Cumhuriyet’in Çöküşü, Bölüm 1: Tiberius ve Gaius
Gracchus’un Reformları
Gracchusların Reformları
Burada Roma Tarihi’nin önemli bir on yılının olaylarına bakıyoruz:


Gerilimler doruk noktasında ve politikacılar bu sonuçla anayasa esnetmek için niyetlilerdi,
bunun bir sonucu olarak anayasa zayıflatıldı.



Bizim için - Şimdi biz imparatorluğun sonuçlarına –büyümesine değil- baktığımız için bu
dönem Roma Tarihini öğrenmek için dönüm noktası olan bir dönemdir.

Reforma yol açan koşullar:
1. Latifundia – Çoğunlukla Senatör ailelerinin sahibi olduğu kölelerin çalıştığı geniş araziler.
2. Üretim ve ticaret yetenekli Yunanlar ve diğer Romalı olmayanlar tarafından yönetiliyordu.
3. Equites Roma’nın finansal kapitalini kontrol ediyordu.
4. Ordu personel sıkıntısı çekiyordu, çünkü kişi azlığı askerilik için gerekli olan sayımın
yapılmamasına neden oluyordu.
5. Roma’nın Müttefikleri onların olumsuz davranışlara maruz kalmak, politik ve ekonomik
koşullardan yararlanamadığı için huzursuzdu.
6. Köle İsyanları daimi tehlikeydi ve bunlardan biri Sicilya’da İ.Ö. 135-131’de ortaya çıktı
Roma’nın tahıl ihtiyacının karşılanmasını kesintiye uğrattı.
7. Yabancı fetihlerden az para gelmesi, az sayıda kamu projeleri ve işsizlik yüzünden Roma’da
Ekonomik Kriz.

Gracchuslardan Önceki Reform Denemeleri
1. Sosyal reformcular Roma tarihi’nde yaygın değildi.
2. Laelius, 140’da consul, bir kara reformu tasarısı önerdi
a. Scipio Aemilianus bunu destekledi.
b. Senato reddetti, ama çıkar sağlayabilecek bazı senatörler tarafından destek gördü.

Tiberius Gracchus ve Reformları
1. Tiberius’un geçmişi
a. Aile: Roma soyluluğunun güzel bir örneği.
i. 12 çocuktan biriydi.
ii. Scipio Africanus’un torunu.
b. Politika’da: Quaestor İ.Ö. 137’de, İspanya’da valilik yaptı. İspanya’da olduğu sıralarda
senato’ya küskündü:
i. Numantia şehri İspanya’nın Romalılara karşı elinde tuttuğu son şehridir.
ii. Tiberius özellikle büyük bir Roma gücüne direniş gösteren ve ele geçiren
Numantialılara karşı pahalıya mal olan bir kuşatmaya katıldı.

iii. Roma ve Numantia, Tiberius’un asıl diplomat olarak sözünü verdiği bir
anlaşmaya vardı.
iv. Buna rağmen Senato anlaşmayı reddetti. Tiberus’un sözlerinin bağlayıcı
olmadığını iddia ettiler.
v. Scipio Aemilius Numantia’yı kuşattı ve halkı açlığa mahkum etti.
2. Reformlar için olası nedenler: Tiberius’un istedikleri:
a. Fakirlerin durumunu düzeltmek ve onları ülkede yeniden yerleştirmek.
b. Romanın kendi ekonomik bunalımını azaltmak
c.

Ordunun gücünü ve moralini düzeltmek

d. Numantia olayından dolayı Senato’dan öç almak
e. Çünkü Sicilya’daki köle isyanından korkmuştu
f.

ve Yunan politikasından ya da demokratik idealizmden etkilendi

3. Tiberius’un etkili ailelerden güçlü politik desteği vardı.
4. Tiberius tribunus oldu ve İ.Ö. 133 reformunu açıkladı.
a. Problemlerin temelini görmüş olduğundan ya da senatoyu üzecek en etkili yol olduğu
için toprak (arazi) reformunu isteyen ilk kişidir.
b. Senatoyu by-pass ederek, kamu arazilerini 320 akrla sınırlayan Sextus-Licinius
Kanunu’nu zorlayarak Lex Agraria (Toprak Kanunu) önerdi.
i. Bütün ülkedeki arazi fazlalılığı fakirlere küçük bir kira karşılığında dağıtılacak ve
ne olursa olsun geri alınmayacaktı.
ii. Campania bu kuraldan muaftı.
c.

Diğer tribunus Octavius bu kanunu veto etti.

d. Tiberius halk meclisini, Octavian’ı suçlamak ve daha anlayışlı başka birisini seçmek
için ikna etti
e. Yeni tribunus ve Tiