdeniz’de deniz aşırı yayılma sürecine
ilişkin kütüphane çalışması
•

Roma’nın M.Ö. 264 ile 146 yılları arasında eski bir Fenike kolonisi olan Kartaca

ile savaşı ve Kuzey Afrika’nın Roma hakimiyeti altına girmesiyle Akdeniz’de egemenliğini
güçlendirmesinin öğrenilmesi için kütüphane çalışması
•

M.Ö. 215 ile 168 yılları arasında Makedonya krallığı ile yapılan savaş ve

Balkanların Roma eyaleti haline getirilmesi sürecinin öğrenilmesi için kütüphane çalışması
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Uygulama Soruları
1.
M. Ö. 3. yy.da Roma dış politikasının en önemli olayı olan Kartaca şehir devleti
ile yapılan savaşların Kartaca savaşları isminin yanısıra Pön savaşları olarak ta anılmalarının
sebebi nedir ?
2.
Kartaca ile savaş hangi yıl, hangi adadaki hangi şehrin işgal edilmesiyle
başlamıştır ?
3.

Alp dağlarını aşarak Roma’nın üzerine yürüyen kimdir ?

4.
Kartaca’ya yenilerek hayatlarını savaş meydanında kaybeden iki kardeşin
mensup oldukları ailenin adı nedir ? Nerede yapılan savaşta hayatlarını kaybetmişlerdir ?
5.
Roma Devletinin Kuzey Afrika’yı eyalet haline getirmesi hangi yıl hangi
olaydan sonra olmuştur ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonra egemenliğini Doğu Akdeniz’e doğru genişletmek için harekete geçti. İşte bu
derste Roma’nın Doğu Akdeniz’e hakim olmak için hangi rakiplerle nasıl mücadele ettiğini
gördük ve çeşitli cephelerde Roma’nın nasıl bir tutum sergilediğini özümsemiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Roma devleti Kartaca ile savaşmaya ne zaman hangi olaydan sonra başlamıştır ?

a) M.Ö.262 yılında Sicilya adasında kartac'nın müttefiği olan Akragas
(=Agrigentum) şehrinin Roma tarafından kuşatılması ve Kartaca'lıların bunun üzerine savaşı
İtalya yarımadasına taşımalarıyla
b) 245 yılında Capua’nın Roma tarafından işgal edilmesi
c) 243 yılında Panormos’un Roma’nın eline geçmesiyle
d) 241 yılında Messene’nin Roma tarafından işgal edilmesiyle
e) 240 yılında Drepana bölgesinin Roma’nın eline geçmesiyle
2) Aşağıdakilerden hangisi Roma devletinin Kartacalılarla verdikleri savaşların en
önemli komutanlarından biridir?
a) Lucius Aemilius Paullus
b) Publius Cornelius Scipio Africanus
c) Titus Quinctius Flamininus
d) Lucius Cornelius Scipio
e) Marcus Iunius Bruttianus
3) Birinci Kartaca Savaşı nerede, ne zaman sonuçlanmıştır ?
a) Sardinia adasında M.Ö. 250 yılında.
b) Korsika adasında M.Ö. 245 yılında
c) Sicilya adasında M.Ö. 241 yılında
d)

İberia yarımadasında M.Ö 238 yılında

e)

Kuzey Afrika’da M.Ö. 235 yılında

4)
Roma Devletinin doğu topraklarındaki ilk önemli savaşı kime karşı hangi tarihte
yapılmıştır?
a)

İllyrialılarla M.Ö. 220 yılında .

b)

Epirus’la M.Ö. 218 yılında

c)

Pannonia ile M.Ö. 216 yılında
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d)

Makedonya ile M.Ö 215 yılında

e)

Akhaia ile M.Ö. 205 yılında

5)

Roma devleti İspanya’da ne zaman hangi eyaletleri kurmuştur.

a)

M.Ö. 199 yılında İberia ve Lusitania

b)

M.Ö. 197 yılında Hispania Citerior ve Hispania Ulterior

c)

M.Ö. 195 yılında Aquitania ve Baetica

d)

M.Ö. 193 yılında Raetia ve Noricum

e)

M.Ö. 191 yılında Liguria ve Aosta

6)
yenmiştir?

Hangi Kartaca kralı ne zaman Roma şehrine yaklaşmıştır ve Romalıları nerede

a)

Hamilkar M.Ö. 220 yılında Trebia’da

b)

Hasdrubal M. Ö. 218 yılında Saguntum’da

c)

Barkas M. Ö. 217 yılında Placentia’da

d)

Hannibal M.Ö. 216 yılında Cannae’da

e)

Taras M.Ö. 215 yılında İlipa’da

7)

Roma hangi Makedonya kralının başında olduğu dönemde Balkanlara saldırdı ?

a)

II. Filip

b)

III. Aleksandros

c)

IV. Filip

d)

IV. Aleksandros

e)

V. Filip

8)

Roma Kartaca’lıları Kuzey Afrika’da ilk kez hangi yıl hangi savaşta yendi?

a)

M.Ö. 202 yılında Zama’da

b)

M.Ö. 201 yılında Numidia’da

c)

M.Ö. 200 yılında Mauretania’da
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d)

M.Ö. 199 yılında Nubia’da

e)

M.Ö. 198 yılında Tanger’de

9)

Roma 2. Makedonya savaşını nerede ve hangi yıl yapılan savaşla kazanmıştır ?

a)

Thermopylai’da M.Ö. 199 yılında

b)

Kynoskefalai’da M.Ö. 197 yılında

c)

Boiotia’da M.Ö. 195 yılında

d)

Aitolia’da M.Ö. 193 yılında

e)

Akhaia’da M.Ö. 191 yılında

10) Makedonya kralllığı hangi kral döneminde nerede ne zaman yapılan hangi
savaşla sona ermiştir ?
a)

Kral Arkhelaos döneminde Foinike’de M.Ö. 180 yılında

b)

Kral Agathokles döneminde Larissa’da M.Ö. 175 yılında

c)

Kral Agenor döneminde Dion’da M.Ö. 172 yılında

d)

Kral Stesihoros döneminde Pella’da M.Ö. 170 yılında

e)

Kral Perseus döneminde Pydna’da M.Ö. 168 yılında

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4) d, 5)b, 6) d, 7) e, 8) a, 9) b, 10) e
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5. ROMA CUMHURİYET YÖNETİMİNİN
SARSILMASIVEÇÖKÜŞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1

II. Yüzyılın İkinci Yarısında Roma Siyaseti

5.2

MÖ 190 – 129 yılları arasında Anadolu’nun Durumu

5.3

Marius ve Roma Ordusunun Yeniden Şekillenmesi

5.4

Eyaletlerin Yönetimi

5.5

Roma Cumhuriyetinde sonun başlangıcı

5.6

İç Savaş

5.7

Sulla’nın Tek Adam Yönetimi

5.8

Sulla’nın Ardından Roma’da Ayaklanmalar

5.9

Gn. Pompeius Magnus

5.10 Pompeius’un Roma’ya Dönüşü ve I. Triumvir’liğin Kuruluşu
5.11 Caesar’ın Consul Oluşu (MÖ 59)
5.12 Gallia’da Yapılan Savaşlar
5.13 Roma’da İç Karışıklıklar
5.14 İç Savaş Dönemi (MÖ 49-45)
5.15 Iulius Caesar’a Yapılan Suikast Sonrası
5.16 II. Triumvir’lik
5.17 Caesar’ın Katillerine Karşı Verilen Mücadeleler
5.18 Perusia Savaşı
5.19 Marcus Antonius ve Octavianus’un Mücadelesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
izlemiştir?
3)

MÖ II. Yüzyıl Roma Siyasetinde hangi isimler etkili olmuştur?
MÖ II. Yüzyıl Roma Siyasetinde boy gösteren isimler er hangi politikaları
MÖ II. Yüzyıl'da Roma'nın Anadolu politikası hakkında bilgilerimiz nelerdir?

4)
Roma ordusunda meydana gelen dönüşüm ne zaman ve nasıl başlamış, hangi
şekilde seyretmiştir?
5) Cumhuriyet düzeninde meydana gelen bozukluklar nelerdir?
6) Cumhuriyet düzenini çöküşe götüren yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler nelerdir?
7)

Sulla yönetiminde Roma'nın izlediği dış politika nasıl bir gidişattadır?

8)

Triumvirlik dönemindeki gelişmeler nelerdir?

9)

Caesar'ın Roma'da güçlenişi nasıl olmuştur?

10)

Caesar'ın Gallia Seferi nasıl cereyan etmiştir?

11)

İç Savaşın sebep ve sonuçları nelerdir?

76

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Roma Cumhuriyet
Döneminin çöküş
sürecindeMerkezi devlet
yapısının uygulamalarının
Roma şehri ve eyalet
yönetimlerine yansıması
Roma Cumhuriyet
Döneminde devletin içine
düştüğü darboğazın ve
terhisten sonra kendilerine
toprak vaadedilen
askerlere verilecek arazi
bulmak için işgal edilen
bölgelerde yeni eyaletler
kurma; Asia Eyaleti
Örneği
Roma Cumhuriyet
Döneminde merkezi
devlet yapısının ve
Romanın üç kıtada
egemenliğini
sürdürebilmesinin temelini
oluşturan ordunun maaş
alan meslek niteliğine
dönüşmesi

Roma'nın MÖ II. yüzyılda
kaderini belirleyen
politikacıların ve bu
politikacıların izlediği
politikaların özümsenmesi.

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.

Roma'nın Anadolu'ya karşı
izlediği siyasetin genel
hatlarının anlaşılması.

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.

Roma ordusunda başlayan
dönüşümün sebepleri ve
sonuçlarının kavranması.

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
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Konu
Çoğulcu yönetim
sistemini oluşturmaya ve
güç dağılımına önem
veren Roma’da yönetim
sisteminin güçlü askeri ve
siyasi yeteneklere sahip
politikacılar tarafından
yönlendirilmek istenmesi
Dış politikadaki başarıları
iç politikada kazanıma
çevirme çabası

Kazanım

Roma'da yaşanan iç
savaşın sebep ve
sonuçlarının kavranması.

Caesar'ın güçlenişine
giden dönemin
özelliklerinin anlaşılması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.

Dictator kavramının
özündeki anlamı ile Roma
Cumhuriyetinin son
dönemindeki
uygulamaların
incelenmesi

Kütüphane çalışmaları ve
Caesar'ın Roma’yı tek
başvuru kitapları aracılığıylave
başına yönetme isteğinin
ders notları ile sunumlar ve
sonuçlarının özümsenmesi. kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.

Roma’nın merkezi devlet
sisteminin iç işleyişindeki
uyumun ortadan kalkması
süreci

Roma'nın cumhuriyet
düzenindeki bozulmaların
kavranması.

Roma devletinin
işleyişinin bozulmasıyla
birlikte devleti yeniden
yapılandırma amacıyla
ortaya çıkan politikacılar

Sulla ve Pompeius gibi tek
adamların Roma'ya nasıl
hakim olduklarının
özümsenmesi.

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Gracchus Kardeşler

•

Scipio Aemilianus

•

Gaius Marius

•

Attalos'lar

•

Müttefikler Savaşı

•

Sulla

•

Pompeius Magnus

•

Quintus Sertorius

•

Gaius Iulius Caesar

•

Marcus Antonius

•

Brutus

•

Bellum Gallicum

•

Triumvir'lik

•

Rubicon
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Giriş
II. Kartaca Savaşı’ndan sonra Roma’nın gücü tüm Akdeniz dünyasında hissedilmeye
başlandı. Bu büyüme Roma devletinin iç dinamiklerinde de önemli değişiklikler meydana
getirdi. Roma’nın ve İtalya’daki müttefiklerinin siyasi, sosyal ve kültürel hayatları askeri
geleneklerin değişmesi, toplulukların meskenlerini değiştirmesi ve en önemlisi de yabancı
fikir ve uygulamaların tecrübe edilmesiyle birlikte geleneksel yapı hızlı bir şekilde farklılaştı.
Bu derste bu değişikliklerin yaşandığı ve aynı zamanda geleneksel cumhuriyet yönetiminin
sancımaya başladığı yaklaşık MÖ 150 – 100 yılları mercek altına alınacaktır. MÖ II. yüzyılın
sonuna gelindiğinde cumhuriyetin geleneksel kurumlarının altı artık yavaş yavaş aşınmaya
başlamıştı ve halkın desteğini alan birtakım isimler aristokratların oluşturduğu yönetim
yapısını halkın desteğini alarak hiçe sayabiliyor, istedikleri amaca bu şekilde ulaşabiliyorlardı.
Özellikle önemli savaşlarda olağanüstü başarılar gösteren kahraman komutanlar soylu
kesimden çıkan senatör ve consul’lerin beceriksizliğinden yılan halkın gözünde ön plana
çıkmaya ve siyaseti kendi istedikleri gibi şekillendirmeye başladılar. Bu süreçte aynı zamanda
hâlihazırdaki siyasi sistem tıkanmaya başladı. Bu durum yönetim sisteminin itibar
kaybetmesine yol açarak varlıklı kesimin kontrollü yönetimine ket vurdu ve ortaya tüm
ülkede özellikle askeri başarılarıyla güçlenip halkın gözünde değer kazanan komutanların
dikta rejimleri çıktı. Önceki derste Müttefikler Savaşı’yla başlayan süreci, ardından ilk önce
Afrika’daki başarılarıyla parlayan ve sonrasında diğer askeri başarılarıyla şanına şan, gücüne
güç katan Sulla’nın dönemine ana hatlarıyla değinmiş ve onun ardından gelen Pompeius’un
Roma’da siyaset sahnesine çıkışına şahit olmuştuk. Bu derste de kaldığımız yerden devam
ederek Pompeius, Crassus ve Caesar’ın Roma devletinin kaderini tayin süreçleri gözden
geçirilip Cumhuriyet yönetiminin sona erişi irdelenecektir.Roma cumhuriyeti MÖ I. yüzyılın
başına gelindiğinde artık geleneksel yapısından giderek uzaklaşmaya başlamış, özellikle halk
üzerinde büyük etkisi olan askeri liderlerin yönetimi şu veya bu şekilde ele geçirmesiyle
idareyi ele aldığı bir yapıya dönüşmüştü. Bu derste bu güçlü isimlerden Sulla ve Pompeius
Magnus gibi kişilikleri mercek altına alarak yaşadıkları çağa damgalarını vuran bu tarihi
kişiliklerin eylemlerini anlatırken aynı zamanda dönemin en önemli tarihi olaylarının bir
özetini sunacağız.
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5.1.MÖ II. Yüzyılın İkinci Yarısında Roma Siyaseti
MÖ II. yüzyılın 3. çeyreğinden itibaren Romalı bazı elitler senato ve senatoyu
oluşturan senatörler yerine sırtlarını halka dayamaya başladı ve bu sayede onlardan destek
alarak senatoya rağmen bazı düşüncelerini gerçekleştirme çabası içine girdi. Aşağıda bu
isimlerden en önemlilerini ve Roma siyasetinde meydana getirdikleri olağanüstü değişiklikleri
vurgulayacağız.

Scipio Aemilianus
MÖ 185 veya 184 doğumlu olan Scipio Aemilianus köklü bir aileden geliyordu;
babası II. Makedonya Savaşı’nda, MÖ 168 yılında Makedon Kralı Perseus’u mağlubiyete
uğratan Lucius Aemilius Paullus’tu, dedesi ise MÖ 216’da Cannae’da Hannibal’e karşı
mücadele eden consul’lerden biriydi. Hannibal’i yenen Scipio Africanus’un oğlu Publius
Cornelius Scipio tarafından evlat edinilmişti. Scipio Aemilianus’un ilk consul’lüğü MÖ
147’ye rastlar. Scipio aslında consul olacak yaşta değildi ve consul’lükten önce hizmet
vermesi gereken görev zincirini henüz tamamlamamıştı. Buna rağmen aynı dönemde III.
Kartaca Savaşı’nda görev yapan consul’lerin beklenildiği gibi Kartaca’da kısa zamanda başarı
elde edememelerinin oluşturduğu provokatif ortamdan yararlanarak consul’lüğe adaylığını
koyunca seçimlerden sorumlu consul senatonun da desteğiyle Scipio’nun adaylığını
engellemeye çalıştı. Fakat bu durum mecliste büyük protestolara neden oldu ve bazıları halkın
istediği kimseyi seçme hakkı olduğunu dile getirdi. Tribunus’lardan biri Scipio’ya consul
seçilme hakkı tanınmaması halinde senatodaki tüm yasama işlemlerini veto edeceğini ilan
etmesiyle beraber senato tribunus’ların bu sene için bu olağanüstü seçim durumunu mümkün
kılacak yasayı geçirmelerine izin verdi. Seçimin ardından diğer consul Gaius Livius Drusus
normal prosedürün yerine getirilmesini isteyerek consul’lerin görev yerlerinin rastgele
belirlenmesini talep ettiğinde yine bir tribunus araya girerek bu görevlerin vatandaşların
oyuyla belirlenmesi gerektiğini savundu. İşte böyle olağanüstü kararlarla Scipio Kartaca’ya
komutan olarak atandı. Burada büyük başarılara imza atarak şehri 146’da yerle bir etti ve tıpkı
üvey dedesi gibi o da Africanus, yani Afrika fatihi unvanını aldı.
Scipio aynı yolla MÖ 142 yılında censor’luk, 135 yılında da consul’lük seçimlerini
kazandı. Özellikle consul’lüğe getirilişi sırasında yine senatoyu ve yasaları karşısına almış,
halkın desteğiyle istediğini yapmayı başarmıştır. İlk kez consul seçildiğinde Kartaca problemi
vardı; bu sefer de Romalı komutanlar İspanya’da, Numantia’da kesin bir başarı
kazanamamaktaydılar. Daha önce çıkan bir yasaya göre artık bir kişi bir kereden fazla
consul’lük görevine getirilemiyordu, fakat bu yasaya rağmen Scipio geçmişteki askeri
başarılarının da yardımıyla bir kez daha consul seçilmeyi başardı. Durumdan rahatsız olan
senato İspanya seferinin bütçesini oylamadı, harekat için ordu oluşturmasının da önüne geçti.
Fakat Scipio dört bin askerden oluşan bir gönüllü ordusu oluşturup zengin dostları sayesinde
seferi finanse etmeyi başardı ve Numantia’da da başarılar kazanarak şanına şan katmaya
devam etti.
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Tiberius Gracchus
Tiberius Sempronius Gracchus’un MÖ 133 yılındaki tribunus’luğu Roma’nın siyasi
şekillenmesinde bir kırılma noktasıdır. Tiberius Gracchus da varlıklı ve aristokrat bir ailenin
mensubuydu. Daha önce aynı aileden pek çok isim consul olarak görev yapmıştı. Babası iki
kez hem consul’lük hem de censor’luk yapmış saygı duyulan bir simaydı. Tiberius Gracchus
da tribunus olarak Roma siyasetine damgasını vurmuştur. Kendisinden sonraki dönemde
yaşayan Cicero onun ölümünün Roma’yı iki kutba ayırdığını ifade eder.
Tiberius tribunus olarak göreve geldikten sonra ilk icraatlarından biri ve belki de en
önemlisi Roma halkına ait kamu topraklarının (ager publicus populi Romani)
düzenlenmesiyle ilgili meclise sunduğu kanundu. Bu topraklar Roma’nın İtalya yarımadasına
hakim olma mücadelesi verdiği sırada kazanılan, fakat henüz yeni yerleşimcilere dağıtılmamış
veya kâr elde etmek için herhangi birine tahsis edilmemiş devlet arazisiydi. Tiberius eski ve
uzun zamandır göz ardı edilen eski bir yasayı revize ederek yeniden canlandırmak istemişti.
Bu eski yasaya göre bir Roma vatandaşı yaklaşık devlete ait boş durumdaki bir araziyi 120
hektara kadar olmak şartıyla ve bu arazide yasal olarak hak sahibi olmamak kaydıyla
yerleşerek kullanabilirdi. Romalı memurların ihtiyaç durumunda bu arazileri geri talep etme
hakları da saklıydı. İşte Tiberius yeni yasasında bu yasal sınırların uygulanmasını ve arazinin
toprak sahibi olmayan Roma vatandaşlarına dağıtılmasını teklif etti. Bu yasaya uymayıp sınırı
aşan miktarlarda toprak işgal eden vatandaşların ellerinden çıkacak topraklarına karşılık
ellerinde kalan toprakları tamamen kendilerine ait olacak ve dolayısıyla bu topraklardaki
hakları garanti altına alınacaktı.
Yasanın getirdiği bir başka yenilik de arazinin dağıtım hususuyla ilgiliydi. Eskiden
senato söz konusu bölgeye toprak dağıtımını gerçekleştirmek üzere özel yetkili bir memur
görevlendiriyordu. Bu memur ele geçirilen toprağın tespiti, parsellenmesi ve dağıtılması gibi
işlerle bizzat ilgilenmekteydi. Fakat yeni düzenlemeyle bu memurların sayıları 1’den 3’e
yükseltiliyor ve yetkileri genişletiliyordu. Buna göre 3 kişiden oluşan bu heyet toprağı
olabildiğince fazla vatandaşa dağıtma hakkına sahipti ve hangi arazinin kamu malı, hangisinin
özel mülk olacağına da karar verme yetkileri bulunmaktaydı.
Tiberius’un bu toprak reformunun arkasında azalmaya başlayan küçük çaplı çiftçiliğin
canlandırılması ve köle sürüleri tarafından ekilip biçilen büyük tarım işletmelerinin önüne
geçme arzusu vardı; çünkü küçük çaplı çiftçilik yapanlar aynı zamanda savaş zamanında
ordunun asker kaynağını da karşılıyordu, üstelik Tiberius ve yandaşları büyük çaplı
çiftliklerin devletin varlığını da tehdit eder hale geldiğini savunuyorlardı. Köle kalabalıkları
zaten kendi başına devleti tehdit eden bir durumdu; daha önce Sicilya’da kölelerin başlattığı
isyanlarla uğraşmak zorunda kalınmıştı ve bu tehdidin önüne geçmek için köle düzenine
dayalı büyük çiftliklere gem vurulması uygundu. Bu yasayla Roma’da yaşayan çok sayıda
fakir vatandaş da başka yerlerde toprak sahibi olacak ve Roma kentinin yükü de böylece
azaltılmış olacaktı.
Tiberius’un yasası 133 yılı consul’lerinden biri yardımıyla tasarılaştı, fakat yasa karşıtı
olan birçok kimse vardı. Kaynakların aktardığına göre birçok senatör ellerindeki toprağı bu
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yolla kaybetmemek için bu tasarının karşısında yer aldı. Senatörlerin desteğini alamayan
Tiberius kanunu senatoya danışmaksızın Pleb meclisine sundu. Burada destek görmesine
rağmen diğer tribunus olan Marcus Octavius veto hakkını kullanarak görüşmeleri bir süre
tıkadı, fakat sonunda baskılar sonucu daha önce görülmemiş bir uygulamayla görev süresi
dolmadan görevden alındı. Ardından toprak yasası pleb meclisinden geçti ve 3 kişilik
komisyona Tiberius, kardeşi Gaius ve kayın babası Appius Claudius Pulcher atandı. Bu
komisyonun işini yapamaması için birçok yola başvuruldu. Senato memurların görevlerini
yerine getirmek üzere kendilerine tahsis edilecek bütçeleri belirleme hakkına sahipti ve senato
buna dayanarak çareyi komisyonun önemsiz bir miktar toprağın dağıtımıyla
görevlendirilmesinde buldu. Tam da bu sırada Roma’nın Anadolu’daki müttefiki Pergamon
Devleti’nin kralı Attalos III ölmüş, vasiyetle tüm arazisini Roma’ya bırakmıştı. Tiberius
Attalos’un mirasıyla yeni komisyonun ilgilenmesini ve fakir halkın bu topraklardan
faydalanmasını öngören bir tasarıyı Pleb meclisinin gündeminden geçirdi. Ardından yine daha
önce görülmemiş bir şekilde bir sonraki dönem tekrar tribunus’luk için adaylığını koymak
istedi. Kaynaklara göre görevi bıraktıktan sonra karşıtları tarafından yargılanıp cezaya
çarptırılmasını ve toprak yasasının iptal edilmesini engellemeyi amaçlıyordu. Taraftarları
olduğu gibi, kendisine karşı çok büyük bir muhalefet de vardı ve seçim meclisinin toplandığı
günde çıkan karışıklıkta Tiberius’la birlikte 300 kadar taraftarı da linç edilerek öldürüldü.
Bununla birlikte Tiberius’un ölümünün ardından arazi komisyonu büyük muhalefete rağmen
işlevselliğini sürdürmeye devam etti. Fakat MÖ 129 yılında Scipio Aemilianus komisyonun
eylemlerinin müttefik halkların haklarına tecavüz ettiğini savunarak komisyonun faaliyetini
durdurdu.

Gaius Gracchus
Gaius Gracchus kardeşinin ölümünün ardından siyasi mirasını devraldı. MÖ 124
yılında tribunus’luk görevine seçildi. Sonraki sene tıpkı kardeşi gibi ikinci kez aynı göreve
adaylığını koydu ve seçimi kazandı. Ardından senatonun yetkilerini aşmasını engelleyecek
birtakım yasalara imza attı. Gaius’un ilk yasaları kardeşinin katillerinin soruşturulmasıyla
ilgili tasarılardır. Bunun yanında çoğunluğu oluşturan unsur olan halkın yararına birtakım
yasalarda da emeği vardı. Kardeşinin toprak yasasını birtakım değişikliklerle yenilemesi
bunlardan biriydi. Fakir kısma yönelik bir başka hizmeti de tahıl ihtiyacının karşılanmasıyla
ilgiliydi; Roma’daki fakir vatandaşlar tahıl ihtiyaçlarını karşılamada birtakım mali güçlüklerle
karşılaşıyorlardı. Gaius bunun önüne geçmek için Roma’daki vatandaşların tahılı her ay sabit
bir ücret karşılığında almalarını sağladı. Böylelikle devlet tahıl ihtiyacını karşılamakla ve tahıl
fiyatlarını belirlemekle yükümlü kılındı.
Yeni kurulan Asia eyaletinden elde edilen gelirlerle ilgili düzenlemeler de yaparak
senatörlerin uygunsuz yollardan kâr elde etmesini engellemeyi ve yolsuzluğun önüne geçmeyi
amaçladı. Senato’nun gücünü kısıtlamaya yönelik bu eylemlerin yanında yasalarından biri de
vatandaşlık haklarının daha geniş kitlelere dağıtılmasıyla ilgiliydi; Muhtemelen ikinci
tribunus’luk döneminde tüm müttefik İtalyanların Roma vatandaşı statüsüne getirilmesini
öngören bir yasa önerisi hazırladı. Roma vatandaşları arasında pek hoş karşılanmadığı
muhtemel olan bu tasarıyla beraber Gaius’un düşüşü de başladığı düşünülmektedir.
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Gaius’un sonu da kardeşi Tiberius gibi olacaktı. MÖ 121 yılında tekrar tribunus’luğa
adaylığını koydu, fakat bu sefer başarılı olamadı. Ardından consul’lerden Lucius Opimius ve
bazı tribunus’lar Gaius’un çıkardığı bazı yasaları iptal etmek istedi. Görüşmeler sırasında
Gaius ve taraftarları meclise geldiler ve bu sırada çıkan olaylarda Opimius’un ulaklarından
biri öldürüldü. Opimius bunu devlete karşı yapılan bir saldırı olarak addedip Gaius ve güçlü
taraftarı Fulvius Flaccus’u kendilerini savunmak üzere senatoya çağırdı. Bunlar senatoya
gelmeyince Opimius devletin varlığını müdafaa etmek üzere varlıklı vatandaşları göreve
davet etti. Gaius, Flaccus ve taraftarları Aventinus tepesine çekildiler. Opimius saldırı emrini
verdi ve bu saldırıda Flaccus öldürülürken Gaius da intihar etti. Bu olaylar ve sonrasındaki
soruşturmalar sırasında üç bin kadar taraftarının da öldürüldüğü aktarılmaktadır.
Opimius bu eylemleri senatonun nihai kararına (senatus consultum ultimum)
dayandırmıştı. Senato Consul’lere desteğini vererek devletin zarar görmemesi için onlara ilk
kez sınırsız hareket imkânı veriyordu; böylece consul’ler ilk kez siyasi ve sosyal düzeni
korumak amacıyla vatandaşların vatandaş olmaktan ileri gelen haklarını hiçe sayarak hareket
etme serbestisi kazandılar. Bu durumun hukukiliği uzun dönem tartışılmıştır.
Özellikle Tiberius ve Gaius Gracchus’un tribunus’luk dönemlerinin ardından
Roma’nın iç siyasetinde karmaşık bir dönem başlamıştır. Görev yaptıkları dönemde bu
memurluğun hem güçlü hem de zayıf tarafları daha iyi ortaya çıkmıştı. Halkın desteğini alan
bir lider etrafına büyük bir kalabalık toplayıp senatoya ve aristokratlara rağmen şehirde büyük
bir güç haline gelebiliyordu. Fakat liderler bu kalabalığı yanlarında tutabilmek için sürekli
toprak ve tahıl dağıtımı, vatandaşlık haklarının daha geniş çevrelere dağıtılması gibi birtakım
popülist işlere imza atmak zorundaydı. Üstelik rakipleri bu tribunus’ların siyasetlerini normal
yollardan tam anlamıyla engelleme gücüne de sahip değillerdi. Bu yüzden şiddete başvurma
yoluna da gidebiliyorlardı. Sonraki dönemlerde Roma siyasetinde bir kamplaşma yaşanmaya
başlayacak, bazıları senatörlüğe giden yolda geleneksel yöntemleri kullanarak, yani diğer
aristokratlarla işbirliği ve anlaşmalar yaparak planlarına destek bulmaya çalışarak
yükseleceklerdi. Geleneksel yolları benimseyen kimseler optimates olarak bilinegelmiştir.
Halkın desteğini arkasına alarak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan kesim ise populares
olarak adlandırıldı. Tabii bazı kimseler kimi zaman optimates gibi davranırken kimi zaman da
populares olarak hareket edebiliyordu.

5.2. MÖ 190 – 129 Yılları Arasında Anadolu’nun Durumu
MÖ 190 yılında Seleukos Kralı III. Antiokhos’la yapılan savaştan galip ayrılan
Roma’nın MÖ 188 yılında yapılan Apameia Barış Antlaşmasıyla Seleukos’ları Toros’ların
doğusuna çekilmeye zorladığını ve böylece Anadolu’daki Seleukos hakimiyetinin oldukça
sınırlandırıldığını, Seleukos’ların boşalttığı bölgelere de Pergamon ve Rodos gibi
Anadolu’daki Roma müttefiklerinin hakim olduğunu görmüştük. Bu dönemle birlikte Roma
bazen askeri bir güç olarak bazen de hakem vasfıyla Anadolu’nun içişlerinde önemli bir rol
oynamaya başlamıştır. MÖ 188 yılından sonra Pergamon kralı Eumenes sınır komşularıyla
yaşadığı çeşitli sorunlarda birçok kez Roma’nın desteğini istemiştir. Fakat Roma Pergamon’a
çoğunlukla diplomatik destek vermiştir. Örneğin MÖ 186 yılında Eumenes komşusu Bithynia
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kralı Prusias I’le savaşa girmesinin ardından Roma’dan yardım isteyince Roma askeri destek
yerine bölgeye bir elçi yollayarak kısa zamanda barışın tesis edilmesini sağlamıştır. Bu
savaşın bitmesinin ardından MÖ 183 yılında Anadolu’nun geneline yayılan ve Pontos
Krallığıyla komşuları arasında cereyan eden bir savaş meydana gelmiştir. Romalılar bu
savaşlarda doğrudan rol almak yerine olayın kendiliğinden çözülmesini beklemiş, Roma’nın
müttefikleri Pharnakes’i kendi güçleriyle yenilgiye uğrattıktan sonra bir antlaşma yaparak
kendi işlerini kendileri halletmek zorunda kalmıştır. Senatoya yerli halklar tarafından yapılan
başvurular da değerlendirilmiş, örneğin Anadolu’nun güneyinde, aşağı yukarı bugünkü Teke
Yarımadasına denk düşen yerde yaşayan Lykialılar Rodos yönetiminden şikayetlerini dile
getirdiklerinde, Roma biraz da bölgede müttefiklerinin fazla güçlenmesinin önüne geçmek
istediğinden dolayı Lykialıların bağımsız olarak kendi kendilerini yönetmelerine karar vermiş
ve daha önce Rodos’un kontrolünde olan bölge bağımsızlaştırılmıştır.
Roma bölgedeki bir başka müttefiki olan Pergamon’un da bölgede güçlenmesini
engelleyerek Pergamon’un bölgede verdiği mücadelelerde zaman zaman düşmanlarını
destekleyerek zaman zaman da olaylara sessiz kalarak Pergamon’un kendi güdümünden çıkıp
bağımsız olarak hareket edebilecek genişliği elde etmesini engellemiştir. Pergamon tahtına
kendi destek verdiği isimlerin geçmesini sağlamıştır.
Bazı aksaklıklara rağmen Roma Anadolu’da istediğini elde etmiştir; hem çok az
kaynak kullanarak kendi çıkarlarını korumuş hem de bölgedeki prestijini yükseltmiştir. MÖ
133 yılında Roma’nın bölgedeki en güçlü müttefiki Pergamon toprakları, kral Attalos III’ün
ölümünün ardından kralın vasiyetiyle Roma toprağı haline gelmiştir. Fakat Roma bölgede bir
isyanla uğraşmak zorunda kalmış, Pergamon hanedanından geldiğini iddia eden
Aristonikos’un başlattığı ayaklanma ancak 4 yıl sonunda kontrol altına alınabilmiştir. Bu
tarihten sonra, yani MÖ 129 yılında Batı Anadolu Provincia Asia adıyla Anadolu’daki ilk
Roma eyaleti olmuştur.

5.3. Marius ve Roma Ordusunun Yeniden Şekillenmesi
Gracchus Kardeşlerin ardından Roma artık bir karışıklık dönemine giriyordu.
Gracchus’ların çıkardığı kanunlar senato ve aristokratlar tarafından iptal edilmişti. Bu yüzden
aristokratlar ve halk karşı karşıya gelmişti. Bir yandan da dış tehditler doğmuştu. Güneyde,
Kuzey Afrika’da Numidia Kralı Iugurtha, kuzeyde de Germen kabileleri sorunlara yol
açıyordu. MÖ 111-105 yılları arasında Romalılar bölgedeki çıkarlarını korumak için
Numidia’daki taht kavgalarına müdahil oldular. Tahtın varislerinden biri, bir diğer varis
Iugurtha’ya karşı Roma’nın yardımını isteyince Roma burada uzun sürecek bir savaşa girdi.
Başlarda Romalı komutanlar burada etkin bir mücadele vermeyi başaramadılarsa da MÖ 109108 yılllarında ünlü komutan Quintus Caecilius Metellus ve bir sonraki yıl onun yerine
komutayı devralan Gaius Marius döneminde Roma savaşta başarılar kaydetmeye başladı.
Nihayet MÖ 105 yılında Marius’un emrinde quaestor olarak görev yapan Lucius Cornelius
Sulla bu savaşı Roma lehine sonuçlandırdı. Böylece Roma’nın bölgedeki prestiji yeniden tesis
edilmiş ve aynı zamanda Roma’ya düşman bir unsur ortadan kaldırılmış oldu.
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Kuzeyde 120’li yıllarda işler sakindi, hatta Alpler ve Pireneler arasındaki bölgede
Gallia Narbonensis adlı bir eyalet kurulmuştu. Fakat bir süre sonra Germenler bölgede
huzursuzluk yaratmaya başladı. Özellikle Cimbri ve Teutones adlı Germen kavimlerinin
güneye doğru saldırıları etkili olmaya başlamış, MÖ 113 yılında bir consul önderliğindeki
Roma ordusu bunların saldırılarına karşı koyamayıp yenilmişti. Ardından MÖ 109, MÖ 107
ve son olarak Arausio (bugün Fransa’nın güneyindeki Orange kasabası) mevkiinde yaşanan
felaketlerin ardından Gallia’da komutanlık görevine Afrika’da elde ettiği başarılarla ünlenen
Gaius Marius getirildi. Marius bu dönemde orduyu birtakım yeni talim metodları, yeni
teçhizatlar ve yeni askerlerle takviye ederek yeniden yapılandırdı ve MÖ 102 yılında Aquae
Sextiae (günümüzde Güney Fransa’da Aix-en Provence bölgesi)’da Teutones’leri ve bir
sonraki yıl da Kuzey İtalya’daki Vercellae’da Cimbri’leri yenilgiye uğrattı. Marius Roma’nın
kurtarıcısı ilan edildi ve benzeri olmayan bir şöhrete kavuştu. Bu sırada olağanüstü bir şekilde
beşi üstüste olmak üzere toplamda 6 kez consul olarak seçildi.
Bu dönemde kazanılan askeri başarıların ardından orduda yapılan neredeyse tüm
düzenlemeler Marius’a atfedilmektedir. Bunların bir kısmı kuşkusuz zaman içinde meydana
gelmiş olmalıdır; çünkü daha Gracchus Kardeşler döneminde birtakım askeri yeniliklerin
uygulanması hedeflenmekteydi. Marius’a atfedilen askeri yenilikleri özet halinde söylememiz
gerekirse, onun döneminde askeri hizmetin yükünü hafifletmek için askerlerin yiyecek ve
donanımlarının devlet tarafından karşılanmasının yanında artık belli bir ücret de verildiği
zikredilebilir. Bu ücretin miktarı görevin niteliğine göre değişiyordu. Askere alma usulleri de
değiştirilerek fakir çiftçilere daha uygun hale getirilmişti. Birlikleri oluşturmak için öncelikle
gönüllüler çağrılmaya başlanmıştı. Böylelikle geçimini zar zor sağlayan kesim için artık
askerlik çekici bir hale geldi. Eskiden halkın oluşturduğu askeri güç artık bir meslek haline
gelmiş ve paralı olmuştu. Teknik açıdan da yeni düzenlemeler getirildi; ordunun taktiksel
birliklerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Ayrıca savaş teçhizatında da birtakım yenilikler
yapıldı.

5.4. Eyaletlerin Yönetimi
Roma bahsettiğimiz savaşlar ve fetihlerin ardından topraklarını oldukça genişletmiş,
yeni kazanılan yerleri eyalet olarak üstdüzey yöneticiler aracılığıyla yönetmeye başlamıştı. Bu
eyaletlerin yönetimi yerel bazda bazı değişiklikler göstermekle birlikte MÖ II. yüzyılın
sonuna doğru hemen hemen tüm eyaletlerde geçerli olan birtakım genelgeçer uygulamalar da
bulunmaktaydı. İşte burada bu kapsama giren idari hususlar özetlenecektir.
Her eyaletin halkı içişlerinde bağımsız olmaya devam etti. Halk Roma’ya vergi
vermek zorunda olmakla birlikte orduya asker temin etmekle yükümlü değildi. Bir eyaletin
sınırları, Roma’ya karşı statüsü, vergi yükümlülükleri gibi eyalet yönetim esaslarının tümü o
eyalete özgü olarak senato tarafından hazırlanan eyalet yasasıyla, yani lex provinciae’la
düzenlenirdi. Bu yasalar sonradan değiştirilebilirdi, fakat bu konuda tek yetkili merci senato
ve Roma halkıydı.
Her eyaletin başında proconsul veya propraetor sıfatıyla bir vali bulunurdu ve bu
valilere senato tarafından bir quaestor atanırdı. Quaestor’un görevi Roma’nın ilgili eyaletteki
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mali çıkarlarını gözetmekti. Vali kendine legatus (çoğulu legati) adlı yardımcılar seçerek
göreve getirirdi ve bunlar senato tarafından resmen onaylanırdı. Bu legatus’lar genellikle
soylu sınıfından birtakım tanıdıklar veya valinin akrabalarıydı. Vali eyalette en yüksek
yetkiliydi. Sivil veya asker, Roma vatandaşı veya yabancı olsun herkes valinin emirlerine
uymakla yükümlüydü. Vali askeri seferde olmadığı ve iklimin elverdiği zamanlarda genellikle
eyalet içinde dolaşarak halkın sorunlarını dinleyip çözüm bulmaya çalışır, birtakım davaları
karara bağlardı. Yerel halk genellikle Latince veya Yunanca bilmezdi; vali de yerel halkın
dilini bilmediğinden iletişim tercümanlar aracılığıyla kurulurdu. Senato birtakım harcamalar
için cüzi bir bütçe ayırsa da valiye maaş ödemesi yoktu. Eyaletten vergilerin toplanması ise
publicani adı verilen özel girişimlere devrediliyor, bunlar devlet adına ilgili eyaletteki
vergileri topluyorlardı.

5.5. Roma Cumhuriyetinin Sonun Başlangıcı
MÖ II. yüzyılın sonuna gelindiğinde cumhuriyetin geleneksel kurumlarının altı artık
yavaş yavaş aşınmaya başlamıştı ve halkın desteğini alan birtakım isimler aristokratların
oluşturduğu yönetim yapısını halkın desteğini alarak hiçe sayabiliyor, istedikleri amaca bu
şekilde ulaşabiliyorlardı. Özellikle önemli savaşlarda olağanüstü başarılar gösteren kahraman
komutanlar soylu kesimden çıkan senatör ve consul’lerin beceriksizliğinden yılan halkın
gözünde ön plana çıkmaya ve siyaseti kendi istedikleri gibi şekillendirmeye başladılar. Bu
süreçte aynı zamanda hâlihazırdaki siyasi sistem tıkanmaya başladı. Bu durum yönetim
sisteminin itibar kaybetmesine yol açarak varlıklı kesimin kontrollü yönetimine ket vurdu ve
ortaya tüm ülkede özellikle askeri başarılarıyla güçlenip halkın gözünde değer kazanan
komutanların dikta rejimleri çıktı. İç Savaşla başlayan süreç, hemen ardından ilk önce
Afrika’daki başarılarıyla parlayan ve sonrasında diğer askeri başarılarıyla şanına şan, gücüne
güç katan Sulla’nın dönemi ve onun ardından gelen Pompeius, Crassus, Caesar gibi isimlerin
iktidar mücadeleleri ve rejimi tek elde toplama çabaları karışıklık döneminden bıkıp çareyi
tek adam yönetiminde aramaya başlayan Roma dünyasında geleneksel cumhuriyet düzeninin
çöküşünü getirdi.

5.6. İç Savaş
Önce Gaius Gracchus’un, daha sonra da MÖ 91 yılı tribunus’larından Marcus Livius
Drusus’un İtalyalı müttefiklerin durumunun gözden geçirilerek bunların statülerinde
vatandaşlık haklarının genişletilmesiyle iyileştirme yapılması yaklaşımı Roma’da kabul
görmeyince müttefikler Roma’da hukuken kendilerine verilmeyen hakları ayaklanarak elde
etmeye kalktı. Müttefiklerin Roma’ya karşı organize olarak verdiği bu mücadeleye İç
Savaşlar veya Müttefikler Savaşı adı verilir. Bu müttefiklerin çoğu Orta ve güney Apeninler
civarında yaşayan halklardı. Bu zamana kadar en büyük imtiyazları elde etmiş müttefiklerin
bulunduğu Latin toplulukları veya Orta Campania bölgesindekiler ise bu isyana hiç
katılmadılar. Özellikle Samnitler ve Lucanialılar Roma tahakkümünü sonlandırmak için
vargüçleriyle savaştılar. İsyana destek veren diğer çoğu müttefikin amacı ise Roma’nın
kendilerine tanıdıkları imtiyazların genişletilmesiydi.
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Müttefikler MÖ 90 yılında bazı Roma kalelerini ele geçirerek Roma’ya karşı birtakım
başarılar elde ettiler. Roma bunun sonucunda geri adım atarak hem kendisine sadık kalan bazı
topluluklara hem de asi müttefiklerden bazılarına vatandaşlık haklarından faydalanma imkânı
sundu, fakat bunlar savaşı bitirmeye yetmedi. MÖ 89 yılında çarpışmalar halen devam
ediyordu. 89 yılında Roma vatandaşlık haklarını daha geniş kitlelere yayacak olan ikinci bir
yasa çıkardı. Aynı zamanda Padus nehrinin kuzeyindeki bazı halklar da Latin statüsüne
yükseltildi.
Müttefiklerle verilen savaşlar bundan sonraki yaklaşık 60 yıllık dönemde Roma’nın
içine gireceği bunalımlı ve iç karışıklıklı dönemin başlangıcıydı. Savaşlar sonunda ise
müttefik halklara mensup tüm kimseler Roma’da seçme ve seçilme hakkına kavuştular. Bu
olayların Roma tarihi açısından bir başka önemli sonucu ise daha önce Afrika’da verilen
savaşlarda ön plana çıkan Sulla’nın bu savaşlarda da büyük başarılara imza atması ve
Roma’da günden güne olağanüstü güçlü bir isim haline gelişiydi.

5.7. Sulla’nın Tek Adam Yönetimi
Sulla ve altında Afrika’da görev yapan ünlü komutan Marius arasındaki gerginlik
yüzünden Roma daha önce görülmemiş bir durum yaşandı; Anadolu’da büyüyen tehdit
Pontus kralı Mithridates VI üzerine gönderilen ordunun başında görevlendirilen Sulla’nın
görevi iptal edilip yerine Marius getirilince Sulla emrindeki 6 lejyonla birlikte beklenmedik
bir şekilde Roma’ya yürüyerek şehrin kontrolünü ele geçirdi ve hemen ardından kendisini
görevden alan consul Sulpicius, Marius ve Marius’un oğluyla birlikte 9 kişiyi daha
davranışları nedeniyle devlet düşmanı ilan etti. Ardından Sulpicius’un çıkardığı tüm kanunları
iptal ettirdi. Bu kararla birlikte Sulla doğu seferinin komutasını tekrar elde etmiş oluyordu. 87
yılı consul’lerinin seçilmesinin ardından consul’lere şahsına sadakat yemini ettirerek doğuya
yöneldi.
Sulla’nın doğuya Mithridates üzerine sefere çıkmasının ardından görevdeki
consul’lerden biri olan Lucius Cornelius Cinna vatandaşlık hakkı dağıtılan yeni kimselerin
Roma’da varolan 35 kabileye dağıtılarak kabile sistemine dâhil olmaları yolunda propaganda
yapmaya başladı. Bu görüş birkaç yıl önce consul’lerden biri tarafından savunulan ve çok sert
bir muhalefetle karşılaşan, sonunda da Sulla’nın Roma’ya yürüyüp yönetimi kontrolü altına
aldığı süreci tetikleyen unsurdu. Cinna’nın karşısında da güçlü bir muhalefet oluştu ve Cinna
Roma’dan ayrılıp İtalya genelinde destek aradı. Bunun üzerine senato onu görevden alıp
devlet düşmanı ilan etti. Bu sırada son yıllardaki politik hamleleri onu Roma’nın dışına,
Afrika’ya taşıyan ve Sulla’ya düşman eden bir zamanların ünlü komutanı Marius da bu
fırsattan istifade ederek Cinna’ya destek verdi. Bir yıl sonra Roma Cinna ve Marius’un
kuvvetlerinin eline geçti. MÖ 86 yılında ikili illegal yollardan kendilerini consul ilan ettiler.
Fakat Marius kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yerine Cinna’nın kontrolü altında başka bir
consul seçildi ve Roma’da Cinna egemenliği devam etti. Fakat bu sırada henüz yeni
vatandaşların kabilelere dağıtılması süreci beklemedeydi.
Sulla doğuda Pontos kralı Mithridates VI ile uğraştığından 85 yılına kadar Roma’ya
dönmedi. Krala karşı başarılı bir harekât gerçekleştirdikten sonra onunla barış antlaşması
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yaparak Roma’ya dönmek için hazırlık yapmaya başladı. Karşı taraf da tedbirlerini almıştı,
fakat Cinna MÖ 84 yılında bir ayaklanma sırasında hayatını kaybetmişti. Planları Cinna’nın
destekçisi ve diğer consul Gnaeus Papirius Carbo tarafından hayata geçirilmeye devam etti.
Bu sırada Sulla doğudan dönmüş, İtalya topraklarına adım atar atmaz o zamanlar
henüz genç komutanlar olan Marcus Licinius Crassus ve Gnaeus Pompeius (Magnus)
ordularıyla kendisine katıldılar. Başlarda Roma ve İtalya’nın genelinde Sulla’ya karşı
muhalefet olmakla birlikte Sulla kısa sürede karşıtlarını alt etti ve MÖ 82 yılında Roma’da
Sulla’nın yönetimi başlamış oldu. Sulla bu tarihte senato tarafından devlet düzeninin yeniden
sağlanması ve yasalar düzenlenmesi amacıyla dictator ilan edildi.
Sulla karşıtlarına galip gelmesinin ardından ünlü proscriptio’larını, yani ölüm
listelerini ilan ettirdi. Bu listede ismi olan kişiler yargısız infaz edilecek muhalifleriydi.
Yüksek sınıflardan 500 ila 1500 kişinin bu yolla öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Sulla bu
listelerdeki vatandaşları öldürtmekle kalmıyor, bunların mallarına devlet tarafından el
koyuluyor ve bunların soyundan gelenler devlet görevlerinden ömür boyu men ediliyordu. Bu
durum Roma’da sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir harabiyet yaratacaktır ve bu devlet
görevlerinden men cezası ancak MÖ 49 yılında yürürlükten kaldırılacaktır.
Dictator’luk kurumu daha önceki derslerde de gördüğümüz üzere Romalıların aşina
olduğu ve savaş ve diğer felaketler gibi olağanüstü durumlarda devletin başvurduğu bir
kurumdu. Fakat Sulla’nın durumu geleneksel dictator’lerden oldukça farklıydı. Göreve
geldiği andan itibaren hem geçmişte consul ve proconsul olarak gerçekleştirdiği hem de
gelecekte uygulayacağı tüm faaliyet yasallaştırıldı. Herhangi birini sorgusuz sualsiz infaz
ettirme gücüne ulaştı. Üstelik herhangi bir meclise bununla ilgili bir yasa yahut yeni bir
mevzuat sunmasına da gerek yoktu. Üstelik görev süresini sınırlayan herhangi bir koşul da
yoktu.
Sulla muhaliflerine karşı gerekli gördüğü önlemleri almanın yanında yönetim
yapısında yapılması gerektiğine inandığı birtakım reformları da hayata geçirdi. Anayasal
birtakım düzenlemelerle Tiberius ve Gaius Gracchus’la başlayan dönemin cumhuriyet
yapısında oluşturduğuna inandığı sıkıntıları bu şekilde gidermeye ve sistemi güçlendirmeye
çalıştı. Senato’nun zaman içinde önemini yitirdiği ve kararlarının nihai olmamaya başlaması
aşikârdı, üstelik normalde 300 olması gereken üye sayısı, senatörlerin neredeyse yarısının
çeşitli olaylarda hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla azalmıştı ve ancak 150 kadarı görevlerini
sürdürmekteydi. Her iki nedenden dolayı Sulla senatoya 450 yeni üye aldı ve senatonun üye
sayısını böylelikle 300’den 600’e çıkardı. Yeni üyeler sadece aristokrat sınıfından değil,
yoğunluklu olarak süvari denen (equites) ve Roma’nın çeşitli yollardan en varlıklı kimseleri
arasına dâhil olmuş bulunan kimselerden teşkil edilmişti. Böylelikle Sulla senato dışında
kalacak güçlü unsur miktarını minimuma çekerek kurumun işlevsel gücünü artırmayı
hedefledi. Quaestor’ların sayısını iki katına çıkararak 20’ye yükseltti. Praetor’lukların sayısı
da 6’dan 8’e yükseltildi. Consul sayısı ise 2 olarak sabit kaldı. Cursus honorum denilen ve
kısaca Roma memurluklarındaki görev sırası ve hiyerarşisi olarak tanımlanabilecek yapıyı
somutlaştırdı. Eskiden bulunan ve bir süredir pek dikkat edilmeyen memurluk yeterlilikleriyle
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ilgili birtakım kısıtlamaları yeniden uygulamaya koydu. Buna göre praetor adayı birinin
quaestor’luk yapması gerekliydi. Aynı şekilde praetor’luk yapan biri consul’lük için
yarışabilirdi. Bir kimse quaestor olmak için en az 30, praetor’luk için en az 39, consul’lük
için ise en az 42 yaşında olmalıydı ve en önemlisi de birinin aynı göreve tekrar seçilebilmesi
için en az on yıl geçmesi gerekliydi. Bu kısıtlamalarla beraber Marius veya Cinna gibi üstüste
aynı görevlere getirilme şansının ortadan kaldırılması söz konusuydu. En köklü değişiklik ise
tribunus’luk memuriyetinde yapıldı. Sulla tribunus’luk makamının senatoyu yıprattığını ve
genel yapıya zarar verdiğini düşünüyordu. Yeni değişikliğe göre tribunus’luk yapan biri diğer
görevlere seçilme hakkını yitirdi. Üstelik bu memurların hakları da oldukça sınırlandı. Artık
tribunus’lar ancak senatonun onayından geçen kanunları gündeme taşıyabileceklerdi. Sulla
ayrıca son zamanlarda süvari sınıfı üyelerine tanınan bazı hakları da geri alıp buna karşı
aristokratların haklarını genişletti.

5.8. Sulla’nın Ardından Roma’da Ayaklanmalar
Sulla yönetim yapısındaki bu değişiklikleri gerçekleştirmesinin ardından MÖ 81
sonlarına doğru dictator makamından istifa etti, 80 yılında consul olarak seçildi ve ardından
inzivaya çekildikten sonra MÖ 78 yılında öldü. Ölümünün ardından siyasi sistemdeki
dalgalanmalar devam etti. Şiddet kendini Roma’nın kutsal sınırları olarak kabul edilen
pomerium’da dahi göstermeye başlamış, ordular Roma’da savaşmışlar, kanunlar hiçe
sayılınca insanların hukuk sistemine olan güveni kalmamış, Sulla döneminde yapılan geniş
çaplı istimlakların ardından İtalya genelinde huzursuzluk meydana gelmişti. Bu yüzden
Sulla’nın reformları tehlikeye girdi. Tribunus’lar ellerini tekrar güçlendirmek için harekete
geçerek consul’lerle çatışmaya başladı. Daha önce bazı mahkemelerde görev yapabilme
haklarını kaybeden equites, yani süvari sınıfı mahkemelerde yolsuzluk ve rüşvetle görev
yapan senatör kesimine saldırdı. Tahıl fiyatlarındaki enflasyon halktaki huzursuzluğu çoğalttı.
Bu dönemde senatoya meydan okuyan memurlar da çıktı; 78 yılı consul’lerinden Marcus
Lepidus topraklarını kaybeden Etrurialı çiftçileri savunarak Sulla’nın icraatlarına karşı tavır
aldı. Çiftçilerin başına geçerek Roma’ya karşı bir saldırı düzenledi fakat Pompeius bu
saldırıyı başarısız kıldı. Öte yandan Marius taraftarlarından eski İspanya valisi Quintus
Sertorius İspanya’da halkın desteğini alarak ayaklandı ve 80 yılından 73 yılında Pompeius
onu alt edene kadar İspanya’da bağımsız olarak hüküm sürdü.
Bu ayaklanmaları bir köle isyanı takip etti. Trakyalı Spartacus ve Gallialı Crixus
tarafından önderlik edilen bir grup köle Capua’daki gladyatör okulundan firar ettiler. Kısa
zamanda Vesuvius dağına konuşlanan bu küçük gruba diğer firari köleler ve tarım alanında
çalışan özgür gündelikçiler de katılınca isyancıların sayısı 70 binlere dayandı. İlk etapta, MÖ
72’de Roma orduları bu isyancılar karşısında yenilgi almış olsa da, 71 yılında isyan Marcus
Licinius Crassus komutasındaki bir Roma ordusunun isyancı kuvvetleri yenip Spartacus’u
öldürmesiyle büyük ölçüde bastırıldı. Kuzeye doğru kaçmayı başaran yaklaşık 5 bin kadar
köle Pompeius tarafından imha edildi ve bu sebeple Pompeius isyanı bitiren kişi olarak
onurlandırılmak istediği için, zaten uzun zamandır arasının açık olduğu Crassus’la ilişkileri
daha da zedelendi.
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5.9. Gn. Pompeius Magnus
Gnaeus Pompeius Magnus 83 yılında beri elde ettiği başarı ve ünün ardından 70
yılında Sulla’nın reformları bir kenara bırakılarak, yani praetor’luk yapmadan, hatta senatör
bile olmadan consul seçildi. Yaşı bile bu görevlere uygun değildi. Fakat devlete yaptığı
hizmetler dikkate alınarak zengin ve güçlü çevresinin de desteğiyle Pompeius Crassus’la aynı
sene consul’lüğe seçildi. Bu ikili kendi aralarındaki sorunlara rağmen Sulla tarafından güçleri
kısıtlanan tribunus’ların haklarının iadesi, equites sınıfının kaybettikleri hakları yeniden
kazanmaları gibi işlerde ortak hareket ettiler. Bu reformlar halkta bir memnuniyet yaratırken
halk her geçen gün Pompeius’a olan sevgisini de artırdı.
Consul’lük görevinin ardından Pompeius Roma’yı tehdit eden başka bir problemle
ilgilenmek üzere senato tarafından olağanüstü yetkilerle görevlendirildi. Korsanlar Roma’nın
Akdeniz’deki çıkarlarını tehdit eden bir unsur haline gelmişti. Korsanlar Sicilya’dan Kıbrıs’a
kadar tüm Akdeniz’de ticaret erbabına rahat vermiyor, bu da Roma’nın bölgedeki çıkarlarını
derinden etkiliyordu. Pompeius senatodan çıkan kararla karadan 50 km içeriye müdahale etme
yetkisiyle birlikte üç yıllığına Akdeniz’de olağanüstü yetkili komutan olarak atandı. Yanına
propraetor unvanıyla 20 yetkili legatus, komutan atandı. Pompeius göreve atanır atanmaz
Akdeniz’i bu legatus’larının her biri arasında paylaştıracak şekilde bölgelere ayırdı ve böylece
korsanlara karşı bu devasa coğrafyada aynı anda bir saldırı başlattı. Kendisi korsanların
karargâhı olan Cilicia’daki (bugünkü Adana-Mersin civarı) operasyonu bizzat yönetti. Bu
strateji sayesinde korsanların alt edilmesi 3 yıl yerine 3 ay sürdü. Pompeius’un bu
madahalesinin ardından korsanlık yeniden canlanmış, fakat hiçbir zaman Pompeius
öncesindeki raddelere ulaşamamıştır.
Ardından Pompeius bir diğer sorunla başetmek üzere seçildi. Bir süredir Roma
Anadolu’da yeniden eski gücüne kavuşan Pontus Kralı Mithradates VI’ya karşı mücadele
veriyor, fakat kesin bir sonuç elde edilemiyordu. MÖ 74 yılında aşağı yukarı bugünkü Doğu
Marmara bölgesine denk gelen coğrafyada hüküm süren Bithynia Krallığının son kralı
Nikomedes tıpkı Pergamon kralı Attalos III gibi topraklarını vasiyetle Roma’ya bırakmış,
Roma burada bir eyalet kurmuştu. Fakat bölgenin hâkim gücü Mithradates VI Roma tehdidine
karşı direniyor, bölgeye gönderilen Roma orduları kendisine karşı nihai bir zafer elde
edemiyordu. İşte böyle bir ortamda, 3 yılda bitirmekle yükümlü olduğu bir görevi 3 ayda
tamamlayan Pompeius, korsanların üstesinden gelmesinin hemen ardından 66 yılında alınan
bir kararla Anadolu’daki askeri harekâtın başkumandanı olarak atandı. Hemen harekete geçen
Pompeius Pontus kralıyla savaşıp onu Karadeniz’in kuzeyine kaçırdı ve 3 senelik bir
mücadele sonucunda Pontus’ta ve Anadolu genelinde idari yapıyı yeniden şekillendirerek
Anadolu’daki Roma hâkimiyetini genişletti ve Roma’nın doğu sınırını Euphrates (bugünkü
adıyla Fırat) nehri olarak belirledi. Mithradates MÖ 63 yılında öldü ve Roma için bir tehdit
olmaktan çıktı. Fakat yerine geçen oğlu Pharnakes Anadolu’daki faaliyetleriyle bir süre daha
Roma’nın başına bela olmaya devam edecektir.
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5.10. Pompeius’un Roma’ya Dönüşü ve I. Triumvir’liğin Kuruluşu
Pompeius MÖ 66 yılında üç yıllığına Akdeniz’in komutanı olarak görevlendirilmiş, bu
bölgeyi korsanlardan arındırması ise sadece üç ay sürmüştü. Hemen ardından Roma’nın azılı
düşmanı Pontos Kralı Mithradates ile savaşan Roma kuvvetlerinin başına getirilmiş ve bu
mücadeleden de başarıyla çıkmasını bilmiş, şanına şan katarken maddi açıdan da olağanüstü
bir konuma ulaşmıştı. Pompeius’un bu başarıları bundan önce yapılan tüm fetihleri gölgede
bırakmıştı. Göreve getirildiğinde Asia eyaleti Roma’nın doğu sınırını oluştururken şimdi
imparatorluğun merkezinde yer alıyordu. Pompeius Suriye bölgesini ele geçirmiş ve bir Roma
eyaleti haline getirmişti. Cilicia eyaletinin topraklarını genişletmiş, Bithynia’yı yeniden
düzenleyerek Pontus bölgesiyle birleştirmişti. Güney’deki tehlike olan Parthlar’ın Roma
topraklarına tecavüzünü engellemek için Cilicia ve Suriye eyaletlerinde kuvvetli ordu
birlikleri konuşlandırmıştı.
Fetihleri sonucunda askerlerini ve subaylarını cömert bir şekilde ödüllendirmiş, kendi
serveti de oldukça büyümüştü. Bu fetihlerden sonra Roma’nın gelirleri, önceki yıllara göre
neredeyse iki kat artış gösterdi.
62 yılında Brundisium’a ayak bastığında düşmanlarını şaşırtacak bir işe imza atarak
yönetimi ele geçirmek için kuvvetleriyle beraber Roma’ya yürümek yerine ordusunu dağıttı.
Pompeius hiçbir zaman Sulla gibi siyasi ve sosyal düzeni elden geçirmek istememişti,
herhangi bir politik grupla veya sınıfla güçlü ilişkileri olmayan bir askerdi ve tek amacı
doğuda yaptığı düzenlemelerin senatonun onayından geçerek sorunsuz bir şekilde
uygulanması ve askerlerinin yerleşebilecekleri toprakların kendilerine tahsis edilmesi için
gerekli prosedürün yerine getirilmesiydi. Bunları da sahip olduğu prestij ve siyasi güç
sayesinde sorunsuzca hayata geçireceğini düşünüyordu, fakat Roma’nın iç dinamikleri hem
doğudaki düzenlemelerin hem de askerlerine toprak tahsisi meselesinin askıya alınmasını
gerektirdi. Aynı dönemde yaşanan büyük skandallar gündemi meşgul ediyor, Cato, Lucullus
ve optimates grubunun diğer üyeleri kamu toprağının geniş çaplı dağıtımının devlete zarar
vereceğini düşünerek bu tasarıya karşı çıkıyordu.
Aynı dönemde Iulius Caesar Roma dünyasında rol oynamaya başlamış, 62 yılında
Praetor seçilmiş ve Hispania Ulterior valiliğini üstlenmişti. Bu bölgede yaptığı yağmalarla
Praetor ve daha öncesinde de Pontifex Maximus olarak seçilmesini sağlayacak rüşvetleri
dağıtmak için aldığı borçları katbekat aşacak gelirler elde etti. Şimdiki hedefi consul olarak
seçilmekti. Fakat consul seçilmesi için kazandığı paradan çok daha fazlasını rüşvet olarak
dağıtmak zorunda olduğunun farkındaydı.
Caesar bu dönemde halkın genel olarak desteklediği bir isim olmasına rağmen elinde
consul seçilmek için harcayabileceği türden bir serveti yoktu. Consul’lük seçimlerinde
karşısında güçlü adaylar vardı. Tüm bu sorunları devredışı bırakıp amacına ulaşmak için
bulduğu çözüm ise doğudan dönen Pompeius ve diğer ünlü komutan Crassus’la üçlü bir
ittifak yapmaktı. Pompeius ve Crassus’un hem maddi hem de manevi olarak büyük bir gücü
vardı, fakat son yıllarda ikisi de Cato ve siyaseten etkin diğer nüfuzlu kişiler tarafından
ötekileştirilmişlerdi. Bu üçlünün kuracağı ittifakla her biri amaçlarına ulaşabilecekti.
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Söz konusu ittifak uzmanlar tarafından I. Triumvir’lik, yani üç kişinin yönetimi olarak
adlandırılmaktadır. İlk başlarda gizli bir ittifak olarak kalmıştır, açığa çıktığında ise üçlünün
karşıtları tarafından “üç başlı canavar” olarak nitelendirilecektir.

5.11. Caesar’ın Consul Oluşu (MÖ 59)
Caesar consul seçildikten sonra Pompeius ve Crassus’un askerleri için toprak
dağıtılmasını ve doğuda yapılan düzenlemelerin onaylanmasını sağladı. Bu arada yoluna
çıkan herkesi şiddete başvurarak saf dışı bırakmaktan geri durmadı. Böylelikle kendisini
destekleyen iki isme borcunu da ödemiş oldu. Bu arada Pompeius Caesar’ın kızı Iulia’yla
evlendi ve ikili bu yolla akrabalık ilişkilerini de geliştirdi. Caesar ise beş yıllığına Gallia
Cisalpina ve Illyricum bölgelerine beraberinde 3 lejyonla birlikte komutan olarak atandı.
Ardından Pompeius’un önerisiyle bu sorumluluğuna Gallia Transalpina ve 4 lejyon daha
eklendi. Böylelikle Caesar consul’lüğü sırasında yaptığı eylemlerden yargılanmaktan 5
yıllığına sıyrılmış oldu. 58 yılı consul’lüklerine de triumvir’lere yakın isimler atandı.
Caesar’ın consül’lüğü döneminde yukarıda da kısaca değindiğimiz üzere triumvir’ler
için tatmin edici gelişmeler yaşanmıştı. Fakat bu üçlünün bu birlikteliği ne kadar
sürdürebileceği de bir muammaydı. Anlaşmaları artık biliniyordu ve bu üçlünün kanun
karşısında şiddete başvurmaktan çekinmeyişleri, senatonun gücünü devredışı bırakmaları
sadece bir kısım muhalif senatörü değil, pek çok vatandaşı da rahatsız ediyordu. Üstelik üçlü
birbirlerine sadakatlerinden de şüphe duymaya başlamıştı. Üstelik Pompeius ve Crassus
geçmişte anlaşmazlığa düşmüş iki isimdi, aralarındaki geçmişe dönük sorunlar her an yeniden
alevlenebilirdi ve Caesar Roma dışında bulunduğu için bu ikilinin aralarında doğabilecek
olası bir husumeti engelleyemeyecekti.
Tüm bu gerçeklere rağmen dönemin şartları bu üçlüyü ortak hareket etmeye zorladı.
Düşmanlarına karşı ortak bir tavır sergilemek zorunda olan bu üçlü MÖ 56 yılının Nisan
ayında Gallia Cisalpina eyaletinin güney sınırında bulunan Luca’da (Lucca, İtalya)
düzenlenen toplantıda bu sefer kamunun bilgisi dâhilinde bir araya gelerek triumvir’lik
anlaşmasını uzatma kararı aldılar. Bu seferki anlaşmanın temelinde hem Crassus’un hem de
Pompeius’un consul olarak seçilmesi hususu vardı. Bu ikili görev başı yaptıktan sonra
görevdeki tribunus’ların da yardımıyla kendilerine uzun süreli ve önemli görevlendirmeler
alacak, Caesar’ın Gallia’daki görev süresi de uzatılacaktı.
Tıpkı anlaşıldığı gibi oldu; Crassus ve Pompeius bir sonraki dönemde, yani 55 yılında
consul seçildiler. İspanya eyaletleri Pompeius’a, Suriye Crassus’a verildi. Caesar’ın
Gallia’daki görev süresi de 49 yılına kadar uzatıldı. Pompeius İspanya eyaletlerini özellikle
istemişti; çünkü bu dönemde aynı zamanda Roma şehrinin tahıl sorumlusu olarak atanmıştı ve
bu nedenle şehirden ayrılmadan bu görevi de idare etmek niyetindeydi. İspanya’nın idaresi ise
kendisine bağlı yardımcıları (legatus’ları) tarafından yürütülecekti. Crassus kendi payına
düşen Suriye eyaletinden memnundu; çünkü burada Parth’lara karşı elde edeceği başarılar
sayesinde Pompeius ve Caesar’ın askeri şöhretlerini geride bırakabilecekti. Fakat tahminleri
tutmadı. 53 yılında Suriye’den yola çıkan ordusu Carrhae (Harran, Türkiye) yakınlarında
Parth’lar tarafından kıstırıldı ve meydana gelen savaşta yaklaşık 30 bini aşkın Roma askeri
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hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında Crassus da vardı.

5.12. Gallia’da Yapılan Savaşlar
Bu arada Caesar MÖ 58 yılından bu yana Gallia’nın stabilize edilmesi için mücadele
veriyordu. Öncelikle zorlu mücadelelerin ardından bugünkü İsviçre dolaylarındaki Helvetii
adlı Kelt kavmini kuzeye sürdü. Ardından Suebi adlı Germen kavmini Ren nehrinin
yukarısına püskürttü. 56 yılına gelindiğinde bugünkü Fransa’nın kuzeyi ve Belçika
topraklarına kadar olan bölge Roma’nın kontrolüne girmişti. 55 yılında Britanya’ya geçerek
hem burayı da kontrol altına almayı hem de bu bölgeden Gallialılara yapılan yardımların
önünü kesmeyi hedefledi. Kuzey Gallia’da Eburones ve özellikle Belgae kavimlerinin
isyanlarını bastırmak için 53 yılını bunlarla giriştiği mücadelelerle geçirdi. 52 yılında
bunlardan daha büyük bir tehdit olan Vercingetorix’le uğraştı. Vercingetorix orta Gallia
bölgesindeki kavimlerin birleşerek oluşturduğu ittifakın başındaki Arverni kavmi kralıydı. Bu
ittifak bölgedeki Roma egemenliğine karşı ayaklanmıştı. Çok çetin mücadelelerin ardından
Caesar düşmanı Vercingetorix’i Alesia’da (Alise-Ste. Reine, Fransa) ele geçirmeyi başardı.
İsyan ise ancak 51 yılında tamamen bastırılabildi.
Caesar’ın bu seferleri sırasında yaklaşık bir milyon Gallialının katledildiği, bir milyon
kadarının ise köleleştirildiği tahmin edilmektedir. Bu seferler Caesar’ın komutanlık vasıfları
geliştirirken, aynı zamanda bu çarpışmalarda kazanılan tecrübelerle ordusu da mükemmelleşti
ve eşşiz bir muharebe aracı haline geldi. Caesar savaşlar sırasında kazandığı ganimetlerle
servetine servet kattı.

5.13. Roma’da İç Karışıklıklar
MÖ 52 yılında memurluklar için yarışan isimlerin arasında çıkan çatışmalar
dolayısıyla senato ülkenin kaosa sürüklenmesinden çekinerek Pompeius’u tek başına consul
olarak atadı. Pompeius karışıklıklardan sorumlu isimlerin cezalandırılması için gerekli
tedbirleri aldı ve herhangi consul veya praetor’un görev yaptıktan sonra bir valiliğe
atanabilmesi için 5 yıl geçmesini düzenleyen bir yasa çıkardı. Böylelikle consul veya praetor
görevi sırasındaki icraatları için hesap verebilecekti.
Caesar kendi geleceğiyle ilgili tedirgin olmaya başlamıştı. Bunun en büyük sebebi ise
MÖ 59 yılında consul’ken yaptığı kanunsuzluklardı. Bunların hesabının kendisinden
sorulmasına fırsat vermemek için Gallia’daki görevinin bitiminin hemen ardından başka bir
memurluğa seçilmesi gerekiyordu. Bunun için de Pompeius’un desteğine ihtiyacı vardı.
Fakat ikilinin arası özellikle Pompeius’un karısı Iulia’nın MÖ 54 yılında ölümünün ardından
iyice açılmıştı. Pompeius Caesar’ı kurtaracak kararları aldırtmayınca aralarındaki gerginlik
ülkeyi bir kez daha iç savaşa götürdü.
MÖ 49 yılının 10 Ocak günü Caesar yanındaki ordusuyla birlikte Ariminum’un
kuzeyindeki Rubicon nehrini geçti. Bu nehir Gallia Cisalpina ve İtalya arasındaki sınır
olduğundan ve Caesar’ın ordusunu bu sınırın ötesine geçirme yetkisi bulunmadığından dolayı
bu Roma’da bir iç savaşın başladığına işaretti.
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Caesar artık devlet tarafından isyancı bir vali olarak görülüyorken, Pompeius ise
devletin varlığını korumakla yükümlü isimdi.

5.14. İç Savaş Dönemi (MÖ 49-45)
Caesar ordusuyla birlikte İtalya sınırına girdikten sonra büyük bir direnişle
karşılaşmadan doğudaki Picenum üzerinden yarımadanın güneyine doğru hızla indi.
Aristokratlardan karşısına çıkmaya cesaret eden tek isim daha MÖ 54 yılının consul’ü Lucius
Domitius Ahenobarbus’tu. Ahenobarbus küçük bir kuvvetle Corfinium (Corfinio, İtalya)
civarında Caesar’ı karşıladı, fakat Caesar kısa sürede avantajı ele geçirdi ve Ahenobarbus
kendi askerleri tarafından teslim olmaya zorlandı. Ahenobarbus’un ordusu Caesar’a katılırken
kendisi idam edilmek yerine salıverildi.
Ocak ortasında Pompeius Roma’yı yanındaki taraftarlarıyla beraber terkederek önce
Campania’ya, daha sonra da Brundisium üzerinden Yunanistan’ın kuzeyine geçti ve İtalya
yarımadasını terketti. Böylelikle iki aydan kısa bir süre içinde İtalya yarımadası Caesar’ın
kontrolüne geçti. Ardından Caesar batıya yönelerek Pompeius’un İspanya’daki kuvvetlerini
bertaraf etti. Bu arada Pompeius doğudan kuvvet toplamış ve yapılacak savaşa hazırlanmıştı.
Caesar batıdaki mücadelenin ardından Pompeius’a yöneldi ve MÖ 48 yılına kadar tüm
birliklerini doğu topraklarına geçirdi. Pompeius’un birliklerini kamp kurduğu Dyrrachium’da
(Durres, Arnavutluk) ablukaya almayı denedi, fakat başarısız oldu, hatta bozguna uğramamak
için hızla geri çekilmek zorunda kaldı. Güneydoğuya doğru çekilirken Pompeius da peşine
düştü. İki kuvvet MÖ 48 yılının Ağustos ayında Thessalia’nın Pharsalos mevkiinde meydan
muharebesinde karşı karşıya geldi. Pompeius ordusu daha kalabalık olmasına rağmen
savaştan mağlup ayrıldı ve Mısır’a kaçtı. Fakat burada Mısır kralı Ptolemaios XIII tarafından
idam edildi. Caesar peşinden MÖ 47 yılında Mısır’a geldi ve burada bir süre krallığın iç
sorunlarına müdahil oldu. Ünlü prenses Kleopatra’yla ilişki kurdu ve onu krallığın başına
geçirdi. Kısa süre sonra Kleopatra Caesar’dan bir erkek çocuk sahibi de oldu.
Mısır’dan ayrıldıktan sonra doğuda bir tehdit haline gelen Pharnakes üzerine bir
harekat düzenledi. Pharnakes Kırım’da MÖ 63 yılında Pompeius’un babası Mithradates’in
halefi olarak tanıdığı kraldı ve şimdi Roma’daki karışıklıklardan da yararlanarak babasının
eski krallığının toprakları üzerinde hak iddia etmeye başlamıştı. Caesar Zela’da (Zile, Tokat)
onunla karşı karşıya gelerek mağlup etti. MÖ 47’nin sonuna doğru Roma’ya döndüğünde
karşıtları Africa eyaletine kaçarak burada ona karşı birleşmişlerdi. 46 yılında bunlarla
Thapsos’ta (Bekalta, Tunus) karşılaşarak mağlup etti. Karşıtlarının çoğu intihar etti, fakat
Pompeius’un iki çocuğunun da aralarında olduğu bir kısmı İspanya’ya kaçarak burada
Caesar’a karşı bir ordu oluşturmaya başladı. Caesar onlarla karşılaşmak için İspanya’ya
hareket etti ve 45 yılında Munda’da (Urso, İspanya) düşmanlarını mağlup etti. MÖ 49 yılında
birkaç aylığına olmak üzere daha önce çeşitli sebeplerle birkaç kez geçici olarak dictator ilan
edilmişti; şimdiyse senato onu Thapsos’taki zaferin ardından önce on yıllığına dictator ilan
etti, ardından MÖ 44 yılında dictator’lüğü daimi hale getirildi.
Caesar dictator olarak görev yaptığı süre içinde devletin karşı karşıya olduğu birtakım
sosyal problemleri de çözmeye yönelik adımlar attı. Bunlardan en önemlisi borçlar ve
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borçlanmadır. Hem borçluları hem de alacaklıları tatmin etmeye yönelik bazı önlemleri
hayata geçirdi. Bunun yanında bir başka önemli icraatı da takvimin yeniden düzenlenmesidir.
O zamana kullanılan Roma takvimi toplam 355 günden oluştuğu için bu durum çeşitli
zorluklar yaratıyordu. Caesar Mısır’da kullanılan güneş takvimini alıp Romalıların
kullanacağı hale getirdi ve böylece Jülyen adıyla anılan takvim sistemi ortaya çıktı. Bu takvim
1582 yılında Papa XIII. Gregorius tarafından gözden geçirilip iyileştirilene kadar 1500 yıl
kullanılmıştır.
Caesar’ın hayata geçirdiği birtakım idari düzenlemeler de oldu. Bunlardan en
önemlileri Sulla zamanında 600’e çıkarılan senatonun üye sayısının 900 olarak
belirlenmesidir. Aynı zamanda quaestor’ların sayısı da 40’a, praetor’ların sayısı da 16’ya
yükseltilmiştir. Bu dönemde Caesar bu memurları tayin etme hakkını kazandığı için seçimler
önemini yitirmiştir. Caesar doğal olarak yeni senato üyelerini ve memurları kendisine destek
veren kimselere bir ödül olarak dağıttı. Bu da senatoda ve özellikle aristokratlar arasında içten
içe büyüyen memnuniyetsizliklere yol açıyordu.
Caesar’a daha önce görülmemiş onurlar bahşedildi. Senato’nun onayıyla bu tarihten
itibaren Caesar’ın portresi paraya basılmaya başlandı. Daha önce hiçbir Romalı hayattayken
bu onura kavuşamamıştı. Marcus Antonius senato tarafından Caesar adına kurulacak kültün
rahibi olarak belirlenmişti. Yönetici kültü doğuda ve Yunan’da kullanılan bir adetti, fakat
daha önce Roma’da eşine rastlanılmış bir durum değildi.
Caesar’ın destekçilerinin yanında günden güne büyüyen bir muhalefet de ona karşı bir
komplo hazırlığı içindeydi. Savaşlar ve çatışmalarda alt ettiği çoğu kimseyi affetmiş, şimdi
bunlar senatoda ve halkın arasında etkili mevkilerde görevlerini sürdürüyordu. 44 yılında
dictator perpetuus, yani daimi dictator seçilmesi ise muahlifleri için bardağı taşıran son damla
oldu. 18 Mart’ta Roma’dan uzun bir doğu seferi ayrılma hazırlığında olan Gaius Iulius Caesar
senatoda katıldığı son toplantıda, MÖ 15 Mart 44 tarihinde suikaste uğrayıp hayatını kaybetti.
Suikastın elebaşları ise daha önce Pompeius’un tarafını tutan fakat Caesar tarafından affedilen
praetor’lar Marcus Iunius Brutus ve Gaius Cassius Longinus’tu.

5.15. Iulius Caesar’a Yapılan Suikast Sonrası
Iulius Caesar’ın suikast yoluyla öldürülmesinin ardından devletin varlığını koruması
bakımından üst düzey yetkililerin nasıl bir tavır takınacağı hayli önemliydi. Bunlardan belki
de en önemlisi ise Caesar’la beraber görev yapan diğer consul Marcus Antonius’tu.
Antonius’un da katıldığı ve Senato’da 17 Mart’ta yapılan toplantıda Caesar’ın katillerine karşı
harekete geçilmemesini, bununla birlikte Caesar’ın yaptığı tüm atamaların ve devreye soktuğu
tüm düzenlemelerin geçerliliğini sürdürmesini öngören karar alındı. Fakat Marcus Antonius
Caesar’ın katillerine karşı halkı kışkırtmaya devam etti. Caesar’ın vasiyeti açıklandığında ve
Tiber’in karşısındaki topraklarıyla birlikte yüklü miktarda parayı halka bıraktığı ortaya
çıkınca Brutus ve Cassius daha fazla Roma’da kalamadı. Bu arada Munda’da Caesar’a
yenilen Pompeius’un oğullarından Sextus Pompeius da Gallia ve Hispania Citerior’da
yeniden bir ordu kurmaya başlamıştı. Roma’daki ordunun komutanı (magister equitum) olan
Marcus Aemilius Lepidus da ona katıldı.
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Bu arada Caesar’ın yeğeni Gaius Octavius onun öldürüldüğünü ve Caesar’ın kendisini
varisi olarak ilan ettiğini öğrenince eğitimini sürdürdüğü Apollonia’dan ayrılıp Brundisium
üzerinden Roma’ya ulaştı ve mirası kabul ettiğini açıklayarak Gaius Iulius Caesar Octavianus
ismini aldı. Octavianus henüz 18 yaşında bir genç olmasına rağmen kısa sürede Roma
siyasetine uyum sağlayarak güç kazanmış ve halkın gözünde kazandığı saygıyla önemli bir
isim haline dönüşmüştür. Durumdan rahatsız olan Marcus Antonius önünü almaya çalışsa da
Octavianus kısa sürede daha önce Antonius’u destekleyen Caesar’ın dostları ve özellikle
veteran askerlerinin lideri haline geldi. Sonunda Antonius Octavianus’la uğraşmaktan
vazgeçerek bir ordunun başına resmi görevli olarak Roma’dan ayrıldı. Fakat gittiği eyalette
görev yapan başka bir vali, Caesar’ın suikastlarında rol oynayan Decimus Albinus
bulunuyordu ve görevden ayrılmayı reddetti. Bunun üzerine Antonius Albinus’un bulunduğu
Mutina (Modena, İtalya) şehrini ablukaya aldı. Bu sırada Antonius’u bir tiran olarak gören ve
onun devlete karşı bir tehdit olduğunu savunan ünlü hatip ve devlet adamı Cicero’nun
teşvikiyle senato Antonius’a karşı cephe aldı ve onu devreden çıkarmak için Octavianus’un da
komutan sıfatıyla katıldığı bir ordu tertip edildi. Bu ordu Antonius’u mağlup etti ve Mutina
böylelikle ablukadan kurtuldu.

5.16. II. Triumvir’lik
Marcus Antonius Mutina’da yenilmişti, fakat aynı zamanda görevli iki consul hayatını
kaybetmiş, Octavianus da 8 lejyondan oluşan ordunun başında tek yetkili olarak kalmıştı.
Octavianus orduyu dağıtmayı reddederek senatodan consul olarak atanmasını istedi. Senato
bu isteği olumsuz karşılayınca ordu Roma’ya yürüdü. Durumun ciddiyetini kavrayan senato
da Octavianus’u Caesar’ın bir başka akrabası (Quintus Pedius) ile birlikte 43 yılı consul’ü
olarak atadı. Aynı yıl diğer consul hayatını kaybedince Octavianus tek consul olarak görev
yapmaya başladı.
Bu arada aldığı mağlubiyetten sonra Antonius batıya doğru hareket edip buradaki
Lepidus’un yanına sığınmıştı. Lepidus şimdiye kadar senatoya sadakatini korumuştu, fakat
kendi askerleri ve Antonius onu taraf değiştirmeye ikna etmekte zorluk çekmedi. Octavianus
daha önceki mücadelelerinde Antonius’un geri çekilmesine bir anlamda müsaade etmişti,
böylelikle henüz Antonius’u tamamen safdışı bırakmak gibi bir niyeti olmadığını belli etmişti
ve şimdi onunla arasını düzeltmek istiyordu. Lepidus’un arabuluculuğuyla üçlü arasında bir
ittifaka gidildi ve böylece ikinci triumvir’lik devreye sokulmuş oldu (Lat. triumviri
reipublicae constituendae: devletin yeniden ayağa kaldırılması için kurulan üçlü ittifak).
Üçlünün Bononia (Bologna, İtalya)’da vardıkları anlaşma daha sonra senato tarafından da
onaylandı. Bu şekilde Birinci Triumvirlik’ten farklı olarak resmi ve yasal bir hal aldı.
Triumvir’ler senatoya veya halka danışmadan kanun yapma, temyiz hakkı olmadan yargılama
yapma ve tüm memurları seçme gibi haklara sahip oldular. Kısacası triumvir’ler tüm
kurumların üzerinde bir güce ulaşarak diktatör haline geldi. Üçlü arasında eyaletlerin
yönetiminin dağılımı da yapıldı; buna göre Antonius Gallia’yı, Lepidus İspanya’yı,
Octavianus ise Sicilia, Sardinia ve Africa’nın yönetimini üstlendi. Triumvir’lerin önceliği
Caesar’ın katillerinin cezalandırılması olacaktı.
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5.17. Caesar’ın Katillerine Karşı Verilen Mücadeleler
MÖ 42 yılında Iulius Caesar senato tarafından tanrı mertebesine yükseltildi ve doğmuş
olduğu Quintilis ayı Julius olarak yeniden adlandırıldı (İng. July, Alm. Juli, Fr. Juillet ismi
buradan gelir). Octavianus da böylelikle tanrının oğlu olmuş, itibarı daha da artmıştı.
Bu gelişmelerin ardından triumvir’ler harekete geçerek Caesar’ın katillerinin üzerine
yürüdüler. Antonius ve Octavianus ordularıyla birlikte doğuya yönelirken Lepidus İtalya’daki
işlerin başında kaldı. Bu sırada Brutus ve Cassius da doğudaki çeşitli eyaletlerden asker
toplayarak ordusunu düzenliyordu. İki ordu Makedonya’da Philippi civarında ardarda iki
savaşta karşı karşıya geldi. İlk savaşta Brutus Octavianus’un bir kısım kuvvetini yok edip
ordugâhını ele geçirirken Antonius Cassius’un kumandasındaki birlikleri tamamen yok etmiş,
Cassius da intihar etmişti. İkinci savaş da ilk başlarda Brutus’un lehinde seyretti, fakat savaşın
sonunda tüm cephesi dağıldı ve üstünlük diğer tarafa geçti. Brutus da düşmanın eline
geçmeden intihar ederek hayatına son verdi. Böylelikle cumhuriyetçi hareket de bir anlamda
son bulmuş oldu.
Antonius bu savaşlarda gösterdiği başarının ardından itibarını artırdı ve karşılığında
artık kendisine daha fazla gelir kaynağı sağlayabileceği doğu eyaletlerinin idaresini üstlendi.
Aynı zamanda Gallia’nın kontrolü de onda kalacaktı. Octavianus ise bu savaşlarda pek yarar
gösterememişti. Savaşın ardında İtalya’da ordudan emekliye ayrılan askerlere tahsis edilecek
toprakların tayiniyle ilgili meseleleri üstlendi. Fakat bu mesele çok basit çözülecek sıradan bir
sorun değildi. Philippi Savaşı’ndan önce başlayan ve askerlerine toprak dağıtmak için
İtalya’da birçok kimsenin toprağından olmasına neden olan bir dizi uygulamaya imza atan
triumvir’lere karşı halkta bir tepki oluşmuştu. 43 yılında hayata geçirilen bu uygulamalar
genişletilerek devam edince İtalya’daki sıkıntılar artarak devam etti. Üstelik aynı dönemde
Sextus Pompeius da güçlenerek büyük bir tehdit haline gelmişti ve donanmasını büyüterek
İtalya’ya tahıl ithalini engellemeye başlamış, bu da Roma’da iç karışıklıklara sebep olmaya
başlamıştı.

5.18. Perusia Savaşı
Octavianus’a karşı hareketler 41 yılı consul’ü ve Marcus Antonius’un kardeşi Lucius
Antonius tarafından destekleniyordu. M. Antonius’un karısı Fulvia da L. Antonius’un
arkasındaki isimlerdendi. Octavianus iki ismi de Perusia (Perugia, İtalya)’da kıstırdı ve
mağlup etti. L. Antonius affedilirken Fulvia’nın da doğuya gitmesine izin verildi. Bu
savaşlarda Marcus Antonius’un kararsızlığı Octavianus’un bu savaştan galip ayrılmasını
sağlayan nedenlerdendir. M. Antonius batıda bulunan kendisine sadık bazı komutanlara açık
ve net bir emir vermediği için bu komutanlar savaşta yer almamışlardı. Eğer bu güçler savaşa
müdahil olsaydı, Octavianus bu mücadeleden muhtemelen galip çıkamayacaktı.
MÖ 40 yılında Octavianus Marcus Antonius’un kontrolünde bulunan Gallia’yı da
Antonius’a sadık valinin ölümünün ardından kendi kontrolüne geçirdi. Bunun üzerine ikili 40
yılı bitmeden Brundisium’da buluşarak bir anlaşma yaptılar ve bu anlaşma Octavianus’un dul
kardeşi Octavia ve artık bir dul olan Antonius arasında yapılan evlilikle perçinlendi.
98

Anlaşmaya göre Octavianus İtalya da dahil olmak üzere tüm batının, Antonius ise doğunun
kontrolünü üstlenirken Lepidus’a ise Africa eyaletinin kontrolü verildi. Octavianus aynı
zamanda Sextus Pompeius meselesiyle de ilgilenecekti. Buna binaen Sextus Pompeius’la 39
yılında bir anlaşma yapılarak Corsica, Sardinia ve Sicilia ile Peloponnesos’un kontrolü 5
yıllığına kendisine bırakıldı.
Yapılan anlaşma Octavianus açısından sadece anlık durumu düzeltmek için yapılmıştı
ve uzun vadeli olması çok zordu. Nitekim aynı sene yaşanan bazı gelişmeler sebebiyle ikilinin
arası tekrar açıldı. 38 yılında yapılan iki deniz savaşından S. Pompeius galip ayrıldı. Bunun
üzerine Octavianus M. Antonius’tan yardım istedi. 37 yılında Tarentum’da buluşan taraflar
triumvirlik anlaşmasını muhtemelen 4 yıllığına yenilediler ve M. Antonius Octavianus’a 120
savaş gemisi yollamayı kabul etti. Octavianus da daha sonra doğuya 20 bin asker yollamayı
kabul etti. 37 yılı consul’ü ve Octavianus’un yakın dostu Agrippa S. Pompeius’a karşı
savaşacak güçlerin komutanı oldu. Lepidus da bu mücadeleye destek gönderen isimlerdendi.
36 yılında 300’er savaş gemisinden oluşan taraflar Sicilia açıklarındaki Naulochus’ta
çarpıştılar ve Sextus Pompeius’un donanmasından geriye yalnızca 17 gemi kaldı. S. Pompeius
Asia Minor’a kaçtı, birkaç sene burada yaşadıktan sonra yakalanıp idam edildi. Böylelikle
Octavianus’un karşısındaki büyük tehditlerden biri devredışı kalmış oldu.
Bu savaşın ardından Lepidus Sextus Pompeius’un kara kuvvetlerinin kendisine
devredilmesini istedi, fakat bu istek Octavianus tarafından reddedildi. Bununla da kalmayan
Octavianus Lepidus’un ordugâhına gelerek hem S. Pompeius’un hem de Lepidus’un
askerlerini kendisine katılmaya davet eden bir konuşma yaptı ve olumlu bir karşılık buldu.
Bunun üzerine Octavianus Lepidus’u triumvirlik’ten azlederek Africa’nın yönetimini de
elinde alarak kendisini de sürgün etti. Naulochus’taki galibiyetin ardından Octavianus’un
askeri becerisiyle ilgili şüpheler de son buldu. Üstelik uzun yılların ardından İtalya yarımadası
artık tek kişinin kayıtsız şartsız hâkimiyetine girmişti.

5.19. Marcus Antonius ve Octavianus’un Mücadelesi
Marcus Antonius Philippi Savaşı’ndan sonra doğu eyaletlerinin kontrolünü ele
geçirmişti ve doğuda düzeni sağlamak için çok çaba sarfetti. Doğudaki en önemli güçlerden
biri de Mısır’dı. Daha önce Caesar’la ilişkisi olan Kleopatra Mısır tahtının sahibiydi. Antonius
Kleopatra’yla ilişkilerini geliştirerek durumunu güçlendirmeye çalıştı. Romalı komutan
Philippi Savaşı’ndan sonra doğuya hareket etmesinin ardından MÖ 41 yılında Cilicia
bölgesinin önemli kentlerinden Tarsus’ta Kleopatra’yla buluşmak istemişti.
Bir süre sonra ilişkileri başka bir boyut kazandı ve Kleopatra’nın Antonius’tan ikiz
çocukları oldu. Antonius Kleopatra’nın Mısır’daki egemenliğini güçlendirmekten de geri
durmadı ve Aleksandreia’da (İskenderiye, Mısır) yaklaşık iki yıl kaldı. Parthlar üzerine bir
sefer yapmak üzere 36 yılında yola çıktı. Emrinde 16 lejyon ve çeşitli diğer askeri birlikler
bulunuyordu. Bugünkü İran coğrafyasının içlerine doğru ilerlemeyi başardıysa da
müttefiklerinden Armenia Kralının tedirgin olup süvari desteğini geri çekmesiyle sefer
başarısızlığa uğradı ve Antonius geri çekilirken ağır kayıplar verdi. Ordusunun üçte biri yok
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oldu. Öte yandan batıda Octavianus Sextus Pompeius’u da ortadan kaldırmış ve egemenliğini
genişletmişti.
MÖ 36 yılında Roma dünyasında batıda Octavianus, doğuda ise Antonius olmak üzere
iki büyük lider bulunuyordu. Şüphesiz bu durum Octavianus’un gözünde Roma’nın tek
hâkimi olması için bir geçiş süreciydi ve bu süreçte Antonius ve Kleopatra’yla ilgili
yıpratmacı bir politika güttü.
Bu sırada Antonius doğu sınırındaki mücadelelerle meşguldü; 36 yılında seferi
terkedip geri çekilen Armenia kralını cezalandırmak ve Parth’ların üzerine yapacağı seferde
bu bölgenin kendisine bir köprü oluşturmasını sağlamak amacıyla 35 ve 34 yıllarında
Armenia Kralı üzerine başarılı seferler yaptı. Bu seferlerin ardından Aleksandreia’ya dönerek
Roma’da yapılanlara benzer zafer kutlamaları yaptı ve bu törenden sonra bir kısmı Roma
eyaletlerine bağlı olan toprakları Kleopatra’ya ve oğullarına hediye ettiğini açıkladı. Batı’da
da Octavianus’un Antonius ve Kleopatra karşıtı propagandası artmıştı. Bu sırada Octavianus
Antonius’un Roma’da Vesta rahibelerine emanet edilen vasiyetnamesini ele geçirip yayınlattı;
bu vasiyetnamedeki şartlar arasında Antonius’un Aleksandreia’da gömülmesi, Kleopatra’nın
çocuklarına miras bırakılan çeşitli hediyeler de vardı. Son olarak Octavianus batıdaki tüm
insanların Kleopatra’ya karşı girişilecek savaşta kendisine sadık kalacaklarına dair yemin
ettirdi. Tüm bu unsurlar Antonius’la arasında girişilecek mücadele öncesi toplumu bu
mücadeleye hazırlamak içindi, fakat iç savaş olgusunu engellemek için Octavianus bağlılık
yemininde Antonius’u karıştırmadan Kleopatra’nın ismini öne sürüyordu.
MÖ 31 yılı geldiğinde iki tarafın güçleri Batı Yunanistan’da Aktion (Lat. Actium)
mevkiinde karşı karşıya geldiler. Başlarda Antonius ve Kleopatra’nın önderliğindeki
kuvvetler Marcus Vipsanius Agrippa komutasındaki Roma kuvvetleri karşısında başarılar
elde etti, fakat daha sonra savaşın seyri değişince Antonius ve Kleopatra savaş alanından
ayrılarak geri çekildiler. Bunun üzerine kuvvetleri de Agrippa’ya teslim oldu. Bir sonraki
yılda, yani MÖ 30’da Octavianus Aleksandreia’ya bir sefer düzenledi ve şehir neredeyse
hiçbir direnç göstermeden düştü. Antonius ve Kleopatra intihar ederken Kleapatra’yla Iulius
Caesar’ın oğlu Caesarion idam edildi. Mısır böylelikle bir Roma eyaleti haline geldi (MÖ 30).
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Uygulamalar
•

Roma Cumhuriyet Döneminin Çöküşü sürecine etkin olan iç ve dış dinamikler

hakkında bilgi veren tarih atlası ve ansiklopedilere başvurulması
•

Roma Cumhuriyet Döneminde merkezzi devlet yapısı ile eyalet yönetimlerive

Roma’nın sınırlarına komşu devletler hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak başvuru
kitaplarının incelenmeleri
•

Roma Cumhuriyet Döneminde Senatör ve Atlı sınıflarının merkezi yönetim ve

eyalet yönetimlerinde yer almalarına ve memuriyet basamaklarında yükselmelerine ilişkin
bilgileri edinmek üzere başvuru kitaplarından yararlanma
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Uygulama Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi I. Triumvirlik'te yer almaz?
a) Caesar
b) Pompeius
c) Crassus
d) Octavianus
e) Lucullus
2) MÖ 15 Mart 44 tarihinde Caesar'a suikast düzenleyip öldüren çetenin elebaşları
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Scipio Africanus ve Lucius Cornelius Scipio
b) Marcus Iunius Brutus ve G. Cassius Longinus
c) Marcus Antonius ve Gaius Iulius Octavianus
d) Gaius Marius ve Lucius Cornelius Sulla
e) Licinnius Lucullus ve Marcus Agrippa
3) Mısır’da kullanılan güneş takvimini alıp Romalıların kullanacağı hale getiren ve
böylece 1582 yılında Papa XIII. Gregorius tarafından gözden geçirilip iyileştirilene kadar
1500 yıl kullanılan Julian adıyla anılan takvim sisteminin ortaya çıkmasını sağlayan Romalı
komutan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Caesar
b) Pompeius
c) Augustus
d) Marius
e) Cinna
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4) Pontus kralı Pharnakes'in babası Mithridates'in krallığını yeniden canlandırmak
istemesi üzerine MÖ 47 yılında Orta Anadolu üzerinden Kuzey Anadolu’ya ilerleyen bir
harekât düzenleyen Iulius Caesar düşmanını nerede mağlup etmiştir?
a) Zela
b) Trapezus
c) Kolkhis
d) Komana
e) Tavium
5) MÖ 48 yılında Roma iç savaşlarında Caesar'a karşı mücadele veren ünlü komutan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Octavianus
b) Marcus Antonius
c) Pompeius
d) Crassus
e) Cinna

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)a, 5)c
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Cumhuriyet düzeninin yavaş yavaş güç kaybetmeye başlaması ve bu
çöküşün ardındaki nedenler özet şeklinde ortaya konmaya çalışılmıştır. Sulla ve Pompeius
Magnus gibi MÖ I. yüzyılın ve Roma tarihinin en önemli komutanlarından olan şahsiyetler ve
bu şahsiyetlerin Roma politikalarını ne derece etkiledikleri üzerinde durulmuş, güçlü
kişiliklerin tek adam olarak ortaya çıkışlarının altında yatan sebeplere de değinilmiştir. Bu
bölümde Roma’nın gücünün tüm Akdeniz’de hissedilmeye başlandığı dönem, yani MÖ 150
ila 100 yılları arasındaki siyasi ve ekonomik olaylar ile bu olaylarda rol oynayan önemli
kişilerin politikalarının özü üzerinde durulmuştur. Yeni kazanılan toprakların yönetim
esasları, büyüyen ordunun yavaş yavaş profesyonelleşmeye giden süreci ve büyük komutan
Marius’la birlikte geçirdiği değişim, Roma’daki siyasi olayların Anadolu’ya olan etkileri gibi
meseleler öğrencilere genel bir bilgi vermek amacıyla özetlenmiştir.Pompeius, Crassus ve
Caesar’ın Roma devletinin kaderini tayin süreçlerini kısaca gözden geçirip Cumhuriyet
yönetiminin sona erişini gördük.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Scipio Aemilianus'un lakabıdır?

a) Africanus
b) Dacicus
c) Parthicus
d) Asiaticus
e) Germanicus
1) Lex Provinciae ne anlama gelmektedir?
a) Devletin anayasası
b) Toprak yasası
c) Eyalet yasası
d) Hükümet yasası
e) Deniz ticaret yasası
2) MÖ 102 yılında Aquae Sextiae’da Teutones’leri ve bir sonraki yıl da Kuzey
İtalya’daki Vercellae’da Cimbri’leri yenilgiye uğratan ünlü Romalı komutan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Marius
b) Caesar
c) Pompeius
d) Lucullus
e) Cinna
3) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da meydana getirilen ilk Roma eyaleti Provincia
Asia'nın kuruluş yılıdır?
a) MÖ 101
b) MÖ 129
c) MÖ 27
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d) MÖ 63
e) MÖ 133
4) Aşağıdakilerden hangi Attalos hanedanı üyesinin ölümünden sonra topraklarını
Roma devletine miras olarak bıraktığı ifade edilmektedir?
a) I. Attalos
b) Philetairos
c) II. Eumenes
d) III. Attalos
e) I. Eumenes
5) Müttefikler Savaşı olarak adlandırılan mücadele hangi yıllar arasını kapsar?
a) MÖ 133-129
b) MÖ 91-88
c) MÖ 88-85
d) MÖ 112 – 105
e) MÖ 110-115
6) MÖ 74 yılında tıpkı Attalos'lar gibi topraklarını vasiyetle Roma'ya bırakan
Anadolu krallığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pontus
b) Bithynia
c) Cappadocia
d) Frigya
e) Kommagene
7) Spartacus isyanı olarak bilinen köle isyanını aşağıdaki komutan ikililerinden
hangileri bastırmıştır?
a) Iulius Caesar - Marcus Antonius
b) Marius - Sulla
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c) Crassus - Pompeius
d) Lucullus - Aeimilianus
e) Cinna – Cato
8) Sulla'nın düzenlemesine göre bir kimsenin consul olabilmesi için en az kaç
yaşında olması gereklidir?
a) 29
b) 42
c) 32
d) 18
e) 25
9) 3 senelik bir mücadele sonucunda Pontus’ta ve Anadolu genelinde idari yapıyı
yeniden şekillendirerek Anadolu’daki Roma hakimiyetini genişleten ve Roma’nın doğu
sınırını Euphrates nehri olarak belirleyen ünlü Romalı komutan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Crassus
b) Caesar
c) Pompeius
d) Marius
e) Lucullus

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)b, 5)d, 6)b, 7)b, 8)c, 9)b, 10)c
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6.ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİPRİNCİPATUS
DÖNEMİNİN BAŞLAMASIIULIUS- CLAUDIUS VE FLAVIUS
HANEDANALARI DÖNEMİNDE ROMAM.Ö. 30. M. S. 68
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1

Marcus Antonius ve Octavianus’un Mücadelesi

6.2

Octavianus’un Hakimiyeti Ele Geçirişi ve Augustus Sıfatını Alışı

6.3

Augustus Dönemindeki Siyasi gelişmeker ve Iulius Claudius hanedanı

6.4

Iulius – Claudius Hanedan

6.5

Tiberius (MS. 14-37)

6.6

Gaius Caligula (MS. 37-41)

6.7

Claudius (MS. 41-54)

6.8

Nero (MS. 54-68)

6.9

M.S. 1. yy. ın Sosyal, Ekonomik ve Dini Gelişmeleri

6.10 İç Savaş veya Dört İmparatorlar Dönemi (MS. 68-69)
6.11 Flavius Hanedanı (MS 69-96)
6.12 Vespasianus (MS 69-79)
6.13 Titus (MS. 79-81)
6.14 Domitianus (MS 81-96)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

II. Triumvir'liğin kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir?

2)
Marcus Antonius ve Octavianus arasındaki egemenlik mücadelesinin altındaki
sebepler nelerdir?
3)

Octavianus'un başarılı olmasının arkasındaki sebepler nelerdir?

4)

Augustus Döneminin Siyasi Gelişmeleri nelerdir?

5)

İmparator Tiberius döneminin önemli gelişmeleri nelerdir?

6)

İmparator Caligula'nın başa geçmesi ve dönemindeki önemli olaylar nelerdir?

7)

İmparator Claudius'un hükümdarlık yıllarında yaşanan gelişmeler nelerdir?

8)

İmparator Nero dönemine damgasını vuran en önemli olaylar nelerdir ?

9)
Flavius’lar hanedanı hangi imparatorlara ve imparatorluğun hangi bölgesindeki
olaylar sonrasında ortaya çıkmıştır ?
10)
nelerdir?

Flavius hanedanının Anadolu ve Doğu Akdeniz için aldıkları en önemli kararlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Roma devletinin iç savaş
süreci sonrasında
Cumhuriyet yönetiminden
Monarşik yapıya dönüşüp
imparatorluk yönetimine
geçişi
Roma devletinin
imparatorluk yönetimine
dönüşme aşamasında
kurumların işlev
değişiklikleri
Roma devletinin
Cumhuriyet kurumlarının
varlıklarını koruyarak
uğradıkları yapısal
değişiklik

Kazanım
İç savaş sürecinden çıkan
Roma'nın bir istikrar
arayışına girişinin getirdiği
sonuçların anlaşılması.

Roma'nın imparatorluk
yönetimine dönüşme
sürecinin kavranması.

Octavianus'un Roma'nın ilk
imparatoru olmasının
ardından imza attığı
reformların sebeplerinin ve
sonuçlarının benimsenmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
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Konu

Kazanım

Augustus’un adım adım iç
ve dış siyaseti kendi
hedefleri doğrultusunda
düzenlemesi

Augustus dönemindeki
siyasi olaylarınöğrenilmeleri

Augustus ile başlayan yeni
dönem ve yeni bir
hanedanın oluşması

Iulius-Claudius dönemine
dair önemli
olaylarınanlaşılmaları

Augustus

Iulius-Claudius
dönemindeki dini siyasi ve
kültürel meselelerin
anlaşılması.

Konu

Kazanım

Roma Devletinin yönetim
sistemini değiştiren ilk
hanedanın sona ermesinin
sebep olduğu karışıklıklar

İmparatorluğu bir iç savaşa
sürükleyen nedenlerin
anlaşılması.

Kudüs’te ve yakın
çevresinde oluşan
isyanların ortaya çıkardığı
yeni hanedanın
imparatorluğu yeni bir
anlayışla düzenlemesi
Flavius hanedanı
sonrasında meydana gelen
iç savaş sonrasında
imparatorluğun bittiği
zannedilirken Roma
devletinin yeniden

Flavius hanedanının
başlamasıyla imparatorluk
yapısında meydana gelen
değişikliklerin fark
edilmesi.
Evlat edinilen imparatorlar
dönemin aynı zamanda
imparatorluğun altın çağı
olarak ta adlandırılması ve
bu dönemin temel

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları aracılığıylave
ders notları ile sunumlar ve
kaynak kitaplar sayesinde
ayrıntılı bilgi edinmek.
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toparlanıp ayağa kalkması

özelliklerinin kavranması.

Anahtar Kavramlar
•

Octavianus

•

Augustus

•

Marcus Antonius

•

Philippi

•

Princeps

•

Triumvir'lik

•

Tribunicia potestas

•

Iulius - Claudius Hanedanı

•

Galatia

•

Parthia

•

Drusus

•

Germanicus

•

Tiberius

•

Gaius Caligula

•

Nero

•

Flavius Hanedanı

•

Amphitheatrum Flavium

113

114

Giriş
Caesar’a suikast düzenlenmesinin ardından ortaya çıkan politik durumun kısaca
anlatılmasıyla başlayacağımız bu derste Caesar’ın varisi Octavianus’un Roma’nın politik
dünyasında bir oyuncu haline dönüşmesini ve yavaş yavaş Marcus Antonius’un yerini alışını
göreceğiz. Bu ikilinin yanlarına Lepidus’u da alarak kuracakları II. Triumvirlik olarak
adlandırılan yapının işleyişini inceledikten sonra Caesar’ın katillerinin üzerine yapılan
harekatları ve hemen ardından Roma’nın Antonius ve Octavianus arasında doğu ve batı olmak
üzere iki hakimiyet bölgesine ayrılmasına tanık olacağız. Zamanla bu ikili arasındaki
gerilimin artarak bir savaşa dönüşmesini ve bu mücadeleden galip ayrılan Octavianus’un
Roma devletinde meydana getirdiği değişiklikleri göreceğiz.
Augustus döneminde yaşanan gelişmelerle birlikte artık Roma tarihinde yeni bir
döneme girilmiştir. Bu dönemde eski cumhuriyet gelenekleri şekil değiştirerek bazıları
sembolik düzeyde de olsa yaşamlarını sürdürmeye devam etmiş, bununla birlikte artık
imparatorluk rejimi devletin yeni yönetim biçimi olmuştur. Augustus oluşturduğu yeni
sistemle kendi ailesine mensup isimlere imparator olma yolunu açmış, bu da imparatorluğun
ilk döneminde Augustus’a kan bağıyla bağlı Iulius Claudius ailesi üyelerinin imparatorluğun
başına geçmelerini sağlamıştır. İşte bu derste bu hanedana mensup imparatorların hayatları ve
imparator olarak faaliyetleri kısaca gözden geçirilecek ve Roma devletinin yeni rejimini
oturttuğu MS I. yüzyılda meydana gelen gelişmeler özetle sunulacaktır.
Nero’nun ölümüyle Iulius Claudius Hanedanının hükümranlığı son buldu. Bu olayın
ardından Roma’da yaşanan iç savaş dönemi tecrübeli komutan Vespasianus’un rakiplerine
üstün gelmesiyle sonuçlandı. Bu olay aynı zamanda Roma’da bir başka hanedanın, Flavius’lar
hanedanının başlayışının habercisiydi. MS I. yüzyılın sonuna kadar Roma tahtında kalan
Flavius’ların ardından bazı tarihçiler tarafından Roma’nın altın çağı olarak adlandırılan ve
180 yılına kadar süren dönem başlayacaktır. İşte bu derste Nero’nun ölümünden itibaren
meydana gelen gelişmeleri gözden geçireceğiz ve Roma’nın en başarılı imparatorlarından
Traianus’un hükümdarlığına kadar olan dönemin önemli gelişmelerine kısaca değineceğiz.
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6.1. Octavianus’un Hâkimiyeti Ele Geçirişi ve Augustus Sıfatını Alışı
Bu gelişmelerin ardından Octavianus daha 33 yaşındayken Roma’nın tek hâkimi oldu.
Artık elde ettiği bu gücü devam ettirmek için çalışmaya başlayacaktı. Bunu da iktidarda
kalacağı 44 yıl başarıyla gerçekleştirecektir.
Bu süreçte öncelikle belirlenmesi gereken yeni yönetim sistemiydi. MÖ 90 yıllarından
bu yana yaklaşık 60 yıldır süren savaşlar dönemi cumhuriyetin tüm kurumlarını altüst etmişti.
Eski rejime dönülmesi pek mümkün görünmüyordu. Octavianus’un yönetim açısından kendi
durumu da muallaktı. Triumvir’lik anlaşması muhtemelen MÖ 33 yılında son bulmuş ve
yenilenmemişti, fakat Octavianus bu dönemden kalan yetkilerini halen kullanıyordu.
Octavianus durumunu sağlamlaştırmak istiyordu. Bu süreçte kaçınılması gereken iki olasılık
ise belliydi; Caesar dönemindeki gibi otokratik bir yönetim veya gücünü ordudan alan bir tek
adam yönetimi düşünülmemesi gereken seçeneklerdi. Devlet yaklaşık yarım yüzyıldır bu tür
girişimler yüzünden oldukça kan kaybetmişti ve Octavianus da bunu bizzat tecrübe
edenlerdendi. Octavianus çareyi cumhuriyet rejiminin önemli unsuru olan senatonun yeniden
düzenlenmesinde görüyordu. Fakat aynı zamanda senatonun kontrolü de kendisinde olacaktı.
Böylelikle hem aristokrat kesimi memnun ederken hem de düzenin lideri olarak öne çıkacaktı.
MÖ 28 yılında meydana gelen gelişmeler yeni rejimin sinyallerini vermeye başladı.
Bu tarihte Octavianus’un döneminde ilk kez kendisi ve Agrippa’nın eşit yetkili olarak
consul’lük yapacağı açıklandı. Ardından MÖ Ocak 27’de düzenlenen bir senato toplantısında
Octavianus tüm yetkilerini senatoya ve halka devrettiğini açıkladı. Kendisi consul olarak
görev yapmaya devam edecek ve isyan veya istila tehdidi yüksek görülen İspanya, Gallia,
Cilicia, Kıbrıs, Suriye ve Mısır’ın yönetimlerini üstlenmeye devam edecekti. Bu bölgelerin
hepsini kendi başına yönetmesi mümkün olmadığından söz konusu eyaletlere kendisine bağlı
legatus’lar atama yetkisini aldı. Diğer eyaletlerin yöneticileri ise eskiden olduğu gibi senato
tarafından eski esaslar dikkate alınarak atanacak ve böylelikle bunlar senatoya bağlı eyaletler
olacaktı.
Bu düzenlemelerin yanında Senato Octavianus’a yüce, görkemli anlamına gelen
Augustus sıfatını verdi ve Sextilis ayının adını da Augustus olarak değiştirdi. Bu ismin dini
birtakım anlamları da vardı ve böylelikle Octavianus geçmişinden ayrıştırılıyor, aynı zamanda
kutsallaştırılıyordu.

6.2. Augustus’un Eyalet Düzenlemesi ve Diğer Reformları
Augustus MÖ 27 yılında alınan kararların ardından yeni yapılanmanın en üst
noktasında bulunan unsur oldu. Bu aynı zamanda Roma tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı
olarak kabul edilir. Bu dönem Principatus veya Roma İmparatorluk Dönemi olarak
adlandırılır. Augustus Roma’nın ilk imparatoru olmakla birlikte resmi sıfatı Princeps, yani
önde gelen kimse idi. Önceki dönemde lider sayılan ve bu sıfatı taşıyabilecek birçok kimse
vardı, fakat bu dönemde Augustus tek princeps olarak ön plana çıkıyordu. Bu nedenle
imparatorluk dönemi aynı zamanda Principatus dönemi olarak da adlandırılır.
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Augustus bu dönemde Caesar’ın aksine, Roma dünyasını kontrol edebilmesi için
senatonun ne denli önemli bir rolü olduğunu anlamıştı. Bu yüzden senatonun gücünü artırdı.
Bazı durumlarda kendisine danışmadan karar alınabilmesini mümkün kıldı. Kendi fikirleriyle
çelişen bir karar alınması ihtimali ortaya çıktığında ise bunu güç kullanarak ve otoriter bir
biçimde değil, perde arkasındaki adamlarını kullanarak veya nüfuzunu devreye sokarak
engelledi.
MÖ 28-27 yılında yapılan değişikliklerin ardından bir ikinci düzenleme de MÖ 23
yılında geldi. Augustus daha önceki dönemlerden ders çıkararak devlet yönetimi hususunda
temkinli davranmaya özen gösterdi ve üstüste consul seçilmesinin aristokratlar arasında
rahatsızlık yaratabileceğini düşünerek consul’lük görevinden ayrılarak bu tarihten itibaren
consul’lüğe olağanüstü durumlar haricinde seçilmedi; bunun yerine daha önce yönetimi
kendisine devredilen eyaletlerin sorumluluğunu bu sefer proconsul sıfatıyla üstlenmeye
devam etti. Senato kendisini tüm yetkili memurların üzerinde bir yere oturttu. Bu sebeple
artık herhangi bir yetkiliye emir verebilme ayrıcalığını elde etti. Bunun yanında bir
tribunus’un sahip olduğu tüm haklar bu görevi yapmamasına rağmen ona da verildi
(tribunicia potestas). Bu yetkiyle birlikte zaten çok güçlü bir konuma getirilmiş olmakla
birlikte artık senatonun aldığı kararları veto etme ayrıcalığını da kazandı.
Augustus senatonun yapısında da değişikliklere imza attı. Kendisinden önce yapılan
değişikliklerle senatonun 1000’e dayanan üye sayısını 600’e indirdi. Senato son dönemlerde
yapılan değişikliklerle birlikte eski aristokratik yapısını kaybetmeye yüz tutmuştu. Bunun
önüne geçmek için senatör seçilebilmenin ön şartı olarak asgari gelir düzeyi uygulamasını
başlattı. Sulla’nın da el atmış olduğu bir başka mesele, cursus honorum denilen memurların
kariyer basamaklarını düzenleyen şartlar gözden geçirildi. Praetor’ların ve consul’lerin
seçilmesiyle ilgili esaslarda da düzenlemeler yaptı. Bu görevlerde bulunan kimselerin hareket
kabiliyetleri de daraltıldı. Artık praetor veya consul seçilmek için memuriyet merdivenlerini
tırmanmanın yanında Augustus’un gözüne de girmek gerekiyordu; çünkü tüm atamaları
Augustus yapmaya başlamıştı, bu yüzden bu kimseler Augustus’un sözünden çıkamaz
olmuşlardı. Tüm ordu birlikleri kendi sorumluluğu altındaki eyaletlerde bulunuyordu ve bu
orduların neredeyse tamamına yakını kendisine bağlı legatus’lar tarafından yönetiliyordu.
Senatörlere daha öncesine nazaran daha önemli idari görevler vermeyi de ihmal etmedi;
Roma’da ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılan tahılın denetiminin yanı sıra kamu binalarının
ve su kemerlerinin bakımı, İtalya’daki yolların tadilatları gibi meseleler de tecrübeli
senatörlere verilen görevlerdendi.
Ordunun yapısında da kapsamlı değişikliklere gidildi. Öncelikle MÖ 31 yılındaki
zaferin ardından 140 binden fazla asker emekli edildi ve geriye 28 lejyon bırakıldı. Mısır’ın
fethiyle kazanılan gelirler sayesinde bu askerlere toprak satın alındı ve cüzi bir nakit ödeme
de yapıldı. MÖ 13 yılından itibaren yeni değişiklikler geldi; bu tarihten itibaren lejyonların
gönüllü vatandaşlardan oluşturulması esası getirildi. Bu askerler belli bir süre hizmet ettikten
sonra emekliye ayrılacaklar ve emekli olurlarken bir ikramiye alacaklardı. Hizmet süreleri
boyunca yasal olarak evlenmeleri mümkün değildi. Emeklilik ikramiyeleri ise bir askerin
yaklaşık 13 yıllık maaşına denk gelmekteydi. Başlangıçta bir lejyon askerinin görev süresi 15
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yıldı. Bunlar sonraki 4 yıl da yedek asker olarak hazırda bekliyorlardı. Daha sonraki yıllarda
Augustus zorunluluklardan dolayı 15 yıllık görev süresini 20’ye, yedek askerlik süresini de 5
yıla çıkarmıştır. Bu düzenlemelerle beraber askerlik bir meslek haline gelmiş ve ordu da
profesyonelleşmiştir.

6.3. Augustus Dönemindeki Siyasi Gelişmeler
Augustus siyasi konumunu belirlemesinin ardından yaptığı birtakım reformlarla
birlikte ordunun yapısında da değişikliklere gitmişti ve bu orduyu imparatorluğu tehdit eden
dış unsurlardan korumanın yanında hâkimiyet alanını genişletmek için de kullanmayı
amaçlıyordu. Hatta tıpkı Büyük İskender gibi kafasında tüm dünyanın fethi gibi düşünceleri
de muhtemelen vardı. Bu düşünce MÖ 20’li yıllarda Mısır’ın güneyine ve Arabistan
yarımadasının uzak köşelerine seferler yapılması için verdiği emirlerin esas nedeni olarak
görülmektedir. Aynı zamanda imparatorluğun kuzeyindeki Ren ve Elbe nehirlerinin
arasındaki geniş toprakları da hâkimiyet altına almayı amaçlamıştı.
Augustus’u meşgul eden hususlardan biri de imparatorluğun batı ve doğu olmak üzere
kültürel anlamda da iki ayrı parça halinde bulunmasıydı; Latincenin konuşulduğu Batı ve
Yunancanın kullanımda olduğu Doğunun birbirinden bu kadar ayrık olması imparatorluğun
bütünlüğüne zarar verebilirdi. Augustus özellikle Batı’da İber Yarımadasında Roma’nın
hakimiyetini genişletmek için uğraştı ve özellikle daha önce fetihlerle ele geçirilemeyen
dağlık kuzeybatı kesimini kontrol altına almaya çalıştı. Aynı zamanda imparatorluğun kuzey
kesiminde ve Tuna nehrine kadar Doğu Avrupa bölgesinde Roma hakimiyetinin
genişletilmesi yönünde bir politika izledi. Fetihler sonucunda Raetia, Noricum, Dalmatia,
Pannonnia ve Moesia eyaletleri ortaya çıktı ve Roma topraklarının doğu ve batı bölgelerinin
arasında kalan yerler de fethedilmiş oldu. Bir başka mesele ise uzun zamandır üzerinde
durulan tüm Alpler bölgesinin kontrol altına alınmasıydı.
Doğudaki fetihler batıdakilere göre daha sınırlı kalmıştır. Genel olarak komutan
Marcus Antonius’un yaptığı düzenlemeler işlevselliğini korumuştur. Mısır’dan sonra burada
ele geçirilen toprakların en önemlileri MÖ 25 yılında kontrol altına alınan Orta Anadolu’daki
Galatia bölgesi (kabaca Ankara ve civarı) ve MS 6 yılında ele geçirilen Judaea (kabaca
bugünkü İsrail ve Filistin toprakları) bölgesidir. Bu bölgelerin her ikisi de daha önce Roma’ya
bağlı statüdeki vassal krallıklardı. Bazı diğer devletler bu statülerini korudular. Bunlar Roma
tarafından yönetilmemekle birlikte Roma’nın çıkarlarıyla uyuşacak şekilde hareket etmek
durmundaydılar. Doğuda Augustus’u düşündüren en önemli mesele Roma’nın tüm
sınırlarında karşı karşıya olduğu en güçlü düşman gibi görünen Parth’lardı. Augustus’un
amacı Parth’lara karşı uygulanabilir bir politika takip etmekti. Daha önce Crassus ve M.
Antonius’un bölgede aldığı yenilgilerin hesabının bir şekilde sorulması gerekiyordu. Öte
yandan Augustus bu bölgeye daha fazla askeri birlik kaydırmayı göze alamıyordu ve bu
bölgede yeni bir sefer yapmaya da sıcak bakmıyordu. Bu sebeple buraya bir sefer düzenlemek
ve bölgede güç kullanmak yerine sağlam bir diplomasi uygulayarak sorunları politik
kanallardan çözmeye çabaladı. Bu yolla Crassus’un öldürüldüğü savaşlarda Parth’ların eline
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geçen lejyon sancaklarını MÖ 20 yılında teslim almayı başardı. Bir başka başarısı da Armenia
Kralının Roma’ya bağlı bir vassal krallık olarak tanınmasını sağlamaktı.
Beklenenin aksine bu dönemde Roma imparatorluğu daha çok batıdaki sorunlarla
meşgul oldu. MS 6 yılında Dalmatia ve Pannonnia’da çıkan isyanları bastırmak için geleceğin
imparatoru Tiberius bir ordu komutanı olarak 3 yıl boyunca mücadele etmek zorunda
kalacaktı. Bu isyanların hemen ardından MS 9 yılında Germen kabileleri Teutoburg
ormanlarında (Osnabrück, Almanya) 3 Roma lejyonunu pusuya düşürdü ve bunlar tamamen
imha edildi. Bu bölge hiçbir zaman tam anlamıyla kontrol altına alınamamıştı ve aslında
bundan sonra da tamamen Roma imparatorluğunun kontrolü altında olmayacak bir bölgeydi.
Augustus MS 14 yılında hayatını kaybetmeden önce kendisinden sonra imparator
olacak Tiberius’a imparatorluğun topraklarını birden genişletmeye yönelik seferlerden
kaçınmasını öğütlemişti. Çünkü Roma imparatorluğu kendi döneminde doğal sınırlarına
ulaşmış; Batıda Atlantik’ten Doğu’da Akdeniz’in doğu ucuna, güneyde Afrika’nın çöllerine
ve Avrupa’da Ren ve Tuna nehirlerine, Anadolu’da ise Fırat nehrine kadar dayanmıştı.
Bununla birlikte toprak fethine tamamen karşı değildi. Zaten kendisi gerçekleştirdiği fetihlerle
imparatorluğun topraklarını neredeyse ikiye katlayarak Roma tarihinin gelmiş geçmiş en
büyük fatihi olmuştu. Aynı zamanda imparatorluğun egemen olduğu topraklarda bir birlik ve
düzen sağlamış, Romalıların imparatorluk ve emperyalizm düşüncelerinde bir çığır açmıştı.

6.4. Iulius – Claudius Hanedanı
Augustus görev yaptığı sürede cumhuriyetin eski geleneklerini değiştirmiş, bazı eski
kurumları güçlendirirken devletin yapısını oldukça değiştirmiş, cumhuriyet rejimini
imparatorluk rejimine dönüştürmüştü. Bu yapıda kendisine çizdiği rol ise princeps unvanı
altında imparatorluktu. Augustus kendisini primus inter pares, yani aristokrat kesimden
oluşan eşitlerin arasında birinci olarak göstermeye ve zengin ve varlıklı sınıfın duygularını
Caesar’ın aksine rencide etmemeye çalışıyordu. Üstünlük döneminin ilk yıllarından itibaren
aynı zamanda kendisinin ardından seçeceği bir halefin kendi yerine geçmesi için de zemin
hazırlamaya başlamıştı. Her Romalı gibi kendi ailesinin konumunu güçlendirmek için
mümkünse bu veliahtı kendi akrabaları arasından seçmek istiyordu. Bu isteğini uygulaması
için ortam da uygundu; Augustus öncesi savaşlar dönemine dönülmemesi için toplum her şeyi
göze alabilecek durumdaydı.
Bununla birlikte Augustus’un evliliklerinden bir erkek çocuğu olmamıştı. İkinci karısı
Livia Drusilla’nın önceki evliliklerinden doğan iki çocuğu mevcuttu. İlk başlarda pek
düşünülmese de, önceleri imparatorluk tahtına aday olarak gördüğü isimlerin zaman içinde
hayatlarını kaybetmesiyle Drusilla’nın çocuklarından Tiberius Augustus tarafından evlat
edinilmesinin ardından MS 14 yılında Roma imparatorluğunun başına geçen isim oldu.
Böylece Iulius-Claudius Hanedanı olarak adlandırılan Hanedan ailesi Roma devletinin en üst
makamındaki yerini uzun bir süreliğine koruyacaktı.
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6.5. Tiberius (MS. 14-37)
MÖ 42 yılında aristokrat Tiberius Claudius Nero ile Augustus’un ikinci eşi Livia
Drusilla’nın oğlu olarak dünyaya geldi. Tiberius güvenilir ve tecrübeli bir isimdi. MÖ 20 ila
MS 12 yılları arasında oldukça başarılı bir askeri kariyer sahibi oldu. MÖ 12-9 yılları arasında
Pannonnia eyaletini Roma topraklarına kazandırdı. Uzun yıllar Germania topraklarında
başarılı askeri operasyonlar yürüttü. MS 6-9 yılları arasında Pannonia ve Illyricum
bölgelerinde çıkan isyanları bastırmakla uğraştı. Ardından Ren sınırına dönerek Teutoburg
ormanlarında yok edilen Roma lejyonlarından boşalan bölgede istikrarı sağlamaya çalıştı.
Tiberius başlarda taht varisi olarak görülmemiş ve arka planda kalmıştı, fakat özellikle
Augustus’un torunları Gaius ve Lucius’un hayatlarını kaybetmeleriyle MS 4 yılında Augustus
tarafından evlat edinilmiş ve kendisine on yıllığına tribunus’luk yetkisinin yanında Ren
sınırındaki operasyonların idaresi verilmişti. MS 13 yılında tribunus’luk yetkisi genişletilerek
yenilendi ve Augustus’la eşit düzeye getirildi. Augustus’un ölümünün ardından da tahta o
geçti.
Tiberius imparator olmadan önce Roma’da çok az vakit geçirmişti ve başkentte çok
fazla dostu yoktu. Yıllar boyu geçirdiği tecrübeler onu ketum, şüpheci ve temkinli bir
karaktere dönüştürmüştü. Bu genel mizacı dolayısıyla muhafız alayına ağırlık verdi. 19 ila 23
yılları arasında Roma yakınında kurduğu kışlada imparatorun özel muhafız alayının
konuşlanmasını mümkün kıldı. Böylelikle bundan sonraki iki yüzyıl boyunca her imparator
kendi özel muhafız alayına sahip olacak ve bu muhafız alayı imparatorluğun başına geçecek
kişinin belirlenmesinde dahi önemli bir rol oynayacaktı. İmparatorun askeri gücünü ön plana
çıkaran bu birliğin önemini artırması, sivil çevrelerde hoşnutsuzluk yaratırken Tiberius
döneminde birtakım sıkıntılar da doğurmuştu. 20’li yılların başında Praefectus Praetorio, yani
muhafız alayının komutanlığına getirilen Lucius Aelius Seianus zamanla Tiberius’un
güvenini kazanmış ve onun başdanışmanı olmuştu. Bu tarihlerden itibaren ihanet
yargılamalarında bir artış oldu. Çünkü Seianus Tiberius’un komplo ve isyan korkularını
kullanarak kendi düşmanlarından kurtulma yoluna gitti. Seianus’un nüfuzu 26 yılında
Tiberius Roma’dan ayrılıp Capriae adasına (Capri, İtalya) taşınınca daha da arttı. Fakat
Seianus’un entrikaları kendi sonunu hazırladı ve 31 yılında görevinden alınarak idam edildi.
Ne var ki Tiberius sistemin zayıflığını kapatmak yerine bireyleri cezalandırmakla yetinmişti.
Seianus idam edildikten sonra yerine atanan Quintus Sutorius Macro muhafız alayı komutanı
olduktan sonra benzer şekilde hareket etmeye devam edecekti.
Tiberius halkla pek ilişki kuramamıştır. Roma’ya yeni anıtlar ve tesisler
kazandırmakta pek başarılı olduğu söylenemez, kamunun yer aldığı etkinliklere de pek az
katılım göstermiştir. 12 yıl Princeps olarak görev yaptıktan sonra 26 yılında Roma’dan
ayrılarak daha önce de belirttiğimiz üzere Capriae adasına taşınmış ve bir daha Roma’ya ayak
basmamıştır. 37 yılındaki ölümüne kadar halkla ve aristokrat kesimin temsilcileriyle pek
teması olmamasına rağmen imparatorluğu buradan ciddi bir şekilde yönetmeye devam
etmiştir. Enerjisinin büyük bir kısmını askeri meselelere harcadı. 14 yılında hanedan
temsilcilerinden Germanicus Germania’da bulunan orduda çıkan ayaklanmaları bastırdıktan
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sonra Tiberius ona Ren nehri boyunda ve nehrin ötesinde operasyonlar yürütmesini emretti.
14-17 yılları arasında süren bu harekât Augustus zamanında 9 yılında Teutoburg
ormanlarında Roma lejyonlarına karşı girişilen saldırılara karşılık verme amacını gütmesinin
yanında Roma devletinin iç sıkıntılarını dış güçlere karşı verilen savaşlar yoluyla engellemek
için de yapılıyordu. Genç komutan, kendisi adına Roma’da bir zafer töreni düzenlendikten
sonra doğuya gönderildi. Parthia kralı Roma’nın tahta geçirdiği Armenia kralını tahttan
indirmişti ve bu nedenle Parthlar üzerine bir sefer yapılması gereği doğmuştu. Germanicus bu
sefer sırasında, 19 yılı içinde hastalandı ve hayatını kaybetti. Söylentiye göre Suriye valisi
Gnaeus Calpurnius Piso tarafından zehirlenerek öldürülmüştü. Hanedan temsilcilerinden bir
başkası, Tiberius’un öz oğlu Drusus da askeri operasyonlarda yer aldı. Drusus 14 yılında
Pannonnia’da orduda çıkan isyanı bastırmak ve disiplini yeniden sağlamakla
görevlendirilmişti. Roma’ya döndüğü 15 yılında consul’lük yaptı, 17 ila 20 yılları arasında
Illyricum’da görev yaptı. Drusus görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ederken 23
yılında söylentiye göre Seianus’un aleyhte faaliyeti nedeniyle öldürüldü. Tiberius 77 yaşında
hayatını kaybettiğinde imparatorluk tahtı için geride kalan aday ise Gaius’tu (Caligula).

6.6. Gaius Caligula (MS. 37-41)
Gaius, Tiberius’un yeğeninin çocuğuydu. Asıl adı Gaius Iulius Caesar Germanicus’tur.
Caligula lakabı ise ailesiyle beraber küçük yaşta Germania’da askeri seferlerde bulunduğu
sırada ayağına giydiği askeri botlardan (caliga) dolayı verilmiştir.
Gaius’un babası Germanicus şöhretli ve halk tarafından sevilen bir komutandı. Soyu
da doğrudan Augustus’tan geliyordu. Fakat çocukluğu zor şartlarda geçmiş, babasını küçük
yaşta kaybetmiş, annesi ve kardeşlerinin sürgün edilmesine şahit olmuştu. 18 yaşındayken
Capri adasına çağrıldı ve Tiberius ölene kadar burada kaldı.
Tiberius ölümüne yakın torunu Tiberius Gemellus’la beraber Gaius’u da tahtının varisi
olarak göstermiş, bununla birlikte Gaius’un tahta geçmesini beklediğini ilan etmişti. Gaius
muhafız alayı komutanı Macro’nun da desteğini alarak Roma’ya gitti ve burada törenlerle
karşılandı ve yeni imparator olarak selamlandı. Ünlü komutan Germanicus’un oğlu halkta
yeni bir heyecan yaratmıştı. Gaius senatoya yeni yetkiler vererek senatonun prestijini
yükseltti. Roma’da çeşitli oyunlara izleyici olarak katılıp halka daha yakın bir duruş sergiledi.
Fakat aynı yıl ölümcül bir hastalık geçirdi ve hastalıktan sağ çıkmasına rağmen dengesiz
davranışlarında bir artış oldu. 38 yılında Tiberius Gemellus’u, 39’da da muhafız alayı
komutanı Macro’yu idam ettirdi. Halk içinde çeşitli tanrılara atfedilen kıyafetlerle dolaşır
oldu. Roma’da gladyatör, hatta şarkıcı kılığında halkın karşısına çıktı.
Kısa süreli imparatorluğu süresince bunların yanında birtakım askeri girişimleri de
oldu. 39-40 yıllarında Germania ve Britannia üzerine küçük çaplı ve pek bir sonuç elde
edilemeyen seferlerde bulundu. Mauretania kralı Ptolemaios’u tahtından indirip idam ettirdi.
Sonrasında burada bir ayaklanma çıkacaktır ve bu olay imparator Claudius’un bu bölgeyi
Roma topraklarına katmasının önünü açacaktır. Doğu’daki meselelerle de meşgul olan Gaius
Armenia kralını tahttan indirip burada imparator Nero dönemine kadar sürecek sorunların
temelini atmıştır. Judaea’da ise ünlü Judaea kralı Hordos (Büyük Herod)’un torunu
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Agrippa’yı bu bölgenin bir kısmının yönetimine atamıştır. Kudüs’te bulunan sinagogda ve
diğer sinagoglarda kendi heykelinin de bulunmasını emretmiştir. Bu emirler ölümünden sonra
dikkate alınmamış olsa da 66 yılında meydana gelen Birinci Yahudi Ayaklanmasının
sebeplerinden biri olacaktır.
Gaius’un megalomanlığı, dengesizliği ve dine karşı gösterdiği küstahça yaklaşım
birçok düşman edinmesine neden oldu. Kısa süreli imparatorluğu sırasında birçok suikast
girişimine uğradı, fakat bunlardan kurtulmayı başardı. Ne var ki 41 yılında muhafız alayı
üyelerinden bazıları tarafından organize edilen bir suikast girişiminde karısı ve çocuğuyla
beraber feci şekilde can verdi.

6.7. Claudius (41-54)
Claudius, Gaius’un amcası, yani ünlü Germanicus’un kardeşiydi. Çocukken geçirdiği
hastalıklardan dolayı bir kulağı sağırdı ve aynı zamanda topaldı. Bu yüzden başarılı ve
karizmatik kardeşi Germanicus’un gölgesinde yaşamıştı ve siyasi ve askeri kariyerden uzakta
kalmıştı. Bunun yanında dönemin önemli bilginlerinden eğitim almıştı. İmparator olmasını ise
muhafız alayına borçludur. Gaius suikastının ardından sarayda saklandığı yerde bulunup
muhafız alayının kışlasına götürülmüş ve burada cumhuriyet rejimine geri dönmenin dahi
tartışıldığı uzun mütalaalardan sonra nihayet imparator olarak selamlanmıştır. İmparator
olmasının ardından muhafız alayıyla arasındaki bağı zayıflatmış, bir yerine iki muhafız alayı
komutanı atamaya başlayarak bu komutanların gücünü kırmıştır. Fakat aynı dönemde
senatörlerle de arası açılmıştı. Claudius başa geçince muhafız alayı mensuplarına yüklü
miktarda bahşiş (donativum) vermiştir. Bu daha sonraları bir gelenek haline dönüşecek bir
uygulama olmakla birlikte aynı zamanda senatörlerin ona karşı diş bilemesine neden olan
meselelerden biridir.
Claudius Gaius ve Tiberius’a göre askeri açıdan daha aktif bir imparatordur. 43 yılında
Britannia’nın işgal edilmesini emretmiş ve sefer sırasında adaya bizzat giderek askerleri
burada ziyaret etmiş ve seferi sonuçlandırmıştır. Yine aynı yıl Mauretania işgal edilerek bir
Roma eyaleti haline getirilmiş, 46 yılında ise Thracia eyalet haline getirilen bir başka bölge
olmuştur. Askeri faaliyetlerinin yanında birtakım bayındırlık işleriyle de meşgul olan
Claudius’un imza attığı icraatlar arasında Fucinus Gölü’nün kurutulması, Ostia’daki Portus
Augusti adlı limanın inşa edilişi ve çeşitli su kemerleri ve yolların yapılmasını sayabiliriz.

6.8. Nero (54-68)
Nero tahta geçtiğinde henüz 17 yaşında bile değildi. 54 yılında tahta geçmesinin
ardından senato, aristokratlar ve orduyla arasını iyi tutacağına dair sözler vermişti. Bu
dönemde iki akıl hocasının sözlerini dinlediği görülüyordu. Bunlardan biri dönemin ünlü
düşünürlerinden Seneca, diğeri ise dönemin muhafız alayı komutanlarından Sextus Afranius
Burrus’tu. Annesi Agrippina’nın da bu ilk dönemde oğlu üzerinden siyaset yürütmeye
çalıştığı bilinmektedir. Bu dönemde kamu düzeninin sağlanmasına, maliyenin gözden
geçirilmesine yönelik önlemler alınmıştır. Fakat bu önlemler hayata geçirilemeyince
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söylentiye göre kendini zevk ve sefaya vermiştir. 59 yılında annesi Agrippina’nın arkasından
söyledikleri kulağına gidince onu öldürtmüştür.
Nero döneminde kaydedilen askeri başarılara kısaca baktığımızda ise bu dönemde, 5563 yılları arasında bir doğu seferi kapsamında Parthlar ve Armenialılar üzerine başarılı bir
harekat düzenlendiğini görüyoruz. Bu harekatta dönemin en önemli komutanlarından Gnaeus
Domitius Corbulo Armenia’yı Parth kontrolünden ayırmak üzere görevlendirilmişti. Bu
kapsamda elde edilen başarılarla Corbulo bölgedeki Roma egemenliğini tekrar kabul ettirdi.
Armenia kralı Tiridates yeniden Roma’nın vassal devleti olmayı kabul etti ve 66 yılında
Roma’ya giderek Nero’nun konuğu oldu. 61 yılında Britannia’da çıkan ve 70 bin Romalının
canına mal olan bir ayaklanma da bastırılmıştır.
MS 64 yılında Roma’da büyük bir yangın meydana geldi. Kentin merkezi yangında
büyük zarar gördü. Yangın çıktığında Nero Antium’daydı ve haberi alır almaz hemen
Roma’ya geri dönerek yangının söndürülmesi için büyük çaba gösterdi. Ancak halk arasında
çıkan söylentiler yangından onu sorumlu tutuyor, kendisine yaptırmak istediği yeni eve
(Domus Aurea) yer açmak amaçlı olarak bu yangını çıkardığı kulaktan kulağa fısıldanıyordu.
Bu yangının ardından Roma yeni baştan imar edildi. Yangından sorumlu tutulan hıristiyanlar
birçok işkenceye maruz kalarak can verdiler.
İmparatorluğunun son yıllarına doğru çeşitli isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı; 66
yılında Judaea’da, 68 yılında Gallia ve Germania’da ayaklanmalar çıktı. Nihayet senato da
onu devlet düşmanı ilan edip imparatora sırtını dönünce Nero 30 yaşında intihar ederek
yaşamına son verdi. Böylelikle Iulius-Claudius hanedanının egemenliği de son bulmuş oldu.

6.9. M.S. 1. yy.ın Sosyal, Ekonomik ve Dini Gelişmeleri
Iulius Claudius hanedanının diğer üyeleri döneminde de Augustus’un temelini attığı
birtakım reformlar genel olarak devam ettirilmiştir. Bu reform sahalarının en önemlilerinden
biri ordudur. Bu dönemde ordu yaklaşık 150 bin asker mevcutlu lejyonlardan ve bir o kadar
da yardımcı kuvvetlerden (auxilia) oluşuyordu. Bu kara kuvvetlerini Napoli körfezindeki
Misenum ve İtalya’nın kuzeydoğusundaki Ravenna limanlarında konuşlanan donanma
birlikleri destekliyordu. Bu dönemde Roma’nın 25 lejyonundan 13’ü Ren ve Tuna boylarında
konuşlandırılmıştı.
Bu dönemde Roma ve Lugdunum’da (Lyon, Fransa) imparatorluk darphaneleri
kuruldu. Bununla birlikte bölgesel sikke darbı da devam etti ve bunlar bölgede gerçekleşen
küçük çaplı alışverişlerde kullanılırken imparatorluk genelindeki büyük çaplı ticaret için
imparatorluk darphanelerinde basılan sikkeler kullanıldı. Tarıma dayalı ekonomi egemenliğini
sürdürürken dayanıklı tüketim malları sayesinde ekonomide de canlılık meydana geldi.
Şehirlerde ve askeri yerleşmelerde ayakkabı, bot, çanak çömlek, cam ürünler, giysiler ve buna
benzer ürünlere olan talep çoğaldı. Bu dönemde ekonomide genel olarak bir artış yaşanmıştır.
Augustus döneminde kurulan idari sisteme göre hem merkezi idare hem de bölgesel
idarelerin imparatorluğun yönetiminde pay sahibi olduğu görülmektedir. Bu durum Iulius
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Claudius Hanedanı zamanında da gelişerek devam etmiştir. İtalya’da ve eyaletlerde yerel
memurlar ve temsilciler vergilerin toplanmasından, vatandaşlık kayıtlarından, ordu için asker
temini hususundan, kendi sorumluluk bölgelerinden geçen orduların iaşesinden sorumlulardı.
MS I. yüzyılda yaklaşık 50-60 milyon nüfusu büynesinde barındıran imparatorluk gücünü
şehirlerden alıyordu. Achaia, Asia, Girit, Kyrenaika ve Güney Gallia, Doğu ve Güney
İspanya’da uzun zamandır bir şehirleşme mevcuttu. Diğer bölgelerde ise farklı sosyal ve
siyasi organizasyonlar vardı. Tüm bu bölgelerde Roma’nın nüfuzunu artırmak için Iulius
Caesar ve Augustus döneminde 100’ün üzerinde Roma kolonisi kuruldu. Bunlar özellikle
Kuzey İtalya, Güney İspanya, Kuzey Afrika, Illyricum’un sahil şeridi ve Yunanistan ile
Türkiye’nin güneyinde yer almaktadır.
Bu dönemde özellikle imparatorluğun doğu topraklarında Roma imparatorunun
tanrılaştırıldığı bir imparatorluk kültü oluşmuştur. İmparatorluk kültünün esas kaynağı daha
önce bu topraklarda etkisini gösteren dini geleneklerdi. Hellenistik dönemin başlangıcında
Büyük İskender, daha sonra onun generallerinin kurduğu devletlerin kralları halkları
tarafından tanrı olarak görülmüş ve bu şahıslar tanrılaştırılmışlardı. Bu eski doğuya ait
gelenek aynı zamanda askeri ve siyasi gücün de bir sembolüydü. Bu kültler çerçevesinde
tapınaklar veya kutsal alanlar kuruluyor, rahipler görevlendiriliyor ve kurbanlar adanıyor,
oyunlar ve festivaller düzenleniyordu. Roma’nın MÖ III. yüzyıldan itibaren Hellenistik
coğrafyada boy göstermeye başlamasıyla bazı Romalı komutanlar da başarılarından dolayı bu
bölgelerde olağanüstü, tanrılarınkine eşit derecede itibar görmüşlerdi. Ölmeden önceki son
yılında Iulius Caesar adına senato tarafından bir tapınak kurulmuştu. MÖ 42 yılında da
Caesar resmen tanrılaştırıldı. Octavianus (Augustus) bundan böyle divi filius, yani tanrının
oğlu olarak onurlandırılmıştı. Aynı zamanda pontifex maximus unvanını da almış ve böylece
tanrılar ve insanlar arasında bağlantıyı sağlayan bir statüye erişmişti. Bundan sonra MS 4.
yüzyılın sonuna kadar tüm Roma imparatorları tahta geçmelerinin ardından pontifex maximus
unvanını da alacaklardı. Augustus da ölümünün ardından senato tarafından tanrılaştırıldı.
İmparatorluk kültü Augustus’tan sonra yayılım gösterdi. Tiberius bu tür bir
uygulamaya karşı çıksa ve kendisi ölümünün ardından tanrılaştırılmasa da, Gaius ve Claudius
döneminde bu uygulama devam etmiştir.

6.10. İç Savaş veya Dört İmparatorlar Dönemi (68-69)
Gallia Lugdunensis valisi Gaius Iulius Vindex MS 67 yılında bir isyan başlattı. Vindex
Iulius Caesar döneminde Roma vatandaşlığı kazanmış Gallia kökenli bir aileden geliyordu.
Vindex’in isyanı Nero’nun sonunu getiren olayların başlangıcı oldu. O sırada Hispania
Terraconensis valisi olan Servius Sulpicius Galba da ona bir lejyonla destek verdi. Vindex’in
kuvvetleri Gallia’da mağlup edildiği sıralarda senato Nero’yu devlet düşmanı ilan etmişti.
Onun yerine seçkin bir patrici ailesine mensup 71 yaşındaki Galba Princeps olarak tanındı.
Bu gelişmenin ardından 18 ay boyunca Roma’da bir iç savaş dönemi başlayacaktı.
Bu süreçte 4 farklı isim aynı anda imparator ilan edildi. Senato Galba’yı desteklerken
çeşitli ordu birlikleri de bazı komutanları imparator ilan ettiler. Muhafız alayı da süvari
sınıfından seçkin bir aileden gelen ve daha önce valilik yapmış Otho’yu imparator ilan etti.
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Orduları tarafından imparator ilan edilen isimler ise Germania ordularının komutanı Vitellius
ve Judaea’daki isyanı bastırmakla görevlendirilen doğudaki Vespasianus’tu.
Galba Nero’ya karşı başkaldırmasının ardından seçkin bir aileden gelen ve valilik
yapmış bir isim olan Marcus Salvius Otho onun en büyük destekçisi oldu. Galba imparator
ilan edilip Roma’ya doğru hareket edince Otho da onunla birlikte hareket edip askerlerin
sempatisini kazanmaya çalıştı. Çünkü ilk etapta Galba’nın halefi olmak niyetindeydi. Bu
amaçlarla muhafız alayı birliklerine yakınlaştı ve onların desteğini kazandı. Galba ise muhafız
alayına donativum vermeyi reddetmiş, belki de mali konularda yanlış bilgilendirildiği için
kamu yararına düzenlenen oyunları da askıya aldırmıştı. Üstelik Vindex isyanını bastıran ve
yeteri kadar mükafatlandırılmadıklarını düşünen Germania ordularının da gönlünü almamıştı.
Bu gelişmelerin üzerine Germania’daki birlikler komutanları Aulus Vitellius’u imparator ilan
ettiler. Bu sırada Galba kendine olan desteği artırmak için bir halef belirledi, fakat bu halef
ona destek veren ve muhafız alayının da sempatisini kazanan Otho değil, Lucius Calpurnius
Piso adlı çok tanınmamış biriydi. Buna karşılık Otho’nun kışkırtmasıyla muhafız alayı birliği
Piso’yu ve Galba’yı öldürdüler ve 15 Ocak 69’da Otho imparator ilan edildi.
Bu haber Germania’daki birlikleri memnun etmemişti ve Germania ordusunun bir
kısmı Roma’ya doğru harekete geçti. Nisan ayında Otho ve Vitellius’un orduları Kuzey
İtalya’nın Cremona ve Bedriacum (Calvatone, İtalya) mevkilerinde iki kez karşılaştı. İkinci
savaşın ardından Otho intihar ederek yaşamına son verdi. Böylelikle Vitellius Tiberius’tan bu
yana imparator muhafız alayının desteğini almadan başa geçen ilk imparator oldu.
Bu sırada Judaea’da bulunan ordular 1 Temmuz 69’da komutanları Vespasianus’u
imparator ilan ettiler. Suriye’de bulunan ordular da bu kararı destekledi. Vespasianus ayrıca
Mısır valisinin de desteğini aldı. Bu sırada Roma’da kıtlık tehdidinin artması, Vitellius’un
siyasi veya askeri karar almada yetersiz kalması, Vitellius’un ordularının davranışlarına karşı
oluşan toplumsal öfke, Suriye lejyonlarının Roma’ya doğru hareket etmesinin duyulması gibi
nedenler birleşince Vespasianus’a olan destek imparatorluk çapında artmaya başladı.
Pannonnia’daki ordu da Vespasianus’un tarafına geçtiğini ilan edip komutanları Marcus
Antonius Primus önderliğinde Roma’ya yürümeye başladı. Ekim ayında Vitellius’un
ordularına karşı yine Cremona’da verilen savaşta galip geldiler. Bundan sonra Roma ve
dolaylarında çıkan çatışmalarda yaklaşık iki ay boyunca şehir büyük zarar gördü. Vitellius bu
çarpışmalarda can verirken Vespasianus senato ve halk tarafından imparator ilan edildi.
Bununla birlikte Vespasianus’un şehre gelişi 70 yılının Ekim ayını bulacaktı ve o zamana
kadar şehri Vespasianus’un küçük oğlu Domitianus’un da yardımıyla Suriye ordularının
komutanı olan Gaius Licinius Mucianus idare etti.

6.11. Flavius Hanedanı
Yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin ardından Titus Flavius Vespasianus’un imparator
ilan edilmesiyle Roma’da yeni bir hanedanlık dönemi başlamıştır. Bu dönemdeki en önemli
olaylardan biri Princeps’lik uygulamasının kurumsal bir kimlik kazanmasıdır. Bu da 69 veya
70 yıllarında çıkarılan lex de imperio Vespasiani adlı yasayla mümkün olmuştur. Bir kısmı
günümüze kadar gelmeyi başarmış olan bu yasa Roma’da princeps’e verilen desteğin ne
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derece arttığını ve Roma’nın idari süreçleriyle ilgili gösterilen ihtimamı ifade etmektedir. Bu
kanun aynı zamanda Augustus zamanında olduğu gibi imparatorun kişiliğinden kaynaklanan
bir otoritenin ardından belli bir sistemin oturuşunu ve belli güçlerin ve sorumlulukların
atfedilmesiyle oluşan bir imparatorluk makamını ortaya koymaktadır. Bu dönemle birlikte
yeni bir uygulama daha başlayacak ve bundan sonra başa geçen kimseler ilk isim
(praenomen) olarak Imperator kelimesini isimlerine ekleyeceklerdir.

6.12. Vespasianus (MS 69-79)
Titus Flavius Vespasianus MS 9 yılında Roma’nın kuzeyindeki Reate (Rieti, İtalya)’de
dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası süvari sınıfından kimselerdi. Ailesinden senatörlük
makamına erişen ilk kişiler ise abisi ve kendisiydi. Vespasianus 40 yılında praetor olarak
görev yapmasının ardından memuriyet basamaklarını yükseldi. Bu memuriyetleri diğerleri
gibi para kazanmak için bir araç olarak kullanmadığından kısa sürede ismini duyurmuştur.
Claudius’un Britanya seferleri sırasında askeri zekasıyla ön plana çıkmaya başladı.
Germania’da askeri kariyerine başarılar kattı. Nero’nun hükümdarlığının son yıllarında, 67’de
Judaea valisi olarak atandı ve Birinci Yahudi Ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. 68
yılının ortalarına doğru Kudüs ve bazı diğer kaleler dışında neredeyse tüm bölgeyi hakimiyet
altına almayı başardı. Askeri açıdan kabiliyetli olduğu biliniyordu, fakat sivil idare tecrübesi
pek yoktu. Oysa ki Roma’nın her iki açıdan da iyi yönetilmeye ihtiyacı vardı. 2 yıl kadar
süren iç savaşlar devleti yıpratmıştı; öte yandan doğuda yahudi isyanı ve batıda Germen ve
Gallialıların isyanları imparatorluğu tehdit etmeye devam ediyordu.
Vespasianus’un imparator olarak başa geçmesinin ardından batıdaki ve doğudaki
isyanların bastırılması imparatorluğu kendine getirdi. İmparatorluğun doğu ucunda
gerçekleşen Yahudi isyanı Vespasianus’un oğlu Titus tarafından bastırılırken kuzey sınırında
ise general Cerealis isyancıları mağlup ederek Germen-Gal ayaklanmasını bastırmayı
başarmıştır. Ayaklanmaların bastırılmasının ardından orduda bazı değişikliklere gitti.
İmparatorluğun ordularını yeniden düzenleyerek daha önce Vitellius’u destekleyen lejyonların
kritik noktalarda görev almamasını sağladı. Ren ve Tuna sınırındaki ordugâhları dağıtarak
siyasi bir tehlike yaratan bu durumu bertaraf etmeyi hedefledi. Bundan böyle her lejyon ayrı
bir ordugâhta konuşlandırılacaktı. Ayrıca bu lejyonları oluşturan askerlerin etnik yapısına da
dikkat ederek aynı halklardan olan askerlerin aynı lejyonda toplanmasını engellemek için
lejyonlara asker temininde farklı etnik yapılardan askerlerin bir araya getirilmesine özen
göstermeye başladı. İsyanların bastırılması ve bu değişikliklerin yapılmasıyla birlikte bu
dönemde imparatorlukta bir süre huzur hakim oldu.

6.13. Titus (MS. 79-81)
Vespasianus ölmeden önce büyük oğlu Titus’u tahtın varisi olarak göstermişti. Bu
duruma karşı çıkanlar olsa da bunların sesi bastırıldı ve Vespasianus 79 yılında öldüğünde
yerine Titus princeps olarak tahta geçti. Titus daha Vespasianus döneminde aldığı
sorumluluklardan dolayı tanınıyor ve başarılı işleri dolayısıyla takdir topluyordu. Yahudi
isyanının bastırılmasında önemli bir rolü olmuştu ve 79 yılından önce 7 kere consul olmuş,
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censor’luk yapmıştı. İki yıllık kısa imparatorluk dönemine ise üç felaket damgasını
vurmuştur. Bunlardan biri 79 yılında Vesuvius (Vezüv) yanardağının patlaması ve diğeri ise
80 yılında Roma’da çıkan büyük yangındır. Vesuvius yanardağının patlaması Cumae
körfezinde bulunan Pompeii, Herculaneum, Stabiae ve Oplontis şehirlerini neredeyse
tamamen yok etti. Bir sonraki yıl Campania’yı ziyaret ederken Roma’da çıkan yangın 3 gün
boyunca önüne çıkan herşeyi yakıp küle döndürdü. Bir başka sorun ise bir salgın hastalıktı.
Suetonius’a göre imparator bu salgının yayılmasını engellemek için sağlık önlemlerinin
yanında tanrılara pek çok kurban keserek ruhani önlemlere de başvurmuştu. Bu dönemdeki
önemli olaylardan biri de Amphitheatrum Flavium’un, daha bilinen adıyla Colosseum’un
inşasıdır. Yapımına Vespasianus döneminde başlanılan bu yapı Titus döneminde
tamamlanarak hizmete açılmıştır. Titus iki yıllık kısa imparatorluğunun ardından hayatını
kaybetti. Kimilerine göre ölümünün arkasında kardeşi Domitianus’un parmağı vardı.

6.14. Domitianus (MS 81-96)
Titus’un ölümünden sonra imparatorluk herhangi bir sorun yaşanmadan Titus’un
kardeşi Domitianus’a geçti. Domitianus birçok açıdan babası ve abisinden farklı bir
karakterdir. Herhangi bir askeri tecrübesi olmadığı gibi başkentteki memurluk kariyeri de pek
azdı. Domitianus daha önce abisinin biraz gölgesinde kalmıştı. İleride imparator olması da
pek beklenen bir durum değildi. İmparatorluğun başına geçmesinden sonra da bir türlü
özgüven sorununu aşamadı ve senatoyla sağlıklı bir ilişki kuramadı. İmparator olduktan sonra
memuriyetliklere ve çeşitli unvanlara olan düşkünlüğü de yine senatörlerle ilişkisine zarar
veren unsurlardandı. 82’den 88’e kadar aralıksız consul’lük yapmış, 84-85 yılında ise daimi
censor olmuştu. 93 yılından itibaren kendisine dominus et deus, yani efendi ve tanrı olarak
hitap edilmesinde ısrar etmeye başlamıştı. Senato’ya katılımlarında alışılmadık bir şekilde
muzaffer komutanların törenlerde giydiği tören elbisesini giyiyordu. Bu da yaralayıcı bir
hareketti ve Roma’nın geleneklerine uygun değildi. Bu ve bunun gibi davranışları senatörlerin
kendisine olan tavrını zedelemiştir. Yine de uzun süreli hükümdarlığından anlaşıldığı
kadarıyla aristokrat kesimden kendisine bir süre destek verilmiştir. Ayrıca halkın ve ordunun
da desteğini aldığı açıktır.
Bu dönemde yapılan icraatlar arasında en önemlilerinden biri Roma şehrindeki imar
faaliyetidir. Bu dönemde Domitianus’un emriyle birçok yeni bina yapılmasının yanında
varolan bazı binalar da elden geçirilmiştir ve böylece Roma gelişirken birçok insana da iş
imkânı sağlanmıştır. Öte yandan lejyonların maaşlarına yaklaşık 3’te 1 oranında zam
yapmıştır. 83 yılından itibaren Ren nehri boyuna seferler düzenlemiş ve böylece Claudius’tan
bu yana bizzat sefere katılan ilk imparator olmuştur. Kuzeydeki seferleri Tuna boyuna kadar
götürerek buradaki kavimleri dize getirmiş, bu seferlerden genel itibarıyla başarılı olarak
ayrılmıştır. 88 yılında birtakım kayıplara rağmen Dacia’lı kral Decebalus’u yenilgiye
uğratmıştır.
Ordunun desteği dahi Domitianus’un otokratik karakterli yönetiminin daha fazla kabul
görmesini sağlayamadı. Gittikçe paranoyaklaşan Domitianus’a karşı senatörler arasında
oluşan cephe daha da güçlendi ve sonunda 96 yılında uğradığı bir suikastle hayatını kaybetti.
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Bu komploda eşi Domitia’nın da pay sahibi olduğu söylenmektedir. Söylenenlere göre cinayet
Roma halkında bile bir üzüntü yaratmamıştır.

128

Uygulamalar
•
Roma imparatorluk dönemi tarihi coğrafyası hakkında bilgi veren tarih atlası ve
ansiklopedilere başvurulması
•

Roma imparatorluk döneminde Roma hakimiyeti altında yaşayan halk

toplulukları ile Roma’nın sınırlarına komşu devletler hakkında bilgi edinilmesine yardımcı
olacak başvuru kitaplarının incelenmeleri
•

Roma imparatorluk döneminde imparator ile senato arasındaki ilişkiler hakkında

başvuru kitaplarından yararlanma

129

Uygulama Soruları
1) Augustus'un orduyu profesyonelleştirme kararına gitmesinin ardından askerlik
hizmeti süresini kaç yıl olarak belirlemiştir?
a) 10 yıl asil, 3 yıl yedek
b)2 yıl asil, ömür boyu yedek
c)20 yıl asil, 5 yıl yedek
d)5 yıl asil, 5 yıl yedek
e)12 yıl asil 12 yıl yedek
2) II. Triumvir'liğin öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anadolu'nun Romalılaştırılması
b) Caesar'ın katillerinin cezalandırılması
c) Gallia tehdidinin bertaraf edilmesi
d) Mısır'ın eyalet haline getirilmesi
e) Germen kabilelerinin Roma’ya sadık kalmalarının sağlanmaları
3) Asia eyaletinde proconsul’lük yaparken büyük bir ün kazanan ve bir süre sonra
imparator Hadrianus tarafından evlat edinilerek tahtın varisi haline gelen imparator
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Traianus
b) Marcus Aurelius
c) Antoninus Pius
d) Lucius Verus
e) Septimius Severus
4) Aşağıdakilerden hangisi, Augustus'un Sextus Pompeius'la MÖ 39 yılında yaptığı
anlaşma çerçevesinde kontrolünü Pompeius'a vermeyi taahhüt ettiği bölgelerden biri değildir?
a) Corsica
b) Sicilya
c) Peloponnesos
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d) Cilicia
e) Akhaia
5) Mısır hangi yıl bir Roma eyaleti haline gelmiştir?
a) MÖ 30
b) MÖ 44
c) MÖ 27
d) MÖ 48
e) MÖ 40
Cevaplar: 1) c, 2) b, 3) c, 4) d, 5)a
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste öncelikle Caesar suikastı sonrası siyasi durum ortaya konularak ardından
Octavianus'un beklenmedik şekilde yükselişi ve Roma devletine egemen oluşu ve Roma'yı
kendi egemenliği altında imparatorluğa dönüştürmesi anlatılmıştır.
Daha sonra Augustus döneminin siyasi olaylarına değinildikten sonra Iulius – Claudius
Hanedanı olarak adlandırılan dönemde hükümdarlık yapan imparatorlardan ve bu
imparatorların faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Eski cumhuriyet geleneklerinin şekil
değiştirerek bazılarının sembolik düzeyde de olsa uygulanmaya devam ettiğini gördüğümüz
bu yıllarda artık devletin rejimi tamamen imparatorluk haline gelmiştir.Bu yeni sistemin
kurucusu ve Roma’nın ilk imparatoru Augustus’un ölümünün ardından yerine kendi ailesine
mensup isimler imparator olarak karşımıza çıkmaktadır. Iulius-Claudius hanedanının MS 68
yılında bitmesinin ardından patlak veren bir yıllık iç savaştan MS 69 yılında galip çıkan
Vespasianus ve Flavius hanedanının diğer üyelerinin imparatorluk dönemlerinin kısaca
gözden geçirilmesinin ardından bu ders imparatorluğun altın çağı olarak nitelendirilen yıllarda
iş başına geçen imparatorların dönemlerinde meydana gelen önemli olaylar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi I. Triumvirlik'te yer almıştır?
a) Pompeius
b) Octavianus
c) Marcus Antonius
d) M. Lepidus
e) Marcus Agrippa
2) MS 9 yılında Teutoburg ormanlarında 3 Roma lejyonunu pusuya düşürüp bunları
tamamen imha eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avarlar
b) Germenler
c) Gallialılar
d) Parthlar
e) Vandallar
3) Caesar hangi yıl tanrılaştırılmıştır?
a) MÖ 27
b) MÖ 44
c) MÖ 42
d) MÖ 51
e) MÖ.40
4) MS 46 yılında Thracia’yı bir eyalet haline getiren imparator aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Nero
b) Titus
c) Claudius
d) Domitianus
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e) Vespasianus
5) MS 55-63 yılları arasında bir doğu seferi kapsamında Parthlar ve Armenialılar
üzerine başarılı bir harekat düzenleyen imparator aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tiberius
b) Augustus
c) Gaius
d) Nero
e) Vespasian
6) İmparatorluğu döneminde muhafız alayını ön plana çıkaran ve 19 ila 23 yılları
arasında Roma yakınında kurduğu kışlada imparatorun özel muhafız alayının konuşlanmasını
mümkün kılan Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nero
b) Tiberius
c) Vespasianus
d) Domitianus
e) Octavianus
7) 68-69 yılları arasında yaşanan iç savaşın ardından imparator ilan edilip 69-79
yılları arasında imparatorluk yapan general aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vespasianus
b) Domitianus
c) Traianus
d) Nerva
e) Titus
8) Amphitheatrum Flavium adıyla da bilinen Colosseum’un inşası hangi imparator
zamanında tamamlanmıştır?
a) Titus
b) Nerva
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c) Domitianus
d) Nero
e) Vespasian
9) İmparator Domitianus’un bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından yerine
aşağıdaki imparatorlardan hangisi geçmiştir?
a) Titus
b) Nerva
c) Traianus
d) Diocletianus
e) Antoninus
10) 68 ile 69 yılları arasındaki bir yıllık karmaşa dönemine hangi isim verilmektedir ?
a) Ara Dönem
b) Geçiş Dönemi
c) Karmaşa Yılı
d) Dört imparator Yılı
e) Cumhuriyet Dönemine Dönme Denemesi

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)b, 4)c, 5)d, 6)b, 7)a, 8)a, 9) b, 10) d
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7.ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1 Evlat Edinilen İmparatorlar Dönemi
7.16. Nerva (MS. 96-98)
7.17. Traianus (MS. 98-117)
7.18. Hadrianus (MS. 117-138)
7.19. Antoninus Pius (MS. 138-161)
7.20. Marcus Aurelius (MS. 161-180) ve Lucius Verus (MS. 161-169)
7.21. Commodus (MS. 180-192)
7.22. Severus Hanedanı (MS. 194-235)
7.23. Septimius Severus (MS. 193-211)
7.24. Caracalla (MS. 211-217)
7.25. Macrinus (MS. 217-218)
7.26. Elagabalus (MS. 218-222)
7.27. Severus Alexander (MS. 222-235)
7.28. III. Yüzyıl Krizi veya Asker İmparatorlar Dönemi (MS. 235-284)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hadrianus döneminde Roma imparatorluğunun izlediği devlet politikasının temel
özellikleri nelerdir?
2) Antoninus Pius döneminin genel karakteristiği nedir?
3) Marcus Aurelius döneminde izlenen doğu politikasının hedefi nedir?
4) Commodus döneminin önemli siyasi olayları nelerdir?
5) İç Savaş dönemi nasıl başlamış ve nasıl cereyan etmiştir?
6) İmparator Vespasianus döneminin önemli siyasi olayları nelerdir?
7) Evlat Edinilen İmparatorlar Dönemi olarak adlandırılan dönemin temel özellikleri
nelerdir?
8) Septimius Severus döneminde yaşanan siyasi olayların Roma dünyasında yarattığı
etkiler nelerdir?
9) Caracalla döneminin hukuki alandaki en önemli gelişmesi nedir?
10) Asker imparatorlar olarak anılan dönemin genel özellikleri nelerdir?

138

7.Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Yeniden ayağa kalkan
Roma devleti artık durma
imkanına sahip değildi.
Sürekli yeni topraklar ele
geçirip yeni eyaletler
kurarak yayılma siyaseti
izlemek zorundaydı.
Buna rağmen M.S. 2. Yy.
ortası ve üçüncü
çeyreğinde Roma
imparatorları doğu ve batı
cephelerinde hiçbir
harekette bulunmadı
Roma Devleti M.S. 2. Yy.
boyunca dış düşmanlarına
karşı hareketsiz kalmanın
bedelini M. s. 2. yy.
üçüncü ve dördüncü
çeyreğinde ağır saldırılara
uğrayarak ödedi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Evlat Edinilen İmparatorlar
Döneminde izlenen genel
politikaların özümsenmesi

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.

Antoninus Pius döneminde
imparatorluğa hakim olan
genel atmosferin anlaşılması

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.

Marcus Aurelius döneminde
imparatorluğun siyasetinin
anlaşılması

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
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Konu
Roma Devletinde hem
Septimius Severus’un
tahta geçmesi sırasında
ortaya çıkan iç savaş ve
sonrasında Parth
cephesinde büyük bir
askeri harekat yapmak
zorunda kalması
Severus Hanedanı
sonrasında yeni bir
hanedanın ortaya
çıkmaması ve muhafız
alayı komutanlarının
askerleri tarafından kısa
aralıklarla imparator ilan
edilmeleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Septimius Severus'un
Roma imparatorluğunda
imza attığı devrimlerin
anlaşılması

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.

Asker imparatorlar
döneminin genel
özellikleriyle kavranması

Kütüphane çalışmaları ve
başvuru kitapları
aracılığıylave ders notları ile
sunumlar ve kaynak kitaplar
sayesinde ayrıntılı bilgi
edinmek.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimus Princeps
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Lucius Verus
Commodus
Parth’lar
Judaea
Severus Hanedanı
Constitutio Antoniniana
Roma Aeterna
Invictus
Dux
Corrector totius orientis
Dominus et deus
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Giriş
Bu derste Traianus’un 117 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen
Hadrianus dönemindeki olayları kısaca ele alarak başlayacağız ve imparatorluğun altın çağı
olarak kabul edilen dönemi incelemeye devam edeceğiz. Hadrianus tarafından temelleri atılan
hanedanlık üyelerinin dönemlerini kısaca ele aldıktan sonra bu hanedan üyelerinden Marcus
Aurelius’un oğlu Commodus’un başa geçişi ve imparatorluğu zamanındaki faaliyetlerinden
bahsedeceğiz.
Marcus Aurelius’un oğlu Commodus’un suikast sonucu hayatını kaybetmesinden sonraki
kaos ve iç savaş ortamını kısaca ortaya koyup bu karışıklık döneminde öne çıkan ve
Roma’nın tek hakimi olan asker kökenli imparator Septimius Severus’un devleti yeniden tek
elden yönetmeye başlamasına şahit olacağız. Septimius Severus’un başarılı yönetimi
sayesinde devletin yeniden toparlanmasını takiben imparatorun ölümüyle yerine geçen
oğulları Caracalla ve Geta’nın faaliyetleri üzerinde durduktan sonra hanedanlığın diğer
temsilcilerinin faaliyetlerinin de kısaca aktarılmasının ardından MS 235 ila 284 yıllarını
kapsayan ve tarihçiler tarafından Asker İmparatorlar Dönemi veya III. Yüzyıl Krizi olarak
adlandırılan dönemin önemli imparatorlarına ve önemli olaylarına kısaca değineceğiz.
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7.1. Evlat Edinilen İmparatorlar Dönemi (MS.96-180)
Domitianus’un ölümünden 180 yılına kadar geçen süre kimi tarihçiler tarafından
Roma imparatorluğunun en parlak yılları olarak değerlendirilir. Bu dönemde görev yapan tüm
imparatorlar devleti başarıdan başarıya koşturmuştur. Bu dönemde imparatorlukta bir barış ve
refah ortamı oluşmuştur. Sadece zenginlerin değil alt sınıflardaki insanların ekonomik
düzeylerinde de artışlar yaşanmış, yaşam koşulları daha iyileşmiştir. Ayrıca hukuk sistemi de
bu dönemde standart bir hale getirilmiştir. Bu dönemin bir diğer adı ise adoptif, yani evlat
edinilmiş imparatorlar dönemidir.

7.2. Nerva (MS. 96-98)
Domitianus’un suikaste uğrayıp hayatını kaybetmesinin ardından ülke 68-69
yıllarındaki iç savaş yıllarının koşullarına dönme tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Fakat senato
suikastten hemen sonra yaptığı toplantıda kısa sürede bir karar alarak Domitianus’un adının
her yerden kazınmasını ve böylece anısının lanetlenmesini emretti. Latince ifadeyle bu işleme
damnatio memoriae denmektedir. Yerine 66 yaşında eski senatör Marcus Cocceius Nerva
imparator olarak seçildi. Nerva yaşlı ve saygın bir senatördü ve bu yüzden senato tarafından
bu göreve seçilmişti.
Nerva kısa süreli hükümdarlığının ikinci yılında, yani 97’de Germania valisi olarak
atanan 44 yaşındaki Traianus’u evlat edinerek tahtın varisi olarak gösterdi. Traianus
İspanya’nın Italica bölgesinde dünyaya gelmişti ve babası da ünlü bir komutandı. Böylelikle
Traianus eyalet kökenli ilk Roma imparatoru olacaktı.

7.3. Traianus (MS. 98-117)
Traianus hem orduya hem de senatoya dengeli bir şekilde yaklaşan ve bu iki organı da
başarıyla yöneten nadir imparatorlardandır. Antik dönemden itibaren Optimus Princeps, yani
en iyi princeps olarak görülmeye başlamış, yönetim dönemi boyunca herkesin takdirini
toplamayı başarmıştır.
Bu dönemde hem İtalya’da hem de imparatorluğun genelinde yoğun bir imar faaliyeti
yaşanmıştır. Bu faaliyetlerin maliyetleri de Traianus’un 101-102 ve 105-106 yıllarında yaptığı
Dacia savaşlarından elde edilen gelirlerden karşılanmıştır. Romalı komutanlar burada daha
cumhuriyetin geç dönemlerinden beri faaliyet göstermeye başlamış, Domitianus döneminde
ise Dacia kralı Decebalus dize getirilerek 88 yılında dost kral olarak tanınmıştı. Fakat
Decebalus topraklarını genişletme hayallerini tekrar gerçekleştirmeye niyetlenince bu bölgede
tekrar bir Roma – Dacia mücadelesi başgösterdi. Roma’nın bu mücadelelerden 225 ton altın,
yaklaşık 450 ton gümüş ve 50 bin köle ele geçirdiği aktarılmaktadır. İşte bu ganimetler
sayesinde Roma’daki ünlü Traianus Forumu gibi abidevi yapıtlar inşa edilmiştir.
İkinci Dacia savaşları sırasında, yani 105-106’da Traianus Arabia Petraea’yı, önceki
adıyla Nebatiye’yi ilhak etmiştir. Burası baharatları, altını ve çeşitli mücevherleriyle zengin
bir bölge olup, üstelik Roma’nın Hindistan’la giriştiği ticari faaliyetlerde de önemli bir rolü
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vardı. Traianus buraya hemen bir yol ağı yaptırılması için emir vererek Kızıldeniz’le
Suriye’nin Damascus (Şam) şehrini birbirine bağlamayı düşündü. Ancak bu bölgenin ilhak
edilmesi Parth kralının ölümünden sonra zaten karışık olan durumu körükleyerek mevcut
problemleri daha da artırdı.
110 yılında yeni Parth kralının Roma’nın vassal kralını tahttan indirip yerine kendine
yakın bir soyluyu geçirmesiyle işler daha da karıştı. Bu olayın ardından Traianus hayatını
kaybedeceği 117 yılına kadar bu bölgede Parth’lara karşı savaşacaktır. 113 ila 117 yılları
arasında bir doğu seferi düzenleyen Traianus 114 yılında Armenia’yı ele geçirip burayı bir
Roma eyaleti yaptı. Ordu Mesopotamia’ya doğru ilerlemeye devam etti, fakat birtakım
zorluklar ordunun hızını kesti. Örneğin 114-115 yılında ordu Antakya’dayken büyük bir
deprem meydana geldi. Bu depremden Traianus sağ kurtulsa da, birçok yüksek düzey
komutan ve asker hayatını kaybetti. 115 yılında İkinci Yahudi İsyanı’nın başlaması da
olayları daha kötü hale getirdi. 116 yılında ise ayaklanmalar Mesopotamia’ya kadar
sıçramıştı. 117 yılında Traianus hayatını kaybettiğinde ayaklanmalar henüz tam olarak kontrol
altına alınamamıştır.

7.4.Hadrianus (MS. 117-138)
Hadrianus 76 yılında ve muhtemelen Roma’da dünyaya geldi. Publius Aelius
Hadrianus Afer’in ve Domitia Paulina’nın oğludur. Anne tarafından Traianus’la akraba olan
Hadrianus, 85 yılında babasının ölümünden sonra ona emanet edilmişti.
Orduya girdikten sonra Pannonia, Moesia ve Germania’daki lejyonlarda komutanlık
yaptı. Traianus’un tahta geçmesinin ardından Roma’ya döndü ve burada quaestor, praetor ve
consul’lük gibi memuriyetlerde görev yaptı. Traianus’un 117 yılında hayatını kaybetmesinin
ardından evlat edinildiği ve veliaht ilan edildiği duyuruldu. Ordu da kendisini imparator
olarak onaylayınca senato da bu karara saygı gösterdi.
Hadrianus’un tahta geçmesiyle selefinin dönemindeki genişleme politikasından
vazgeçilerek elde bulunan toprakların güçlendirilmesi yönünde çaba sarfedilmiştir. Bu
sebeple Hadrianus 21 yıllık hükümdarlığının yarısından fazlasını imparatorluğun dört bir
yanına düzenlediği çeşitli seyahatlerle geçirmiş, çeşitli şehirleri dolaşmış, askeri birlikleri ve
sınır boylarını ziyaret ederek denetimden geçirmiştir. 121 ila 127 yılları arasında
gerçekleştirdiği ilk büyük seyahatinde Gallia’yı, Ren boyundaki bölgeleri, Britannia’yı,
Hispania’yı, Asia, Yunanistan ve Sicilia’yı dolaşıp Roma’ya geri dönmüştür. Ardından kısa
süreli olarak bir Africa ziyareti gerçekleştirmiştir. Roma’ya dönüşünün ardından 128 ila 131
yılları arasında gerçekleştireceği ikinci büyük seyahatinde ise Atina ile birlikte Asia, Suriye
ve Mısır’ın birçok yerini dolaşmıştır. Bu seyahatler sırasında gittiği yerlerde yaşayan halkların
sorunlarını ilk elden öğrenmiş, varolan sorunları çözüp halkın ricalarını yerine getirerek
buralardaki halkın güvenini kazanmıştır.
Hadrianus daha önce de bahsettiğimiz gibi Traianus zamanındaki genişlemeci tutum
yerine eldeki toprakların güçlendirilmesi siyasetini benimsemiş ve bu kapsamda birtakım
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radikal önlemler de almıştır. Bu kapsamda doğuda fethedilen Mesopotamia boşaltılmış,
Roma’nın doğudaki sınırı geriye çekilmiştir.
Hadrianus dönemi genel olarak huzurlu bir şekilde, savaşlardan uzak geçse de,
Kudüs’ü Aelia Capitolina olarak yeniden adlandırıp bir koloni haline getirmek istemesi
üzerine 132-135 yılları arasında bir Yahudi isyanı patlak vermiştir. İsyancılar (Bar Kochba,
yani yıldızın oğlu lakaplı) Simeon Bar Kosiba liderliğinde Roma’ya karşı ayaklandılar ve
Kudüs’ü ele geçirdiler. 135 yılında isyan bastırıldı ve Yahudilere karşı ciddi önlemler alındı.
Hadrianus döneminde vergiler yoluyla artırılan gelirler sayesinde büyük bir imar
faaliyeti yaşanmıştır. Başkent Roma’da çeşitli önemli yapıların yanında eyaletlerde de
tapınaklar, su kemerleri ve çeşitli kamu binaları inşa edilmiştir. Atina’da yeniden inşa edilen
Zeus Olympios tapınağı, Roma’daki Venüs Tapınağı ve yine Roma’daki Pantheon bunlardan
en dikkat çekenleri olarak sayılabilir. Öte yandan Britanya’daki sınırı güçlendirmek için inşa
edilen Hadrianus Suru ise günümüze gelmeyi başarmış bir yapıdır.
Hadrianus 138 yılında hayatını kaybetmeden önce Antoninus Pius’u evlat edinerek
yerine tahtın varisi olarak bıraktı. Antoninus Pius da Hadrianus’un isteğiyle Marcus Aurelius
ve Lucius Verus’u evlat edinecek, böylece Roma tahtının kaderi yaklaşık 50 yıl boyunca bu
isimler tarafından tayin edilecekti.

7.5.Antoninus Pius (MS.138-161)
Antoninus Pius 86 yılında Latium bölgesindeki Lanuvium’da varlıklı bir ailenin oğlu
olarak dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra quaestor ve praetor olarak görev yaptı,
ardından 130 yılında consul oldu. Asia eyaletinde proconsul’lük yaparken büyük bir ün
kazandı ve Roma’ya dönmesinin ardından önemli görevlerde bulundu. Bir süre sonra
imparator Hadrianus tarafından evlat edinilerek tahtın varisi ilan edildi.
Antoninus Pius döneminde imparatorlukta genel olarak barış hakim sürmüştür. 23
yıllık hükümdarlığı sırasında İtalya dışına çıkmaya Antoninus Pius’un askeri alanda önemli
bir faaliyeti yoktur. Bu imparatorun hükümdarlığı sırasında genel olarak principatus
döneminin en barış dolu ve huzurlu yıllarının yaşandığı söylenebilir. Bununla birlikte
Mauretania, Iudaea ve Britanya’da bazı yerel çaplı ayaklanmalar meydana gelse de bunlar pek
önem arzetmemiştir. Bu dönemde Britanya valisi Quintus Lollius Urbicus tarafından
İskoçya’nın güneyi ele geçirilerek burada Antoninus Suru olarak adlandırılan duvar inşa
edilmiştir. Bu sur Hadrianus döneminde inşa edilen surun 150 km kadar kuzeyindeydi.
Antoninus’un 161 yılındaki ölümünün ardından bilinmeyen bir sebeple terkedilmiş ve
Hadrianus Suru’nun belirlediği hat sınır olarak kabul edilmeye başlanarak bu sur yeniden
güçlendirilmek suretiyle kullanılmaya başlanmıştır.
Antoninus çeşitli tapınaklar, tiyatrolar, mausoleum’lar inşa ettirmiş, bilim ve sanatı
teşvik etmiş ve özellikle felsefe ve retorik hocalarına çeşitli maddi ve manevi payeler
dağıtmıştır. İmparator olduktan sonra başlangıçta pek değişiklik yapmadan Hadrianus
dönemindeki uygulamaları olabildiğince korumaya çalışmıştır. Hukuk alanında bazı reformlar
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uygulamaya koymuş, bu reformlarla Roma hukukuna yeni kavramlar da katmıştır. Tam
anlamıyla bir yenilikçi sayılmasa da, eşitlik ve hümanizm açısından birtakım önemli
uygulamaları bu dönemde ilk kez görürüz. Örneğin suç hukuku alanında getirilen yeni
anlayışa göre artık bir kimse yargılanmadan suçlu olarak görülmeyecekti. Ayrıca mahkemeler
suçun işlendiği bölgede görülecek ve zanlılar olayın geçtiği yerde yargılanacaklardı.
23 yıllık hükümdarlığından sonra Antoninus Pius 161 yılında Roma yakınlarında ateşli
bir hastalık sonucu hayatını kaybetti ve ölümünün ardından Hadrianus’un mausoleum’una
gömüldü. Yerine evlatlıkları Marcus Aurelius ve Lucius Verus geçecektir.

7.6.Marcus Aurelius (MS. 161-180) ve Lucius Verus (MS. 161-169)
Antoninus Pius ölümünün ardından tanrılaştırıldı ve Roma imparatorluğunun başına
daha Hadrianus döneminde veliaht olarak belirlenen Marcus Aurelius ve Lucius Verus geçti.
Bu dönemden itibaren bu ikili imparatorluğu eşit yetkili olarak başarılı bir şekilde yönetmeye
başladılar. Bununla birlikte Marcus Aurelius’un nüfuzu belirgindi. Pontifex Maximus unvanı
da aslında onun daha yetkin olduğuna işaret eder. Buna rağmen Lucius Verus’un 169
yılındaki ölümüne kadar bu ikili uyumlu bir şekilde imparatorluğu idare etmeyi
başarmışlardır. Verus 162 ila 166 yılları arasında doğudaki askeri seferleri yürütürken Marcus
Aurelius da Roma’dan imparatorluğu idare etmiş, 167 yılından sonra da kuzey sınırında
faaliyetlerde bulunmuştur.
Verus’un doğuya askeri bir sefer düzenlemesinin arkasında Parthlar’ın Armenia’yı ele
geçirip Suriye bölgesini işgal etmeleri vardır. Verus 162 yılında Antiokheia’ya (Antakya)
gelip burada Roma’nın karşı saldırısını organize etmiştir. 165-166 yıllarında Suriye valisi olan
Gaius Avidius Cassius Mesopotamia’da önemli başarılara imza atmış, Seleucia’yı yakıp
yıkarak Parth kralının Ktesiphon (Bağdad yakınlarındaki Tisfun adlı antik yerleşme)
yakınlarındaki sarayını dümdüz etmiştir. Bunun üzerine Parthlar barış talebinde bulunarak
Kuzey Mesopotamia’nın bir kısmını Roma egemenliğine bırakmayı kabul etmişlerdir.
Roma’nın bu başarıları esasında iki imparatorluğun neredeyse eşit kuvvette olduğu bir
dönemde gerçekleşmiştir. Parth kuvvetleri iyi düzenlenmiş ve donanımlı birliklerdi. Avidius
Cassius bu birliklere karşı bir zafer kazanmış olsa da Roma uzun süre bu zaferlerin tadını
çıkaramayacaktı. Roma ordusu doğudan dönerken askerler arasında başgösteren bir salgın
hastalık 25-30 yıl içinde tüm Roma imparatorluğuna yayılacak ve birçok kentin nüfusunda
ciddi azalmalara neden olacak büyüklükte ölümlere yol açacaktı. Salgın hastalıktan hayatını
kaybedenlerden biri de imparatorlardan Lucius Verus’tu. 169 yılında Verus hayatını
kaybedince Marcus Aurelius tek hükümdar olarak hüküm sürmeye başlayacaktır.
Romalılar bir taraftan doğu cephesinde Parthlar’la uğraşırken 166 yılından itibaren
Tuna boyundaki tehditler de kendini göstermeye başlamıştı. Germen kavimlerinden
Lombard’lar, Marcomanni’ler ve Quadi’ler, ayrıca Sarmat’lar Tuna nehrini aşıp Pannonnia ve
Dacia eyaletlerini işgal ettiler ve daha da güneye doğru ilerlemeye başladılar. Marcus
Aurelius da bu tehdide karşı önlemler aldı.
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Marcus Aurelius döneminde nadir çıkan ayaklanmalardan biri 175 yılında doğuda
meydana gelmiştir. Suriye’deki başarıların mimarı Gaius Avidius Cassius 175 yılının bahar
aylarında ordularına Marcus Aurelius’un öldüğünü ve imparatorluğun ancak kendisi
tarafından idare edilebileceğini ilan etmiş ve doğuda yaklaşık 4 ay hüküm sürmüştü. Ardından
bir adamı tarafından öldürüldü ve ayaklanma son buldu. Bu sırada Marcus Aurelius da eşi
Faustina ve oğlu Commodus’la birlikte doğuda bulunuyordu. Doğudaki meselenin
hallolmasıyla birlikte imparator tekrar Roma’ya hareket etti ve 176 yılında geri döndü. Fakat
geri dönüş yolu sırasında eşi Faustina Cappadocia’da hayatını kaybetti.
İmparator bundan sonra oğlu Commodus’la birlikte Pannonnia ve Raetia’da kuzeyden
gelen tehditlerle mücadele ederek düşmanlara karşı başarılar kazandı. Artık Commodus da
consul’lük ve augustus’luk unvanlarını taşıyordu. Marcus Aurelius 180 yılında
Vindobonda’da (Viyana) hayatını kaybettiğinde oğlu Commodus yerine hükümdar ilan edildi.
Bu tarih aynı zamanda imparatorluğun altın çağının da sonu oldu.

7.7.Commodus (MS. 180-192)
Commodus hükümdarlığının ilk 5 ayında Marcoman’larla yapılan savaşlara son verdi
ve Marcus Aurelius zamanında kurulması düşünülen Marcomannia ve Sarmatia eyaletleri
projelerinden vazgeçildi. Tıpkı Traianus döneminde fethedilen toprakların daha sonra
güvenlik sebepleriyle elden çıkarılmasına benzer bir şekilde hareket eden Commodus Roma
egemenliğini Tuna’nın ötesine taşımamaya karar veriyordu.
İmparator Roma’ya dönerek bir geçit resmi (lat.: triumphus) düzenledi ve Marcus
Aurelius’un zaferlerini kutlayan bir sütun diktirdi. Commodus eyaletlerle ilgili bazı
düzenlemeler yapsa da, bu faaliyetler babasının döneminde yapılanların yanında sönük
kalmıştır. İmparator kısa sürede bazı icraatlarıyla senatörleri kendinden soğuttu ve bunların
kendisine cephe almasına neden oldu. Bu dönemde özellikle imparatorun muhafız alayı
komutanlığını yapan isimler etkin hale geldiler ve devleti istedikleri gibi idare eder oldular.
Commodus senatoya karşı düzgün bir tutum geliştiremedi ve kısa sürede kendisine karşı
faaliyet gösterilmeye başlandı. Özellikle 185-192 yılları arasında durum iyice kötüleşti. 192
yılında iki hafta boyunca süren ve kendisinin de bizzat yer aldığı gladyatör oyunlarını
düzenlemesinin kısa süre sonrasında Roma şehrini Colonia Commodiana olarak yeniden
adlandırma planları kurarken 31 Aralık 192 tarihinde bir suikaste uğradı ve öldürüldü. Senato
derhal anısını lanetledi (damnatio memoriae).
Commodus’un hükümdarlığı, dönemi yaşayan bir tarihçinin gözüyle imparatorluğun
altın yıllarının geride kaldığı ve yapının köhnemeye başladığı bir zamandı. Bu dönem askeri
açıdan da kendinden önceki yıllara göre sessiz bir dönemdir. Traianus, Hadrianus, Antoninus
Pius ve Marcus Aurelius’un aksine Commodus imparatorluğun idaresiyle de pek
ilgilenmemiş, devlet yönetimini yakın adamlarına bırakmıştır. Bu durum çeşitli
huzursuzluklara ve birtakım komplolara yol açmaya başlayınca bu sefer Commodus yönetimi
ele alarak otoriter bir şekilde devleti idare eder olmuştur. Senatör sınıfıyla arası açılsa da
hükümdarlığının çoğu boyunca ordu ve halkla arasının iyi olduğu anlaşılmaktadır.
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Commodus’un ardından gelen dönem Roma imparatorluğunda kaosun geri dönüşünü
haber veriyordu. Bu karışıklık ve iç savaş yıllarının ardından Severus hanedanı kurulacak ve
imparatorluk yaklaşık 30 yıl bu hanedana üye olanlar veya kendisini bu hanedana bağlamak
isteyenler tarafından yönetilecektir.

7.8. Severus Hanedanı
II. yüzyılın sonuyla birlikte Roma imparatorluğunun altın çağı da nihayete ermiştir.
Marcus Aurelius’un oğlu olarak tahta geçen Commodus’un suikast girişimi sonucunda
öldürülüşünün ardından Roma’da yeniden bir iç savaş meydana gelecek ve bu iç savaşlar
sonunda orduları tarafından imparator ilan edilen isimlerden Lucius Septimius Severus adlı
komutan galip gelerek kendi hanedanını kuracak ve 193 ila 235 yılları arasında imparatorluğu
bu hanedan yönetecektir.

7.9. Septimius Severus (MS. 193-211)
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Commodus’un suikaste uğramasıyla birlikte senato,
imparatorluk muhafız alayı (Praetoriani) ve ordu gibi çeşitli unsurlar gücü ele geçirmek için
harekete geçti. İmparatorluğun sınırlarını koruyan üç ordu da kendi komutanını imparator ilan
etti.
İmparator ilan edilen ilk isim Lucius Helvius Pertinax’tır. Marcus Aurelius zamanında
askeri ve sivil görevlerde bulunan tecrübeli bir senatör olan Pertinax senatonun desteğini alan
isimdi. İmparator ilan edildikten kısa bir süre sonra impartorluk muhafız alayı birliği
tarafından suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Ardından muhafız alayı kendi adayları
Marcus Didius Severus Iulianus’un imparator ilan ettiler.
Aynı zamanda sınır orduları da kendi adaylarını imparator ilan etmeye başlamışlardı.
Bunlardan biri Suriye’deki üç lejyonun ve Doğu’daki diğer 7 lejyonun desteğini arkasına alan
Gaius Pescennius Niger’dir. Britanya’daki 3 lejyon ise komutanları Decimus Clodius
Albinus’u imparator ilan etti. Yukarı Pannonnia’daki Carnuntum’da (Petronell, Avusturya)
görev yapan lejyon ise komutanları Lucius Septimius Severus’u ilan ettiler. Severus daha
sonra Tuna ve Ren nehirleri boyunda konuşlanan toplam 16 lejyonun daha desteğini aldı.
Severus öncelikle Batı’daki bir diğer isim olan Clodius Albinus’la anlaşma yoluna giderek
onu Britanya, Gallia ve İspanya’dan sorumlu Caesar olarak tanıdı. Bu sırada muhafız alayının
Didius Iulianus’a olan sadakati de azalmaya başladı. Septimius Severus Roma’ya doğru
yürümeye başlayınca senato Iulianus’u ölüm cezasına çarptırıp ortadan kaldırdı ve ardından
Septimius Severus’u princeps, yani imparator ilan etti.
Septimius Severus böylelikle Batı’nın kontrolünü ele geçirerek Pescennius Niger’in
üzerine yürümek ve imparatorluğun tamamını kendine bağlamak için hazırlıkları tamamladı.
Pescennius Niger’i 194 yılında Nicaea (İznik) ve Issus (İskenderun yakınları) yakınlarında
yendikten sonra Suriye eyaletini iki küçük eyalete ayırdı ve burada görev yapacak valilerin
askeri gücünü bu şekilde kısıtlı hale getirdi. Doğudaki işleri yeniden düzenledikten sonra 194195 yıllarında Pescennius Niger’i destekledikleri bahanesiyle ve 197-199 yılları arasında da
148

Roma topraklarını işgal etmeleri sebebiyle Parthlar üzerine seferler yaptı. Bu seferler
sonucunda Traianus zamanında eyalet yapılan fakat daha sonra boşaltılan Kuzey
Mesopotamia’yı tekrar eyalet haline getirdi ve ayrıca Urfa ve Kuzey Irak civarında Osroene
eyaletini kurdu.
Bu iki seferin arasında Septimius Severus bir diğer rakibi Clodius Albinus’a yöneldi.
Severus oğlu Caracalla’yı (Marcus Aurelius Antoninus) veliahtı ilan edince Albinus da
ordularının desteğini alarak kendini tekrar imparator ilan etti. 197 yılında Lugdunum’da
(Lyon, Fransa) karşılaşan taraflardan galip gelen Septimius Severus olacaktır. Böylece
Severus Clodius Albinus’u da ortadan kaldırmış oldu.
193-197 yılları arasında yaşanan bu iç savaşlar imparatorluğa büyük zararlar verdi.
Roma’da 29 senatör ve atlı sınıfının pek çok temsilcisi Severus’un düşmanlarını
destekledikleri gerekçesiyle hayatlarını kaybetmişti. Üstelik Severus iç savaş sırasında
düşmanlarına destek veren şehirleri de çeşitli şekillerde cezalandırmıştır. Severus’un gazabına
uğrayan şehirlerden biri de iç savaşlar sırasında Pescennius Niger’in yanında yer alan o
zamanki adıyla Byzantion, yani İstanbul şehridir. Byzantion Severus’un emriyle polis, yani
şehir statüsünü kaybetmiş, şehir yerle bir edilmiş ve daha doğudaki Perinthos (Marmara
Ereğlisi) şehrine bağlı bir köy haline getirilmiştir.
Septimius Severus askerleri tarafından oldukça sevilen bir imparatordu. Tıpkı Traianus
gibi o da savaşlarda askerleriyle omuz omuza mücadele vermiş, onlarla birlikte seferlerin
zorlukların katlanmıştır. Parth seferleri ve iç savaşların dışında 208 yılından hayatını
kaybedeceği 211 yılına kadar Britanya’da mücadele edecek ve kuzeyden gelen saldırıları
engellemeye çalışırken aynı zamanda Caledonia’yı (İskoçya) da fethetme girişimlerinde
bulunacaktır.
Septimius Severus döneminde orduda bazı kapsamlı reformlar yapılmıştır. Lejyonların
sayısı 33’e çıkarılarak yeni lejyonlardan biri Roma yakınında konuşlandırılmış, diğer iki yeni
lejyon da yeni kurulan Mesopotamia eyaletinde görevlendirilmiştir. Severus aynı zamanda
askerlik koşullarını da iyileştirmiştir. Askerlerin askerlik yaparken evlenmelerini yasaklayan
kuralı kaldırdı ve askerlerin maaşına yaklaşık yüzde yüze varan oranlarda zam yaptı.
Africa’nın Leptis magna (Labdah, Libya) kentinde doğan ve eyalet kökenli bir
imparator olan Severus eyaletleri koruyucu birtakım işlere de imza atmış, sosyal bakımdan
zayıf halk tabakalarının durumunun düzeltilmesiyle ilgili önlemler almış, eyalet valilerini
özellikle küçük çocukların korunmasından sorumlu kılmıştır.

7.10. Caracalla (MS. 211-217)
Severus’un yerine oğulları Caracalla ve Geta geçmiş, kısa bir süre sonra bir komployla
kardeşini öldüren Caracalla imparatorluğun tek hakimi olmuştur. 188 yılında Iulius Bassianus
adıyla dünyaya gelen Caracalla’nın ismi 195 yılında babası tarafından Marcus Aurelius
Antoninus’a dönüştürülmüş ve aile böylece eski günlerin mirasını bu şekilde devralmıştır.
Caracalla ise ona giydiği Gal pelerini dolayısıyla orduları tarafından verilen bir lakaptır.
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Caracalla babası Septimius Severus kadar karizmatik bir lider olmasa da, onun
politikasını sahiplenmiş ve askeriyeye büyük bir önem vermiştir. Askerlerin desteğini almak
için maaşlarını yarı yarıya artırmıştır. En önemli reformu ise belki de askerlerin maaşındaki
zamlara kaynak oluşturması için düşündüğü bir hukuki reformdur. Constitutio Antoniniana
adlı bu hukuki reformla birlikte Roma egemenliği altında yaşayan tüm özgür vatandaşlar
Roma vatandaşı statüsünü kazanmıştır.
Caracalla döneminde imparatorluk hem doğuda hem de batıda ciddi tehditlerle karşı
karşıyaydı. Zaten imparator da hükümdarlığının çoğunda bu tehditlerle uğraşmak zorunda
kalmıştır. 213-14 yıllarında Alamanni ve Goth’lara karşı seferler yapmış, bazı başarılar elde
etmiş, bazı güçlükleri de diplomasi yoluyla aşmıştır. 215 yılında ise babasının Parth’larla
yaptığı savaşların yol açtığı sorunları gidermek için doğuya bir sefer düzenlemiştir. 216 yılına
gelindiğinde Armenia’yı aşıp Parthia’nın doğu ve güneyine doğru devam etmiştir. Dengesiz
ve paranoyak hareketleri orduda huzursuzluk yaratmaya başlamış ve 217 yılında Carrhae’da
(Harran, Urfa) kendi askerleri tarafından düzenlenen suikastle hayatını kaybetmiştir.

7.11. Macrinus (MS. 217-218)
Suikast girişiminin elebaşı 212 yılından bu yana imparatorun muhafız alayı
komutanlığını yapan Marcus Opellius Macrinus’tu. Macrinus süvari sınıfına mensup
Mauretania’lı bir aileden geliyordu ve senatörlük yapmamıştı. Böylelikle senatör olmayan ilk
Roma imparatoru olmuştu. Caracalla’nın suikastine önderlik etmesine rağmen Severus
ailesinin ordu arasındaki şöhretini bildiğinden hemen bu aileyle menşe bakımından bağlantı
kurmaya çalışarak kendi Severus ismini kullanmaya başladı. Oğlu Diadumenianus’un ismine
de Antoninus adını ekledi ve onu da kendine Caesar yaptı.
Macrinus Parth seferini iyi idare edemedi ve Parth’larla anlaşma yapmak için
görüşünce orduda büyük tepki çekti. Çünkü bu hareketi askerler arasında korkaklık olarak
değerlendiriliyordu. Askerlerin maaşına kısıntıya gitmeye ve Tuna boyunda görev yapan ve o
anda seferde bulunan askerleri temelli doğu sınırında görevlendirmeye kalkınca ordunun
desteğini iyice kaybetti. 218 yılında Septimius Severus’un eşi Iulia Domna’nın kardeşi Iulia
Maesa, torunu Varius Avitus Bassianus’un, daha bilindik adıyla Elagabalus’un babasının
Caracalla olduğunu iddia edip oğlunun tahta geçmesi için ordunun desteğini isteyince ordu bu
genci imparator ilan etti ve Macrinus’la Diadumenianus yakalanıp idam edildi.

7.12. Elagabalus (MS. 218-222)
Elagabalus 204 yılında dünyaya geldi. 218 yılında yukarıda anlatılan entrikalar
sonucunda imparatorluğun başına geçti. Elagabalus’un (resmi adıyla Marcus Aurelius
Antoninus) ismi mensup olduğu ailenin rahipliğini yaptığı Elah-Gabal (Emesa’nın [Humus]
güneş tanrısı) adlı yerel tanrıdan gelmektedir. Antik kaynaklarda 4 yıllık imparatorluk dönemi
sırasında siyasi ve ekonomik açıdan çok önemli bir olay bulunmamaktadır. Bu dönemde
Elagabalus’tan çok annesi ve anneannesinin, yani hanedanın kadınlarının etkin bir rol
oynadığı söylenebilir. Elagabalus 4 yıl tahtta kaldıktan sonra aile içi entrikalara kurban gitmiş
ve annesiyle beraber muhafız alayı tarafından öldürülmüştür. Yerine kuzeni Alexianus,
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Marcus Aurelius Severus Alexander adıyla tahta geçecektir.

7.13. Severus Alexander (MS. 222-235)
208 yılında Fenike’deki Caesarea kentinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından
Septimius Severus’un akrabasıdır. Kuzeni Elagabalus gibi o da Emesa’daki güneş tanrısı
rahibiydi.
222 yılında, daha çocuk yaşta tahta geçmesine rağmen 13 yıl tahtta kalabilmiştir. Bu
süre boyunca senatörlerle iyi geçindiğini ve onları danışmanlık ve muhafız alayı komutanlığı
gibi bazı önemli görevlere atadığını görüyoruz.
Severus Alexander döneminde hukuki yönden olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca
imparator ekonomi ve sosyal olaylara da eğilmiş ve bazı vergiler düşürülmüş, Roma’nın tahıl
ihtiyacının tedarik edilmesine hassasiyet gösterilmiş, yine bu dönemde araştırmacılar ve
eğitimciler desteklenmiştir.
Dönem askeri gelişmeler çerçevesinde değerlendirilecek olursa, bu açıdan sorunlu bir
periyot olarak ifade edilebilir. Daha tahta geçtiği ilk yıllarda orduda birtakım ayaklanmalar
meydana gelmiş, 223 yılında yaşanan bu olaylarda muhafız alayı, komutanını öldürmüş,
imparator ise sorumluları cezalandırmayı becerememiş, bu olaylara gerekli cevabı
verememiştir.
231 yılında doğuda Parth’ların yerini alan Sasaniler Mesopotamia’yı işgal ettiler.
Bunun üzerine Severus Alexander ve annesi Iulia Mamaea doğu seferine çıktı ve
Antiochia’dan Sasaniler üzerine yürüdü. Mesopotamia 232 yılına gelindiğinde Sasaniler’in
kralı I. Ardashir’e karşı verilen başarılı mücadele sonucunda tekrar geri alındı. Bir sonraki
sene Roma’da görkemli bir geçit resmi düzenlendi. Fakat 235 yılında bu sefer kuzeyde
birtakım sorunlar çıktı ve imparator Raetia’ya gidip Germen işgalcilere karşı sefer
düzenlemek zorunda kaldı. Yapılan savaşta onlara üstün gelemeyince imparator düşmanla
anlaşmaya çalıştı. Buna karşın ordu bu hareketi korkaklık olarak değerlendirdi ve hem
imparator hem de annesi Mamaea idam edildi ve böylelikle Severus Alexander dönemi de son
bulmuş oldu. Bu aynı zamanda son Severus hanedan üyesinin de tahttan indiği tarihtir.
Alexander’ın yerine süvari sınıfından gelen Thrakia kökenli bir komutan, Gaius Iulius Verus
Maximinus, yahut bilindik adıyla Maximinus Thrax imparator ilan edilecekti. Bu imparator
asker imparatorlar denilen ve yaklaşık 50 yıl sürecek karışıklıklarla dolu dönemin ilk
temsilcisidir.

7.14. III. Yüzyıl Krizi Veya Asker İmparatorlar Dönemi (235-284)
Severus Alexander’ın suikastle yaşamını yitirmesiyle başlayan ve 284 yılında
Diocletianus’un Roma imparatoru olmasıyla son bulan devir tarihçiler tarafından asker
imparatorlar dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem karakter itibarıyla Roma’nın en çalkantılı
ve karışık devridir. Yaklaşık 50 yıllık sürede Roma tahtı 18 imparator görmüş, bundan da
fazlası kendini imparator ilan etmiştir. Bu dönemde her türlü olumsuzluğa rağmen Roma
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gelenekleri devam ettirilmiş, örneğin 248 yılında imparator Philippus Arabs’ın (Arap
Philippus adındaki menşei Damascus’lu [Şam] imparator) zamanında Roma’nın kuruluşunun
1000. yılı şaşaalı bir geçit resmiyle kutlanmış, imparatorluk yazıtlarında ve darp edilen
sikkelerde Roma’nın sonsuzluğu ROMA AETERNA (Ebedi Roma) ibaresiyle vurgulanmış,
çeşitli cephelerde düşmanlara karşı alınan büyük yenilgilere rağmen imparatorlar Invictus
(Yenilmez) olarak nitelendirilmiştir.
Bu dönemde imparatorluk kuzeyden ve doğudan sürekli saldırılara maruz kalmıştır.
Ren ve Tuna nehirlerinin oluşturduğu doğal sınırlar kuzeyden gelen Frank’lar, Goth’lar,
Alamanni’ler, Vandal’lar vb gibi kavimler tarafından sürekli taciz edilmiştir. Frank’lar ve
Sakson’lar Roma’nın Britanya’daki topraklarına tecavüz etmiş, çeşitli İskoç kabileleri de yine
aynı şekilde söz konusu bölgeleri talan etmişlerdir. Bu dönemde Noricum, Yukarı ve Aşağı
Pannonia, Dacia ve Yukarı Moesia gibi Tuna boyundaki eyaletler sürekli bir askeri faaliyete
tanıklık etmiş ve sürekli düşman tehdidi altında kalmıştır. Genel tabirle Illyricum olarak
adlandırılan bu bölge özellikle Karadeniz’in kuzeyine yerleşen Goth’lar tarafından yapılan
sürekli saldırılara maruz kalmıştır. Hatta bu dönemin imparatorlarından Decius (249-251)
Aşağı Moesia (Moesia Inferior)’da Gothlara karşı yapılan bir savaşta mağlup olmuş ve
öldürülmüştür. Goth’lar bu dönemde Asia Minor’un kuzeyine de saldırılar gerçekleştirmiş, bu
saldırılardan birinde, 256 yılında Trapezus (Trabzon) kentini yağmalamışlardır. Goth’lar ve
Heruli kavmi Balkan yarımadasını işgal edip 267 yılında Atina, Delphoi ve diğer Yunan
şehirlerini yağmalamışlardır.
Doğuda ise 220’lerden itibaren Parth hanedanını yıkıp yerine geçen Sasaniler
Roma’nın başına bela olmuştur. Sasaniler öncülleri olan Parth’lara göre çok daha agresif bir
karaktere sahipti ve kendilerini Büyük Pers imparatorluğunun varisi olarak görüyor, Pers
imparatorluğunun eski topraklarında hak iddia ediyorlardı. Bu sebeple batıya doğru yayılmacı
bir politika izliyor, Roma topraklarını sürekli taciz ediyorlardı. Sasaniler çeşitli akınlar
sonucunda 253 ve 260 yıllarında Antiochia’ya (Antakya) kadar ilerlediler. Üstelik 260
yılındaki mücadeleler sırasında Osroene’deki Edessa’da (Urfa) Roma imparatoru
Valerianus’u (253-260) dahi ele geçirdiler. Sasaniler merkezi bir idareye ve otoriteye sahip
olduklarından Roma’nın uğraştığı diğer düşmanlardan daha tehlikeliydiler. Bu yüzden Roma
imparatorluğu bu tehditle ilgilenirken kaba kuvvetin yanında zaman zaman diplomasiye de
başvurmayı tercih ediyordu. Fakat iki imparatorluk bu dönemde sürekli bir çatışma içinde
olmuştur.
Roma’nın askeri ve siyasi kargaşaları 260 yılında imparator Valerianus’un Sasani
Kralı I. Şapur tarafından ele geçirilmesiyle en tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu dönemde babası
Valerianus’la birlikte imparatorluğu yöneten Gallienus babasının intikamını almayı bile
düşünecek durumda değildi; çünkü imparatorluk o dönemde neredeyse tüm sınırlardan
işgallere maruz kalmaktaydı. Gallienus İtalya, Kuzey Afrika, Mısır, Balkan Yarımadası ve
Yunanistan’daki tehditlerle uğraşıp buraları kontrol altında tutmaya çalışırken diğer bölgeleri
tabiri caizse kendi haline bıraktı ve bu bölgeleri diğerlerinin kontrol etmesine izin verdi. Bu
dönemde Palmyra (Tedmur, Suriye) kökenli bir seçkin olan Septimius Odenaethus dux
(komutan) ve corrector totius Orientis (tüm doğunun koruyucusu) gibi unvanlar edinerek
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Palmyra ve çevresindeki geniş bölgenin hakimiyetini elde etti ve Sasaniler ile Romalılar
arasında tampon bir bölge oluşturdu. 267 yılında ölümünden sonra karısı Zenobia küçük oğlu
Severus Vaballathus yerine 270’li yıllara kadar bölgedeki hakimiyetini devam ettirdi ve onun
zamanında Palmyra’nın hakimiyeti Suriye, Filistin, Arabia, Mısır ve Asia Minor’un büyük bir
kısmına kadar genişledi.
Batıda Marcus Cassianus Latinius Postumus 260-268 yılları arasında merkezi
otoriteden tamamen bağımsız yeni bir Roma devleti kurdu. Yeni kurduğu bu oluşum yeni bir
senato ve her yıl seçilen consul’ler gibi mekanizmalar da içeriyordu. Postumus kendi muhafız
alayını da yeniden teşkil etti ve sarayını inşa ettiği Augusta Trevirorum’da (Trier, Almanya)
konuşlandırdı. Gallienus tarafından onaylanmaksızın Gallia, İspanya, Raetia ve Britanya’da
vergi topladı, kendi adına para darp ettirdi ve Ren bölgesinden gelen tehditlere karşı savaştı.
270’li yıllar birtakım reformları hayata geçirmek isteyen imparatorların başa geçtiği
dönem oldu. Aurelianus bunlardan en önemlisidir. 270-275 yılları arasında hüküm süren
Aurelianus bu dönemin birçok imparatoru gibi Balkan kökenliydi ve Aşağı Moesia’da fakir
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, orduda görev yapıp asker olarak yükselmişti.
Aurelianus imparator olarak başa geçtikten sonra ilk hedefi, kuzeyden İtalya’ya kadar inen
işgalciler oldu. Bunların üstesinden geldikten sonra Doğunun büyük bir kısmını
egemenliğinde tutan Zenobia üzerine hareket etti ve iki harekat sonucunda kendisini Augusta,
oğlunu da Augustus ilan eden Zenobia’yı mağlup ederek bu toprakları tekrar merkezi
otoriteye bağladı. Batıdaki toprakları da tekrar ele geçirerek Postumus’un daha önce kontrol
ettiği bölgeleri tekrar merkezi otoriteye bağladı.
Aurelianus dini otoritesini de güçlendirmeye çalıştı. Sol Invictus (Yenilmez Güneş)
adlı Illyria kökenli tanrıyı ön plana çıkarıp kendisiyle bağdaştırdı. Ordu arasında hayli müridi
bulunan bu tanrının benzerleri doğuda da mevcuttu (Elah Gabal gibi).
Öte yandan imparatorluğun savunmasını güçlendirmek için de birtakım önlemler aldı.
Bu önlemlerin ilki artık savunulamayacağını düşündüğü Dacia eyaletinin elden
çıkarılmasıydı. İkinci bir önlem ise 271 yılında Roma şehri etrafında bir sur inşa edilmesinin
emredilmesiydi. Kuzeyden gelen tehditlere karşı alınan bu önlem sayesinde başkentin
yağmacılardan korunması amaçlanıyordu. Zaten 3. Yüzyılın başlarından itibaren özellikle
Gallia, İspanya ve doğudaki birçok şehir benzer saldırılardan kendini korumak için surlar inşa
etmişti, fakat Aurelianus’un inşa ettirdiği Roma surları bunların hepsinden daha büyüktü.
Aurelianus birçok selefi gibi bir suikaste kurban gidince hayata geçirmeyi düşündüğü
önlemler de yarım kaldı. Ölümüyle birlikte Roma imparatorluğunun çalkantılı dönemi bir on
yıl daha sürecek, on yıl sonra başa geçecek olan Diocletianus döneminde alınan önlemler ve
uygulanan reformlar sayesinde imparatorluk tekrar kendine gelecektir.
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Uygulamalar
•

Roma imparatorluk döneminin MS 2. Ve 3. yy.lar tarihi coğrafyası hakkında bilgi
veren tarih atlası ve ansiklopedilere başvurulması.

•

Principatus döneminin geçirdiği sarsıntılar iç karışıklıklar ve sınırlarını zorlayan
halklar ve krallıklarla mücadelesine ilişkin bilgi edinilmesine yardımcı olacak başvuru
kitaplarının incelenmeleri

•

Principatus döneminin krize girmesi ve dominatus dönemine uzanan süreci yaratan iç
ve dış olaylar hakkında başvuru kitaplarından yararlanma.
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Uygulama Soruları
1) Optimus Princeps lakabıyla bilinen imparator aşağıdakilerden hangisidir?
a) Augustus
b) Traianus
c) Diocletianus
d) Septimius Severus
e) Antoninus Pius
2)
MS 105-106 yıllarında Arabia Petraea’yı fetheden Roma imparatoru
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hadrianus

b)

Nero

c)

Augustus

d)

Traianus

e)

Pertinax

3)
İmparator Domitianus’un bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından yerine
aşağıdaki imparatorlardan hangisi geçmiştir?
a)

Titus

b)

Nerva

c)

Traianus

d)

Commodus

e)

Lucius Verus

4)
M.S. 2. yy.başındaki depremlerden dolayı zarar gören Anadolu’daki şehirlerin
imarına katkıda bulunan Roma imparatoru kimdir ?
a)

Antoninus Pius

b)

Lucius Verus

c)

Traianus
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d)

Hadrianus

e)

Commodus

5)
Asker
başlamıştır?

imparatorlar

a)

Septimius Severus

b)

Severus Alexander

c)

Gordian

d)

Elagabal

e)

Caracalla

dönemi

hangi

imparatorun

öldürülmesinden

sonra

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)b, 4)d, 5)b
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MS 96 yılıyla başlayanEvlat Edinilen İmparatorlar Dönemi olarak adlandırılan
dönemde başa geçen imparatorların hayatlarına ve faaliyetlerine ilşkin önemli konular
incelenmeye devam edilmiştir. Hadrianus, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius gibi
imparatorların gerek yaşamlarının belirleyici noktalarını, gerekse güttükleri imparatorluk
siyasetine dair meseleleri kısaca ortaya koymaya çalıştık. Roma imparatorluğu tarihinde pek
çok bakımdan zirve noktası olarak kabul edilen bu dönemin genel özelliklerianlatılmaktadır..
Commodus'un öldürülmesinin ardından ortaya çıkan iç savaş durumunu kendi lehine
sonlandırmayı başaran general Septimius Severus'un başlattığı yeni dönem aynı zamanda
Roma imparatorluk döneminin son hanedanına da tanıklık etmiştir. Severus hanedanı olarak
yaklaşık 40 yıllık bir süre iş başında kalan bu hanedanın son üyesi Severus Alexander'ın
ölümüyle birlikte imparatorluğun girdiği büyük kriz döneminin aktarılması III. yüzyıldaki
kriz ortamının nasıl oluştuğunun anlaşılmasını sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Roma şehrini kendi adıyla kurulmuş bir koloni = Colonia olarak yeniden
adlandırma planları kurarken 31 Aralık 192 tarihinde bir suikaste uğrayan ve ardından Senato
tarafından derhal anısı lanetlenen imparator aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Marcus Aurelius

b)

Nero

c)

Septimius Severus

d)

Commodus

e)

Tacitus

2)
Roma imparatorluğunu MS 161 yılına kadar yöneten ve imparatorluğu sırasında
İtalya’yı hiç terketmeyen imparator kimdir?
a)

Antoninus Pius

b)

Nerva

c)

Marcus Aurelius

d)

Vespasianus

e)

Hadrian

3)
MS 117-138 arasındaki 21 yıllık hükümdarlığının yarısından fazlasını
imparatorluğun dört bir yanına düzenlediği çeşitli seyahatlerle geçirmiş, çeşitli şehirleri
dolaşmış, askeri birlikleri ve sınır boylarını ziyaret ederek denetimden geçirmiş Roma
imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Traianus

b)

Hadrianus

c)

Marcus Aurelius

d)

Vespasianus

e)

Commodus
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4)
162 yılından itibaren Parthlara karşı tertiplenen doğu seferini yöneten Roma
imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Lucius Verus

b)

Septimius Severus

c)

Aurelianus

d)

Tiberius

e)

Marcus Aurelius

5)
Artık savunulamayacağını düşündüğü Dacia eyaletinin elden çıkarılmasına karar
veren ve 271 yılında Roma şehri etrafında bir sur inşa edilmesini emreden imparator
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Aurelianus

b)

Claudius Gothicus

c)

Galba

d)

Diocletianus

e)

Probus

6)
Severus Alexander’ın yerine imparator ilan edilerek asker imparatorlar denilen
ve yaklaşık 50 yıl sürecek karışıklıklarla dolu dönemin ilk temsilcisi olan imparator
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Vitellius

b)

Septimius Severus

c)

Maximinus Thrax

d)

Vespasianus

e)

Carus

7)
Roma imparatorluğunun batı topraklarında 260-268 yılları arasında merkezi
otoriteden tamamen bağımsız yeni bir Roma devleti kuran ve sarayını Augusta Treviorum'da
konuşlandıran isim aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Clodius Albinus

b)

Philippus Arabs

c)

Domitianus
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d)

Postumus

e)

Diadumenianus

8)
İç savaş sırasında Pescennius Niger’in yanında yer aldığı için Severus’un
emriyle polis, yani şehir statüsünü kaybetmiş, yerle bir edilmiş ve Perinthos (Marmara
Ereğlisi) şehrine bağlı bir köy haline getirilmiş olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Nicomedia

b)

Nikaia

c)

Byzantion

d)

Kyzikos

e)

Kalkhedon

9)
Constitutio Antoniniana adlı hukuki reformla birlikte Roma egemenliği altında
yaşayan tüm özgür insanlara Roma vatandaşı statüsünü kazandıran imparator aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Septimius Severus

b)

Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla)

c)

Marcus Aurelius

d)

Claudius Gothicus

e)

Severus Alexander

10) MS. 284 yılında Dominatus dönemine geçmeden evvel asker imparatorlar
döneminin son imparatoru kimdir ?
a)

Probus

b)

Carus

c)

Geta

d)

Gratian

e)

Gallianus

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)b, 4)e, 5)a, 6)c, 7)d, 8)c, 9)b, 10)b
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8. İMPARATOR BÜYÜK KONSTANTINOS ve HALEFLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.İmparator Diocletianus’tan Büyük Konstantinos’a Roma İmparatorluğu
8.2. İmparator Büyük Konstantinos Dönemi (306-337)
8.3.Büyük Konstantinos ve Başkent İstanbul
8.4.İmparator Büyük Konstantinos ve Ölümü
8.5. İmparator Büyük Konstantinos’un Halefleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İmparator Diocletianus’un Roma İmparatorluğu için önemi nedir?
2- İstanbul’un başkent olarak seçilmesi nasıl olmuştur?
3- İmparator Büyük Konstantantinos’un idari düzenlemeleri üzerine bir değerlendirme
yapınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İmparator Diocletianus’tan İmparator
Diocletianus Bilgi sahibi olma ve görüş
Büyük Konstantinos’a Roma döneminde imparatorluğun geliştirme
İmparatorluğu
toparlanması ve uygulanan
tetrakhia
sayesinde Tarihsel sorgulamaya dayalı
kaydedilen
gelişmeler araştırma
üzerinde durulmaktadır.
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Konu

Kazanım

Kronolojik düşünme
İmparator
Büyük Konstantios Khlorus’un oğlu Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Konstantinos Dönemi (306- olan Büyük Konstantinos’un
337)
Roma İmparatoru olması ve Kronolojik düşünme
devlet yönetimi hakkında
Tarihsel analiz ve yorum
bilgi verilmektedir.
ve İmparator
Büyük Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Konstantinos
döneminde
yeni bir başkent olarak Kronolojik düşünme
İstanbul’un seçilmesi ve
bunun
için
yapılan Tarihsel analiz ve yorum
çalışmalar anlatılmaktadır.
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
İmparator
Büyük İmparator
Büyük Bilgi sahibi olma ve görüş
Konstantinos ve Ölümü
Konstantinos’un ölümü ve geliştirme
Tarihsel sorgulamaya dayalı
aile hayatı açıklanmaktadır.
araştırma
Büyük Konstantinos
Başkent İstanbul

İmparator
Büyük İmparator
Büyük
Konstantinos’un Halefleri
Konstantinos’tan
sonra
oğullarının başa geçmesi ve
Iulianus
ile
birlikte
Konstantinos hanedanlığının
sona
ermesi
üzerinde
durulduktan sonra İmparator
Iovianos, Valentianos ve
Valens
hakkında
bilgi
verilmektedir.

Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Tarihsel analiz ve yorum
Kronolojik düşünme
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Anahtar Kavramlar

.praefectus: Başkent İstanbul’u idare eden yönetici, vali. Daha sonraları eparkhos
adını alarak şehrin hayatında önemli rol oynadı. Başkent İstanbul’un adalet mekanizması ve
asayişinden sorumluydu. Ayrıca şehre ait ekonomik ve ticari hayat da valinin kontrolü altında
bulunuyordu.

.Konstantinos Forumu:İmparator Büyük Konstantinos tarafından yaptırılan ve Mese
caddesinin sonunda bulunan Konstantinos Forumu bugün ki Çemberlitaş’ta bulunmaktaydı.
Forum, zemini mermerle kaplanmış iki sıra sütunlu revaklar ve doğu-batı yönlerinde iki
mermer kemerle biçimlendirilmişti.
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Giriş
Roma İmparatorluğu’nun M.S. III. Yüzyıldan başlayarak 378 yılında yapılan Edirne
Savaşı sonrasına kadar olan dönemi anlatılmakta; bu süreçteki İmparatorlar Diocletianus,
Büyük Konstantinos, Konstantios, Iulianos, Iovianos, Valentianos ve Valens hakkında bilgi
verilmektedir. Büyük Konstantinos zamanında İstanbul’un başkent seçilmesi ve bu gaye ile
yapılan çalışmalar üzerinde ayrıca durulmaktadır.
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8.1.İmparator
İmparatorluğu

Diocletianus’tan

Büyük

Konstantinos’a

Roma

Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun yani IMPERIUM
ROMANUM’un devamı olup, Roma tarihinin yeni bir dönemini teşkil eder. Sonraki
dönemlerde araştırmacılar tarafından bu devleti ifade etmek için kullanılan “Bizans” tabiri ne
imparatorluk tarafından ne de dönemindeki diğer devletlerce hiçbir zaman kullanılmamış,
imparatorluk son gününe kadar kendisini Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak görmüş ve
bu sebeple Imperium Romanum adını kullanmıştır. İmparatorları da bundan dolayı kendilerini
Roma imparatorları olarak kabul etmişlerdir. Halkı ise Romaio (Romalı) olarak adlandırılmış
ve farklı etnik kökenlere sahip unsurlar Romalılık fikri sayesinde bir arada tutulmaya
çalışılmıştır.
Roma İmparatorluğu MS.3. yüzyılda siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik açıdan çok zor
günler yaşamaya başlamış, doğuda İran, batıda germen kavimleri bu durumu daha da
ağırlaştırmıştı. Bu güç dönemde imparatorluğun başına bir asker olan Diocletianus (284-305)
geçti. İmparator krize son vermek için çalışmalar başlattı ve bu sayede yeni bir dönemin
başlamasına zemin hazırladı. Diocletianus, son derece geniş bu toprakların artık bir elden
idaresinin mümkün olmadığını gördü ve ülkeyi düştüğü bu kötü durumdan kurtarmak için
geniş kapsamlı bir reform hareketine girişti. İlk olarak Roma imparatorluğunun hâkimiyet
merkezini doğuya İzmit’e (Nikomedia) nakleden Diocletianus ayrıca imparatorluğu 285
yılından sonra 2 augustus ve 2 caesar idaresinde 4 parçaya ayırdı (TETRARKHİA/ Dörtlü
yönetim). Kendisi İzmit’ten, diğeri yani asker arkadaşı Maximianus Milano’dan ülkeyi
yönetecekti. Bunların her birinin emrinde ayrı bölgeleri idare edecek birer caesar bulunacaktı.
Bu süreçte doğunun caesarı Galerius, batının ise Büyük Konstantinos’un babası Konstantios
Khlorus olmuştu. Aslında devlet görünüşte 4 parçaya bölünmüştü fakat devletin bütünlüğü
fikrinden asla vazgeçilmedi. Mesela bir imparatorun çıkardığı yasa bütün ülkede geçerliydi ve
her bir yönetici diğerine danışmak ve işbirliği yapmak zorundaydı. Augustuslar 20 yıl sonra
idareden çekildi ve yerlerine caesarlar Doğuda Galerius, batıda ise Konstantios Khlorus
augustus oldu. Bu yönetim şekli Diocletianus görevdeyken neredeyse sorunsuz işledi. Ancak
onun 305 yılında tahtını caesarına bırakmasıyla sorunlar baş gösterdi. Zira Konstantios
Khlorus’un 306 yılında ani ölümü ile askerler tarafından oğlu Konstantinos’un augustus ilan
edilmesi ancak onu Galerius’un tanımaması, Maximianus’un güçlükle tahtını bırakması ve
oğlu Maxentius’un Roma’da kendini imparator ilan etmesi bu sorunlardan sadece birkaçıydı.
Bu zor ve karışık dönem Konstantinos ile Maxentius arasında 28 Ekim 313 tarihinde Roma
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yakınlarında Tiber Nehri kenarında gerçekleşen Milvius Savaşı ile devam etti. Savaşı
Konstantinos kazanmış, Maxentius Milvius Köprüsü’nü geçerken köprünün çökmesiyle
hayatını kaybetmişti. Konstantinos muhaliflerinin birinden kurtulduğunu zannederken bu
sefer de imparatorluğun doğusunu yöneten Galerius’un, batıya kendi istediği kişiyi Licinius’u
308 yılında tayin etmesiyle yeni bir rakip kazandı.
Diocletianus döneminde, imparatorluk idari yönetiminde önemli değişiklikler oldu.
İmparatorluk praefectus praetorio adı verilen yöneticiler tarafından idare edilen dört
prefecturadan meydana gelmekte, her prefectura on iki diocese, dioceselerde vilayetlere
ayrılmaktaydı. Bu dönemde vilayetlerin tümü imparatorun emrine verilerek sayısı artırıldı. Bu
yapılırken geniş vilayetlerin devlete başkaldırma ve yöneticilerin imparatorluk iddiasında
bulunmaları sebebiyle bölünerek yenilerinin oluşmasına imkân tanındı. Böylece 57 olan
vilayet sayısı 96’ya çıkarıldı. Diocletianus orduda düzenlemeye gitmiş, asker sayısını
artırmaya yönelik çalışmalar yapmıştı. Devlet sınırlarının korunması için ayrıca ihtimam
göstermişti. Asker sayısındaki artış, sürekli savaş ortamı, askeri yapı, kale ve yeni binaların
inşası ve idari düzenlemelerin getirdiği masraf devlet bütçesini zor durumda bıraktığından
imparator yeni vergi koyarak bu durumun halledilmesini sağladı. İmparatorun 23 Şubat 303
tarihinde İzmit’te yayınladığı ferman ile Hristiyanlar son defa takibata uğradı. Bilindiği üzere
Hristiyanlar daha önceki imparatorlar özellikle, Titus, Decius ve Neron zamanında da benzer
davranışlara maruz kalmışlardı. Diocletianus, Hristiyanlığı seçenlerin ve din adamlarının
araştırılmasını isterken, kiliselerin de yakılmasını emretti. Yönetim ve orduda görev yapan
Hristiyanların kovulması talimatını veren imparator aynı zamanda onların tutuklanması,
işkenceler yapılarak öldürülmesini sağladı. Bu ferman imparatorluğun doğusunda ve batısında
uygulandı. Maximianus, İtalya, İspanya ve Afrika’da bu fermanı rahatlıkla uygularken,
batının augustusu Konstantios Klorus sadece Hristiyanlara ait binaların yıkılmasıyla yetindi.

8.2. İmparator Büyük Konstantinos Dönemi (306-337)
Konstantios Khloros’un söylendiği üzere 306 yılında birdenbire ölümünden sonra
yerine askerler tarafından oğlu Konstantinos imparator seçildi. Niş doğumlu olan
Konstantinos’un askerin tercihi ile gelişi herkesi rahatsız ettiğinden Konstantinos uzun süre
muhalifleri ile uğraşmak durumunda kaldı. Bu muhaliflerden biri olan Licinius’u 324 yılında
yapılan Chrysopolis (Üsküdar) Savaşı’nda yenilgiye uğratan Konstantinos, bundan sonra 324337 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nu tek başına idare etti.
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Büyük Konstantinos döneminde Diocletianus tarafından başlatılan reform sistemi
geliştirilerek tamamlandı. Devlet merkezileştirildi ve devlet ile kilise arasındaki bağlılık
sonuna kadar devam etti. İmparator sadece devletin ve ordunun değil aynı zamanda kilisenin
de hâkimiydi. Sivil ve askeri, merkezi ve eyalet idarelerinin yetkileri birbirine karşı
sınırlandırılırken imparator en büyük otorite olarak varlığını sürdürdü. Eyaletlerin sivil idaresi
eyalet valisinin (prokonsül), askeri idaresi ise bir veya birkaç eyaleti yöneten kumandanların
emrine verildi. İmparator solidus denen altın parayı kullanıma sundu ki solidus, uzun
yüzyıllar hem imparatorluğun kullandığı hem de dünya genelinde kabul gören bir para oldu.
313 yılı Şubat ayında Konstantinos ile Licinius, Milano’da bir araya gelerek devlet
yönetimi ve dini politika üzerinde karar vermeye çalışarak 10 yıldan beri takibata uğrayan
Hristiyanlara yönelik hoşgörü veya tolerans politikası izlemeyi kararlaştırmıştı. Bu ferman,
Milano’da yayınlanmamasına karşın Milano fermanı olarak bilindi. Bu fermanla, Roma
İmparatorluğu’nda tanınmayan daha doğrusu yasal olmayan Hristiyanlık meşruiyet kazanmış
oldu. Yani Hristiyanlara uygulanan baskı devlet nezdinde sona erdirildi. Milano Fermanı ile
Hristiyanlığa serbestlik tanınmış, Hristiyanlığa girmek isteyenlere dokunulmayacağı, önceden
el konmuş ev ve kiliselerinin hiçbir tazminat gerekmeksizin ve kendilerine zorluk
çıkartılmaksızın geri verileceği ifade edilmişti. Konstantinos’un Hristiyanlığa bu şekilde ılımlı
davranmasının nedeni hususunda en çok kabul edilen görüş, imparatorun bu dinin birleştirici
gücünden yararlanmak istemesi olarak gösterildi. Bunun yanı sıra bu dine sempati duyması,
Milvius Savaşı sırasında Hristiyanların tanrısının kendisine yardım ettiğine inanması gibi
duyguların da etkisi olduğu ifade edildi. İmparator Konstantinos ayrıca 325 yılında İznik’te
toplanan I. genel konsil ile Hristiyanlığa yeni bir güç kazandırdı. İmparator doğunun ve
batının bütün piskoposlarını bu konsile davet etmişti. Konsil 20 Mayıs 325’te 300 piskopos ve
din adamının katılımı ile gerçekleşti. Papa Silvester’in katılmadığı ancak temsilcilerini
gönderdiği konsilde İskenderiyeli bir din adamı olan Arius’un görüşü reddedilerek Baba ile
Oğul’un aynı olduğu fikrine varıldı ve Hristiyanlığın iman esasları ilk kez bu konsil ile ortaya
çıkmış oldu. İmparator konsilde alınan kararlarda etkili olmuş, Hristiyanlığı kabul etmemiş
olduğu söylense bile kilisenin başkanı konumunda kalmıştı.

8.3.Büyük Konstantinos ve Başkent İstanbul
Büyük Konstantinos’un yaptığı işlerden en önemlisi Byzantion’u yani İstanbul’u
başkent yapmasıydı. Konstantinos, Roma’nın artık eskisi gibi başkentlik görevini
yapamadığını düşündüğünden yeni bir arayışa girişti ve uzun arayışlardan sonra coğrafi
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konumu kadar siyasi, askeri ve ticari bakımdan merkez olma özelliğine sahip Asya ile
Avrupa’nın birleştiği yerde bulunan Byzantion’u seçti.
Konstantinos’un beğendiği ve seçtiği bu şehir o zamanlarda büyük bir ihtimalle 20.000
kişinin yaşayacağı büyüklükte bir yerleşim yeriydi. Şehrin inşasına muhtemelen 324 yılında
başlandı ve alanı öncekinden 4 kat daha genişletildi. Pek çok işçi, usta, kalfa ve mimar şehrin
imarı için çalıştı. Hatta imparatorun bu şehrin inşasında 40 bin Got askerini işçi olarak
çalıştırdığından bahsedilmektedir. Konstantinos, şehri düşmanlara karşı korumak için kara
tarafını Marmara’dan Haliç’e kadar uzanan bir surla çevirtti. Yeni başkente saray, senato
binası, hipodrom ve Forum yapıldı. Birbirinden hoş pek çok sanat eseriyle süslenen şehir 11
Mayıs 330’da kırk gün süren eğlenceler sonunda resmen açıldı. Başkent, Yeni Roma (Nea
Roma), İkinci Roma (Secunda Roma) veya kurucusuna izafeten Konstantinopolis olarak
adlandırıldı. İmparator az olan nüfusu artırmak için senatör ailelerinin Roma’dan İstanbul’a
gelmesini sağlarken, başka şehirlerden insanların da buraya gelmesini emretti. Şehirde
bulunanlara ve gelenlere yiyecek tedarikinde bulundu. Konstantinopolis’in yönetim biçimi de
zamanla Roma’ya benzetildi. Şehir aynen Roma’da olduğu gibi “praefectus (vali)” tarafından
idare edildi. Bu valiler yani Konstantinopolis ve Roma valileri, imparatorluk valileri olan
“Praefectus praetorio’lardan sonra tüm devlet memurları içindeki en yüksek dereceli
görevlilerdi. Yeni başkentin valisi sonraları eparkhos adını alarak şehrin hayatında önemli rol
oynayacaktı. Konstantinopolis’in adalet mekanizması ona teslim edilmiş, asayişin temini de
onun emrine verilmişti. Ayrıca şehre ait ekonomik ve ticari hayat da valinin kontrolü altında
bulunuyordu.
İmparator tarafından başkent İstanbul’a yaptırılan ve Palatium Magnum olarak
adlandırılan Büyük Saray I. bölgede inşa edilmiş olup, bugün Sultanahmet Camii’nin
bulunduğu yerden Marmara kıyısına kadar yaklaşık 100.000 m² lik bir alanı içine almaktaydı.
Etrafı duvarlarla çevrili bu alanın içinde çeşitli binalar, bahçeler, hamamlar, kütüphaneler,
kiliseler, yönetim mekânları, hapishane ve sütunlu revaklar bulunduğundan başlı başına bir
şehir görünümü vermekteydi. Bu kompleksin ilk binaları olan Daphne, Magnaura ve Khalke
ile 19 Divanlı Triklinos, Büyük Konstantinos tarafından yaptırılmıştı ve her gelen
imparatorun ilave binalarıyla büyümeye devam etti. Büyük Saray imparatorluğun debdebesini
ve görkemini gösteren en büyük yapılardan biri olarak varlığını XI. yüzyılın sonlarına kadar
devam ettirdi. Bu tarihten sonra yine kullanıldığı ifade edilmekle birlikte genelde Komnenos
hanedanı zamanında Blakhernai Sarayı tercih edildi.
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Septimus Severus zamanında yapımına başlanan ancak bitirilemeyen İstanbul’daki
Hipodrom ise Büyük Konstantinos tarafından yeniden ele alındı ve daha da genişletilerek
kapasitesi 20.000’den 80.000’e çıkarıldı. Büyük Saray’ın kuzeybatısında inşa edilen
Hipodromun uzunluğu takriben 500, genişliği ise 117 m. olup, basamak basamak yükselen
sıralara sahipti. İlk başlarda ahşap olarak yapılan oturma sıraları daha sonra mermerden inşa
edildi. Hipodromda atların ahırları ile gösteriler için malzemelerin saklandığı yerler
bulunmakta, altında ise özel olarak yapılmış bölümler yer almaktaydı. Buralarda görevliler ile
başka yerlerden getirilen hayvanlar kalmaktaydı. İstanbul’daki hipodromda Roma’da
uygulanan vahşet görülmemekteydi. Hipodromun ortasında uzunlamasına duran duvar spina
olarak adlandırılmaktaydı ve bu spina dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş sanat eserleri ile
süslenmişti. Mesela Yılanlı Sütun, Örme Sütun ile Dikilitaş (Obelisk) bunlardan bir kaçıydı.
İmparator Büyük Konstantinos tarafından hipodromda kathisma denilen imparatorluk locası
yaptırıldı ve bu loca spiral bir merdivenle Büyük Saray’a çıkabilmekteydi. Hipodrom çok
yönlü kullanılabilen bir alan olmakla beraber en çok atlı araba yarışları ile tiyatro gösterileri
için kullanılmaktaydı. Girişin serbest olduğu hipodromda oyunlar, imparatorun elinde tuttuğu
beyaz bir mendili yere atması ile başlamaktaydı. Atlı araba yarışları Mavi, Yeşil, Kırmızı ve
Beyaz denen gruplar tarafından gerçekleştirilmekteydi; ancak zaman içinde bu gruplardan
sadece Mavi ve Yeşiller kaldı. Bu iki grup ilerleyen dönemlerde siyasi bir hüviyet kazanarak
halkın dini, siyasi ve sosyal anlamda duygularının tercümanı oldu. Bu iki grubun kavgaları
yüzünden başkent kimi zaman büyük sıkıntılar yaşamıştı. Hipodrom bu yarışlar dışında
zamanla törenlerin tertip edildiği ve siyasi olayların yaşandığı bir yer olmaya başladı.
Hipodrom en şiddetli günlerini İmparator Iustinianos zamanında Nika isyanı sırasında gördü.
532 yılındaki bu isyanda kaynaklara göre 30.000-40.000 arasındaki isyancı hipodroma
kapatılarak bertaraf edildi. Hipodrom, ayrıca imparatorluğa sorun olmuş yabancı devlet
başkanlarının yenilgisi ve sonrasında esir alınarak başkente getirilmesinde halka teşhir için de
kullanılmaktaydı. Mesela İmparator Iustinianos zamanında 533 yılında Kuzey Afrika’daki
Vandal Krallığı’na karşı yapılan seferde Belisarios komutasında başarılı olan imparatorluk
ordusu Vandal Kralı Gelimer’i esir almış ve kral ile birlikte başkent İstanbul’a dönmüştü. Bu
zaferi kutlamak için hipodromda yapılan gösteriler esnasında Gelimer halka burada
gösterilmişti.
İmparator Konstantinos tarafından yaptırılan ve Mese caddesinin sonunda bulunan
Konstantinos Forumu bugün ki Çemberlitaş’ta bulunmaktaydı. Forum, zemini mermerle
kaplanmış iki sıra sütunlu revaklar ve doğu-batı yönlerinde iki mermer kemerle
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biçimlendirilmişti. Forumda Helana’nın heykelinden başka fil, aslan ve başka heykeller
bulunmaktaydı. Büyük Konstantinos, Forum’un orta yerine Roma Apollon Tapınağı’ndan 50
m. yüksekliğindeki porfir sütunu getirtmiş ve bunun üzerine heykelini koydurmuştu.
İmparator, Ayasofya’nın önünde bulunan meydanı yeniden düzenlemiş ve annesi Helena
adına buraya bir heykel diktirmişti. Bundan dolayı burası Augusteion Meydanı olarak
anılmaya başlandı. Sonraki dönemde buraya İmparator I.Iustinianos’un yaldızlanmış
bronzdan yapılmış atlı bir heykeli dikildi.
Başkentin kuruluşu sırasında İmparator Konstantinos şehir halkının su ihtiyacını
karşılamak için, Istranca Dağları’ndan, Byzantion’a kadar uzanan takriben 250 km.
uzunluğunda bir su kemeri yaptırmaya başlamıştı. Ancak bu su kemerinin tamamlanışı onun
ölümünden 36 yıl sonra, İmparator Valens (364-378) döneminde 373 yılında gerçekleşti.
Günümüzde “Bozdoğan Kemeri” olarak bilinen bu su kemeri o dönemlerde “Valens Kemeri
olarak adlandırılmıştı.

8.4.İmparator Büyük Konstantinos ve Ölümü
İmparator Büyük Konstantinos, dış güçlere karşı mücadeleyi elden bırakmadı. 332
yılında batıda Gotlara karşı başarı kazanırken, 337 yılında da İran hükümdarı II. Şapur (309380)’un imparatorluğun Mezopotamia bölgesine saldırması nedeniyle İran üzerine sefere
çıktı. Bu sırada İran’da Sâsânîler hüküm sürmekteydi ve imparatorlukla mücadele halindeydi.
Onların bu düşmanca yaklaşımı bundan sonraki süreçte daha da yoğunlaşacak ve VII.
Yüzyılın ilk dönemlerine kadar devam edecekti. Bu iki devletin birbirleriyle sürekli mücadele
halinde olmalarında her ikisinin de evrensel imparatorluk iddiasıyla hareket etmesinin payı
bulunmaktaydı. İmparator bu sefer esnasında İzmit yakınlarında hastalandı ve 22 Mayıs 337
tarihinde vefat etti. Daha sonra imparatorun cenazesi İstanbul’a getirilerek Havariyun
Kilisesi’ne gömüldü.
İmparator Konstantinos’un trajik bir aile hayatının olduğu ifade edilmekteydi. İlk eşi
Minervina’dan Crispus adında bir oğlu dünyaya gelmişti. İmparator Minervina’dan
ayrıldıktan sonra Maximianus’un kızı Fausta ile evlendi. 326 yılında Fausta üvey oğlu
Crispus’un öldürülmesini sağladı. İmparator Crispus’u pek çok başarısına ve kendisinden
sonra tahta çıkacak olmasına bakmaksızın idam ettirdi. Konstantinos’un annesi Helena ise
Fausta’nın hatalı olduğunu ifade ederek onunla ilgili hoş olmayan açıklamalarda bulundu.
Rivayete göre bir süre sonra imparator duyduklarının etkisiyle Fausta’yı öldürttü.
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8.5. İmparator Büyük Konstantinos’un Halefleri
İmparator Büyük Konstantinos vasiyetname ile devletini 3 oğlu II. Konstantinos,
Konstantios ve Konstans arasında paylaştırdı. Zaten bu üç oğul daha babalarının zamanında
caesar olmuşlardı ve babalarının yönetimi altında kendilerine verilen bölgelerde deneyim
kazanmışlardı. Ancak bu oğullar babalarının ölümünden sonra anlaşamadı ve ikisinin erken
ölümleri ile iktidar büyük oğul Konstantios’a kaldı. İmparatorluğun batı tarafında kendisini
imparator ilan eden Magnentius isimli bir asiyi 351 yılında yenilgiye uğratan Konstantios
döneminde doğuda İranlılar, batıda Germenler imparatorluğu tehdit etti. Kendisinin hiç
çocuğu olmadığı için babasının üvey kardeşi Iulius’un oğlu Gallus’u yardımcı olarak seçti.
Ayrıca onu kızkardeşi Konstantia ile evlendirerek 347 yılında caesar unvanı verip Doğu’nun
idaresi ile görevlendirdi ve Antakya’ya gönderdi. İmparatorun bundaki amacı kendisi batıda
meşgulken onun doğuda güvenliği sağlamasıydı. Ancak Gallus’un hırslı ve geçimsiz tavrı ve
kendisini augustus ilan etmesi Konstantios’u çok sinirlendirdi ve onun bu davranışını 354
yılında ölümle cezalandırdı. Ardından Gallus’un kardeşi Iulianus’u halefi olarak belirledi ve
önce onu 355 yılı Kasım ayında caesar ilan ederek Galya bölgesinin idaresiyle görevlendirdi.
Iulianus, Galia’ya gittiği zaman Rhein bölgesindeki imparatorluk şehirlerinin tahrip edildiğini
gördü ve her şeyden önemlisi Romalı askeri birliklerin tamamen disiplinsiz olduklarını fark
etti. Iulianus, daha önceden hiçbir askeri tecrübesi olmamasına ve zamanının büyük bir
kısmını okumakla geçirmiş olmasına rağmen kısa sürede germen kavimlerine karşı büyük
başarılar kazandı. Iulianus’a karşı sürekli kuşkulu yaklaşan, güvenmeyen Konstantios bir süre
sonra ona karşı harekete geçme kararı aldı ancak 361 yılı Kasım ayında ölümü buna fırsat
vermedi. Fakat ölmeden önce halefi olarak Iulianus’u gösterdi. Aryanist olan Konstantios
zamanında Ayasofya Kilisesi’nin ilk inşası tamamlandı.
Iulianus, Konstantios’un ölümünden sonra Aralık 361’de başkent İstanbul’a geldi ve
resmen imparator ilan edildi. Devletin batısını huzura kavuşturduğunu düşünen imparator
doğusunda İran’a karşı da aynısını gerçekleştirmeyi istedi ve 363 yılında Sâsânî
İmparatorluğu’na karşı bir sefer düzenledi. Ancak Iulianus birliklerini topladığı sırada
nereden geldiği belli olmayan bir mızrakla vurularak öldü. Henüz 32 yaşındaydı ve onun
ölümüyle Konstantinos hanedanı sona ermiş oldu. Iulianus döneminde putperestlik yeniden
canlanmış, Hristiyanları resmi kurumlardan ve ordudan uzaklaştırarak yerlerine paganların
gelmesini sağlamıştı. İmparator ayrıca tapınakların açılmasını ve ilahlara kurbanlar
kesilmesini emretmişti.
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Iulianus’un ölümünden sonra muhafız kuvvetleri kumandanı Iovianus imparator
seçildi (363-364). Bu dönemin en önemli özelliği Sâsânîlerle imparatorluğun aleyhine çok
aşağılayıcı şartlarla bir antlaşma imzalanması oldu. Bu anlaşma ile Nisibis (Nusaybin) ve
Dicle’nin ötesindeki bütün topraklar İranlılara bırakıldı. Ayrıca imparatorluk Armenia
bölgesinin himayesinden de vazgeçti. Üstelik Sâsânîlere yüklü miktarda altın ödemeyi kabul
etti. Bu Roma için kesin yenilgi demekti. İmparatorluk güçte olsa bunu kabullenmek
durumunda kaldı. Ancak imparator anlaşmayı imzalayan elçilerin beceriksiz ve yeteneksiz
olduklarına hükmederek onları kınadı. Çünkü şartlar ne olursa olsun bir elçi imparatorluk
çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalıydı. Iovianus, İznik Konsili görüşlerini desteklemekteydi.
Döneminde Hristiyanlık yeniden güçlendi ama putperestleri korkutacak herhangi bir
davranışta bulunulmadı.
Iovianus 364 yılında birdenbire ölünce yerine kumandan Valentianus imparator seçildi
(364-375) Valentianus kısa süre sonra kardeşi Valens’i augustus unvanıyla müşterek
imparator ilan etti (364-378) ve onu Tuna’dan Van bölgesine kadar imparatorluğun doğu
yarısının idaresi ile görevlendirdi. Kendisi de batı yarısının idaresini üzerine aldı. Valentianus,
İznik Konsili taraftarıydı kardeşi Valens ise aryanistti. Bu yüzden Valens, söylendiğine göre
İznik Konsili kararlarını kabul edenlere hoşgörü ile bakmadı ve döneminde imparatorluğun
doğusunda karışıklıklar hiç bitmedi. I. Valentianus 375 yılında hayatını kaybedince yerine
oğlu Gratianus geçti.
Valens ise göreve geldiğinden beri germen kavimleri ile uğraşmaktaydı ve yönetimi
boyunca da onlarla mücadelesini sürdürdü. Hatta ölümünde bile germenlerin etkisi oldu.
Nitekim bilindiği üzere 9 Ağustos 378 tarihinde Edirne yakınlarında Vizigotlarla giriştiği
savaşta hayatını kaybetmiş, imparatorluk ordusu da ağır yenilgiye uğramıştı.
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Uygulamalar
1.
Byzantion’un niçin başkent seçildiğini inceleyerek bu konu üzerine bir
değerlendirme yapınız?
2.
İmparator Büyük Konstantinos’un idari ve askeri yönü hakkında bir
değerlendirmede bulununuz?
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Uygulama Soruları
1.

Byzantion’un başkent olmasında öne çıkan faktörleri belirtiniz?

2. Byzantion’un başkent olma aşamasında burada yapılan çalışmalar nelerdir,
anlatınız?
3. İmparator Büyük Konstantinos Byzantion’u niçin başkent yapmıştır, düşüncelerinizi
yazınız?
4. İmparator Büyük Konstantinos’un idari ve askeri yönünü İmparator Diocletianus’un
askeri ve idari yönüyle mukayese ediniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun yani IMPERIUM
ROMANUM’un devamı olup, Roma tarihinin yeni bir dönemini teşkil eder. Sonraki
dönemlerde araştırmacılar tarafından bu devleti ifade etmek için kullanılan “Bizans” tabiri ne
imparatorluk tarafından ne de dönemindeki diğer devletlerce hiçbir zaman kullanılmamış,
imparatorluk son gününe kadar kendisini Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak görmüş ve
bu sebeple Imperium Romanum adını kullanmıştır. İmparatorları da bundan dolayı kendilerini
Roma imparatorları olarak kabul etmişlerdir. Halkı ise Romaio (Romalı) olarak adlandırılmış
ve farklı etnik kökenlere sahip unsurlar Romalılık fikri sayesinde bir arada tutulmaya
çalışılmıştır.
Roma İmparatorluğu’nu 324-337 arasında tek başına idare eden İmparator Büyük
Konstantinos oldu. İmparatorun yaptığı işlerden en önemlisi Byzantion’u yani İstanbul’u
başkent yapmasıydı. Konstantinos, Roma’nın artık eskisi gibi başkentlik görevini
yapamadığını düşündüğünden yeni bir arayışa girişti ve uzun arayışlardan sonra coğrafi
konumu kadar siyasi, askeri ve ticari bakımdan merkez olma özelliğine sahip Asya ile
Avrupa’nın birleştiği yerde bulunan Byzantion’u seçti. Yeni başkente saray, senato binası,
hipodrom ve Forum yapıldı. Birbirinden hoş pek çok sanat eseriyle süslenen şehir 11 Mayıs
330’da kırk gün süren eğlenceler sonunda resmen açıldı. Başkent, Yeni Roma (Nea Roma),
İkinci Roma (Secunda Roma) veya kurucusuna izafeten Konstantinopolis olarak adlandırıldı.
İmparator Konstantinos vasiyetname ile devletini 3 oğlu II. Konstantinos, Konstantios
ve Konstans arasında paylaştırdı. Ancak bu oğullar babalarının ölümünden sonra anlaşamadı
ve ikisinin erken ölümleri ile iktidar büyük oğul Konstantios’a kaldı. İmparatorluğun batı
tarafında kendisini imparator ilan eden Magnentius isimli bir asiyi 351 yılında yenilgiye
uğratan Konstantios döneminde doğuda İranlılar, batıda Germenler imparatorluğu tehdit etti.
Halefi Iulianus zamanında da bu tehdit sürdü. İmparator Valens zamanındaki en önemli dış
sorun ise Gotlardı ve imparator bunlarla mücadelesi esnasında hayatını kaybetti.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi İmparator Diocletianus dönemine ait değildir?
a-İmparatorluğu dörtlü yönetim şeklinde düzenlemesi
b-Hristiyanları takibe uğratması
c-Yönetim merkezi olarak İzmit’i seçmesi
d-İmparatorluğun en zor döneminde tahta çıkması
e-324 yılında Chrysopolis (Üsküdar) Savaşı’nı yapması
2-Büyük Konstantinos dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Kardeşi Valens’i kendisine ortak imparator yapması
b-Hristiyanlara Milano Fermanı ile serbestlik tanıması
c-Ülkeyi üç oğlu arasında paylaştırması
d-Bütün muhaliflerini ortadan kaldırarak tek başına devletin başına geçmesi
e-Konstantios Khlorus’un oğlu olması
3-Byzantion’u (İstanbul) başkent olarak belirleyen imparator aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Konstantios
b-Büyük Konstantinos
c-Konstans
d-Valens
e-Iulianus
4-Aşağıdakilerden hangisinde 325 yılında ilk genel konsil gerçekleştirilmiştir?
a) İzmit
b) İstanbul
c) İznik
d) Edirne
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e) İzmir
5- İmparatorluğun batı tarafında kendisini imparator ilan eden Magnentius
aşağıdakilerden hangisi döneminde yenilgiye uğramıştır?
a-Iovianus
b-Büyük Konstantinos
c-Konstans
d-Konstantios
e-Valentianus
6-İmparator Konstantios’un 361 yılında ölümü üzerine devletin başına aşağıdakilerden
hangisi geçmiştir?
a-Konstans
b-Iovianus
c-Diocletianus
d-Iulianus
e-Galerius
7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-İmparator Konstantios’un 347 yılında Gallus’a caesar unvanı vererek kendisine
yardımcı seçmesi
b-İmparator Büyük Konstantinos’un Gotlarla mücadele ederken hayatını kaybetmesi
c-İmparator Iulianus’un, Sâsânîlere karşı çıktığı savaşta çok genç yaşta hayatını
kaybetmesi
d-İmparator Iovianus döneminde Sâsânîlerle imparatorluğun aleyhine bir anlaşma
imzalanması
e-İmparator Büyük Konstantinos’un kendisinden önce başlatılan reform hareketini
geliştirmesi
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8-İmparator Iovianus döneminde imparatorluğun aleyhine aşağıdakilerden hangisiyle
anlaşma yapılmıştır?
a-Vizigotlar
b-Ostrogotlar
c-Sâsânîler
d-Franklar
e-Quadlar
9-Başkent olarak seçilen İstanbul’un resmi açılışı aşağıdaki hangi yılda olmuştur?
a-330
b-340
c-283
d-313
e-337
10-İmparator Iulianus dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-İmparator Diocletianus’tan sonra tahta geçmesi
b-İmparator Konstantios’un kardeşi olması
c- İstanbul’a Marmara’dan Haliç’e kadar uzanan bir sur yaptırması
d-İznik Konsili görüşlerini desteklemesi
e-Putperestliğin bu dönemde yeniden görülmesi

CEVAPLAR
1-E, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-B, 8-C, 9-A, 10-E
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9. İMPARATOR I.THEODOSİOS VE HALEFLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.İmparator I. Theodosios Dönemi (379-395)
9.2.İmparator Arkadios ve Dönemi (395-408)
9.3.İmparator II. Theodosios ve Dönemi (408-450)
9.4. İmparator II. Theodosios ve Halefleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İmparator I. Theodosios’un vasiyeti gereği imparatorluğu iki oğlu arasında
paylaştırması üzerine bir değerlendirme yapınız?
2- İmparator Arkadios’un devlet yönetimi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz?
3- İmparator Zenon’un imparatorluğun Batı tarafının yıkılmasına neden tepkisiz
kaldığını tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

ve I.Theodosios’un oğlu ve
halefi Arkadios zamanında
Anadolu’da
Gotlarla
yaşanan olaylar ile başkent
İstanbul’da
görülen
yangınlar anlatılmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Kronolojik düşünme
Anlatım

İmparator II. Theodosios ve Bu
dönemde
Hunlar
Dönemi (408-450)
sebebiyle
başkent
İstanbul’da yapılan surlar
anlatılarak
Üniversitenin
yeniden
düzenlenmesi
hususunda
bilgi
verilmektedir.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım

İmparator II. Theodosios ve İmparator II. Theodosios’tan
Halefleri
sonra başa geçen Markianos,
I. Leon ve Zenon üzerinde
durulmaktadır.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım

Konu

Kazanım

İmparator I. Theodosios İmparator I. Theodosios
Dönemi (379-395)
döneminde imparatorlukta
yaşananlar
üzerinde
durulmaktadır.

İmparator
Arkadios
Dönemi (395-408)
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Anahtar Kavramlar

.

Theodosios Forumu veya Forum Tauri: İmparator I. Theodosios tarafından

Bayezıt Meydanı’nın olduğu yere büyük bir ihtimalle Gotlara karşı kazanılan zaferden sonra
inşa edilmiştir.

.

Codex Theodosiani: Kanun mecmuası olup, İmparator II. Theodosios

zamanında 8 yıllık bir çalışma sonucunda Büyük Konstantinos’tan İmparator II. Theodosios
dönemine kadar olan kanunlar toplanarak Codex Theodosiani oluşturulmuş ve 438 yılında
neşredilmiştir.
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Giriş
Bu bölümde, İmparator I. Theodosios döneminden başlayarak İmparator Zenon’un
yönetimine kadar olan süreç anlatılmaktadır. Magnentius’a karşı kazanılan savaş sonucu
obeliskin başkent İstanbul’da bulunan hipodroma dikilmesi, II. genel konsilin İstanbul’da
toplanması, surların Hun tehlikesine karşı inşa edilmesi, Üniversitenin yeniden düzenlenmesi,
dini görüş ayrılıkları gibi konular bu bölüm içinde ele alınmaktadır.
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9.1.İmparator I. Theodosios Dönemi (379-395)
Valens’in ölümü üzerine I. Valentianus’un oğlu Gratianus tarafından imparatorluğun
doğu tarafının idaresiyle görevlendirilen Theodosios, Gratianus’un ölümü ile birlikte
imparatorluğun batısını da idare etti ve imparatorluğun hem doğusunda hem de batısında
hüküm süren son imparator oldu. İyi eğitim gördüğü söylenen, diplomasiye hâkim ve asker
arasında çok sevilen bir şahsiyet olan Theodosios’un, Büyük Konstantinos’tan sonra Roma
İmparatorluğu’nda bilgisi ve tecrübesiyle dikkat çeken bir imparator olduğu söylenmekteydi.
Theodosios bu sırada 30-35 yaş arasındaydı ve ordudan henüz ayrılmış, kendi bölgesi
İspanya’ya çekilmişti. Gratianus’un imparatorluğun doğusunu yönetme görevini verdiğinde
Theodosios’un kabul etmede herhangi bir sakınca görmediği ifade ediliyordu. Theodosios
dönemindeki en büyük tehlike bilindiği üzere Gotlardı ve 3 Ekim 382’de onlarla bir antlaşma
imzalayarak Gotların, imparatorluğa bağlı olarak Roma topraklarında yaşamasına ve
Romalılarla aynı haklara sahip olmasına imkân tanıdı.
Theodosios bu dönemde kendisini imparator ilan eden Magnus Maximus isminde bir
askerin isyan hareketiyle karşılaşsa da onu ağır bir yenilgiye uğratarak devleti bu tehlikeden
kurtardı. Maximus’a karşı kazanılan bu başarıyı ebedileştirmek için imparator başkent
İstanbul’daki hipodroma obelisk’in (dikilitaş) dikilmesini emretti. Obelisk, bir mermer kaide
üzerinde olup, bu mermer kaidede imparator ve ailesi ile ilgili kabartmalar, saray ve
hipodroma dair sahneler ve değişik oyunlar tasvir edilmiş, hipodromda yapılan araba
yarışlarını, dans figürlerini gösteren kabartmalar ile birlikte itaate alınan devletlerin elçilerinin
hediyeler verişi betimlenmişti.
İmparator, şimdiki Bayezıt Meydanı’nın olduğu yere Forum Tauri olarak bilinen
forumu yaptırdı. Bu yapı büyük bir ihtimalle Gotlara karşı kazanılan zaferden sonra inşa
edilmeye başlandı. Forumda yer alan ve 393 yılında dikildiği sanılan sütunun üzerinde
imparatorun gümüş kaplama tunç heykeli yer almaktaydı.
Theodosios, Konstantinos gibi bir hanedanlık kurmayı istedi. Bu düşüncenin
oluşmasında ilk eşi Aelia Flaccilla’nın da payı olduğu ifade edilmekteydi. Theodosios 376
yılında bu bayanla evlenmiş ve aralarında Arkadios ile Honorios’un da bulunduğu 3 çocuk bu
hanımdan dünyaya gelmişti. 385 veya 386 yılında birdenbire vefat ettiği belirtilen
Flaccilla’nın resmi, paralara darb edilmiş ve Flaccilla, paraların üzerinde resmi olan ilk
imparatoriçe olarak kayıtlara geçmişti.
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Büyük Theodosios zamanında ikinci genel konsil başkent İstanbul’da toplandı ve bu
konsille Hristiyanlık resmen devlet dini olarak kabul edildi. İmparator bu din dışındaki her tür
siyasi akım ve görüşe hoşgörü ile bakmadı. Üstelik imparator zamanla pagan tapınakların
kapatılmasını ve kurban törenlerinin yasaklanmasını emrederken bununla da yetinmeyerek
pagan tapınakların yıkılmasını sağladı. Hatta 392 yılında çıkarttığı bir kanunla bunu
yasalaştırdı. Büyük Theodosios’un 395 yılında Milano’da ölümü ile devlet, oğulları Arkadios
ve Honarios arasında babalarının isteği üzerine idarî bakımdan ikiye ayrıldı. Honarios ülkenin
batısı ile ilgilenirken, Arkadios Doğusu ile ilgilenecekti. Bu imparatorluğun iki ayrı toprak
parçası veya iki devlet şeklinde bölünmesi demek değildi. Sadece idari bakımdan ikiye
ayrılmış ve devletin bütünlüğü düşüncesinden kesinlikle vazgeçilmemişti. Bu yönetimde
kanunlar her iki imparator adına çıkarılmakta ve bir imparator tarafından çıkarılan kanunlar
yayınlanmak üzere diğer imparatora gönderilerek her iki devlet yarısında da geçerli olması
sağlanmaktaydı. Bir imparatorun vefatı halinde onun yerine birini atamak diğer tarafın
imparatoru tarafından yapılmaktaydı. Bununla birlikte bu kesin bir ayrılık oldu ve devlet
hiçbir zaman birleşemedi.

9.2. İmparator Arkadios ve Dönemi (395-408)
18 yaşında imparatorluğun doğu tarafının yönetimine getirilen Arkadios, ilk başlarda
tecrübeli ve yetenekli bir şahsiyet olduğu ifade edilen ve aynı zamanda hocası olduğu
söylenen Rufinus’un yardımıyla devleti idare etmeye çalıştı. Rufinus’un niyeti rivayet
edildiğine göre kızını Arkadios ile evlendirmek ve bu sayede daha da yükselebilmekti. Ancak
onun bu arzusunu dönemin önemli bir siması ve Arkadios’a yönetimde yardımcı olan hadım
Eutropios engellemiş ve Arkadios’u bizzat kendi bulduğu ve eğittiği Eudokia ile evlenmesini
sağlamıştı. Arkadios döneminin en dikkat çekici kişisi 398 yılında İstanbul Patriği olarak
seçilen Ioannes Khrysostomos oldu. Kararlı ve sert yapısı, inandığını savunması ve özellikle
yanlış gördüğü her şeyi söylemesi ile bilinen patriğin bu hali aralarında İmparatoriçe
Eudokia’nın da bulunduğu bir kesimin ona karşı muhalif bir duruş sergilemesine yol açtı. Bu
muhalif kesime başkaları da dahil olunca patrik 403 yılında görevden alınarak sürgüne
yollandı. Ancak halkın ona olan sevgisi ve lehine gösteriler yapması sonucu patrik yeniden
görevinin başına getirildi. Fakat yine eski bildik tavrına devam etti. Nitekim 404 yılında
başkentte imparatoriçe için Vali Simplicius tarafından Senato binasının önüne porfirden bir
sütunun dikilmesi ve sütunun üzerinde imparatoriçenin heykelinin yer alması patriğin
eleştirisine neden oldu. Buna şehirde bir ayaklanmanın çıkması eklenince Ioannes
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Khrysostomos hepsinden sorumlu tutulup, kesin olarak sürülmesine karar verilerek şehirden
çıkarıldı. Ancak patriği çok seven halk bunu haksızlık olarak gördü ve tepki göstererek 404
yılı Haziran ayında Ayasofya Kilisesi ile Senato’nun olduğu bölgeyi ateşe verdi. Başta
Ayasofya olmak üzere pek çok binanın yanarak yok olmasına neden olan bu yangın şehre
büyük zarar vermişti. Bu dönemde bilindiği üzere Balkanlarda, Anadolu’da ve başkent
İstanbul’da Gotlar imparatorluğun en büyük sorunlarından birini teşkil etti. Theodosios
döneminden beri ordunun en yüksek mevkiilerini ve birçok sivil makamı ellerine geçiren
Gotlar, İmparator Arkadios zamanında ilk başlarda bu üstünlüklerini devam ettirdi. Hatta
başlarında imparatorluk askerlerinin en ünlüsü ve magister militum praesentalis unvanına
sahip Got asıllı Gainas bulunmaktaydı. Arianist olan Gotların Anadolu’da imparatorluğa karşı
başlattıkları isyan ve bu isyanı bastırmak için gönderilen Gainas’ın belli etmeden onların
yanında yer alması imparatorluğun yenilgisiyle sonuçlandı. Bu başkentteki Gotları ve
özellikle reisleri Gainas’ı cesaretlendirdi ve imparatorluğa karşı tavır takınmaya ve sonrasında
da İmparator Arkadios’tan taleplerde bulunmaya itti. Arkadios, Gainas’tan çekindiği için
onun her isteğini yerine getirmek zorunda kaldı. İmparatorun Gotlara verdiği bu taviz halkı
endişelendirdi ve onlara karşı büyük bir kıyım başlatıldı. Gainas Trakya’ya sığınmak zorunda
kaldı ve Hun Hakanı Uldız onun kafasını keserek dostluk göstergesi olarak İmparator
Arkadios’a yolladı. Bu şekilde Gotlar Arkadios döneminde nüfuzlarını kaybetti.

9.3.İmparator II. Theodosios ve Dönemi (408-450)
Arkadios’un 408’de ölümü sonrası yerine 7 yaş civarında olduğu ifade edilen oğlu II.
Theodosios tahta çıktı. Ancak yaşı sebebiyle devleti yönetemeyeceğinden 408-415 yılları
arasında senato kararı ile üst düzey bir görevli olan Anthemius imparatorluğu idare etti.
Theodosios’un 415 yılı itibari ile devlet yönetimini üzerine aldığı belirtilmekteydi. Bununla
birlikte bu defa da ablası Pulcheria’nın etkisi altında kaldığı ifade ediliyordu. Hatta eş
seçiminde bile Theodosios ablasının isteğine göre hareket etmiş ve Atinalı bir profesörün kızı
olan Athenais ile evlenmişti. Pulcheria’nın çok dindar olduğu, Büyük Saray’ı adeta manastıra
dönüştürdüğü söylenmekteydi. Bu dönemin en önemli olayı hiç şüphesiz Hunlar oldu. İki
taraf arasında Hun Hakanı Uldız ile başlayan ilişkiler Rua ve Attila ile devam etti.
İmparatorluk hem Hun korkusu yüzünden hem de uzun süredir duyulan ihtiyaç sebebiyle
surların yapımına başladı. Bu işi Prefektus Anthemius üstlendi. 413 yılında yapımına
başlandığı ifade edilen surlar muhtemelen 447’de Attila’nın Balkan Seferi’nden önce bitirildi.
Ancak 26 Ocak 447’de meydana gelen korkunç depremde yeni surlar büyük bir hasara uğradı
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ve yıkıldı. Attila’nın tehdidi devam ettiği için imparatorluk bir an önce tedbir aldı ve muhafız
kuvvetleri komutanı Kontantinos Cyrus 2 ay içinde surun yıkılan yerlerini onarmayı başardı.
5650 metre uzunluğunda olan ve Marmara’dan Haliç’e kadar uzanan Kara surları üzerindeki
en önemli kapılardan bazıları, Belgrad Kapı, Yaldızlı Kapı (Porta Aurea veya Altın Kapı),
Topkapı, Edirne Kapı ve Eğri Kapı’dır. Bunların içinde şüphesiz en çok bilineni Yaldızlı Kapı
veya Altın Kapı oldu. Zira bu kapı kapıların en büyüğü idi ve batıdan gelen Via Egnatia
(Draç-Okhrida-Vodena-Selânik-Silivri’den

geçerek

İstanbul’a

giden

yol)

yoluna

açılmaktaydı. Üç kemerli olarak inşa edilen kapı mermer bloklu iki kule arasında yer almakta
ve ortadaki giriş kısmı altın yaldızla kaplanmaktaydı. Yaldızlı Kapı askeri ve dini törenlerde,
imparatorun ve ordunun zafer alayları ile şehre girişinde kullanılırdı.
II. Theodosios zamanında, İmparator Büyük Konstantinos zamanından beri var olan
üniversite imparatorun 27 Mart 425’de yayınladığı ferman ile genişletilerek yeniden
düzenlendi. Üniversite muhtemelen Theodosios Forumu’na yakın bir yerde bulunmaktaydı.
Bu yüksek okulda 31 hoca ders vermekteydi. 20 yaşına kadar olan tahsil süresi sonunda okulu
bitirenlere diploma verilirdi. Burada görev yapan hocaların özel ders vermeye hakları yoktu.
Bunlar bütün çalışmalarını ve zamanlarını dersleri için harcamaktaydı. Hocaların maaşları
devlet tarafından ödenmekteydi. Bunların mal ve mülkleri vergiden muaftı. Ayrıca mahkeme
huzuruna da çıkarılamazlardı. Üniversite kısa zamanda bütün imparatorluğun ilim merkezi
haline geldi. Yine bu dönemde kanun mecmuası Codex neşrolundu. Bu kanunlar, Büyük
Konstantinos’dan II. Theodosios dönemine kadar çıkarılmış olan kanunları içine almaktaydı.
Theodosios tarafından kurulan bir komisyon 8 yıllık bir çalışmadan sonra Latince olarak
yazılmış “Codex Theodosiani”yi meydana getirmiş ve bu 438 yılında neşrolunmuştu. Ayrıca
bu süreçte, dini tartışmalar yaşandı ve Antakya ile Mısır’da Nesturilik ve Monofizit inanca
dayalı yeni mezhepler ortaya çıktı.
II. Theodosios döneminde Vandallar 429 yılında İspanya’yı bırakarak Kuzey
Afrika’ya yerleşti ve bir daha da kendi ülkelerine geri dönmedi. Onların bu hareketi üzerine
Batı Roma Theodosios’tan yardım istedi. Çünkü Kuzey Afrika bölgesi tarım açısından Doğu
ve Batı Roma için çok önemliydi ve buradan elde edilen tahıl sayesinde imparatorluk halkının
beslenmesi sağlanmaktaydı. Theodosios bu çağrıya sessiz kalmamış ve ordu göndermeyi
uygun bulmuştu. Ancak Doğu ve Batı Roma orduları Vandallar karşısında ağır bir yenilgiye
uğradı.
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İmparator II. Theodosios zamanında başkent İstanbul’da şiddetli depremler yaşandı.
Bunlardan biri 25 Eylül 437 tarihinde görüldü. Üç veya dört ay sürdüğü belirtilen deprem
yüzünden şehir halkının büyük bir bölümü surlar dışında toplanmış, İmparator Theodosios ve
din adamlarının da hazır bulunduğu bu yerde hep birlikte dua edilmişti. 447 yılının Ocak
ayında daha önce söylendiği gibi meydana gelen depremde surların büyük bir kısmı
yıkılırken, Theodosios Forumu’ndaki heykel ile farklı bölgelerde bulunan çok sayıdaki heykel
sarsıntı yüzünden düşerek parçalanmıştı. 447 depreminin ardından 26 Ocak 450’de yaşanan
şiddetli depremde İmparator II. Theodosios senato ve din adamları ile birlikte çıplak ayak
halkın okuduğu dualara iştirak etmişti.
II. Theodosios döneminde, 432 veya 433 yılı Ağustos ayında başkent İstanbul’da
çıkan ve 2 gün 2 gece sürdüğü belirtilen yangında şehrin özellikle kuzey bölgesinde
muhtemelen V. bölgede olan başta liman ve tahıl ambarları olmak üzere pek çok kamu
kurumu zarar gördü. İmparator Arkadios döneminde yanan ilk Ayasofya’nın II. Theodosios
döneminde ikinci kez inşa ettirildiği bilinmekteydi.

9.4. İmparator II. Theodosios ve Halefleri
İmparator II. Theodosios’un 450 yılında av esnasında ölümünden sonra yerine ablası
Pulcheria ile evlenen Markianos (450-457) geçmiş ve imparatorluğun kaybolduğu söylenen
prestijini

yeniden

kazandırmaya

çalışmıştı.

İmparator

Hunlara

ödenen

verginin

ödenmeyeceğini belirterek tepkileri üzerine çekti. Attila bu esnada imparatorluğun batı tarafı
ile uğraştığından duruma sert tepki vermedi. 453 yılında ölümü ile de imparatorluk Hun
tehlikesinden kurtulmuş oldu.
Markianos döneminde 451 yılında Kadıköy’de IV. genel konsil toplandı. Papa’nın
gelmediği ancak legatlerini gönderdiği bu konsilde İsa’nın 2 tam teşekkül etmiş birbirinden
ayrılmaz, fakat birbirine karıştırılamaz düşüncesi kabul edilerek Monofizitlik ve Nasturilik
reddedildi. Ayrıca bu konsilde Roma ve İstanbul piskoposlarının birbirine eşit olduğu
belirtilerek İstanbul Kilisesi’nin, Roma Kilisesi’nin yanında ikinci kilise olması benimsendi.
Bu durum sonraki yıllarda iki kilise arasındaki rekabetinde başlangıcı oldu.
Markianos döneminden günümüze gelen eser bugün Fatih’te bulunan Markianos
Sütunu veya Kıztaşı adıyla bilinen anıttır. Granitten yapılmış olan bu sütun 3 basamaklı bir
kaide üzerinde yükselir. Yüksekliği 10 m. olup, kitabesine göre İstanbul Valisi Tatianus
tarafından imparatorun şerefine dikilmiştir. Sütunun üzerinde Korent uslubunda büyük bir
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başlık ve başlığın üzerinde de melek tasvirleri vardır. Fakat heykel kaybolmuştur. Heykelin
Dördüncü Haçlı Seferi’nde Lâtinlerin İstanbul’u yağmalaması esnasında çalındığı ve İtalya’ya
götürüldüğü sanılmaktadır.
Markianos’un 457 yılında ölümü ile I. Theodosios hanedanı sona erdi. Çocuğu
olmadığı için yerine asker olan I.Leon geçti (457-474). Şubat 457’de Hebdemon Sarayı’nda
İstanbul Patriği Anatolios tarafından taçlandırılan Leon, patrik eliyle taçlandırılan ilk
imparatordu. Oysa kendisinden önceki imparatorlar eski Roma geleneğine göre imparatorluk
tacını yüksek bir askeri veya sivil memurun elinden almak, kalkan üstünde yükseltilmek,
ordu, halk ve senato tarafından alkışlanmakla yetinmişlerdi. Bu yaşanan gelişme İstanbul
patrikliğinin IV. genel konsilde elde ettiği başarıya bağlıydı. Bu tarihten itibaren artık bütün
Doğu Roma imparatorları İstanbul patrikleri tarafından taçlandırılmaya ve taç giyme töreni
dini bir anlam kazanmaya başladı. Bu döneme Attila’nın ölümü sonrası yaşananlar damgasını
vurdu ve Attila’nın oğullarıyla imparatorluk arasında sorunlar yaşandı. Dengizik’in bu
mücadele sırasında ölümü ile Attila’nın diğer oğlu İrnek yanındakilerle birlikte Karadeniz’in
kuzeybatı taraflarına geldi ve burada karşılaştıkları Türk grupları ile birleşerek yeni bir
toplum oluşturdu ve böylece İrnek’in liderliğinde Bulgar adı altında yeni bir toplum ortaya
çıktı.
Leon’un 3 Şubat 474’de ölümü ile yerine önce torunu II. Leon ancak onun ölümü
üzerine Leon’un damadı ve ölen çocuğun babası Zenon (476-491) imparatorluğun başına
geçti. Fakat Zenon imparatorlukta hiç sevilen bir imparator olmadı. Gerek halk gerekse senato
ondan nefret etmekteydi. Bunda kendi bölgesi Isauria’dan (Mersin ve civarı) olan kişileri
kayırması, devletin en yüksek memuriyetlerine onları getirmesi etkili olmuştu. İşte bu ve
başka nedenler yüzünden Zenon’a bir darbe yapıldı ve tahtından uzaklaşması sağlandı. Ancak
bu darbeyi yapanların uygun ve kaliteli adayları yoktu. Bu yüzden eski imparatorun
kayınbiraderi Basiliscus’u imparator yapmak zorunda kaldılar. Ancak Basiliscus, kendisinden
beklenenin hiç birisini veremeyince 20 ay sonra Zenon, 476 Ağustos ayında yeniden tahta
çıkartıldı. Bu dönemde Batı Roma, germen asıllı Odovakar tarafından son imparatorları
Romulus zamanında 476 yılında yıkılırken Doğu Roma yoluna devam etti. Zenon, Batı
Roma’nın yıkılışına tepki göstermemekle suçlandı. Ostrogot lideri Theodorich’in Odovakar
ile mücadelesi sonucu 493’te Ravenna’yı ele geçirerek İtalya’ya sahip olması ve burada
Ostrogot Krallığı’nı kurmayı başarması yine bu dönemin önemli olayları arasındaydı.
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Zenon zamanında Henetikon denilen birlik fermanı yayımlandı. İmparator bu sayede
ülkenin doğusunda yaşayan ve devlete kin duyan Monofizit ve Nasturileri Ortodoks inançla
uzlaştırmaya çalıştı fakat başarılı olamadığı gibi kimseyi de memnun edemedi. Papa da
Henetikon’u reddederek İstanbul patriğini aforoz etti. Bunun üzerine İstanbul Patriği de
papanın adını listelerden silerek tepki gösterdi. Böylece Doğu ve Batı Kiliseleri arasındaki ilk
ayrılık (Schisma) ortaya çıkmış oldu. Zenon’un Nisan 491’de ölümü üzerine yerine memur
olan Anastasios getirildi.
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Uygulamalar
1.
İmparator Büyük Konstantinos’tan Zenon’a kadar imparatorların hüküm sürdüğü
yılları gösteren bir tablo yapınız?
2.
tartışınız?

İmparator I. Theodosios’un imparatorluğu oğulları arasında ikiye bölmesini

3.
veriniz?

Theodosios hanedanlığı döneminde başkent İstanbul’da neler yaşanmıştır, bilgi
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Uygulama Soruları
1.
belirtiniz?

İmparator I. Theodosios’un imparator olma süreci hakkında ne düşünüyorsunuz,

2.
İmparator Arkadios zamanında İstanbul Patriği Ioannes Khrysostomos nedeniyle
başkent İstanbul’da yaşanan olaylar nelerdir, tartışınız?
3.
İmparator II. Theodosios zamanında üniversitenin yeniden düzenlenmesi üzerine
bir değerlendirme yapınız?

195

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İmparator I. Theodosios dönemindeki en büyük tehlike Gotlardı ve imparator 3 Ekim
382’de bir antlaşma imzalayarak bu tehlikenin önüne geçmeye çalıştı. Yine bu dönemde
ikinci ekümenik genel konsil başkent İstanbul’da toplandı ve bu konsille Hristiyanlık resmen
devlet dini olarak kabul edildi. İmparator bu din dışındaki her tür siyasi akım ve görüşe
hoşgörü ile bakmadı. Büyük Theodosios’un 395 yılında Milano’da ölümü ile devlet, oğulları
Arkadios ve Honarios arasında babalarının isteği üzerine idari bakımdan ikiye ayrıldı.
Honarios ülkenin batısı ile ilgilenirken, Arkadios Doğusu ile ilgilenecekti. Bu imparatorluğun
iki ayrı toprak parçası veya iki devlet şeklinde bölünmesi demek değildi. Sadece idari
bakımdan ikiye ayrılmış ve devletin bütünlüğü düşüncesinden kesinlikle vazgeçilmemişti.
İmparator Arkadios zamanında Gotlar Balkanlarda olduğu gibi Anadolu’da da sorun
olurken, başkent İstanbul’da görülen yangınlar da devlete zor anlar yaşattı. İmparator II.
Theodosios dönemine Hun korkusu nedeniyle surların yapımı, üniversitenin yeniden
düzenlenmesi, codexlerin neşri damgasını vururken; II. Theodosios’un halefleri, Markianos,
Leon ve Zenon dönemlerinde imparatorluk genelinde sorunların devam ettiği görüldü.
Özellikle İmparator Zenon zamanında Ostrogotlar önemli bir problemdi ve imparatorluk
onları batıya göndermekle rahatlayabildi. Bu süreçte imparatorluğun batı tarafı Odovakar
tarafından sona erdirildi ve İmparator Zenon bu duruma tepkisiz kalmakla suçlandı.
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Bölüm Soruları
1-İmparatorluğun hem doğusunda hem de batısında hüküm süren imparator
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Büyük Theodosios
b-II. Theodosios
c-Arkadios
d-Valens
e-Gratianus
2-Büyük Theodosios ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Gotlarla 382’de anlaşma imzalaması
b-Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesi
c-İstanbul’u başkent yapması
d-Hipodroma obeliskin dikilmesini emretmesi
e-Magnus Maximus’un bu dönemde isyan etmesi
3-Aşağıdakilerden hangisi İmparator Arkadios dönemi olayları arasında yer almaz?
a-İmparator Büyük Theodosios’un ölümü ile ikiye ayrılan imparatorluğun doğu
tarafını idare etmesi
b-Başkent İstanbul’da surların inşa edilmesi
c-Gotlarla mücadele etmesi
d-İstanbul Patriği Ioannes Khrysostomos ile çekişmesi
e-Got asıllı Gainas’ın imparatorlukla mücadele etmesi
4-İmparator I. Theodosios’un yönetime gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü
olmuştur?
a-Valens
b-Valentianus
c-Magnentius
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d-Gratianus
e-Rufinus
5-İmparator Arkadios’un yönetiminde kendisine yardımcı olan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Athemius
b-Pulcheria
c-Gratianus
d-Iaonnes Khrysostomos
e-Rufinus
6-II. Theodosios dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Dini tartışmaların yaşanması
b-Kadıköy’de IV. genel konsilin toplanması
c-Kanun mecmuası Codexlerin neşri
d-Üniversitenin yeniden düzenlenmesi
e-Arkadios’tan sonra tahta çıkması
7-Başkent İstanbul’da inşa edilen surlar aşağıdakilerden hangi Türk kavmi sebebiyle
yapılmıştır?
a-Kumanlar
b-Göktürkler
c-Hunlar
d-Bulgarlar
e-Oğuzlar
8-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-II. Theodosios’un ölümü üzerine devletin başına Leon’un geçmesi
b-Attila’nın Büyük Theodosios döneminde hayatını kaybetmesi
c-II. Theodosios döneminde Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesi
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d-II. genel konsilin Büyük Theodosios döneminde İstanbul’da yapılması
e-İmparator II. Theodosios zamanında devletin Balkanlarda sorununun olmaması
9-İmparatorluğun batı tarafının yıkılması aşağıdaki hangi Doğu Roma imparatoru
zamanında olmuştur?
a-Leon
b-II. Theodosios
c-Büyük Theodosios
d-Valentianus
e-Zenon
10-İstanbul Patriği tarafından taçlandırılmak suretiyle ilk kez devletin başına geçen
imparator aşağıdakilerden hangisidir.
a-I. Leon
b-Zenon
c-II. Leon
d-II. Theodosios
e-Valens

CEVAPLAR
1-A, 2-C, 3-B, 4-D, 5-E, 6-B, 7-C, 8-D, 9-E, 10-A
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10. İMPARATOR ANASTASIOS’TAN SONRA İMPARATORLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.İmparator Anastasios Dönemi (491-518)
10.2.İmparator I. Iustinos Dönemi (518-527)
10.3.İmparator I. Iustinianos Dönemi (527-565)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Monofizit inanca sahip olmasına rağmen imparator olmayı başaran
Anastasios’un devlet yönetimi nasıldı anlatınız?
2.
İmparator I.Iustinianos ve eşi Theodora’nın yönetime geçiş süreci üzerine bir
değerlendirme yapınız?
3.
Evrensel imparatorluk iddiasıyla ortaya çıkan I.Iustinianos’un dış politikası
hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

inanca
bağlı
Anastasios Monofizit
İmparator
Anastasios
Dönemi (491-518)
döneminde
imparatorun
inancı yüzünden yaşananlar
anlatılmakta
ayrıca
imparatorun aldığı mali
tedbirler
üzerinde
durulmaktadır.
İmparator

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel analiz ve yorum

İmparator I. Iustinos Dönemi Çok geç yaşında imparator Kronolojik düşünme
(518-527)
olan I.Iustinos’un faaliyetleri Anlatım
anlatılmakla
birlikte
döneminde en etkin olan ve
devlet
işlerini
onun
yardımıyla yaptığı yeğeni
Iustinianos’a
değinilmektedir.
İmparator I. Iustinianos Doğu
Roma
Dönemi (527-565)
İmparatorluğu’nun
en
değişik
ve
karizmatik
yöneticisi olarak kabul gören
I.Iustinianos döneminde hem
ülke içinde hem de dışında
görülen
olaylar
ele
alınmaktadır.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar
•
Nika İsyanı:İmparator I.Iustinianos zamanında 532 yılında başkent İstanbul’da
görülen isyan olup, imparatorluk tarihinin en önemli olayları arasında yer almıştır. 6 gün
süren isyan imparatorluk güçleri tarafından bastırılmış ancak başkent İstanbul o zamana kadar
görülmediği şekilde tahrip edilmişti. Bu nedenle dönemin imparatoru Iustinianos başkentin
yeniden imarı için faaliyette bulunmuştu.
•

Follis:İmparator Anastasios zamanında çıkarılan bakır para.
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Giriş
491 yılında tahta çıkan İmparator Anastasios dönemi ve bu süreçte imparatorun
yaptığı mali reformlar, monofizit inancı sebebiyle devlet nezdinde yaşanan sorunlar ve bu
yüzden başkent İstanbul’da çıkan isyanlar anlatılmaktadır. İmparator I. Iustinos zamanına
değinildiktan sonra I. Iustinianos döneminde başkent İstanbul’da yaşanan Nika İsyanı,
imparatorun inşa faaliyetleri, Vizigot, Ostrogot ve Vandallara karşı seferleri hakkında bilgi
verilmektedir.

205

10.1.İmparator Anastasios Dönemi (491-518)
Zenon’un ölümü üzerine eşi Ariadne’nin isteği, senatonun onayı ile dürüst hayatı ile
bilinen Draç doğumlu saray memuru Anastasios’un imparator olması sağlandı. Hatta bu
hususta halkın hipodromda İmparatoriçe Ariadne’ye seslendiği ve “bize Romalı ve Ortodoks
bir imparator verin” diye bağırdığı kaydedilmekteydi. Monofizit olması sebebiyle İstanbul
Patriği, Anastasios’un imparatorluğuna karşı çıkmış ancak onun taç giymeden önce Ortodoks
yemini etmesini ve kilisede herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair belge imzalamasını
istemesiyle sorun halledilmişti. Bundan sonra Anastasios 491 Nisan ayında patrik tarafından
taçlandırılarak imparator ilan edildi ve Ariadne ile evlendi.
Anastasios eğitimli, kültürlü, yetenekli bir şahsiyet olup aynı zamanda mali alanda
yaptığı reformlarla tanınan bir imparator oldu. Vergi toplamayı düzenli ve adaletli bir şekle
dönüştüren imparator aynı zamanda ilk başlarda bütün meslek gruplarından alınan ancak daha
sonra neredeyse halkın tümüne yayılan ve bu yüzden insanları sıkıntıya sokan Hrisargiros
vergisini 498 Mayıs ayında kaldırdı. Halk bu verginin kaldırılmasını sevinçle karşıladı ve bu
sebeple imparatora minnet duydu. Konuyla ilgili bir kaynak Urfa da geçen kutlamalara dair
bilgiler aktarmakta ve bütün şehrin neşe içinde olduğunu, her yaştan insanın beyaz elbiseler
giyip, meşaleler ellerinde ilahiler okuyarak Tanrı’ya şükrettiklerini, şehirde bir hafta bayram
yapıldığını ve bu bayramın her yıl kutlanmasının istendiğini ifade etmektedir.
Anastasios ekonomiye çok dikkat etti ve izlediği ciddi politika ile hazinenin dolmasını
sağladı. Onun bu hali üst düzey bazı görevliler ile asilleri rahatsız ettiğinden imparatoru
cimrilikle suçlamalarına neden oldu. Fakat Anastasios buna aldırış etmeyerek devletin mali
yapısını güçlendirmeye devam etti. Ayrıca para reformunda bulunarak 498 yılında 40 sesterce
değerinde bakır para “follis”i çıkarttı. Anastasios’un yaptığı bir diğer önemli iş hipodromda
insanlarla vahşi hayvanların mücadelesini yasaklaması oldu.
İmparator monofizit inancını sürdürdüğünden ve zamanla monofizitleri hatta
monofizit görüşe sahip Yeşilleri desteklediğinden ona karşı başkent halkının özellikle
Mavilerin tepkileri oldu. Bu yüzden 493 ve 501 yıllarında ayaklanmalar görüldü. 4 Kasım 512
Pazar gününden başlayarak İstanbul’da yaşanan karışıklık en ciddi olanıydı. Halk
Konstantinos Forumu’nda toplanarak imparatoru protesto etti ve heykellerini kırdı. Anastasios
bu yaşananlar karşısında tahtını bırakabileceğini söyleyip tacını çıkarmış bir halde
hipodromda halkın karşısında çıktı. Onlardan özür dileyerek yaşananlar için affını talep etti.
İmparatorun bu konuşması halkta öylesine tesir bıraktı ki kendisinden görevine devam etmesi
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ve tacını başına takması istendi. Bununla birlikte, monofizit inancı ve aldığı ekonomik
önlemler yüzünden Anastasios, tebasının çeşitli sınıflarında sevilmedi ve onu tahttan
indirmeye yönelik girişimler oldu. 513 yılında Vitalianus adlı bir askerin isyanı buna bir
örnekti. Bulgar ve Slavlardan oluşturduğu ordu ve donanma ile İstanbul’a gelen Vitalianus’un
gayesi

Anastasios’u

tahttan

indirerek

onun

yerine

geçmekti

fakat

bunu

açıkça

söyleyemediğinden Ortodoks düşünceyi savunmak iddiasıyla ortaya çıktı. Bu şekilde halkın
kendisini destekleyeceğine inanmaktaydı. İmparatorluk yönetimi Vitalianus’a karşı gerekli
önlemleri aldı ve onun söylemlerinin doğruluk payı olmadığını belirtti. Ayrıca şehrin
kapılarına yönetimin görüşlerini yansıtan yazılar astı. Bu ilk gelişinde Vitalianus başarılı
olamayarak geri çekildi. Ancak 514 yılında iki kez yine İstanbul önlerinde görüldü. 514’teki
ilk gelişinde yapılan görüşme ve verilen tavizlerle uzaklaştırılan asi aynı yılın sonbaharında
geldiğinde ordugâhını Galata’da kurdu. Anastasios için durum zor gibi görünse de
imparatorluk güçleri kısa sürede asiye karşı başarı sağladı. Haliç önlerinde yapılan savaşta
Vitalianus’un donanması imha edildi. İmparatorluk birlikleri Galata’ya çıkarak Boğaziçi’ne
kadar ilerleyip yakaladıkları asileri öldürdü. Vitalianus ise kaçmayı başardı. Böylece uzun ve
kanlı bir mücadeleden sonra nihayet isyan bastırılmış oldu.
Anastasios, İtalya’da Ostrogot Kralı olan Theodorich’i tanırken, Galia’da kurulan
Frank Krallığı’nın yöneticisi Clodwig’e konsüllük payesi vererek Galia üzerindeki
hâkimiyetini kabul etmiş oldu. Böylece bu iki devlet imparatorluğu yüksek hâkimleri olarak
görmeye devam etti. Bu süreçte doğuda Sâsânîlerle başlayan savaş imparatorluğun
yenilgisiyle sonuçlandığından 506 yılında iki taraf arasında yeniden anlaşma imzalandı.
İmparator Anastasios döneminde Balkanlar bölgesi ve dolayısıyla devlet en çok Türk asıllı
Bulgarlarla mücadele etmek durumunda kaldı.
515 yılında eşi Ariadne’yi kaybeden imparator 518’de öldü. Kendisi çok fazla
sevilmese de imparatorluk lehine çabası olmuş, bu sayede ülke ekonomisini düzeltebilmişti.
Anastasios’un çocuğu olmadığı için yerine muhafız kuvvetleri komutanı Iustinos imparator
olmayı başarabildi.

10.2.İmparator I. Iustinos Dönemi (518-527)
518-527 yılları arasında hüküm süren I. Iustinos’un 450-452 yılları arasında
Makedonya Üsküp’te doğduğu ifade edilmekte, çocukluğu ve gençlik yıllarının fakirlik içinde
geçtiği, 470 yılında memleketini terk ederek İstanbul’a geldiği ve orduya yazıldığı
kaydedilmekteydi. I. Leon zamanında muhafız kıtasına alınan Iustinos, Anastasios’un
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hükümdarlığı esnasında hem Sâsânîlerle yapılan savaşlara hem de asi Vitalianus’a karşı
mücadeleye katılmış ve başarısıyla öne çıkmıştı. Anastasios’un ölümü ile senato tarafından
imparator seçilerek ordu ve halkın onayını aldıktan sonra İstanbul patriğinin Temmuz 518’de
taçlandırmasıyla resmen imparator ilan edildi.
İmparator olduğunda 70 yaş civarında olduğu bilinen ve okuma yazması olmadığı
söylenen Iustinos, tarih yazarı Prokopios’a göre son derece kaba ve cahil bir kimseydi. Bu
nedenle devletin tüm işlerini yeğeni Iustinianos üzerine aldı ve bu süreçte imparatorluğu
yöneten aslında Iustinianos oldu. Bununla birlikte Iustinos’un Balkanlarda Slavlarla mücadele
ettiği, imparatorluğun doğu bölgelerinde Monofizitleri takip ettirdiği ve papalıkla arasını
düzelttiği kaydedildi. Üst düzey monofizit din adamlarını görevden aldığı ve sürgüne
gönderdiği de bilinmekteydi. 527 bahar aylarında rahatsızlanan Iustinos ölmeden önce yeğeni
Iustinianos’u müşterek imparator ilan etti ve Ağustos 527’de hayatını kaybetti. Ölümünden
sonra yerine yeğeni Iustinianos geçti.

10.3.İmparator I. Iustinianos Dönemi (527-565)
Bizans İmparatorluğu’nun en değişik ve ilgi çekici imparatorlarından olan
I.Iustinianos, Iustinos tarafından İstanbul’a getirilmiş, evlatlık edinilerek burada iyi bir eğitim
alması sağlanmıştı. Iustinos, imparator olduğu zaman 35 yaşında olduğu ifade edilen
Iustinianos’a tüm unvanları bahşederek yönetimde söz sahibi olmasını sağladı. Üstelik son
zamanlarında onu müşterek imparatoru ilan etti. I. Iustinianos, Iustinos’un sağlığında eşi
olacak Theodora ile karşılamış ve etkisinde kalarak evlenmek istemişti. Ancak Theodora’nın
gençliğinde yaşadığı serbest hayat sebebiyle bir senatör ile evlenmesi mümkün olmadığından
Iustinianos, Iustinos’u ikna etmek suretiyle bu kanunun yumuşatılmasını sağlayarak 524
yılında Theodora ile evlenebildi. İmparator olduğunda da ona tüm yetkileri ve unvanları
bahşedip kendisine müşterek imparator yaptı. Theodora eşinden daha hırslı ve azimliydi.
Söylendiğine göre ona yaklaşmak I. Iustinianos’a yaklaşmaktan zor olup, herkesle arasına
mesafe koyardı. Huzuruna gelenler o izin vermedikçe konuşamaz, senatörlerin bile onunla
konuşabilmek için saatlerce bekledikleri görülürdü. Çok sert ve gaddar olarak bilinen, özel bir
zindanının bulunduğu belirtilen Theodora’nın buna rağmen keskin bir politik zekâya, ileri
görüşe sahip ve Iustinianos’un en büyük yardımcısı olduğu ifade edilmekteydi.
527-565 yılları arasında hüküm süren Iustinianos döneminin en önemli olayı tüm
zamanların en ciddi isyan hareketlerinden biri olan Nika İsyanı’nın yaşanmasıydı. Siyasi,
sosyal ve ekonomik sebeplerin etkisiyle Ocak 532’de çıkan bu isyan esnasında başkent her
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taraftan ateşe verildi ve şehirde büyük yangınlar çıktı. Ayasofya Kilisesi’nin olduğu bölgeden
başlayan yangın süratle etrafa yayıldı. Senato binası, Probus’un evinin olduğu bölge,
Zeuxippos Hamamı, Augusteion Meydanı, Hagia Eirene Kilisesi mevkii, Milion, Sampson
Hastanesi, Hipodrom, deri dükkânlarının olduğu kısım ve Konstantinos Forumu kısa sürede
yanarken imparatorluk sarayı olan Büyük Saray’ın büyük bir kısmı da bundan payını aldı.
Asiler sabık imparator Anastasios’un yeğenlerinden Hypatius’u zorla imparator ilan etti.
Ayrıca şehrin valisi başta olmak üzere aralarında vergi toplama işleriyle uğraşan Kapadokyalı
Ioannes ve Triboniaus olmak üzere önemli devlet adamlarının görevden alınmasını istedi.
Iustinianos bu zor durum karşısında maiyeti ile birlikte Hipodrom’a giderek halkla
konuşmaya ve onları yatıştırmaya çalıştı. Hatta hepsini affettiğini, hiç kimsenin
yakalanmaması için emir verdiğini söyledi. Ancak bu vaadler sonuçsuz kaldı ve imparator
çok sert bir tepki ile karşılaştı. Sonunda durumun ümitsiz olduğunu gören imparator sarayın
arka kapısından deniz yolu ile kaçmayı düşündü. Fakat eşi Theodora’nın “….tehlike anında
herkes elinden geleni yapmalıdır. Bence bu durumdan kaçmamız bize bir şey kazandırmaz. Kaçarak
kurtulsak bile bunun sonu yoktur. Nasıl olsa dünyaya gelen insan bir gün ölecektir. Fakat hükümdar
olan bir kimsenin kaçmasına müsamaha edilemez. Ey İmparator! Kaçarak kurtulmak istiyorsan bunda
bir güçlük yok. Hazinen var. Gemilerin hazır bekliyor, deniz açık! Fakat sarayından ayrıldığın zaman
hayatını da yitirmiş olacaksın. Bana gelince, beğendiğim şu atalar sözüne uyacağım: Erguvan rengi
elbise, kefenlerin en güzelidir!” şeklindeki etkileyici konuşmasıyla cesaretlenerek bundan

vazgeçti ve isyanın bastırılması için tedbirler almaya başladı. Önemli kumandanlarını
Belisarios başta olmak üzere bu isyanı bastırmakla görevlendirdi. 30.000-40.000 asi
hipodroma kapatılarak bertaraf edildi. 6 gün süren, imparatorluk başkentini alt üst eden ve
binlerce kişinin ölümü ile neticelenen isyan bastırılmış oldu. İsyanın bastırılmasından sonra
şehir sessizliğe bürünmüş ve hiç kimse dışarı çıkmaya cesaret edememişti. Başkent günlerce
ticari faaliyetlerden yoksun kalmış, şehirde sadece ekmek ve yiyecek satılan dükkânlar açık
kalmıştı.
İmparator I. Iustinianos bundan sonra süratle başkentin imar edilmesi için uğraştı.
Yangın sırasında tahrip olan Milion ve civarı ile katliamın yapıldığı Hipodrom imparatorluk
locası kathisma dahil yeniden onarıldı. Hatta bu nedenle oyunlar birkaç yıl ertelenmek
zorunda kaldı. İmparator bundan başka Zeuksippos Hamamı’nı, Senato’yu ve Büyük Saray’ın
bir kısmını onarttı. Augusteion Meydanı’nın da yeniden düzenlenmesini istedi ve zeminin
mermerlerle kaplanmasını, meydanın çevresinin de mermer sütunlarla çevrilmesini emretti.
İmparatorun bronzdan yapılmış büyük atlı heykeli Augusteion Meydanı’nda yüksek bir sütun
209

üzerinde durmaktaydı. Bu heykelde imparator zırhlı ve başında miğferi olduğu halde doğan
güneşe bakmakta ve bu şekilde sanki dönemin rakip imparatorluğu olan Sâsânîleri işaret
etmekteydi. İmparator, isyanda çok zarar gören Hagia Eirene Kilisesi’ni de yeniden ve daha
büyük olarak yaptırdı. Yine Nika isyanı sırasında yok olan ve Ayasofya ile Hagia Eirene
arasında olduğu ifade edilen Sampson sağlık tesisleri de yeniden ve daha geniş bir şekilde
inşa ettirildi.
İsyan sırasında Ayasofya da yandığından İmparator I. Iustinianos çok geçmeden elinde
bulunan bütün imkânları kullanarak ve hiçbir masraftan çekinmeyerek Ayasofya’nın yeniden
yapılması emrini verdi. Dönemin en iyi iki mimarı Trallesli Anthemios ve Miletli Isidoros
tarafından 532-537 yılları arasında inşa edilen Ayasofya 26 Aralık 537’de açıldı. Rivayete
göre, Iustinianos, binanın kilise olarak takdis günü olan bugün İmparator Kapısı’ndan
girdikten sonra muazzam kubbenin altına kadar “Ey Süleyman, seni mağlup ettim” diye
bağırarak koşmuştu. Ayasofya günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş nadir yapılardan biridir.
I. Iustinianos’un inşa faaliyetleri, ordu ve idari yönetimde yaptığı düzenlemeler
sebebiyle harcanan para çok fazla olduğu için imparator bunu vergi yoluyla halktan çıkarmayı
istemiş ve bu işle Kapodokyalı Ioannes’i görevlendirmişti.
I. Iustinianos, evrensel imparatorluk iddiasıyla ortaya çıktığı için bir zamanlar
imparatorluğa ait olan fakat o an için kaybedilmiş bulunan toprakların yeniden kazandırılması
için çalışmalar başlattı. Bunun için önceliği bir germen kavmi olan Vandalların işgal ettiği
Kuzey Afrika’ya verdi. Belisarios komutasında 18.000 kişilik bir ordu 533’de bölgeye
gönderilerek başarılar kazanıldı. Vandal Kralı Gelimer esir edilerek 534 yılında İstanbul’a
getirildi ve hipodromda halka gösterildi. Bu başarı Kuzey Afrika’nın yeniden imparatorluğun
eline geçtiğini göstermekteydi. İmparator İtalya’da kurulan Ostrogot Krallığı’na karşı da
benzer harekette bulundu. Ancak buradaki mücadele daha uzun ve zorlu oldu. Yine Belisarios
komutasında gönderilen ordu 536 yılında İtalya’ya girerek Napoli ve Roma’yı ele geçirip, 540
yılında Ravenna’yı zapt etse de Totila ile güçlenen Ostrogotların imparatorluğa karşı
mücadelesi devam etti. 544 yılında yeniden bölgeye gönderilen Belisarios üst üste yenilgiye
uğradı ve 548’de geri döndü. İtalya’dan aldığı haberlerle dehşete düşen Iustinianos sonunda
Narses komutasında 35.000 kişilik orduyla 552 yılında yeniden harekete geçti. Ostrogotların
büyük yenilgiye uğradığı mücadele de Totila hayatını kaybetti. Bu tarihten sonra Ostrogotlar
devlet ve millet olarak varlıklarını kaybetti ve 555 yılında tüm İtalya’nın imparatorluğun eline
geçti. İmparator bu başarılardan aldığı güçle Vizigotların elinde bulunan İspanya’ya
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yönelmeyi de ihmal etmedi. 554 yılında Cordoba ve Malaga ele geçirilerek Kuzey Afrika
valisinin yönetimine verildi. Böylece imparatorun istediği Imperium Romanum yeniden
kurulmuş görünüyordu.
I.Iustinianos zamanında Sâsânîlerle mücadele eskiden olduğu gibi sürdü. İmparatorluk
532 yılında Hüsrev Anuşirvan (531-579) ile “Ebedi Sulh” adıyla meşhur bir anlaşma yaptı.
Anlaşmanın temelini Bizans’ın İran’a ödediği ağır yıllık vergiler teşkil ediyordu. İmparator
Iustinianos, bu suretle batıda serbestçe harekette bulunabileceğini düşünmekteydi. Ancak
aradan daha 8 yıl geçmeden ebedi sulh bozuldu. 540 yılında İranlılar, Suriye bölgesine
saldırarak Antakya’yı ele geçirirken, Armenia ve Iberia bölgelerine girerek Karadeniz’in doğu
kıyısında bulunan Lazika’yı işgal etti. Komutan Belisarius 541 yılında Sâsânîlerin ilerleyişini
durdurmak için doğu sınırına gönderilse de siyasi sebepler yüzünden geri çağrıldı. Sonuçta
Iustinianos verdiği verginin miktarını arttırarak 5 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı başardı.
Sonraki yıllarda bu anlaşma 2 defa daha yenilendi ve 562’de güya 50 yıl sürecek yeni bir
barış anlaşması imzalandı. Bu dönemde Avar, Bulgar ve Slavlarla imparatorluğun mücadelesi
Balkanlarda devam etti.
Başkent İstanbul, tarih boyunca görülen en tehlikeli veba salgınlarından birisini
İmparator I. Iustinianos zamanında 542 yılında yaşadı. O günkü dünyayı etkileyen ve
pandemi yani kıtalar arası salgın olarak görülen bu tehlike 541 yılı Temmuz ayı ortalarına
doğru Mısır’da bulunan Pelusium’da ortaya çıkmış ve buradan tüm dünyaya yayılarak 542
yılının İlkbahar aylarında muhtemelen Mart sonu veya Nisan başlarında başkente ulaşmıştı.
Vebanın yıkıcı etkisi başkentte özellikle ilk üç ayda kendini göstermiş, ilk başlarda ölenlerin
sayısı günde 5. 000 iken sonraları 10. 000 olmuştu. Şehirde ölenler çok fazla olduğu için
mezarlıklar yetersiz kalmış ve bu nedenle İstanbul surları dışında mezarlar kazılmaya
başlanmıştı. Hatta Galata bölgesinde nöbetçi kuleleri rastgele atılmış cesetlerle dolmuş ve
mezarlık haline getirilmişti. Bu durum karşısında İmparator Iustinianos önlemler almak sureti
ile düzenin yürümesini sağlamış ve sosyal hizmet kurumlarının daha aktif çalışmasını
emretmişti. Üstelik salgın esnasında şehri teftişe çıkan imparatorun kendisi de hastalanmış
aylarca hasta yatmıştı. Bu yüzden bu salgın Iustinianos Vebası olarak da bilinmekteydi.
İmparator uzun uğraşlar sonucu hatta biraz da mucizevi olarak hastalığı atlatmayı başarabildi.
Bu dönemde özellikle başkent İstanbul’da deprem, yangın ve kıtlık gibi olağan üstü
durumlar yaşandı. Mesela 16 Ağustos 542 tarihinde yaşanan depremde şehir çok zarar
görürken, surların bir kısmında çökme oldu. Binaların, kiliselerin yıkıldığı depremde can
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kaybı oldukça fazlaydı. Yine 554 yılı Ağustos ayındaki depremin en korkunç olanlardan biri
olduğu söylenmekteydi. Zira sabahın erken saatlerinde şiddetli bir gürültü ve sarsıntı ile
başlayan deprem çok sayıda ev, bina, kilise ve surların yıkılmasına yol açmıştı. Aşağı yukarı
40 gün devam ettiği ifade edilen depremden İzmit de etkilenmiş ve şehir büyük bir zarara
uğramıştı. Bizans tarih yazarı Theophanes, insanların deprem sonrasında pişmanlık duyarak
Tanrı’ya dua ettiklerini, kiliseleri ziyaret ederek Tanrı’nın merhametini dilediklerini
belirtmekteydi. 557 yılında görülen ve fasılalarla uzun süre devam eden deprem en korkunç
olanlarından biriydi. Şehirdeki çoğu ev, kilise, kamu binası yıkılmış, surların büyük bir kısmı
da zarar görmüştü. İmparator Iustinianos bu felaket yüzünden 40 gün tacını takmamıştı.
İmparatorun yönetimi esnasında başkentte görülen yangınlarda dikkat çekiciydi. Halk
organizasyonu olan Mavi ve Yeşiller yüzünden 548 yılında çıkan yangın da insanların büyük
bir kısmı hayatını kaybederken; 561 yılının Ekim ayında imparatorluk sarayının bulunduğu
bölgede çıkan yangında tüm evler, işyerleri, öksüzler yurdu, Bovis Forumu ve Theodosios
Forumu yanmıştı. Bu süreçte başkentte görülen kıtlıklar da önemliydi. 556 yılının Mayıs
ayında ekmekte yaşanan kıtlık yüzünden halk sıkıntı yaşamış ve imparatora kendilerine
yiyecek bulması için tepki göstermişlerdi. 3 ay sürdüğü belirtilen bu kıtlıktan sonra 560
yılında imparatorun öldüğü söylentileri üzerine halkın olası muhtemel bir kaos sebebiyle
ekmek dükkânlarında ve fırınlardaki ekmeklere saldırdıkları ve bu yüzden üç saat içinde koca
şehirde ekmeğin kalmadığı kaydedilmişti.
İmparator Iustinianos zamanında başkent İstanbul’da ticaret çok gelişmiş, ihracat ve
ithalat yapılan bir yer durumuna gelmişti. Üstelik bu dönemde keşiş kılığındaki casuslar
sayesinde Çin’den ipek böceği kaçırılmış ve ipek endüstrisi kurulması için uğraşılmıştı. Bu
çalışmalar başarılı da oldu ve kısa zamanda İstanbul başta olmak üzere Antakya, Beyrut,
İskenderiye ve Thebai gibi merkezlerde ipek ile uğraşan atölyeler kuruldu. İmparator ayrıca
devleti Hristiyanlaştırmak için uğraştı ve pagan inancı benimsemiş olanlara karşı harekette
bulundu. Paganların okullarda eğitim görmesini yasaklarken, paganlık yuvası olarak görülen
Atina Akademisi’ni 529 yılında kapattı. Burada görev yapan hocaların Atina’da yaşamalarına
izin vermedi. Bu sebeple bu hocalar Sâsânî imparatorunun sarayına gitmek zorunda kalmış
ama daha sonra ülkeye geri dönenlere rastlanmıştı. Paganlara yönelik bu takibat neticesi
binlerce paganın 540 yılı civarında dinini değiştirmek durumunda kaldığı da görülmüştü. Bu
dönemde eski kanunlar gözden geçirilmiş ve anlaşılmayan hükümler düzeltilerek Codex
Iustinianos meydana getirilmişti. Bu codex kendisinden öncekilerin en mükemmeli olarak
hazırlandı.
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Theodora’nın, 548 yılındaki ölümü İmparator Iustinianos’un hayatında bir dönüm
noktası oldu. Söylendiğine göre imparator bu tarihten sonra gayesiz ve kararsız bir hale
gelmiş, plânlarını gerçekleştirme ususunda hiç gayret göstermemişti. Son zamanlarında ise
kendini tamamıyla dini konulara vererek gecelerini bile din adamlarıyla yaptığı tartışmalarla
geçirmeye başlamıştı. Nitekim imparator Kasım 565’te hayatını kaybetti. Hiç kimseyi
sağlığında müşterek imparator yapmadığı gibi kendisinden sonra kimin tahta geçeceği
konusunda da bir şey söylememişti.

Bu yüzden ölümünden sonra senato hemen

Iustinianos’un yeğeni Iustinos’u imparator seçti ve böylece 565-578 yılları arasında
imparatorlukta II. Iustinos hüküm sürdü.
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Uygulamalar
1.
İmparator Anastasios ile İmparator Iustinianos döneminde çıkan isyanları
mukayese ederek tartışınız.
2.

Nika İsyanı sonrası başkent İstanbul’da görülen inşa faaliyetlerini yorumlayınız.

3.
İmparator I. Iustinianos zamanında başkent İstanbul’da yaşanan doğal afetler ile
ilgili bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1-İmparator I. Iustinianos zamanında görülen Nika isyanının sebepleri üzerine bir
değerlendirme yapınız?
2-İmparator I. Iustinianos zamanında başkent İstanbul’da görülen salgın hastalık veba
hakkında bilgi veriniz?
3-İmparator Anastasios’a yönelik isyan girişimlerinin nedenleri nelerdir, belirtiniz?

215

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
491 yılında imparatorluğun başına geçen Anastasios mali alanda yaptığı reformlarla
anılan bir imparator oldu. Vergi toplamayı düzenli ve adaletli bir şekle dönüştüren imparator
aynı zamanda ilk başlarda bütün meslek gruplarından alınan ancak daha sonra neredeyse
halkın tümüne yayılan ve bu yüzden insanları sıkıntıya sokan Hrisargiros vergisini 498 Mayıs
ayında kaldırdı. Anastasios ekonomiye çok dikkat ederek izlediği ciddi politika ile hazinenin
dolmasını sağladı. Ayrıca para reformunda bulunarak 498 yılında 40 sesterce değerinde bakır
para “follis”i çıkarttı. 518 yılında hayatını kaybeden Anastasios’un yerine Iustinos imparator
oldu ama bütün işleri yeğeni Iustinianos gerçekleştirdi. Zira imparator bütün yetkileri ona
vermiş hatta sağlığında yeğenini müşterek imparator ilan etmişti.
527 yılında Iustinos’un ölümüyle tahta çıkan Iustinianos en değişik ve çekici
imparatorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Evrensel imparatorluk iddiasıyla ortaya çıkan
imparator bir zamanlar imparatorluğa ait olan fakat o an için kaybedilmiş bulunan toprakların
yeniden kazandırılması için çalışmalar başlattı. Bunun için batıda Vizigot, Ostrogot ve Kuzey
Afrika’da Vandallarla uğraştı ve başarılar elde etti. Bu sayede kaybedilmiş toprakların
yeniden ele geçirilmesi sağlandı. İmparator Balkanlarda Avar, Bulgar ve Slavlarla, doğuda ise
Sâsânîlerle uğraştı. Nika isyanı sadece o dönemin değil tüm imparatorluk tarihinin en önemli
isyan hareketlerinden biriydi. Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerin etkisiyle Ocak 532’de
çıkan bu isyan esnasında başkent her taraftan ateşe verildi ve şehirde büyük yangınlar çıktı.
Ayasofya Kilisesi’nin olduğu bölgeden başlayan yangın süratle etrafa yayıldı. Senato binası,
Zeuxippos Hamamı, Augusteion Meydanı, Hagia Eirene Kilisesi mevkii, Milion, Sampson
Hastanesi, Hipodrom, deri dükkânlarının olduğu kısım ve Konstantinos Forumu kısa sürede
yanarken imparatorluk sarayı olan Büyük Saray’ın büyük bir kısmı da bundan payını aldı.
Iustinianos bu zor durum karşısında maiyeti ile birlikte Hipodrom’a giderek halkla
konuşmaya ve onları yatıştırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca kaçmayı düşündü fakat
eşi Theodora’nın etkisiyle bu düşüncesinden vazgeçti. Sonunda imparator Belisarios’un
kumandanlığında isyanın bastırılması emrini verdi ve 30.000-40.000 asi hipodroma
kapatılarak bertaraf edildi. 6 gün süren, imparatorluk başkentini alt üst eden ve binlerce
kişinin ölümü ile neticelenen isyan böylece bastırılmış oldu
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Bölüm Soruları
1-İmparator Anastasios hangi yılda imparatorluğun başına geçmiştir?
a-489
b-490
c-491
d-498
e-512
2-İmparator Anastasios’a karşı isyan ederek İstanbul’a gelen asi aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Magnentius
b-Vitalianus
c-Licinius
d-Magnus Maximus
e-Gainas
3-İmparator Anastasios dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Hrisargiros vergisini kaldırması
b- Reform hareketlerinde bulunarak devleti güçlendirmeye çalışması
c-Monofizit eğilimli olması
d-Nika isyanını bastırması
e-İmparator Zenon’dan sonra tahta çıkması
4-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-I. Iustinos’un imparator olmadan önce Sâsânîlere karşı yapılan mücadelede yer
alması
b-Anastasios’un imparator olmasına ilk başlarda İstanbul patriğinin karşı çıkması
c-İmparator Iustinianos’un Vandallarla mücadele etmesi
d-İmparator Iustinianos zamanında ipek endüstrisinin kurulmaya başlaması
e-İmparator I. Iustinos’tan sonra yerine oğlu I. Iustinianos’un geçmesi
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5-Ayasofya aşağıdaki hangi imparator döneminde inşa edilmiş ve günümüze kadar
gelmeyi başarabilmiştir?
a-I. Iustinianos
b-I. Iustinos
c-II. Theodosios
d-I. Theodosios
e-Anastasios
6-Aşağıdakilerden hangisi I. Iustinianos dönemi olayları arasında yer almaz?
a-Vizigotlarla uğraşması
b-Nika İsyanını bastırması
c-Vitalianus’un isyan etmesi
d-Veba salgınının görülmesi
e-Başkent İstanbul’da çok şiddetli depremlerin yaşanması
7-İmparator I. Iustinianos devlet yönetimine geçmeden önce aşağıdakilerden hangi
imparatora hizmet etmiştir?
a-I. Theodosios
b-II. Theodosios
c-Zenon
d-Anastasios
e-I. Iustinos
8-İmparator I. Iustinianos’un ebedi barış anlaşması yaptığı fakat her seferinde
bozulması yüzünden yeniden anlaşma isteğinde bulunduğu aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sâsânîler
b-Vizigotlar
c-Araplar
d-Vandallar
e-Alanlar
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9-İmparator I. Iustinianos’un ölümünden sonra imparatorluğun başına aşağıdakilerden
hangisi geçmiştir?
a-Zenon
b-I. Leon
c-I. Iustinos
d-II. Iustinos
e-Iulianus
10-İmparator I. Iustinianos’un Vandallarla mücadelesi esnasında esir alınarak başkent
İstanbul’a getirilen ve hipodromda halka gösterilen Vandal kralı aşağıdakilerden hangisidir.
a-Totila
b-Gelimer
c-Vitalianus
d-Belisarius
e-Gainas

CEVAPLAR
1-C, 2-B, 3-D, 4-E, 5-A, 6-C, 7-E, 8-A, 9-D, 10-B
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11. 565-610 YILLARI ARASINDA DOĞU ROMA VEYA BİZANS
İMPARATORLUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.İmparator II. Iustinos Dönemi (565-578)
11.2.İmparator Tiberios Dönemi (578-582)
11.3.İmparator Mavrikios Dönemi (582-602)
11.4. İmparator Phokas Dönemi (602-610)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
anlatınız?

İmparator II. Iustinos’un Göktürklerle olan diplomatik ilişkileri nasıl olmuştur,

2.
yazınız?

İmparator Mavrikios’a karşı başlatılan isyan hareketi hakkında düşüncelerinizi

3.
tartışınız?

İmparatorluğu 602-610 yılları arasında idare eden Phokas’ın devlet yönetimini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
İmparator

II.

Dönemi (565-578)

Iustinos İmparator
II.
Iustinos
zamanında imparatorluğun
Göktürklerle
ilişkileri,
monofizitlere olan yaklaşımı
üzerinde durulmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Görüş geliştirme

İmparator Tiberios Dönemi Tiberios’un
yönetim Tarihsel analiz ve yorum
(578-582)
anlayışı,
İran
ve Tarihsel sorgulamaya dayalı
Göktürklerle
ilişkileri araştırma
anlatılmaktadır.
Kronolojik düşünme
Anlatım
İmparator
Mavrikios İmparator
Mavrikios’un Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Dönemi (582-602)
alışılmışın aksine Sâsânî Kronolojik düşünme
İmparatorluğu ile iyi ilişkiler Görüş geliştirme
içinde
olması
üzerinde Tarihsel analiz ve yorum
durulduktan
sonra Tarihsel sorgulamaya dayalı
imparatora yönelik isyan araştırma
girişimi
hakkında
bilgi Anlatım
verilmektedir.
İmparator Phokas Dönemi İmparatorluğun en karanlık Sebep – sonuç ilişkisi kurma
dönemi olarak ifade edilen Kronolojik düşünme
(602-610)
Phokas’ın
yönetimi Görüş geliştirme
anlatılmaktadır.
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar
•
exarkhlık: İmparatorluğun batıda bulunan topraklarının uzun zaman devletin
elinde kalabilmesi için İmparator Mavrikios tarafından oluşturulan askeri teşkilattır. Bu
dönemde Ravenna ve Kartaca’da exarkhlıklar kurulmuştur.
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Giriş
Bu bölümde, İmparator II. Iustinos’tan Herakleios’a kadar olan dönem işlenmektedir.
Bu sürece damgasını vuran başlıca olaylar imparatorluğun Göktürklerle diplomatik ilişkiler
başlatması, Avrupa’da kalan arazisini uzun süre elinde tutabilmek için exarkhlıklar kurması,
Sâsânî İmparatorluğu ile ilişkileri, İmparator Mavrikios’a isyan girişimi ve Phokas’ın kötü
yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.
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11.1.İmparator II. Iustinos Dönemi (565-578)
II.Iustinos döneminin en önemli olayı Kuzey İtalya’nın Lombardlar tarafından istilası
oldu. Avarlar yüzünden gerçekleştiği ifade edilen bu hareket imparatorluğun aleyhine bir
gelişme olarak kayıtlara geçti. Yine bu dönemde Vizigotların imparatorluğa yönelik isyan
girişimleri görüldü. Iustinianos tarafından zapt edilen Cordoba 584 yılında Vizigotlar
tarafından alındı ve zamanla imparatorluk bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu dönemde
Sâsânîlerle sorunlar devam etti ve imparatorluk ödediği vergiyi kestiği için iki taraf arasında
yine savaş başladı. 531 yılından beri İran’ın başında olan Hüsrev Anuşirvan 573 yılında Dârâ
Kalesi’ni ele geçirdikten sonra Anadolu ve Suriye’ye girdi. İmparatorluk prestij ve toprak
kaybını göze alıp güçlükle barış yapmak durumunda kaldı. Hatta bu nedenle İran tehlikesi ve
ipek meselesi sebebiyle doğudaki Göktürk Hakanlığı ile diplomatik ve siyasi ilişkiler kurdu.
567 yılı sonlarında ipek taciri ve diplomat Maniakh başkanlığında bir heyet İstanbul’a geldi.
İmparator tarafından ilgi ile karşılanan bu heyete hakanları ve ülkeleri ile ilgili sorular soran
Iustinos, Göktürk Hakanı İstemi’nin Türkçe yazdığı mektubun okunmasını emretti. Daha
sonra elçilere Türklerin ülkeleri ve yönetimleri hakkında sorular sordu ve heyette bu sorulara
cevap verdi. Burada yapılan görüşmelerden sonra imparatorluk ipek meselesi ve Sâsânîler
konusunda Göktürkler ile anlaşarak resmen ikili müzakereleri başlatıp birbirleri ile dost oldu.
Ardından imparator daha ayrıntılı görüşmeler yapılması için Zemerkhos başkanlığında bir
heyeti 568 veya 569 yılı başlarında Göktürklere yolladı. Elçi heyeti İstemi’nin huzuruna
varınca Türk töresine göre hakanı selamladıktan sonra hediyelerini sundu ve ardından
Zemakhos bir konuşma yaptı. İstemi’de aynı şekilde karşılık verdi. Bundan sonra iki taraf
arasında görüşmeler yeniden başladı ve İstemi heyeti son derece şık ve ihtişamlı otağlarda
misafir etti.
İmparator II. Iustinos ve eşi Sophia’nın monofizit inançlı oldukları ancak daha sonra
politika gereği vazgeçerek Kadıköy Konsili kararlarını kabul ettikleri belirtilmektedir.
İmparator II. Iustinos’un son zamanlarında akıl sağlığında bozulmalar başlamış ve aklının
gidip geldiği ifade edilmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu bir anda eşinin ısrarıyla devleti
yönetmesi için asker olan Tiberios’u müşterek imparator yaptı. Nitekim Iustinos’un 578
yılında hayatını kaybetmesi sonrası herhangi bir karışıklık yaşanmaksızın Tiberios imparator
oldu.
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11.2.İmparator Tiberios Dönemi (578-582)
II. Iustinos’un halefi olan Tiberios’un düzgün ve disiplinli bir imparator olduğu ifade
edilmekteydi. Hatta bu hali nedeniyle Sophia’nın eşini boşayarak kendisiyle evlenmesi
hususunda baskıda bulunduğu ancak Tiberios’un bu teklifi reddettiği söylenmekteydi. Bunun
üzerine Sophia’nın Tiberios’un eşinin saraya girmesine mani olduğu, imparatorun işlerine
karıştığı hatta Tiberios’u ortadan kaldırmak için plânlar yaptığı belirtiliyordu. Bu yaşananlar
karşısında Tiberios bütün gücünü kullanarak Sophia’nın tüm yetkilerini elinden almış ve onu
yönetimden uzaklaştırmayı uygun görmüştü.
Tiberios’un, 4 yıl süren yönetimi esnasında Lombardlara karşı imparatorluğun ciddi
bir mukavemette bulunmadığı bilinmekle birlikte Frankları onlara karşı kışkırttığı görüldü.
Ama istenen sonuç alınamadı. I. Iustinianos’un evrensel imparatorluk düşüncesi sebebiyle ele
geçirdiği topraklar yavaş yavaş elden çıkmaya başlamıştı. Bu dönemde Balear Adaları dışında
İspanya’da elde edilen bütün topraklar kaybedilirken, doğuda İran ile savaş yine devam etti.
Balkanlarda Avarların imparatorluğa yönelik hareketleri ise sürdü. Sâsânî İmparatoru I.
Hüsrev’in 579 yılında ölmesinden sonra yerine geçen oğlu IV. Hürmüzd (579-590) 581
yılında imparatorluğa karşı harekete başladı. İmparatorluk geleceğin imparatoru olan önemli
komutanlardan Mavrikios liderliğinde Sâsânîlerle savaşarak onları ağır bir yenilgiye uğrattı.
Tiberios zamanında Göktürklerle ilişkilerde sorunlar yaşanmaya başladı. Bu duruma
gelinmesinde Doğu Roma’nın Göktürklerin düşmanı olan kavimlerle dost olması
yatmaktaydı. Ancak imparatorluk Göktürklerin bu durumu bilmediğini düşündüğünden
aralarındaki kırgınlığa son vermek için Valentianos başkanlığında bir heyeti onlara gönderdi.
Heyet gemi ile Sinop üzerinden Kırım’a oradan da aşılması zor ormanlardan, dağlardan ve
bataklıklardan geçerek Göktürk ülkesine vardı. Valantianos kendisini karşılayan Türk-Şad’a
yeni Bizans İmparatoru Tiberios’tan bahsetti ve onun selamlarını ileterek Tiberios’un iktidara
geldiğini bildirdi. Elçi iki ülke arasındaki dostluğun devam etmesini ve İstemi ile II. Iustinos
arasındaki anlaşmanın yürürlükte kalmasını temenni etti. Bu esnada İstemi yeni ölmüş henüz
defnedilmemişti. Türk-Şad bu esnada babasını kaybettiği için üzgündü. Bu sıkıntıya
Valentianos’un sözleri de eklendi. İmparatorluğun kendilerine bağlı olanları nasıl kışkırttığını,
dost görünürken nasıl düşmanca hareketlerde bulunduğunu bilen Türk-Şad haykırarak
bağırmaya başladı ve “O Romalılar siz değil misiniz ki on dille konuşur ve herkesi
aldatırsınız” dedi. Bu arada hiddetten on parmağını ağzına götürerek “Görüyorsunuz işte
sizin bu kadar diliniz var. Bu dillerden bazıları ile bizi, bazıları ile bize tâbi olan Juan227

Juanları kandırırsınız. Güzel sözler söylersiniz, her milleti översiniz, dalkavukluk yaparak
onları sevindirirsiniz. Ama başlarına bir bela geldi mi bir köşeye çekilir kendi çıkarınıza
bakarsınız. Siz elçiler huzuruma yalanlarla dolu olarak geldiniz ve şu anda da bana yalan
söylüyorsunuz. Siz yalancısınız ama sizleri gönderenler sizden daha çok yalancı ve daha çok
sahtekârdır. Şimdi hepinizin birer birer kafasını koparacağım Çünkü Türklerin en çok nefret
ettikleri şey yalancılık ve sahtekârlıktır. Sizden sonra imparatorunuzda layık olduğu şekilde
cezasını görecektir. Çünkü imparator bize dostluktan bahsederken bize tâbi olanlarla
ittifaklar yapıyor…..”sözlerini sarfetti. Bu konuşma karşısında çok şaşıran hatta panikleyen
Valentianos, Türk-Şad’ı yatıştırmak için uğraştı ve güzel sözler söyleyerek onu iknaya çalıştı.
Bu tarihten sonra iki taraf arasındaki ilişkilerin eskisi gibi devam ettiğine dair herhangi bir
bilginin bulunmadığı ifade edilmektedir.
Tiberios, her türlü inanca saygı gösteren bir imparator oldu. Monofizitlere ılımlı
davranması, Nika isyanından sonra kendilerine karşı güven azalan Mavi ve Yeşillere
yönetimde görevler vermesi ve hazinenin güçlendirilmesi için uğraşması her kesimden
insanın ona karşı sevgi duymasını sağladı. İmparator kendisinden sonra bir asker olan ve
Sâsânîlere karşı başarı ile mücadele etmiş Mavrikios’u müşterek imparator ilan etti ve kızı
Konstantina ile evlendirdi. 582 yılında hayatını kaybeden Tiberios’tan sonra Mavrikios
imparatorluğun başına geçti.

11.3.İmparator Mavrikios Dönemi (582-602)
İmparatorluk tarihinin en önemli imparatorlarından biri olarak kabul edilen Mavrikios
zamanı yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Asker olması ve yıllar boyu
doğuda Sâsânîlere, batıda Avar ve Slavlara yönelik mücadelesi sebebiyle savaş meydanlarını
iyi tanıması, Avar, Slav ve İranlılar ile birlikte diğer milletler hakkındaki tecrübeleri
Mavrikios’un “Strategion” adlı eseri kaleme almasına neden olmuştur.
İmparatorluğun doğuda İran ile mücadelesi bu dönemde devam etse de farklı bir boyut
kazandı. Zira IV. Hürmüzd’ün ölümüne kadar imparatorlukla mücadele ettiği görüldü. Hatta
bu mücadele sırasında Bizans’a yenildiği için kumandanı Behram Çupin’i ağır hakaretlerle
görevinden azletti. Bu davranışı içine sindiremeyen Behram Çupin, Hürmüzd’e isyan ederek
hakkını almaya çalıştı. İkisi arasındaki bu mücadeleden IV. Hürmüzd’ün oğlu II. Hüsrev
Perviz yararlanarak Sâsânî imparatoru ilan edildi. Üstelik II. Hüsrev’in babasının ölümünde
rolü olduğu rivayet edilmekteydi. II. Hüsrev, babasının görevden azlettiği Behram Çupin ile
mücadeleye devam etse de yenildi ve İmparator Mavrikios’a mektup yazarak yardım istedi.
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Bu isteğe olumlu yaklaşan imparator verdiği destekle Hüsrev’in yeniden imparator olmasını
sağlarken aynı zamanda iki ülke arasında dostluğun oluşmasına yol açtı. Bu sayede iki taraf
arasında 591 yılında barış yapıldı. İran Armenia’sının büyük bir kısmı ile Mezapotamya’nın
bir bölümü ve Dârâ Bizans’a verildi aynı zamanda I. Iustinianos tarafından kabul edilmiş
verginin kaldırılması sağlandı.
Mavrikios imparatorluğun batıda bulunan topraklarının uzun zaman muhafaza altında
kalmasını sağlamak için tedbirler aldı. Bunun için karakol diyebileceğimiz iki exarkhlık
kurdu. Bu exarkhlıklardan birisi İtalya Ravenna’da; diğeri Kuzey Afrika Kartaca’da idi.
Bunlar askerî teşkilat olup bütün sivil idare buraya tayin olunan askeri kumandanların yani
exarkhların eline verildi. Exarkhlar, imparator naibi gibi hareket etmekte sadece idari değil
dini konularda da söz sahibi olmaya çalışmaktaydı.
İmparator Mavrikios’a karşı Phokas isminde bir asker isyan etti. İmparator, Phokas’ı
yakalamaları emrini verse de hiçbir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine ona karşı hiçbir şey
yapamayacağını anlayan ve her şeyin kendi aleyhine döndüğünü gören Mavrikios, karısı
Konstantina ve 9 çocuğu ile birlikte yanlarında kendilerine bağlı üst düzey görevliler de
olduğu halde kaçmayı tercih etti. Ancak şiddetli lodos yüzünden daha fazla ilerleyemeden
Karamürsel (Praenetus) civarında yakalandı ve Kadıköy’e getirildi. Daha İstanbul’da iken
adamlarına Phokas’ın nasıl biri olduğunu soran Mavrikios “isyan hareketinde kendini
göstermiş, fakat savaş meydanlarında bu kadar cesur biri değil” cevabını almış bunun
üzerine “eğer o korkağın biri ise aynı zamanda canidir” cevabını vermişti. Bu dediğinde ne
kadar haklı olduğu bizzat şahsına ve ailesine yapılan muamele ile ortaya çıktı. Phokas’ın
adamları tarafından Kadıköy’e getirilen Mavrikios’un önce 5 oğlu gözlerinin önünde
öldürüldü. Bu durumu dehşet içinde izleyen imparator “sen adilsin yarabbi, bütün yaptıkların
doğrudur” diyerek dua ettikten sonra aynı şekilde katledildi. Phokas, Mavrikios ve oğullarının
5 gün boyunca teşhir edilmesini istemiş ve şehir halkı da cesetler kokuncaya kadar gidip
onları seyretmişlerdi. Öldürülenler sadece Mavrikios ve oğulları ile sınırlı kalmadı.
İmparatorun üst düzey görevlileri de benzer şekilde cezalandırıldı. İmparatorun oğullarından
sadece bir tanesi Theodosios kaçmış ve hayatta kalmayı başarabilmişti. İmparatoriçe
Konstantina ve üç kızı imparatorluk elbiseleri çıkartılarak hizmetçilerin giydiği türden
kıyafetler giymeye zorlanmış ve bu şekilde önce bir eve ardından da bir manastıra
hapsedilmişlerdi. İmparatoriçe kendisine yapılan dayanılmaz işkence sonrası, üç kızı, gelini
ve pek çok akrabaları ile birlikte öldürüldü. İmparator ve ailesine yakın bazı asiller de zorla
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rahip yapılmış ya da sürgüne gönderilmişti. Phokas’ın tedhiş ve zulmü bundan sonra da
devam etti.

11.4.İmparator Phokas Dönemi (602-610)
Phokas 602-610 yılları arasında imparatorluğu idare etti. Dönemi, kaos, kargaşa ve
karanlık bir dönemdi. İmparator Mavrikios ve ailesine karşı gerçekleştirdiği katliam ile
yetinmeyen Phokas, pek çok üst düzey görevliye de aynı zulmü reva gördü. Onun bu acımasız
tavrına karşı tepkiler olmuş hatta onu ortadan kaldırmak için suikastlar bile tertip edilmişti.
Ama sonuç alınamadı. Bu zor yıllarda İmparator Büyük Konstantinos tarafından kurulan,
daha sonra 425 yılında İmparator II. Theodosios tarafından genişletilerek yeniden
şekillendirilen ve o ana kadar eğitimine kesintisiz devam eden Üniversite kapanmış ve Phokas
bunun açılması için hiçbir şey yapmamıştı.
İşkence ve zulüm kokan iktidarı döneminde doğuda İran ve batıda Avarlar ile
mücadele etmesi kendisinden çok fazla beklenmese de özellikle İran’ın saldırıları karşısında
Phokas’ın tepki vermek zorunda kaldığı görüldü. Ancak çok fazla başarılı olamadı. Bizans
tarih yazarı Theophanes’in kaydına göre Hüsrev, kışkırtmalar neticesi harekete geçse de
aslında o çok önceden İmparator Mavrikios’un intikamcısı olduğunu söyleyerek ayağa
kalkmış, üstelik Mavrikios’un kaçtığı rivayet edilen oğlu Theodosios’un kendi yanında
olduğu ve onu Bizans imparatoru yapacağını söyleyerek Phokas’a gözdağı vermişti. Phokas
ona karşı ılımlı davranmaya çalıştıysa da Hüsrev’in hareketlerine ve kendisine aşağılayıcı
tarzda mektuplar yazmasına engel olamamıştı. Sonuçta Hüsrev ordusu ile pek çok kere
imparatorluğa saldırmış ve her defasında Bizans için önem arz eden yerleri ele geçirmeyi
başarmıştı. 605 yılında Dârâ’nın düşmesi ile Sâsânîler Anadolu’ya kadar gelerek Kayseri’yi
ele geçirmiş, hatta bir birlik Kadıköy’e kadar ilerlemişti. Bizans ise buna karşılık hiçbir şey
yapamamıştı. Sâsânîler ile mücadele etmek için görevlendirilen General Germanos da bu
saldırılardan birinde ağır şekilde yaralanmış, daha sonra da hayatını kaybetmişti. Üstelik
Phokas, İran ile daha iyi mücadele edebilmek için 604 yılında Avar hakanı ile anlaşmayı
tercih etmiş ve ona verdiği vergiyi artırma yoluna giderek batıdaki askerlerini doğuya
kaydırabilmişti. Ne yazık ki bu tedbir bile İran karşısında pek fazla etkili olamadı.
603 yılında İmparator Phokas döneminde ayaklanma sonrasında çıkan yangında, Mese
caddesinden Lausus Sarayı’na kadar olan bölge ile Konstantinos Forumu tahrip oldu.
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Phokas’ın inanılmaz zulümleri ve dayanılmaz işkencelerine seyirci kalamayacağını
anlayan Kartaca exzarkh’ı Herakleios, oğlu Herakleios kumandasında bir filoyu Phokas’ın
yönetimine son vermek için İstanbul’a gönderdi. Yakalanan Phokas yaptığı zulümler gibi en
ağır şekilde cezalandırılarak öldürüldü ve yerine onu tahtından eden Herakleios çıktı.
İmparatorluğun İslamiyetten önce Araplarla ilişkileri görülmekte ve ittifak anlaşması
yaparak düşmanlarına karşı onlardan tampon devlet oluşturmakta aynı zamanda onlardan
gelebilecek tehlikenin önüne geçmeyi hedeflemekteydi. Ayrıca bu devletçik ve kabileler
ekonomik olarak da imparatorluktan çıkar sağlamaktaydı. Üstelik Doğu Roma, müttefiki olan
bu kabile ve devlet başkanlarını, idari ve askeri kadrosu içinde görerek onlara patrikios,
philarkhos gibi unvanlar vermekteydi. Bu kabile ve devletçikler IV. Yüzyılda Tenûhiler, V.
Yüzyılda Selîhîler, VII. Yüzyılın başlarına kadar Gassânîler olurken, Kinde, Cüzam, Amile,
Kelb, Iyad gibi kabilelerde bu grup içinde değerlendirildi. Gassânîler VI. Yüzyılda özellikle
İmparator Anastasios zamanında imparatorluğun en güçlü vassal devleti durumundaydı.
Anastasios’un 502 yılında Gassânî reisi Hâris b. Sa’lebe ve Kinde reisi Hâris b. Amr ile
imzaladığı anlaşma önemli olup, iki taraf arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktaydı.
İmparatorluğun başta Sâsânîler olmak üzere yaptığı savaşlarda Gassânîler imparatorluğun
yanında yer aldı. Bununla birlikte II. Iustinos, Tiberios ve Mavrikios zamanlarında Gassânîler
ile sorunların yaşandığı da oldu. Hatta II. Iustinos, Gassânî lideri Münzir b. Haris’in
öldürülmesini istemiş ancak daha sonra bundan vazgeçilmişti. Münzir 580 yılında
imparatorluk için zaferler kazandığında İmparator Tiberios tarafından taç giydirilerek
ödüllendirilmişti. Fakat Münzir, İmparator Mavrikios döneminde yakalanarak hapse atılırken
bir süre sonra da Sicilya’ya sürgün edildi. Phokas ise bu sürgün cezasına son verdi.
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Uygulamalar
1.
tartışınız.

İslamiyet öncesi Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu’nun Araplarla ilişkisini

2.
İmparatorluğun Göktürk Devleti ile diplomatik ilişki kurmasının sebepleri
üzerine bir çalışma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.
İmparatorluğun İslamiyet öncesi Arap kabile ve devlet başkanlarına bakışı
nasıl olmuştur, anlatınız.
2.

Göktürk Devleti’nin imparatorluğa bakışı üzerine bir değerlendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
565-578 yılları arasında hüküm süren İmparator II.Iustinos dönemini Kuzey İtalya’yı
Avar korkusu yüzünden istila eden Lombardlar ile batıda Avar ve doğuda siyasi ve
diplomatik düzeyde ilişki başlattıkları Göktürkler belirledi. İmparatorluk İran tehlikesi ve ipek
meselesi sebebiyle doğuda ki Göktürk Hakanlığı ile diplomatik ve siyasi ilişkiler kurdu. 567
yılı sonlarında ipek taciri ve diplomat Maniakh başkanlığında bir heyet Bizans’a gelirken,
imparatorlukta daha ayrıntılı görüşmeler yapılması için Zemerkhos başkanlığında bir heyeti
568 veya 569 yılı başlarında Göktürklere yolladı. Bu dostluk, imparatorluğun Göktürklerin
düşmanı olan kavimlerle dost olması yüzünden bozulunca devlet bu kırgınlığa son vermek
için Valentianos başkanlığında bir heyetini Göktürklere yolladı.
Tiberios zamanında Göktürklerle diplomatik ilişkilerin yeniden başlama çabaları
olurken; Mavrikios döneminde devletin özellikle Avrupa kısmında bulunan topraklarının
uzun süre muhafaza edebilmesi için exarkhlıkların kurulduğu görüldü. Mavrikios, Phokas
isminde bir askerin isyanı ile tahtan indirilerek öldürülürken; kendisini imparator ilan eden
Phokas’ın dönemi kaos ve kargaşa dönemi olarak kayıtlara geçti. İmparator Mavrikios ve
ailesine karşı gerçekleştirdiği katliam ile yetinmeyen Phokas, pek çok üst düzey görevliye de
aynı zulmü reva gördü. Onun bu acımasız tavrına karşı tepkiler olmuş hatta onu ortadan
kaldırmak için suikastlar bile tertip edilmişti. Ama sonuç alınamadı. Phokas’ın inanılmaz
zulümleri ve dayanılmaz işkencelerine seyirci kalamayacağını anlayan Kartaca exzarkh’ı
Herakleios, oğlu Herakleios kumandasında bir filoyu Phokas’ın yönetimine son vermek için
İstanbul’a gönderdi. Yakalanan Phokas yaptığı zulümler gibi en ağır şekilde cezalandırılarak
öldürüldü ve yerine onu tahtından eden Herakleios çıktı.
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Bölüm Soruları
1- İmparator II. Iustinos’un diplomatik görüşmeleri başlatmak için Göktürklere
gönderdiği heyette bulunan önemli isim aşağıdakilerden hangisidir?
a-Valentianos
b-Maniakh
c-Tiberios
d-Zemerkhos
e-Sandil
2-İmparator II. Iustinos’tan sonra devletin başına aşağıdakilerden hangisi geçmiştir?
a-Herakleios
b-Anastasios
c-I. Iustinos
d-I. Iustinianos
e-Tiberios
3-İmparatorluğun batıda bulunan topraklarını korumak için exarkhlık kuran imparator
aşağıdakilerden hangisidir.
a-Phokas
b-II. Iustinos
c-Mavrikios
d-Herakleios
e-Markianos
4-İmparator Tiberios ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
a-Phokas tarafından tahttan indirilmesi
b-I. Iustinianos tarafından kazanılan toprakların bu dönemde elden çıkmaya başlaması
c-II. Iustinos’tan sonra imparator olması
d-Göktürklerle diplomatik ilişkiler kurması
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e-Her kesime olumlu yaklaşması
5-İmparator Mavrikios dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-İpek endüstrisi kurması
b-Sâsânî İmparatoru II. Hüsrev’in yönetime geçmesinde yardımcı olması
c-Vandallarla mücadele etmesi
d-Surları inşa ettirmesi
e-Kendisinden sonra Phokas’ı halef göstermesi
6-İmparator Phokas dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-İmparatorluğun huzurlu, rahat ve sakin dönemlerinden biri olması
b-II. Theodosios tarafından yeniden düzenlenen üniversiteyi kapatması
c-İmparator Mavrikios ve ailesine zor günler yaşatması
d-Sâsânîlerle mücadele etmesi
e-Avarlarla anlaşma yapması
7-İmparator Phokas’ın yönetimine aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?
a-Tiberios
b-II. Iustinos
c-Anastasios
d-Herakleios
e-I. Iustinos
8-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-II. Iustinos, Tiberios ve Mavrikios dönemlerinde Gassânîlerle sorunların yaşanması
b-İmparator Mavrikios döneminde Müslüman Araplarla mücadelenin başlaması
c-Phokas zamanında 603 yılında isyan çıkması
d-II. Iustinos’un I. Iustinianos’tan sonra tahta çıkması
e-568 yılında Lombardların Avarlar nedeniyle Kuzey İtalya’ya gitmeleri
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9-İmparator II. Iustinos’un Göktürklerle başlattığı diplomatik görüşmelerin temelinde
yatan esas sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-İmparatorluğun Göktürklere güven duyması
b-İmparatorluğun Göktürkleri tanımak istemesi
c-İran ve ipek yolu meselesi
d-İmparatorluğun Göktürklerle iyi bir müttefike kavuşacağını düşünmesi
e-Göktürklerden ücretli asker talep etmesi
10-İmparatorluğun II. Iustinos zamanında Göktürklere gönderdiği elçi aşağıdakilerden
hangi hakan tarafından karşılandı?
a-Kubrat
b-Türkşad
c-Bayan
d-Uldız
e-İstemi

CEVAPLAR
1-D, 2-E, 3-C, 4-A, 5-B, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C, 10-E
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12.VII. YÜZYILDA BİZANS İMPARATORLUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.VII. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu’na Bakış ve İmparator Herakleios (610-641)
12.2. İmparator Herakleios ve İran
12.3. İmparator Herakleios ve Müslüman Araplar

239

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İmparator Herakleios’un tahta çıkması hakkında bir değerlendirme yapınız?

2)
İmparator Herakleios Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mektubuna karşı
nasıl yaklaşmıştır, anlatınız?
3)
İmparatorluğun İran ile mücadelesinde Müslüman Arapların imparatorluğun
yanında olması üzerine bir değerlendirme yapınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
VII. Yüzyılda Bizans
İmparatorluğu’na Bakış ve
İmparator Herakleios (610641)

İmparator Herakleios ve İran

İmparator

Herakleios

Müslüman Araplar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İmparator
Herakleios’un Sebep – sonuç ilişkisi kurma
devletin başına geçmesi ve Kronolojik düşünme
oluşturduğu
idari Tarihsel analiz ve yorum
düzenlemeler
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
anlatılmaktadır.
Anlatım
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
İmparator
Herakleios’un
imparatorluğun en büyük
düşmanı İran ile olan
mücadelesi ve onları 627
yılında
yapılan
Ninova
Savaşı ile yenmesi üzerinde
durulmaktadır.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım

ve İmparator
Herakleios’un
Müslüman
Araplarla
mücadelesi ve kendisine
Peygamberimiz
Hz.
Muhammed
tarafından
gönderilen mektup hakkında
bilgi verilmektedir.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
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Anahtar Kavramlar
Thema: İmparator Herkaleios tarafından oluşturulan askeri yönetim şekli. Bu süreçte
sadece Anadolu’da themalar oluşturulmuş ve bunların sayısı dört olarak belirlenmiştir.
Strategos: Themaların başında olan yönetici.
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Giriş
Bu bölümde İmparator Herakleios’un devletin başına geçtiği zaman ülkenin içinde
bulunduğu zor şartlar, devletin batıda Avar, doğuda İran yani Sâsânî tehlikesiyle karşı karşıya
kalması anlatılmakta ve böylesi zor bir durumdan oluşturulan thema sistemi ile kurtulmaya
çalışıldığı üzerinde durulmaktadır. Bu yenilenme ile Doğu Roma’nın yüzyıllardır en büyük
düşmanı olan İran’ı yenilgiye uğratması hakkında bilgi verildikten sonra Müslüman Araplarla
başlayan mücadele ve bu mücadelede imparatorluğun en kıymetli topraklarını kaybetmesi ele
alınmaktadır.
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12.1.VII. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu’na Bakış ve İmparator
Herakleios (610-641)
610-641 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nu idare eden Herakleios 575 yılında
dünyaya geldi. Kendisi belirtildiği üzere Kartaca exarkhı Herakleios’un oğluydu ve Phokas’ı
tahtan indirerek 610 yılında devletin başına geçmişti. O yönetimi ele aldığında devlet idari,
iktisadi ve mali bakımdan çok zor günler geçirmekte, doğuda Sasânîler, batıda Avar ve
Slavlar ülkeyi tehdit etmekteydi. Ücretli askerlerin parası ödenemediğinden ordu sistemi ağır
darbe almış hatta çökmüştü. İran Anadolu içlerine kadar uzanan saldırılarda bulunmakta, 613
yılında Armenia ve Suriye’ye girip Dımaşk’ı ardından 615’de Kudüs’ü ele geçirerek
imparatorluğu zor durumda bırakmaktaydı. Kudüs’te büyük katliam yapan Sâsânîler, Büyük
Konstantinos tarafından inşa ettirilmiş olan Kutsal Mezar Kilisesi’ni yakmış, İsa’nın gerildiği
haçı da başkentleri Ktesiphon (Medain)’a götürmüşlerdi. 615 yılında Anadolu’ya yeniden
saldırı başlatan Sâsânîler Boğaziçi’ne kadar ulaştı; 619 yılı baharında ise Mısır’a girdi.
Buranın kaybı imparatorluk için çok ağır oldu. Zira Mısır imparatorluğun tahıl ambarı
durumundaydı ve özellikle başkent İstanbul’un buğday ihtiyacı buradan sağlanmaktaydı.
İmparatorluğun en kıymetli bölgelerinin İran’ın eline geçmesi, batıda Avar ve Slavların
hareketleri imparatoru 619 yılında başkenti Kartaca’ya nakletmeye sevketti. Ancak İstanbul
halkı ve Patrik Sergios onu bu düşüncesinden vazgeçirdi. Rivayete göre Herakleios
hazinelerinin gemilere yüklenmesini emretmiş kendisi de gemiye binmeye hazırlanmıştı ki
patriğin yakarışlarıyla karşılaştı. İmparator hem bu yakarışlar hem de halkın beklentisi üzerine
gitmekten vazgeçti. Sergios imparatoru Ayasofya’da dua etmeye zorlayarak başkenti terk
etmeyeceğine dair yemin ettirdi.
Herakleios böylesi ağır bir durumdan reform hareketiyle kurtulmaya çalıştı. İmparator
Kartaca ve Ravenna exarkhlıklarını dikkate alarak henüz işgale uğramamış Anadolu
topraklarını thema adı verilen 4 askeri bölgeye ayırdı ve bunların idaresini strategoslara verdi.
Devlet bu şekilde themaya yerleşen askerlere toprak vermekte ve bu toprağı işlemesini
sağlamaktaydı. Bu themalar Armeniakon, Anatolikon, Opsikion ve Kibyraioton themalarıydı.
Armeniakon theması, günümüzde Sinop’tan başlayıp Hopa’ya kadar uzayan ve güneye doğru
bir üçgen şeklinde daralan araziyi kapsamaktaydı. Sinop, Amasya, Trabzon, Sivas, Kayseri ve
Niğde bu themaya bağlıydı. Anatolikon theması, Ege Denizi sahilleri boyunca uzanan ve
içeriye doğru Konya bölgesini de içine alan bir alandan oluşmakta, İzmir, Efes, Afyon ve
Konya bu themada yer almaktaydı. Opsikion theması, Batı Karadeniz sahilleri ve Marmara
bölgesini ihtiva etmekte, Çanakkale, İznik, İzmit, Eskişehir ve Ankara burada bulunmaktaydı.
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Kibyraioton theması ise Antalya ve Alanya bölgesi ile Adaları kapsamakta Deniz Theması
olarak da anılmaktaydı.Bu themalar strategos’lar tarafından idare edildi ve bunlar sebebiyle
eyaletler kaldırılmayarak themalar içinde varlıklarını sürdürmeye devam etti. Strategosların
yanında eyalet idaresinin yani sivil idarenin başında bulunan prokonsül’ler önceden olduğu
gibi görevlerini aynen devam ettirdi. Ancak her thema birkaç eyaleti içine aldığı için
strategosun mevkii prokonsülün mevkiinden daha üstün görüldü. Themaların özelliği askeri
birliklerin Anadolu’da iskân edilmiş olması ve babadan oğula geçebilmesiydi. Themalar
sayesinde imparatorluk ücretli asker istihdamından kurtulmuş ve kendi ordusunu yetiştirmeye
başlamıştı. Bu süreçte Avar ve Slav tehlikesi yüzünden Balkanlarda ve İran sebebiyle de
doğuda themalar kurulmadı ama ilerleyen dönemlerde bu bölgelerde de themaların kurulduğu
gözlendi.

12.2.İmparator Herakleios ve İran
İmparator Herakleios themaların oluşumu sonrası plânlarını gerçekleştirmeye başladı.
Önceliği İran’a Sâsânîlere veren imparator 5 Nisan 622 tarihinde Ayasofya’da yapılan dini
törenden sonra İstanbul’dan ayrıldı. Yaz ayları boyunca ordusuyla birlikte Anadolu’da yeni
kurulan themalarda talim yaptıktan sonra sonbaharda sefere başladı. Hatta bu sırada ordunun
önünde Hz. İsa’nın tasviri taşınarak askere moral verilmeye çalışıldı. Herakleios bu nedenle
daha sonraki süreçte ilk haçlı olarak tanındı. İran’ı önce Armenia bölgesinde yenilgiye
uğratan Herakleios ardından 623 yılında Dvin ve Gence’yi ele geçirdi. Bunun üzerine
İmparator II. Hüsrev Perviz şehri terk etmek durumunda kaldı. Herakleios, Kudüs’ün
yıkımına karşılık burada bulunan Zerdüşt mabedinin tahrip edilmesini istedi. 624, 625 ve 626
yıllarında İran ile mücadele devam etse de imparator kesin darbeyi indiremedi. Hatta 626’da
İran’ın imparatorluğa karşı harekete geçtiği görüldü. İran kumandanı Şahbârâz KadıköyÜsküdar civarına kadar gelerek Avarlarla birlikte İstanbul’u kuşattı. Ancak bu kuşatma
başarılı olmayınca Sâsânîler bölgeden ayrılmak durumunda kaldı. Herakleios Lazika’da
olduğu zaman Hazarlarla ittifak kurarak onlardan destek aldı. Ardından 627 yılının
Sonbaharında İran’a karşı son büyük seferine başladı. Ninova önlerinde yapılan savaşı Bizans
kazandı. İmparator, Hüsrev Perviz’in sığındığı Destgird’e 628 yılı Ocak ayında girmeyi
başardı ve bir süre sonra II. Hüsrev Perviz tahttan indirilerek öldürüldü. Yerine geçen oğlu
Şîrûye Bizanslılarla anlaşma yolunu seçti. Buna göre, önceden Bizans’a ait toprakların
Armenia, Roma Mezopotamyası, Suriye, Filistin ve Mısır’ın Bizans imparatoruna verilmesi
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kararlaştırıldı. Hatta Şîrûye ölümüne yakın Bizans imparatorunu oğluna vâsi tayin etti ve
kendi oğlunu neredeyse Bizans hükümdarının kölesi olarak tanımladı.
Bizans İmparatorluğu ile Sâsânîler arasında meydana gelen bu savaşlarda
Müslümanlar ehl-i kitap oldukları için Bizans’ı, Müslüman olmayan Araplar da Mecûsi
Sâsânîleri desteklemekteydi. İlk başlarda kaybeden Bizans’a üzülen Müslümanlar Rûm suresi
ile teselli buldu. Zira bu surenin ilk ayetlerinde Bizanslıların yenilgiye uğradıkları ancak bu
yenilgilerden sonra üç ile dokuz sene içinde başarılı olacakları söylenmekte, Müslümanların
da Allah’ın

yardımıyla sevinecekleri belirtilmekteydi. Hakikaten görüldüğü üzere

imparatorluk Sâsânîler karşısında zafer kazanmış ve Müslümanlarda bu duruma çok
sevinmişlerdi.
Herakleios, 628-631 yılları arasında Kudüs’e giderek kutsal haçı eski yerine
yerleştirdi. Kudüs’ü ziyaret eden tek Bizans İmparatorunun Herakleios olduğu ifade
edilmekteydi. Kudüs’te olduğu sırada peygamberimizden İslama davet mektubu alan
imparator Müslümanlarla mücadelesini istediği gibi devam ettiremediğini düşündü ve kısa
süre sonra bölgeden ayrılarak İstanbul’a döndü.

12.3. İmparator Herakleios ve Müslüman Araplar
İmparatorluğun Müslüman Araplarla ilk ilişkisi ismi İslam kaynaklarında “Hiraki”
şeklinde geçen ve diğer Bizans imparatorları gibi “kayser”, kayserü’r-Rûm”, “azimü’rRûm”, “melikü’r-Rûm” unvanlarıyla anılan Herakleios döneminde başladı. Hazreti
Muhammed, pek çok devlet liderine İslama davet mektupları gönderdiği gibi İmparator
Herakleios’a da davet mektubu yolladı. Hudeybiye antlaşmasından sonra 628 yılında
gönderilen bu mektubu imparatora Suriye bölgesini iyi bilen Dihye b. Halife el-Kelbî getirdi.
Bu sırada Herakleios, İran’a karşı Ninova’da kazandığı başarıdan sonra İranlılardan geri
aldığı kutsal haçı dikmek için Kudüs’e gelmişti. İmparator Busra valisi aracılığıyla Dihye’yi
kabul etti ve onu iyi karşıladı.
Herakleios mektubu kabul etmiş hatta Suriye’ye ticaret için gitmiş Ebu Sufyan ve
arkadaşları ile de görüşerek Hz. Muhammed hakkında bilgi almıştı. Ayrıca Rûmiye’deki
yakın arkadaşı Patrik Dagatır’a da mektup yollayarak geniş malûmata sahip olmak istedi.
Dâgatır verdiği cevapta kendisinin İslamiyeti kabul ettiğini ve Hz. Muhammed’in beklenen
peygamber olduğunu belirtti. Ancak kısa süre sonra Müslümanlığı kabul ettiği için kendi
insanları tarafından öldürüldü.
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Peygamberimiz İmparator Herakleios’a ““Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın kulu ve
elçisi Muhammed’den Roma İmparatoru Herakleios’a,
Hidayete uyanlara selam olsun. Seni İslam’a davet ediyorum. İslâm’ı kabul et ki,
kurtuluşa eresin ve Allah da ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen sorumluluğun altındaki
insanların günahını sen çekersin. “ Ey Ehl-i kitap! Sizin ve bizim aramızda müşterek olan
söze gelin: Sadece Allah’a kulluk edelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı
bırakıp da birimiz diğerini rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahid olun biz müslümanız
deyiniz”ifadelerini içeren bu mektubu yolladı. Ancak imparator İslamiyeti kabul etmedi.
Üstelik 630 yılındaki Tebük Seferi sırasında yeniden gönderilen İslama davet mektubuna da
olumlu yanıt vermedi. Hatta Müslümanlarla savaşmayı tercih etti. Nitekim Müslümanlarla
Bizans orduları ilk kez 629 yılında Mute’de karşı karşıya geldi. Savaşın sebebi Hz.
Muhammed’in Busra valisini İslam’a davet etmek üzere görevlendirdiği elçisi Hâris b. Umeyr
el-Ezdi’nin Hristiyan Gassânî emiri Şurahbil b. Amr’ın topraklarından geçerken emir
tarafından öldürülmesiydi. Hz. Muhammed elçisinin dokunulmazlığının hiçe sayılması
üzerine 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak Zeyd b. Harise komutasında Bizans’a gönderdi.
Müslümanların savaş hazırlıkları hakkında bilgi edinen kumandan Theodoros, Şurahbil b.
Amr’ın kumandasında bölgedeki hristiyan Arap kabilelerinin de katıldığı 100.000 veya
200.000 kişiden oluştuğu rivayet edilen Bizans ordusu ile birlikte İslam ordusunun karşısına
çıktı. Aralarında Zeyd b. Harise’nin de olduğu 3 kumandanını kaybeden İslam ordusu Halid b.
Velid’in taktikleri ile geri çekildi.
630 yılında ise Herakleios’un hazırladığı büyük bir orduya karşılık Hz. Peygamber
kuraklık ve kıtlığın hüküm sürmesine rağmen 30.000 kişilik bir ordu ile yola çıktı ve hedefin
Bizans olduğunu açıkladı. Hz. Peygamber’in bizzat kumanda ettiği İslam ordusu Medine’nin
700 km. kuzeyinde Suriye yolu üzerinde bulunan Tebük’te konakladı. 15-20 gün burada
kaldıktan sonra Bizans ordusuna rastlanmadığı için geri dönüldü. Bu arada çevredeki
kabileleri İslam’a davet etmek için birlikler gönderildiği gibi belirtildiği üzere imparatora da
davet mektubu yollandı.
Müslüman Arapların Herakleios ile ilişkileri Hz. Ebubekir zamanında da devam etti.
Hz. Ebubekir İslama davet için aralarında Ubâde b. Sâmit, Hişâm b. As, Nuaym b. Abdullah
veya Adî b. Kâ’b ile Amr b. As’tan oluşan bir heyeti Herakleios’a göndermiş, imparator da
Müslümanların inanç, ibadet ve adetleri hakkında elçilerden bilgi aldıktan sonra onları 3 gün
ağırlamış ardından hediyelerle yolcu etmişti.
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Ridde Savaşlarından sonra iç huzuru sağlayan halife bundan sonra Suriye, Filistin ve
Ürdün’e ordular göndererek Herakleios’a zor anlar yaşattı. Herakleios, İslam ordularının
Bizans topraklarına girmeye başlamasını ilk zamanlar, Araplar’ın yüzyıllardan beri Suriye
sınırlarına yaptıkları akınların bir devamı olarak düşünmüştü. Fakat bunun böyle olmadığını
anlaması uzun sürmedi. Nitekim Arapların Suriye’nin güneyine yaptığı hücumları engellemek
ve onları Bizans topraklarından çıkarmak için kardeşi Theodoros kumandasındaki bir orduyu
güneye gönderdi. İmparatorluk ordusu, Halid b. Velid kumandasındaki İslam orduları ile 30
Temmuz 634 tarihinde Ecnadeyn’de yaptığı savaşta ağır bir yenilgiye uğradı. Bu savaşla
Suriye ve Filistin kapıları Müslümanlara açıldı. Bu savaşı Hz. Ömer zamanında Ocak 635’de
Busra’nın elden çıkmasına neden olacak Fihl Savaşı takip etti. Ardından 25 Şubat 635’de
imparatorluk birlikleri Mercüssuffer’de yenildi ve 635 yılı Eylül ayında Dımaşk
Müslümanlara teslim oldu. Aynı yıl Bizans ordusu Mercürrum Savaşı’nda ağır kayıplar verdi
Ba’lebek, Humus ve Hama Müslümanların eline geçti.
İmparator Herakleios, ard arda gelen bu yenilgilere son vermek ve zafer kazanmak
için Suriyeli Hristiyan Arapların katıldığı 50.000-100.000 kişilik bir orduyu Theodoros
kumandasında Müslümanlara karşı yolladı. Bundan haberdar olan Halid b. Velid, Humus ve
Dımaşk’taki kuvvetlerini geri çekerek 25.000 kişilik birliği ile Yermük Vadisi’ne geldi. 20
Ağustos 636 da meydana gelen savaşta imparatorluk ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.
Theodoros’un öldüğü bu savaşta Suriye Bizans’ın elinden çıkmış oldu. Bundan sonra
Antakya, Halep ve bölgenin diğer önemli şehirleri Müslümanların eline geçerken, Kudüs 638
yılı Şubat ayında Patrik Sophronios tarafından Halife Ömer’e bizzat teslim edildi. Bunu 640
yılında Kaysariye’nin 641 veya 642 yılında Mısır’ın fethi izledi.
Hz. Ömer döneminde iki taraf diplomatik görüşmelerde bulunmuş ve halifenin hanımı
Ümmü Külsüm ile Herakleios’un eşi Martina arasında karşılıklı hediye teatisi yaşanmıştı.
Belirtildiğine göre, Hz. Ömer’in hanımı Ümmü Külsüm koku ve bazı eşyaları Martina’ya
yollamış o da halifenin eşine kıymetli hediyeler ve gerdanlık göndermişti. Hz. Ömer bu
hediyelerin

beytülmala

verilmesi

gerektiğini

söylemiş

aynı

zamanda

hanımının

imparatoriçeye gönderdiği hediyelerin parasını ödemişti.
İran’a karşı başarı kazanan Herakleios’un Araplara yenilmesi moralini çok bozdu.
Suriye’den döndükten sonra uzun bir süre Anadolu yakasında Hieria Sarayı’nda kaldı. Daha
sonra boğazı geçerek İstanbul’a geldi. Bir süre sonra rahatsızlandı ve 11 Şubat 641’de vefat
etti.
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Herakleios dönemi Bizans devrinin başladığı dönem olarak kabul görmekte ve sadece
askeri değil, siyasi, dini ve kültürel bakımdan da imparatorluk için dönüm noktası kabul
edilmektedir. Herakleios’tan önce devletin resmi dili Latince iken onunla birlikte Grekçe
olmuş, unvanlar bile Latince yerine Grekçe olarak söylenmeye başlamıştı.
Herakleios zamanında başkent İstanbul doğal afetlerle karşılaştı. 618 yılı Nisan ayının
ilk günü yağdığı söylenen şiddetli yağmur yüzünden şehirde bulunan evler sular altında
kalırken, başkent gündüz vakti gece karanlığı veren bir havaya bürünmüştü. Yine bu dönemde
Mısır’ın Sâsânîler tarafından alınması bölgenin imparatorluk için tahıl ambarı olması
sebebiyle tam bir felaket oldu. Çünkü tahılın kesilmesi başkentin hem aç kalması hem de
ekonomik olarak zorlanması demekti. Ancak imparator 627 yılında İran’ı yenilgiye uğratarak
kaybettiği toprakları yeniden kazanabildi. Fakat kısa süre sonra bu toprakların Müslüman
Arapların eline geçmesi imparatorluk için çok ağır oldu. Devlet bundan sonra gıda ihtiyacını
imparatorluğun farklı bölgelerinden temin etmeye çalıştı ve zaman zaman da zorlandığı
görüldü.
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Uygulamalar
1.İmparator Herakleios’un oluşturduğu thema sisteminin devlete olan faydalarını
tartışınız.
2. İmparator Herakleios’un Müslüman Araplara bakışı hakkında bir çalışma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.
İmparator Herakleios döneminde Müslüman Araplarla yapılan savaşları
kronolojik olarak belirtiniz?
2.

Thema nedir, Herakleios zamanında oluşturulan themalar hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
610-641 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nu Herakleios idare etti. O yönetimi ele
aldığında devlet idari, iktisadi ve mali bakımdan çok zor günler geçirirken, doğuda Sâsânîler,
batıda Avar ve Slavlar ülkeyi tehdit etmekteydi. İran, Dımaşk’ı ardından 615’de Kudüs’ü ele
geçirdi. Büyük Konstantinos tarafından inşa ettirilmiş olan Kutsal Mezar Kilisesi yakılırken;
İsa’nın gerildiği haç Sâsânîler tarafından başkentleri Ktesiphon (Medayin)’a götürüldü. 615
yılında Anadolu’ya karşı yeniden saldırıya geçen Sâsânîler Boğaziçi’ne kadar ulaştı ve 619
yılı baharında Mısır’a girdi. Buranın kaybı imparatorluk için çok ağır oldu. Zira Mısır
imparatorluğun tahıl ambarı durumundaydı ve özellikle başkent İstanbul’un buğday ihtiyacı
buradan sağlanmaktaydı. Batıda da Avar ve Slavların imparatorluğu tedirgin eden hareketleri
sürmekteydi.
Herakleios böylesi ağır bir durumdan reform hareketiyle kurtulmaya çalıştı. İmparator
henüz işgale uğramamış Anadolu topraklarını thema adı verilen 4 askeri bölgeye ayırdı. Bu
themalar Armeniakon, Anatolikon, Opsikion ve Kibyraioton themalarıydı. Özellikle İran’a
karşı sefere çıkmadan önce bu themalarda askerlerine talim yaptıran imparator 622 yılı
itibariyle İran’a yönelik seferlerine başladı ve 627 Ninova Savaşı ile onlara ağır bir yenilgi
yaşattı. Bu sayede imparatorluğun kaybolan prestijini yeniden kazandırırken aynı zamanda
İran’a bırakmış olduğu topraklarını geri alabildi.
Sâsânîlere karşı başarılı olan imparator Müslüman Araplar karşısında aynı başarıyı
gösteremedi ve ard arda aldığı yenilgilerle Suriye ve Filistin bölgesini Müslümanlara
bırakmak

durumunda

kaldı.

Hz. Muhammed’in

İslama davet

mektubu

yolladığı

hükümdarlarından biri olan Herakleios bu mektubu kabul etmiş ancak Müslüman olmamıştı.
641 yılı Şubat ayında vefat eden Herakleios dönemi Bizans devrinin başladığı dönem
olarak kabul görmekte ve sadece askeri değil, siyasî, dini ve kültürel bakımdan da
imparatorluk için dönüm noktası kabul edilmektedir. Herakleios’tan önce devletin resmi dili
Lâtince iken onunla birlikte Grekçe olmuş, unvanlar bile Latince yerine Grekçe olarak
söylenmeye başlamıştı.
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Bölüm Soruları
1-İmparator Heraklaios yönetimin başına geçtiğinde imparatorluk için doğuda en
önemli sorun aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a-Araplar
b-Sâsânîler
c-Göktürkler
d-Hazarlar
e-Slavlar
2-Heraklaios imparator olduğu zamanlarda başkent olarak aşağıdaki hangi şehri
düşünmüştür?
a-Dımaşk
b-Ktesiphon
c-Mısır
d-Kartaca
e-Sirmium
3-Aşağıdakilerden hangisi İmparator Herakleios’un kurduğu themalardan biri
değildir?
a-Trakya
b-Anatolikon
c-Armeniakon
d-Opsikion
e-Kibyraioton
4-İmparator Herakleios, Sâsânîleri aşağıdaki hangi savaşla yenilgiye uğratmıştır?
a-Edirne
b-Ninova
c-Kadisiye
d-Üsküdar
e-Yermük
253

5-İmparator Herakleios dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Avar hakanı ile 619 yılında bir anlaşma yaparak imparatorluğun batı tarafını
güvence altına alması
b-Sâsânîlerin Avarlarla birlikte başkent İstanbul’u kuşatması
c-Exarkhlıklar oluşturması
d-Müslüman Araplarla mücadele etmesi
e-Themaların bu dönemde kurulması
6-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mektubunu İmparator
Herakleios’a götüren elçidir?
a-Dâgâtır
b-Ubâde b. Sâmit
c-Nuaym b. Abdullah
d-Adî b. Kâ’b
e-Dihye b. Halife
7-Aşağıdakilerden hangisi İmparator Herakleios döneminde Müslüman Araplarla
yapılan savaşlardan biri değildir?
a-Üsküdar
b-Mercüssuffer
c-Ecnadeyn
d-Fihl
e-Mercürrum
8-İmparatorluğun Müslüman Araplarla yaptığı Yermük Savaşı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a-Müslümanların kazandığı bir savaş olması
b-Suriye bölgesinin Müslümanlara geçmesi
c- 636 yılında olması
d-İmparatorluğun çok kalabalık bir orduyla savaşa katılması
e-Savaşın 634 yılında olması ve imparatorluğun başarısı ile sonuçlanması
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9-Hz. Ömer’e Patrik Sophronios tarafından bizzat teslim edilen imparatorluk şehri
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Dımaşk
b-Kudüs
c-Busra
d-Kaysariye
e-Hama
10-Herakleios dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-İmparatorluğun bu dönemde çok fazla sorununun olmaması
b-İmparatorluğun dilinin Latince olarak devam etmesi
c-Hz. Muhammed’in imparatora İslama davet mektubu göndermesi
b-Herakleios döneminde Balkanlarda themaların kurulması
e-Müslümanlarla yapılan savaşta hayatını kaybetmesi

CEVAPLAR
1-B, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C, 6-E, 7-A, 8-E, 9-B, 10-C
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13.İMPARATOR HERAKLEIOS’UN HALEFLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.İmparator Konstans Dönemi (641-668)
13.2. İmparator IV. Konstantinos Dönemi (668-685)
13.3.İmparator II. Iustinianos Dönemi (685-695; 705-711)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İmparator Konstans’ın Syrakuza’yı başkent yapmayı istemesinin nedenleri nelerdir?
2-Müslüman Arapların VII. Yüzyılda yaptıkları İstanbul seferleri nasıl olmuştur?
3-IV. Kontantinos’un yönetimi üzerine bir değerlendirme yapınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İmparator Konstans Dönemi İmparator
Konstans
(641-668)
zamanında yaşanan dini
sorunlar,
kardeşi
ile
anlaşmazlığı,
Syrakuza’yı
başkent yapma düşüncesi ve
Müslüman
Araplarla
mücadelesi anlatılmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme

İmparator IV. Konstantinos İmparator IV. Konstantinos
Dönemi (668-685)
döneminde ağırlıklı olarak
Müslüman
Arapların
İstanbul
kuşatmaları
hakkında bilgi verilmektedir.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme

İmparator II. Iustinianos İmparator II. Iustinianos’un
Dönemi (685-695; 705-711) iki dönem hükümdarlığı ve
bu
süreçte
yaşananlar
işlenmektedir.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar
•
Zât-üs-Savârî Savaşı (Direkler Harbi): 655 yılında Müslüman Araplarla
Bizans İmparatoru Konstans arasında yapılan ve imparatorluğun ağır yenilgisiyle sona eren
savaştır.
•
Grek ateşi:Kallikinos isminde bir mühendis tarafından icat edilmiş olup,
imparatorluğun en önemli silahlarından biri olarak kabul edilmektedir.
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Giriş
İmparator Konstans döneminde Müslüman Araplarla yapılan mücadele ve
imparatorluğun dahilde yaşadığı sorunlar anlatılırken; IV. Konstantinos zamanında Müslüman
Arapların İstanbul seferleri üzerinde durulmaktadır. İki dönem devleti idare eden II.
Iustinianos döneminde ise imparatorun tehcir ve iskân politikası, Müslüman Araplarla
mücadelesi ve devlet yönetimi hakkında bilgi verilmektedir.
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13.1. İmparator Konstans Dönemi (641-668)
Herakleios’un 641 yılında ölümü aile için de sorunları beraberinde getirdi. İlk eşinden
dünyaya gelen oğlu III. Konstantinos’un imparator olmasını isteyen ancak ikinci eşi
Martina’dan dünyaya gelen oğlu Heraklonas’ı da müşterek imparator yapan Herakleios aynı
zamanda eşi Martina’nın da devlet yönetiminde nüfuz sağlamasının önünü açmıştı. Ancak
Martina’nın yönetimde olması istenmediğinden III. Konstantinos taraftarları ile Martina ve
oğlunu destekleyenler arasında gruplaşmalar görüldü. Hatta Bulgar Hanı Kubrat’ın da
Martina’nın yanında olduğu ifade edilmekteydi. Olaylar bu şekilde devam ederken III.
Konstantinos’un babasından hemen sonra hayatını kaybetmesi şüpheli bir ölüm olarak kabul
edildi ve sorumlusu Martina gösterildi. İmparatorluk idaresini eline alan Martina’ya karşı bir
muhalefet oluştu ve kısa sürede Martina ile oğlu idareden uzaklaştırılarak yönetimin III.
Konstantinos’un oğlu ve Herakleios’un torunu Konstans’a geçmesi sağlandı. Bu esnada
senato kararı gereğince Martina ve Heraklenos azledildi. Henüz 11 yaşında bir çocuk olan
Konstans devleti yönetebilecek yaşa gelene kadar senato desteği aldı. Bu dönem yine
Müslümanlarla mücadelenin çok yoğun olarak yaşandığı bir süreç olarak kayıtlara geçti.
Müslümanlar Hz. Ömer zamanında, Amr b.el As kumandasında Nisan 641’de Babilon’u,
Eylül 642’de İskenderiye’yi ardından 643’de Trablus’u ele geçirdi. Hz. Osman zamanında
Mısır’a vali tayin edilen Abdullah b. Sa’d b. Ebu Serh ile 647 yılında Ifrıkiyye’nin (Tunus ve
civarı) fethine çıkıldı. Trablusgarb’tan Ifrıkiyye’ye kadar ilerleyen Abdullah, Sübeytıla’da
yapılan savaşta imparatorluğa isyan etmiş olan Kartaca ekzarkhı Gregorius’u yenilgiye
uğratarak büyük bir başarı kazandı. Suriye Valisi Muaviye’nin liderliğinde aynı dönemde
Armenia bölgesine akında bulunulurken, 647 yılında Muaviye bizzat Anadolu’ya girdi ve
Kayseri’yi işgal etti. Yine Muaviye’nin tavsiyesi ile oluşturulan donanma ile ilk deniz seferi
Kıbrıs üzerine gerçekleştirildi. 1700 gemiyle Akka’dan yola çıkarak Kıbrıs’a gelen
Müslümanlar adanın merkezi Konstantia’yı ele geçirdi. Bu sefere ashabtan pek çok gönüllü
ile Ubâde b. Sâmit ve hanımı Ümmü Harâm’da katılmıştı ve Ümmü Haram gemiden indikten
sonra bindiği katırdan düşerek hayatını kaybetmişti. Günümüzde Hala Sultan diye anılan ve
Larnaka’da türbesi bulunan Ümmü Haram Peygamberimizin yakınıydı. Bundan sonra
Muaviye 654 yılında Rodos adasını tahrip ederken Kos adasını da zabt etti. Aynı yıl Kıbrıs’a
ikinci kez sefer yapan Müslümanlar fethedilen adaya 12.000 Müslüman yerleştirdi. Müslüman
Araplarla imparatorluğun ilk deniz savaşı da bu dönemde yapıldı. 655 yılında Finike
civarında yapılan ve Zât-üs-Savârî Savaşı (Direkler Harbi) olarak kayıtlara geçen savaş
esnasında Müslümanlar büyük başarı kazanmış, İmparator Konstans bile güçlükle ve kılık
değiştirerek kaçabilmişti. Rivayete göre Müslümanlar imparatorluk gemileriyle kendi
gemilerini birbirine bağlayarak hücuma geçmiş ve böylece alışkın olmadıkları deniz savaşını
adeta kara savaşına dönüştürerek büyük bir zafer kazanmışlardı. Müslümanların bu başarısı
ile Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz hâkimiyeti sona erdi.
Konstans uzun süredir imparatorluk halkından farklı bir kilise siyaseti üzerinde
durmakta ve bu yüzden halkın tepkisini çekmekteydi. Bu siyaset, İsa’da bir tek tabiatın
olduğunu ileri süren Monotheletismus denilen görüştü ve Mısır ile Suriye monofizitlerinin
Ortodoks inançla uzlaşmasını sağlamak için ortaya atılmıştı. İmparator Herakleios’tan beri de
sürdüğü bilinmekteydi. Bu yüzden Roma ile Kuzey Afrika’daki kiliselerde dini kavgalar
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yaşandı. İmparator yaşananlar üzerine dini bütünleşmeyi sağlayacak adımlar atmayı düşündü
ve “typos” adını verdiği bir görüş ortaya koydu. Fakat typosu ne Ortodokslar ne de
Monotheletismus görüşünü savunanlar kabul etti. Hatta Papa Martinus’ta buna karşı çıktı.
Papanın bu hareketine kızan imparator onun yakalanarak İstanbul’a getirilmesini istedi ve 653
yılı Aralık ayında senato önüne çıkarılmasını sağladı. Papa önce ölüme mahkûm edildi ancak
daha sonra hasta olduğu için halkın önünde dövüldükten ve yarı çıplak vaziyette zincire
vurulup sokaklarda dolaştırıldıktan sonra Kırım’a sürüldü. 655 veya 656 yılında çok güç
şartlarda burada hayatını kaybetti. İmparator dini tutumuna itiraz eden Ortodoks din bilgini
Maximos Konfessor’a da benzer muamelede bulundu. İstanbul’a getirilen Maximos’un dili ve
sağ kolu kesildikten sonra sürgüne gönderildi. Bu yaşananlar halk ve kilise nezdinde
Konstans’ın durumunu sarstı. Ayrıca imparatorun kardeşine yönelik davranışları durumu daha
da ağırlaştırdı. Zira Konstans’ın müşterek imparator olmak isteyen kardeşi Theodosios’u
öldürtmesi tepkilere yol açtı. Çünkü Theodosios halkın da çok sevdiği bir isimdi. İmparatorun
kardeşi ile arasındaki bu anlaşmazlık ve ona reva gördüğü muamele ordu ve halk nezdinde
büyük tepki uyandırdı. Halk büyük bir kinle imparatordan nefret etmeye ve hatta kardeşine
yaptıklarından dolayı ona “Kâbil” demeye başladı. Bu yaşadığı olaylar yüzünden Konstans
İstanbul’u terk ederek 663 yılında Sicilya Syrakuza’ya gitti ve başkenti buraya nakletmeyi
düşündü. Çünkü burasını hem çok sevmiş hem de buradan Lombardlara ve Araplara karşı
daha etkili mücadele edebileceğini düşünmüştü. İmparator karısını ve çocuklarını da buraya
getirmek isteyerek ne kadar kararlı olduğunu ispatlamaya çalıştı. Ancak İstanbul halkı
imparatorun başkent İstanbul’u bırakacağı düşüncesine sert tepki göstererek buna asla
müsaade etmeyeceklerini belirtti. Konstans oldukça uzun süre batıda Syrakuza’da ikamet etti
ve onun olmadığı bu süreç içinde başkent, müşterek imparator olan oğlu Konstantinos
tarafından idare edildi. İmparatorun başkentten uzak kalması devletin geleceği için aslında bir
sorun teşkil etmekte, hem içteki hem de dıştaki düşmanlarına fırsat vermekteydi. Nitekim
668 yılında Armeniakon theması strategosu Saborios’un imparatorluğa karşı isyanı
imparatorun başkentte olmadığı bu zamana denk geldi ve böylesi zor bir mesele ile oğlu
Konstantinos ilgilenmek durumunda kaldı. Bu esnada Saborios’un Emevi Halifesi
Muaviye’den yardım talebinde bulunduğu, Muaviye’nin onun yanında yer alarak Fedâle b.
Ubeyd komutasında 668 yılında bir ordu gönderdiği görüldü. Bilindiği üzere Muaviye b. Ebu
Sufyan ile birlikte 661 yılında Dımaşk merkez olmak üzere Emevi hanedanlığı başlamış ve iki
taraf arasında yoğun bir mücadele dönemi yaşanmıştı. Muaviye’nin gönderdiği bu ordu
Saborios’un ölüm haberi üzerine geri dönmeyerek İstanbul’a yöneldi ve Kadıköy’e geldi. Bu
esnada muhtemelen Konstans Syrakuza’da suikast sonucu hayatını kaybetmiş ve yerine
müşterek imparator olan oğlu IV. Konstantinos geçmişti. Müslüman Arapların 668-669
İstanbul kuşatması imparatorlukta böylesi siyasi bir kaos ortamında cereyan etti. Fedâle b.
Ubeyd kuşatma esnasında Muaviye’den yardım istemiş ve kendisine önce Süfyan b. Avf
ardından oğlu Yezid komutasında bir ordu ile Yezid b. Şecere komutasında bir donanma
gönderilmişti. Muaviyenin oğlu Yezid komutasındaki orduda Abdullah b. Ömer, Abdullah b.
Abbas, Abdullah b. Zübeyr ve Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabelerde bulunmaktaydı. Ancak
kuşatma erzakın tükenmesi, açlığın baş göstermesi ve salgın hastalıklar yüzünden başarılı
olamadı ve 669 yaz aylarında kaldırıldı. Müslümanlar bu kuşatma da aralarında Ebu Eyyub
el-Ensari’nin olduğu pek çok kayıp verdi. Söylendiğine göre Ebu Eyyub hastalanarak vefat
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etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmişti. Rivayete göre IV. Konstantinos,
kuşatma kaldırıldıktan sonra Ebu Eyyub’u mezardan çıkaracağını ifade etmiş ancak
Müslüman komutanın bunun yapılması halinde İslam dünyasında yaşayan Hristiyanlara ve
kiliselerine zarar verileceği bildirilince IV. Konstantinos böyle bir davranışta
bulunmayacağına dair söz vermek durumunda kalmıştı. İmparatorluk halkının kıtlık
dönemlerinde Ebu Eyyub’un mezarı başına gelerek dua ettikleri ve kabrin bir bina içine
alınarak korunduğu kaydedilmekteydi.

13.2.İmparator IV. Konstantinos Dönemi (668-685)
IV. Konstantinos dönemi Bizans-Arap mücadelesinin en yoğun olarak yaşandığı yıllardı. Bu
dönemde Müslümanlar Bizans’a karşı mücadeleyi sürdürmeye devam etti ve 670 yılında
Kapıdağ Yarımadası’nı (Kyzikos) ele geçirerek İstanbul’a karşı yapacakları sefer için önemli
bir üs elde etti. Müslümanlar 674 yılında Bizans başkentine karşı ciddi sayılabilecek harekâta
başladı ve muazzam bir donanma ile İstanbul surları önüne gelerek şehri kuşattı. 678 yılına
kadar süren bu kuşatma başarılı olamadı ve Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak
donanma geri dönerken Pamphlia’da (Antalya) fırtınaya tutularak büyük kayıplar verdi. Sefer
sonunda İslam dünyasında ortaya çıkan karışıklıklar yüzünden Muaviye barış istedi. Sonuçta
30 yıl geçerli bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Muaviye imparatora yıllık 3000 dinar, 50
savaş esiri ve 50 Arap atı vermeyi kabul etti. Bu başarısızlığın altında Bizans’ın sahip olduğu
Grek ateşi etkili olmuştu. Bilindiği üzere Grek ateşi Kallikinos isminde bir mühendis
tarafından icat edilmiş ve imparatorluğun en önemli silahlarından biri olarak kayıtlara
geçmişti.
IV. Konstantinos da babası gibi ailesi ile sorunlar yaşadı. Zira daha babası Konstans
zamanında 659 yılında müşterek imparator olarak taçlandırılmış olan kardeşlerinin
imparatorluk haklarını ellerinden almak ve onları tahttan uzaklaştırmak kararını verdi.
İmparatorun bu kararına ordu ve senato itiraz etse de sonuç değişmedi. Halk, kardeşlerine
gösterdiği bu davranışın babasının kardeşi Theodosios’a yapılan davranıştan bir farkı
olmadığını düşünmekteydi. Fakat imparator kardeşlerine yönelik düşüncesinden vazgeçmedi.
Kuşatmadan dört yıl önce yaşanan ve kardeşlerine yaptıklarından dolayı halkın sevgisini
kaybeden imparator, aynı şekilde babası zamanından beri devam eden dini düşünce sebebiyle
de halkını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü bu görüş yani Monotheletismus gerek
imparatorlukta gerekse Batı dünyasında karışıkların yaşanmasına sebep olmuş ve imparator
bu kilise siyasetine devam etmesi yüzünden halkın sert tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu inanç
meselesi ancak kuşatmanın bitiminden sonra çözüme kavuştu ve imparatorun desteği ile 7
Kasım 680-16 Eylül 681 tarihleri arasında İstanbul’da VI. ekümenik konsil toplandı. Bu
konsilde Monotheletismus mahkûm edilerek Kadıköy Konsili kararlarına dönüldü. Bu görüşü
savunan eski papa ve patrikler de aforoz edildi.
IV. Konstantinos zamanında Balkanlarda Tuna Bulgar Devleti kuruldu ve
imparatorluk bu devleti tanımak durumunda kaldı. Üstelik Bulgarlara karşı daha iyi mücadele
edebilmek için Trakya themasını oluşturdu.
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13.3. İmparator II. Iustinianos Dönemi (685-695; 705-711)
IV. Konstantinos’un ölümü üzerine yerine oğlu II. Iustinianos tahta çıktı. İki dönem
imparatorluk yapan Iustinianos zamanında Bulgar ve Slavlarla mücadele edildiği gibi
imparatorun İslam dünyasındaki karışıklıklardan istifade ederek Suriye’ye bir ordu yolladığı
görüldü. Antakya’nın işgal edildiği bu süreçte Müslümanlar elçi göndererek anlaşma
talebinde bulundu. Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan (685-705) zamanında yapılan
anlaşma Müslümanların imparatorluğa ödedikleri parayı devam ettirmelerini, Armenia,
Gürcistan ve Kıbrıs’ın gelirlerinin iki taraf arasında pay edilmesini içermekteydi. Yine
Müslümanların Kuzey Afrika’da elde ettikleri başarılar üzerine imparator bölgede duruma
tekrar hâkim olabilmek için 695 yılında İstanbul’dan bir donanma yolladı. Aynı zamanda
Sicilya’da bulunan donanmaya da buna katılmasını emretti. Bu sayede Kartaca’ya asker
çıkaran imparatorluk Müslümanlarla yaptığı savaşı kazandı. Müslümanların bu yenilgisi
bölgede bulunan Berberilere isyan etme fırsatı verdi. İmparator bu anlaşmayı yaptıktan sonra
Balkan topraklarına yönelebildi.
Tehcir ve iskân politikası sürdüren imparator Balkanlarda mücadele ettiği Slavların bir
kısmını Opsikion themasına yerleştirirken; Toros ve Amanos bölgesinde yaşayan Mardaitleri
de Pamphylia bölgesine yerleştirdi. Ayrıca Kıbrıs halkının bir kısmının da Kyzikos (Kapıdağ)
bölgesinde oturmasını sağladı. Bu duruma Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan itiraz edince
imparator kendisine ödenen Kıbrıs haracının üzerlerinde haç yerine Kuran ayetleri bulunan
yeni darb edilmiş Arap sikkeleri ile ödenmesini kabul etmediğini belirtti. Bu yüzden iki taraf
arasında 692-693 yılında Sivas civarında yapılan savaşı imparatorluk kaybetti. İmparatorun
inat ve ısrarla sürdürdüğü tehcir politikası tüm hızıyla devam etti. Bu sayede imparatorun
askeri birliklerini güçlendirdiği ve sayı olarak artırdığı, ekonomik açıdan devleti iyi konuma
getirdiği ve köylü sınıfının desteklendiği bildirildi. Ancak bu politika asalet ve aristokrat
sınıfını rahatsız ettiğinden başka bahanelerde bulunularak 695 yılında imparatora isyan
girişimi oldu. Hellas theması Strategos’u Leontios (695-698) imparatorluk tahtına
çıkarılırken; II. Iustinianos’un burnu kesilerek Kırım’a sürgüne gönderildi.
II. Iustinianos’un sürgüne gönderilmesinden sonra imparatorluk bir kargaşa dönemine
girdi. 697 yılında Araplar imparatorluğa ait olan Kartaca’yı zapt ederken imparatorun
Araplara karşı gönderdiği filo isyan ederek Kibyration deniz themasının komutanı olan
Apsimar’ı II. Tiberios (698-705) unvanıyla imparatorluğa yükseltti. Tiberios, Arapların
Afrika’daki ilerlemeleri karşısında aciz kaldı.
Kırım’a sürgüne giden II. Iustinianos buradan Hazar Hakanı’nın yanına sığındı. Ancak
başkentin Hakan üzerindeki baskıları sonucu Hazar ülkesinden ayrılarak Kırım üzerinden
Karadeniz’in batı taraflarına gelmeyi başarabildi. Fakat gelişi fırtına yüzünden çok zahmetli
oldu. Hatta adamlarından birisi “efendim hepimiz ölüyoruz lütfen Tanrı’ya bizi kurtarması için
dua edin ve imparator olduğunuz takdirde düşmanlarınızdan intikam almayacağınıza dair
yemin edin” dediğinde II. Iustinianos sert ve kızgın bir tavırla “imparator olduğumda eğer
onlardan birini ayırırsam Tanrı beni burada kahretsin” ifadesini kullanmıştı. Buradan Bulgar
Hanı Asparuh’un 702’de ölümü üzerine yerine geçen oğlu Tervel ile temasa geçen
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Iustinianos, tekrar Bizans tahtına çıkabilmek için ondan yardım istedi ve bu sayede yeniden
tahtını elde etti. Aslında imparator burnu kesik olduğu için yöneticilik yapamazdı. Zaten
imparatorlukta aralarında dil ve burnun olduğu organların kesilmesi bu amaçla yapılmaktaydı.
II. Iustinianos’un kesik burnu ile yeniden imparator olması imparatorluk tarihinde bilindiği
kadarıyla ilk ve son kez görüldü. İmparatorun bu kesik burnunu kapatabilmek için altından bir
burun yaptırdığı söylenmekteydi. II. Iustinianos Hazar Hakanının kızı olan eşi Theodora ve bu
evlilikten doğan oğlu Tiberios’un Hazar ülkesinden İstanbul’a gelmesiyle birlikte oğlunu
hemen müşterek imparatoru olarak ilan etti.
II. Iustinianos’un bu ikinci dönemi tamamıyla intikam ve tedhiş dönemi olarak
kayıtlara geçti. Kendisinin sürgünü sırasında imparator olan II. Tiberios ve Leontios’u zincire
vurarak şehirde dolaştırdıktan sonra hipodroma getirip halka teşhir etti ve ardından da idam
edilmelerini emretti. Kendisine isyan etmiş ordu komutanları, askerler, Mavilere mensup
kişiler cezalandırıldı. Leontios’a taç giydiren İstanbul Patriği Kallinikos’un gözleri oyuldu.
Bu intikam gösterisinde suçsuz olanlar bile cezalandırıldı. Hatta imparator ilk döneminde
kendisine karşı itirazda bulunan Ravenna halkını bile unutmadı ve 709 yılında İtalya’ya askeri
birlikler yollayarak şehrin yağmalanmasını istedi. Halkın önde gelenlerinin zincire vurularak
başkent İstanbul’a getirilmesini emrederek onları burada idam ettirdi. Bu önde gelenlerle
birlikte olan din adamlarının gözlerini oydurdu. 710 yılında Kırım’da çıkan isyana da aynı
şekilde muamele edebilmek ve isyanı bastırabilmek için donanma yolladı. İsyan bastırıldığı
gibi bu olaya sebebiyet verenler çok ağır şekilde ceza gördü. Donanma geri dönerken fırtınaya
yakalandı ve birçoğu parçalanarak battı. İmparator donanmanın batmasına çok üzülürken
buna sebep olan bu şehri cezalandırmak için bizzat yola çıkmak istedi. Çünkü kendisine
yapılan isyan hareketini bir türlü unutamamıştı. Ancak o esnada ikinci bir isyan hareketi
Vardan isminde birisinin öncülüğünde burada yeniden başladı. Bu şahıs Philippikos Bardanes
adıyla imparator ilan edildi. II. Iustinianos bu duruma çok sinirlendi ve Kırım’a
komutanlarından birini göndermeyi uygun bularak ona şehri yok etmesini, tek bir canlı bile
bırakmamasını emretti. Ancak isyan bastırılamadığı gibi komutanda Bardanes’in saflarına
geçti. Hep birlikte başkent İstanbul’a gelen asiler II. Iustinianos’u tahtan indirerek öldürdü ve
başını teşhir etmek üzere Roma ve Ravenna’ya gönderdi. İmparatorun Hazar prensesi ile
yaptığı evlilikten doğan oğlu Tiberios’ta öldürüldü. Böylece Herakleios hanedanı sona erdi.
II. Iustinianos’un ölümünden sonra Bulgar Hanı Tervel onun intikamcısı olarak ortaya çıkmış
ve İstanbul surları önünde görünmüştü.
II. Iustinianos zamanında Büyük Saray’a içlerinde yemek salonunun da olduğu yeni
ilaveler yapılırken, kiliselerin yıkılıp yerlerine yenilerinin inşa ettirildiği söylenmekteydi.
İmparator bu imar işleri için parayı vergi koyarak karşıladığından halk nezdinde imparatora
karşı düşmanlık görüldü. Bununla birlikte aristokrat kesiminde bundan fazlasıyla etkilendiği
belirtildi. Zaten imparatora yönelik isyan girişimlerinde aristokratların da bu yüzden etkisinin
olduğu bilinmekteydi.
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Uygulamalar
1.
2.
yapınız.

Müslüman Arapların imparatorluk ile siyasi ve diplomatik ilişkisini tartışınız.
İmparator II. Iustinianos’un Hazar ülkesinde yaşadıkları ile ilgili bir araştırma

3.
Müslüman
değerlendirme yapınız.

Arapların

İstanbul

kuşatmalarının

sonuçları

üzerine

bir
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Uygulama Soruları
1- İmparatorluğun bu süreçte Müslüman Araplara bakışını anlatınız?
2- II. Iustinianos’un Kırım’a nasıl gittiği ve nasıl karşılandığı hususunda araştırma
yapınız?
3- Müslüman Arapların İstanbul kuşatmalarındaki siyasetlerini anlatınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Herakleios’un 641 yılında ölümü üzerine yerine torunu Konstans geçti. (641-668). Bu
dönemde Müslümanlar Amr b.el As kumandasında Nisan 641’de Babilon’u, Eylül 642’de
İskenderiye’yi ardından 643’de Trablus’u ele geçirmiş, 647 yılında Ifrıkiyye’nin (Tunus ve
civarı) fethine başlanmıştı. Müslüman Araplarla imparatorluğun ilk deniz savaşı da bu
dönemde yapıldı. 655 yılında Finike civarında yapılan ve Zât-üs-Savârî Savaşı (Direkler
Harbi) olarak kayıtlara geçen savaş esnasında Müslümanlar büyük başarı kazanmış,
İmparator Konstans bile güçlükle ve kılık değiştirerek kaçabilmişti. Rivayete göre
Müslümanlar imparatorluk gemileriyle kendi gemilerini birbirine bağlayarak hücuma geçmiş
ve böylece alışkın olmadıkları deniz savaşını adeta kara savaşına dönüştürerek büyük bir zafer
kazanmışlardı. Müslümanların bu başarısı ile Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz
hâkimiyeti sona erdi. Konstans izlediği kilise siyaseti ve kardeşini öldürtmesi yüzünden kilise
ve halk nezdinde tepkiyle karşılandı. Bu yüzden başkent İstanbul’da kalmayarak batıya
Syrakuza’ya gitti ve burada uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Konstans’ın oğlu olan IV. Konstantinos (668-685) zamanında Müslüman Arapların
668-669 ve 674-678 yıllarında yaptıkları iki İstanbul kuşatması oldu. Açlık, salgın hastalık ve
Grek ateşinin kullanılması gibi nedenler yüzünden bu kuşatmalar başarılı olamadı. Bu
dönemde imparatorluğun Balkan topraklarında Bulgarların Asparuh liderliğinde Tuna Bulgar
Devleti’ni kurdukları görüldü.
IV. Konstantinos’un 685 yılında ölümü üzerine yerine oğlu II. Iustinianos geçti (685695;705-711). İki dönem imparatorluk yapan Iustinianos ilk yönetimi sırasında tahtan
indirilerek Kırım’a sürgün edildi ve buradan Hazar hakanının yanına sığınmayı başardı.
Bulgar Hanı Tervel’in yardımıyla ikinci kez imparatorluğun başına geçebildi.
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Bölüm Soruları
1-Bizans İmparatorluğu’nun Müslüman Araplarla ilk deniz savaşı aşağıdakilerden
hangi imparator döneminde gerçekleşmiştir?
a-Herakleios
b-Konstans
c-IV. Konstantinos
d-Phokas
e-Mavrikios
2-İmparator Konstans’ın başkent olarak Syrakuza’yı istemesinin sebepleri arasında
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a-Halkın başkent olarak burayı istemesi
b-İmparatorun izlediği dini politikanın etkisi
c-İmparatorun din adamlarına gösterdiği olumsuz tavır
d-Kardeşini öldürtmesi yüzünden kendisine bakışın değişmesi
e-İmparatorun düşmanlarına karşı daha iyi mücadele edeceğini düşünmesi
3-Müslüman Arapların 674-678 İkinci İstanbul kuşatması ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-İmparator IV. Konstantinos döneminde gerçekleşmesi
b-İmparatorluğun Grek ateşini kullanması
c-Müslüman Arapların çok önemsediği bir kuşatma olması
d-Müslüman Arapların Kapıdağ Yarımadası’nı (Kyzikos) üs olarak kullanmaları
e-Müslüman Arapların başarılı olduğu bir kuşatma olması
4-Tuna Bulgar Devleti aşağıdaki hangi imparator zamanında kurulmuştur?
a-Konstans
b-III. Konstantinos
c-IV. Konstantinos
d-Herakleios
e-I. Iustinianos
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5-İmparator II. Iustinianos dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-İki dönem imparatorluk yapması
b-Slav ve Bulgarlarla mücadele etmesi
c-Tehcir ve iskân politikası izlemesi
d-I. Iustinianos’un oğlu ve halefi olması
e-Kendisine yönelik isyan girişimi ile tahtan indirilmesi
6-Bulgar Hanı Tervel ile anlaşarak ondan yardım isteyen imparator aşağıdakilerden
hangisidir?
a-I. Iustinianos
b-IV. Konstantinos
c-II. Iustinianos
d-Philippikos
e-II. Anastasios
7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-II. Iustinianos’un başkenti Kartaca’ya taşımak istemesi
b-VI. ekümenik konsilin İmparator IV. Konstantinos zamanında İstanbul’da yapılması
c-Müslüman Arapların İstanbul kuşatmalarının İmparator Herakleios zamanında
gerçekleşmesi
d-İmparator Konstans’ın tahtan indirilerek Hazarlara sığınması
e-İmparator IV.Konstantinos’un halk ayaklanması sonucu öldürülmesi
8-İmparator Herakleios’un ölümü sonrası yaşananlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a-Ailesi arasında sorunlar yaşanması
b- III. Konstantinos’un Herakleios’tan sonra hayatını kaybetmesi
c-III. Konstantinos’un ölümünden üvey annesinin sorumlu tutulması
d-Herakleios’tan sonra oğlu Heraklonas’ın tahta çıkması
e-Herakleios’un eşi Martina ve oğlunun yönetimden uzaklaştırılması
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9-İmparator Konstans döneminde Müslüman Araplardan yardım isteyerek devlete
isyan eden aşağıdakilerden hangisidir?
a-Leontios
b-Magnentius
c-Tiberios
d-Gainas
e-Saborios
10-İmparator II. Iustinianos’un ölümünden sonra onun intikamını almak için başkent
İstanbul önlerine gelen Bulgar hanı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tervel
b-Asparuh
c-Bayan
d-Kubrat
e-Uldız

CEVAPLAR
1-B, 2-A, 3-E, 4-C, 5-D, 6-C, 7-B, 8-D, 9-E, 10-A
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14.İMPARATOR III. LEON VE HALEFLERİ DÖNEMİNDE
İMPARATORLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.İmparator III. Leon ve Dönemi (717-741)
14.2. İmparator V. Konstantinos Dönemi (741-775)
14.3.İmparator V. Konstantinos ve Halefleri
14.4.İmparator I.Nikephoras Dönemi (802-811)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Müslüman Arapların Üçüncü İstanbul seferi hakkında bilgi veriniz?
2-Tasvir Kırıcı hareketin ilk döneminin imparatorluktaki seyri üzerine bir
değerlendirme yapınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
İmparator

III.

Dönemi (717-741)

Leon

ve Tasvir Kırıcılık hareketinin
bu dönemde başlaması ve
imparatorun
Müslüman
Araplarla
mücadelesi
üzerinde durulmaktadır.

İmparator V. Konstantinos Tasvir Kırıcı hareketin en
Dönemi (741-775)
şiddetli
döneminin
bu
imparator
zamanında
görülmesi
ve
tasvirlere
bakışı anlatılmaktadır.
İmparator V. Konstantinos İmparator VI. Konstantinos
ve annesi arasındaki iktidar
ve Halefleri
çekişmesi anlatılmakta ve
Irene’nin devleti 5 yıl nasıl
idare ettiği hakkında bilgi
verilmektedir.
İmparator I. Nikephoras İmparator
Nikephoras’ın
Dönemi (802-811)
Müslüman
Araplarla
mücadelesi anlatılmakta ve
Bulgarlarla
yapılan
mücadele esnasında hayatını
kaybetmesi
üzerinde
durulmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar
•
Tasvir Kırıcılık (İkonoklazma):726-843 yılları arasında dini resimlerin
kutsallığına ve onlara ibadete karşı imparatorlukta çıkan bir harekettir. İmparator III. Leon
zamanında başlamış, siyasi, sosyal, dini ve sanat açısından imparatorluğu etkilemiştir.
•
ferman.

Ekloga: İmparator III. Leon tarafından 726 yılında yayınlanan tasvir kırıcı
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Giriş
Bu bölümde, III. Leon döneminde başlayan ve halefleri döneminde de devam eden
Tasvir Kırıcılık anlatılmakta ve bu hareketin imparatorlukta nasıl algılandığı açıklanmaya
çalışılmaktadır.
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14.1. İmparator III. Leon ve Dönemi (717-741)
717-741 yılları arasında imparatorluğu Isaurian hanedanlığının kurucusu III. Leon
idare etti. II. Iustinianos’un imparatorluğu esnasında ailesiyle birlikte Trakya’ya sürgüne
gönderilen Leon, imparatorun 705 yılında tahtı ele geçirebilmek için Tervel ile birlikte
İstanbul’a yürüdüğü zaman Trakya’dan geçerken çok sayıda hayvanı imparatora takdim
etmesi ve bu sayede imparatorun gözüne girerek hizmetine alınmasıyla dikkatleri çekmişti.
Hızla yükselen Leon en son Anatolikon theması strategosu iken isyan etmiş ve sonuçta da
imparator olmayı başarmıştı. Leon döneminde uzun süredir hazırlık içinde olan Müslüman
Arapların üçüncü İstanbul kuşatması gerçekleşti. Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik (705715) zamanında başlayan hazırlıklar onun ölümüyle halefi ve kardeşi Süleyman b.
Abdülmelik (715-717) tarafından devam ettirildi ve sonunda Mesleme b. Abdülmelik
komutasında 120.000 kişilik ordu ile Ömer b. Hubeyre komutasında 1000 gemiden meydana
gelen donanma 717 yılı yaz aylarında şehri kuşattı. İmparatorluk çok önceden Arapların
İstanbul’a yönelik sefer hazırlıklarından haberdar olmuş ve önlemler almaya başlamıştı.
Halktan üç yıl yetecek kadar yiyecek hazırlamalarını bunu yapamayanların şehri derhal terk
etmesi gerektiğini belirten devlet surların güçlendirilmesi, savaş gemilerinin inşası ve Grek
ateşi imalini de talep etmişti. İmparator III. Leon, Mesleme’ye barış teklifinde bulunduysa da
Mesleme tarafından bu teklif kabul edilmedi. Araplar bir yıl boyunca şehri kuşatma altında
tuttu. Ancak Müslüman gemilerinin Bizans askerleri tarafından Grek ateşi ile yakılması, kış
mevsiminin çok sert geçmesi, gemilerin tahrip edilmesi yüzünden kıtlık ve açlığın baş
göstermesi ve güçlü surların da etkisiyle sefer başarılı olamadı. Bu esnada halifenin ölümü
üzerine yerine geçen Ömer b. Abdülaziz’in (717-720) emriyle 718 yılında kuşatma kaldırıldı.
Böylece Arapların üçüncü İstanbul kuşatması da sonuçsuz kalmış oldu.
III. Leon’un bu kuşatma sonrası Müslüman Araplarla ilişkileri Emevi Halifesi Ömer b.
Abdülaziz ile dini konularda mektuplaşma yoluyla devam etti.
717-718’deki başarısız İstanbul seferi Arapların Anadolu içlerinde ilerlemesini
engellemedi. Halife Hişâm b. Abdülmelik (724-744) sınırlardaki garnizonları güçlendirerek
Anadolu’ya her yıl yaz aylarında sefer yapılmasını emretti. Bu dönemde Konya ve Kemah’ı
zapteden Araplar 726 yılından itibaren düzenli olarak her yıl Anadolu’ya akınlarda bulundu.
Aynı yıl Kayseri’ye kadar ulaşan Arapların bir yıl sonra İznik civarına kadar geldiği görüldü.
İmparator bu yaşananlar karşısında tedirgin olunca Hazarlarla anlaştı ve onlardan aldığı
yardımla 740 yılında Akroinon (Afyon) bölgesinde Müslümanlara ağır bir darbe indirdi. Bu
sayede Arapların Anadolu’dan geri çekilmesi sağlanmış oldu.
Leon zamanı imparatorluğu uzun süre meşgul edecek “tasvir kırıcılık (İkonoklazma)”
hareketinin başladığı bir süreç olarak kayıtlara geçti. İmparatorlukta 726-843 yılları arasında
görülen Tasvir Kırıcılık veya İkonoklazma (İkonaların Kırılması) hareketi, dini resimlerin
kutsallığına ve onlara ibadete karşı çıkan bir hareketti. Bu durum din, siyaset, sosyal hayat ve
sanat alanlarında kendini hissettirdi. İlk başlarda kutsal tasvirlere ibadeti hedef alan hareket,
daha sonra alanını genişleterek batıl inanç ve adet olarak gördüğü kandil yakma ve tütsüleme
gibi diğer uygulamalara da cephe aldı.726-843 yılları arasını kapsayan ve iki aşamalı olarak
görülen hareket 726 yılında III. Leon’un yayınladığı tasvir karşıtı bir fermanla başlamış, VI.
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Konstantinos adına ülkeyi yönetmekte olan annesi İmparatoriçe Irene’nin 787 yılında tasvir
kültünü yeniden canlandırmak için konsil toplaması ile sona ermişti. 813 yılında tahta çıkan
V. Leon’un tekrar tasvirlere cephe alması ile başlayan ikinci dönemi 843 yılında III. Mikhail
adına devleti yöneten İmparatoriçe Theodora zamanında tasvirlere ibadetin yeniden başlaması
ile nihayet buldu.
Tasvir Kırıcılık hareketinin Bizans içinde ortaya çıkmış bağımsız bir hareket olduğunu
düşünenlere karşılık, dış etkilerle başladığını belirtenler de bulunmaktadır. Bu etkilerin
Yahudilik, Greko-Romen geleneklerine tepki ve İslam dini olduğudur.
III. Leon uzun süredir halkının tasvirler önünde yani Hz. İsa, Hz. Meryem ve
Hristiyanlarca kutsal kabul edilen aziz resimleri önünde ibadet ettiğini izlemekte ve din
adamlarının bunu teşvik ederek kendi çıkarları için istismar ettiklerini görmekteydi. İmparator
bu duruma son vermek için çareler ararken Girit civarındaki Theras ve Therasias adalarında
volkanik bir patlama oldu. Leon bu olayı tasvirlere yapılan ibadeti Tanrı’nın cezası olarak
kabul etti. Bu sebeple 726 yılında Ekloga adı verilen tasvir kırıcı bir ferman yayınlayarak
tasvirlere ibadetin yasaklanmasını ve tasvirlerin yok edilmesini istedi. Ancak tepkileri de
beraberinde getirdi. Hellas theması başta olmak üzere bazı bölgelerde isyanlar çıktı. Fakat
imparator vazgeçmedi. III. Leon başta papa olmak üzere kendi yanına destekçiler aradı.
Ancak ne Papa II. Gregorios’un (715-731) ne de İstanbul Patriği Germanos’un (715-730)
onaylarını alabildi. Bunun üzerine Leon İstanbul Patriği Germanos’u aforoz ederek yerine
Anastasios’u patrik tayin etti ve bu şekilde tasvir kırıcı fermanın onaylanmasını sağladı.

14.2.İmparator V. Konstantinos Dönemi (741-775)
III. Leon’un ölümünden sonra yerine geçen oğlu V. Konstantinos taht iddiacısı
kayınbiraderi Artabasdos ile mücadelesi esnasında Müslüman Araplarla iyi geçinme yolunu
aradı. Hatta Emevi Halifesi II. Velid’in (743-744) dostluğunu kazanmaya çalıştı. Ancak
Halife II. Mervan zamanında (744-750) Müslüman topraklarına girerek Maraş
(Germanikeia)’ı zabt edip çok sayıda esiri Trakya’ya yerleştirdi. Emevilerin yıkılıp
Abbasilerin ortaya çıktığı dönem V. Konstantinos dönemine denk geldiğinden imparator artık
mücadelesini bundan sonra Abbasilerle sürdürdü. Üstelik bu süreçte imparatorluğun
Müslümanlar karşısında daha aktif olduğu kaydedildi. Fakat zabt edilen yerler çok kısa sürede
el değiştirmekteydi. Mesela imparator Abbâsîler’in ilk halifesi Ebü’l-Abbas es-Seffah (750754) dönemine denk gelen süreçte 752 yılında Armenia ve Mezopotamya bölgelerine yaptığı
seferlerde başarılı olarak sınır kaleleri olan Erzurum (Theodosiopolis) ve Malatya
(Melitene)’yı ele geçirdi, aldığı esirleri de Trakya bölgesine yerleştirdi.
V. Konstantinos babasının başlattığı tasvir kırıcılık hareketini devlet politikası haline
getirdi. İmparator tasvir karşıtı görüşlerini 13 dini makale yazarak dile getirdi. Ayrıca tasvir
kırıcılığı savunan 338 piskoposun katıldığı bir konsil tertip etti. 10 Şubat-8 Ağustos 754
tarihleri arasında İstanbul’da yapılan konsil, aziz tasvirleri ile her türlü tasvirin yasaklanması
kararını aldı. Bundan sonra konsil kararları uygulanmaya başlanarak bütün dini resimler yok
edildi ve yerlerine dini olmayan av, araba yarışları gibi resimler ile bitki ve hayvan motifleri
kullanıldı. İmparatorun bu politikasından en çok rahipler etkilendi ve en ağır zulümlere onlar
maruz kaldı. Hipodromda kamçılananlar, başkent sokaklarında işkence edilerek öldürülenler,
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canlı canlı gömülenler, sürülenler ve kör edilenler oldu. Manastırlar kapatılarak kışla, hamam
gibi yerlere çevrildi.
V. Konstantinos döneminde 751 yılında Lombardların Bizans’ın kuzey ve orta
İtalya’daki hâkimiyetini yıktığı ve bunun sonucunda İtalya’daki Ravenna Ekzarklığı’nı
ortadan kaldırdığı görüldü. Bundan sonra artık papa imparatorluktan değil de Karolenjiyen
İmparatorluğu’ndan yardım almaya çalışacaktı.
V. Konstantinos zamanında Bulgarlar ilk kez imparatorluktan ağır darbe aldı. 30
Haziran 763 tarihinde Bulgar Hanı Teletz ile imparatorluk arasında başlayan savaş tüm gün
sürdü ve Bulgarların neredeyse yok olmaları ile sonuçlandı. Hem karada hem de denizde
aldığı mağlubiyet sonrası Teletz kaçmak zorunda kalırken geride Bizanslılar tarafından
öldürülmüş ve esir alınmış çok sayıda Bulgar bıraktı. Ama bu yenilgi Bulgarları tamamen
bitiremedi. Zira kısa sürede toparlanarak yine eskisi gibi imparatorlukla mücadele etmeye
başladıkları görüldü.

14.3. İmparator V. Konstantinos ve Halefleri
V. Konstantinos’un 775 yılında ölümünden sonra yerine Hazar prensesi Çiçek ile
evliliğinden olan oğlu IV. Leon imparatorluğa yükseldi. Beş yıl süren hükümdarlığı süresinde
çok aktif bir duruş sergileyemeyen IV. Leon zamanında tasvirlere ibadet edenlere sert bir
tutum sergilenmedi. Bunda Atina kökenli eşi Irene’nin etkisi bulunmaktaydı. IV. Leon, 780
yılında hayatını kaybedince yerine daha sağlığında veliaht ilan ettiği on yaşındaki oğlu VI.
Konstantinos geçti. Ancak yaşı küçük olduğu için annesi Irene kendisine vekâlet edecekti.
Konstantinos devleti yönetecek yaşa geldiği zaman annesi ona yönetimi vermek istemedi. Bu
yüzden ana oğul arasında kavga başladı ve Armeniakon theması askerlerinin yardımıyla
Konstantinos 790 yılında müstakil olarak imparator olmayı başarabildi. Fakat Irene kısa
sürede oğlu üzerinde otorite oluşturmayı başardı ve yeniden imparatorluğu VI. Konstantinos
ile paylaşmaya başladı. Ancak çok ihtiraslı bir kadın olduğu için yönetimde tek olmanın
hayalini kurduğundan 797 yılında oğlunun kör edilmesini sağlamak suretiyle bu müşterek
yönetimden kurtuldu. Bundan sonra müstakil olarak ve hiçbir Bizans imparatoriçesinin
kullanmadığı şekilde imparator unvanını kullanarak devleti beş yıl süreyle yönetmeye başladı
ve 802 yılında azledilmesine kadar iktidarı bu şekilde devam etti.
VI. Konstantinos ile annesi Irene’nin müşterek imparatorlukları döneminde
Müslümanların dördüncü ve son İstanbul seferi gerçekleşti. Abbasi Halifesi Mehdi Billah’ın
(775-785) oğlu Harun Reşid komutasında bir ordu 781-782 yılında Üsküdar’a geldi.
İmparatorluk hemen barış talebinde bulunarak ortamı normalleştirmeye çalıştı ve Harun Reşid
ile anlaşma zemini bulmayı istedi. 3 yıllığına imzalanan anlaşma ile Irene, Abbasilere
anlaşma süresi boyunca yılda iki kez 70.000 dinar ödemeyi, Abbasi ordusunun geri dönüşü
sırasında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için pazarlar kurmayı ve rehber temininde bulunmayı
kabul etti. Bundan sonra Müslümanlar geri çekildi.
İmparatorluktaki sorunlara rağmen Müslümanlara karşı seferler devam etti. Aynı
şekilde Müslümanların da her yıl düzenli olarak sefer düzenledikleri görüldü. Halife Harun
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Reşid dönemine denk gelen bu süreçte Avâsım ve Sugûr adı verilen sınır bölgeleri tahkîm
edilerek Bizans’ın saldırılarının önüne geçilmeye çalışıldı. Bundan sonra Müslümanların
Anadolu seferlerine başladıkları ve Ankara’ya kadar geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine
Irene barış istedi. Halife, Hazarların hilafeti tehdit eden akınları üzerine 798 yılında bu isteği
kabul etti.
Irene tasvir yanlısı düşünceye sahip olduğundan İznik’te topladığı VII. İznik Konsili
ile tasvir kırıcılığa son vererek tasvirlere ibadetin önünü açmış oldu. Ancak bu tasvir
kırıcılığın tamamen bittiği anlamına gelmemeliydi. Sadece hareketin ilk dönemi sona ermişti.
Çünkü hareket V. Leon ile yeniden başlayacaktı.
İmparatorluğun batıdaki durumu da bu süreçte iyi değildi. Büyük Karl (771-814) ile
Karolenjiyen Frank Krallığı önemli bir nüfuz kazanmış ve Franklar Lombardları yenerek
Avarların hâkimiyetine son vermişlerdi. Bu süreçte papalık Karolenjiyen Frank devletinin
yanındaydı ve Papa III. Leo (795-816), 25 Aralık 800 tarihinde Roma’da Karl’a imparatorluk
tacı giydirerek imparatorluğa adeta meydan okudu. Bu durum ise imparatorluk için
kabullenilmesi çok ağır bir gelişmeydi. Çünkü kendisini yüzyıllardır yeryüzünün meşru tek
imparatorluğu olarak görmekteydi. Büyük Karl, Bizans tarafından imparator olarak
tanınmasını istediğinden 802 yılında elçilerini başkent İstanbul’a gönderdi. Ancak bu süreçte
Irene’nin tahttan düşürülmesi onun bu isteklerine darbe indirdi. Yeni imparator Nikephoros da
Karl’ın isteklerine olumlu cevap vermedi.

14.4.İmparator I.Nikephoros Dönemi (802-811)
I.Nikephoros, Irene’nin mali işleri ile ilgilenen bir görevliyken imparator oldu. İzlediği
ekonomik politika ile devletin durumunu düzeltmeye çalışan imparator, Müslüman Araplarla
sorunlar yaşadı. Zira o Irene tarafından Araplara ödenmekte olan vergiyi durdurdu. Üstelik
halifeye çok ağır bir mektup yazarak Irene’nin halifeyi şah, kendisini piyon yerine koyduğunu
bu sebeple devleti küçük düşürücü anlaşmalara imza attığını ifade etti. İmparatorun bu
tehditkâr tavrına çok sinirlenen Harun Reşid aynı sertlikte bir mektupla kendisine karşılık
verdikten sonra 806 yılında büyük bir ordu ile gelerek Ereğli ve Tuvâne’yi zabt etti. Bunun
üzerine Nikephoros derhal elçiler göndererek anlaşma talebinde bulundu. Buna göre
imparator 30.000 dinar vergi ödediği gibi kendisi için dört, oğlu ve üst düzey devlet adamları
için ikişer dinar olmak üzere halifeye cizye vermeyi kabul ettiğini belirtti.
İmparatorluk bu dönemde 803 yılında thema strategosu Bardanes Turkos’un isyanı ile
karşılaştı. Müslümanlarla mücadele esnasında başlayan isyan yüzünden imparatorluk zorlansa
da bastırmayı başardı. Yine bu süreçte tasvirlerle ilgili ciddi bir sorun yaşanmadı. İmparator
Nikephoros 811 yılında Bulgar Hanı Krum ile yaptığı savaşta hayatını kaybetti. Bulgarlarla
mücadele imparatorluğu daha uzun yıllar uğraştırmaya devam edecekti.
Nikephoros’un ölümüyle imparatorluk yeni bir imparatorla yoluna devam etti. Tasvir
Kırıcılık yeni dönemlerde de devleti uğraştırdı fakat 843 yılında İmparator III. Mikhail
zamanında tamamıyla sona erdi.
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Uygulamalar
1.

Tasvir Kırıcılık üzerine bir araştırma yapınız.

2.

Tasvir Kırıcılık hareketinin imparatorluğa etkisini araştırınız.

3.
VIII. Yüzyılda imparatorluğun Müslüman Araplarla mücadelesi üzerine bir
çalışma yapınız.
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Uygulama Soruları
1-Tasvir Kırıcılık hareketi imparatorlukta nasıl başlamıştır, anlatınız?
2-Tasvir Kırıcılık hareketinin evreleri üzerine bir değerlendirme yapınız?
3-Müslüman Arapların imparatorluğa yönelik akınları hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
717-741 yılları arasında imparatorluğu III. Leon idare etti. Bu döneme Müslüman
Arapların Üçüncü İstanbul kuşatması ile Tasvir Kırıcılık hareketi damgasını vurdu.
Müslüman Araplar, Mesleme b. Abdülmelik komutasında 120.000 kişilik ordu ve Ömer b.
Hubeyre komutasında 1000 gemiden meydana gelen donanma ile 717 yılı yaz aylarında şehri
kuşattı. İmparatorluk çok önceden Arapların İstanbul’a yönelik sefer hazırlıklarından haberdar
olmuş ve önlemler almaya başlamıştı. Araplar bir yıl boyunca şehri kuşatma altında tuttu.
Ancak Müslüman gemilerinin Bizans askerleri tarafından Grek ateşi ile yakılması, kış
mevsiminin çok sert geçmesi, gemilerin tahrip edilmesi yüzünden kıtlık ve açlığın baş
göstermesi ve güçlü surların da etkisiyle sefer başarılı olamadı.
Leon zamanında görülen “tasvir kırıcılık (İkonoklazma)” hareketi önemliydi. Zira III.
Leon uzun süredir halkının tasvirler önünde yani Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlarca
kutsal kabul edilen aziz resimleri önünde ibadet ettiğini izlemekte ve din adamlarının bunu
teşvik ederek kendi çıkarları için istismar ettiklerini görmekteydi. Bu sebeple 726 yılında
Ekloga adı verilen tasvir kırıcı bir ferman yayınlayarak tasvirlere ibadetin yasaklanmasını ve
tasvirlerin yok edilmesini istedi. İmparatorun oğlu V. Konstantinos zamanında bu hareket
daha da şiddetlendi. İmparatorun bu politikasından en çok rahipler etkilendi ve en ağır
zulümlere onlar maruz kaldı. Hipodromda kamçılananlar, başkent sokaklarında işkence
edilerek öldürülenler, canlı canlı gömülenler, sürülenler ve kör edilenler oldu. Manastırlar
kapatılarak kışla, hamam gibi yerlere çevrildi. V. Konstantinos döneminde Bulgarlar ilk kez
imparatorluktan ağır darbe aldı. 30 Haziran 763 tarihinde Bulgar Hanı Teletz ile imparatorluk
arasında başlayan savaş tüm gün sürdü ve Bulgarların neredeyse yok olmaları ile sonuçlandı.
Hem karada hem de denizde aldığı mağlubiyet sonrası Teletz kaçmak zorunda kalırken geride
Bizanslılar tarafından öldürülmüş ve esir alınmış çok sayıda Bulgar bıraktı. Bununla birlikte
bu savaş Bulgar sorununu tamamen halleden bir savaş olmadı. Zira İmparator Nikephoros
Phokas zamanında Bulgarlar Krum Han ile güçlenerek imparatorlukla yine mücadele etti ve
bu mücadele esnasında Nikephoros Phokas hayatını kaybetti.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi III. Leon döneminin olayları arasında yer almaz?
a-Tasvir Kırıcılık hareketinin başlaması
b-Müslüman Araplara karşı Hazarlarla anlaşması
c-Müslüman Araplarla mücadele etmesi
d-Anatolikon strategosu iken isyan ederek tahta çıkması
e-Bulgarlara Ankhialos’ta 763 yılında ağır bir darbe indirmesi
2-Müslüman Arapların Üçüncü İstanbul kuşatması aşağıdakilerden hangi imparator
döneminde gerçekleşmiştir?
a-Philippikos
b-II. Anastasios
c-III. Leon
d-III. Theodosios
e-II. Theodosios
3-Arapların Üçüncü İstanbul kuşatması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a-Arapların başarısı ile sonuçlanması
b-Mesleme b. Abdülmelik komutasında 120.000 askerle hareket edilmesi
c-1000 gemiden meydana gelen donanmanın katılması
d-Halife Ömer b. Abdülaziz döneminde sona ermesi
e-İmparatorluğun bu kuşatmaya karşılık ciddi tedbirler alması
4-Tasvir Kırıcılık veya İkonoklazma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Kutsal sayılan resimler önünde insanların ibadet etmesine karşı bir hareket olması
b-Din adamlarının kutsal sayılan resimler önünde ibadet etmeyi teşvik etmesi
c-III. Leon’un tasvir kırıcı bir ferman yayınlaması
d-Tasvir Kırıcılığın imparatorlukta kısa sürmesi
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e-Tasvir kırıcılığa karşı tepkilerin olması
5-Tasvir Kırıcılığı çok şiddetli bir şekilde savunan imparator aşağıdakilerden
hangisidir?
a-III. Leon
b-V. Konstantinos
c-IV. Leon
d-VI. Konstantinos
e-I. Leon
6-İmparator V. Konstantinos ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
a-İmparator IV. Leon’dan sonra tahta çıkması
b-İmparator olduğu zaman taht iddiacısı Artabasdos ile mücadele etmesi
c-Erzurum ve Malatya’yı ele geçirmesi
d-Tasvir kırıcılığı savunan bir konsil tertip etmesi
e-Bulgarlarla mücadele etmesi
7-İmparator VI. Konstantinos’a tahta çıktığında annesi olarak yardımcı olan ancak
daha sonra onu bertaraf ederek 797-802 tarihleri arasında tek başına imparatorluğu idare eden
imparatoriçe aşağıdakilerden hangisidir?
a-Theodora
b-Eudokia
c-Pulcheria
d-Flaccilla
e-Irene
8-İmparator I. Nikephoros ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a-Müslüman Araplara karşı sert bir tavır göstermesi
b-Tasvir Kırıcılığı şiddetle benimsemesi
c-Bulgar Hanı Krum ile mücadele esnasında hayatını kaybetmesi
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d-Mali işlerle ilgili bir görevliyken imparator olması
e-Bardas Turkos’un isyanı ile uğraşması
9-Papa tarafından 800 yılında imparator ilan edilen, Bizans İmparatorluğu tarafından
bu durumunun kabullenilmesini isteyen ve elçilerini bunun için 802 yılında başkent İstanbul’a
gönderen yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
a-Clodwig
b-Totila
c-Büyük Karl
d-Gelimer
e-Theodorich
10-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-VII. İznik konsili ile Tasvir kırıcılığın ilk döneminin sona ermesi
b-Bulgarlarla yapılan savaşta İmparator Nikephoros’un ölmesi
c-Müslüman Arapların dördüncü İstanbul seferinin imparatorlukla yapılan anlaşma ile
sonuçlanması
d-İmparator IV. Konstantinos zamanında Bulgarların imparatorluk karşısında
Ankhialos’ta ilk ciddi yenilgiyi almaları
e-Arapların Üçüncü İstanbul kuşatmasının 717-718 yılları arasında gerçekleşmesi
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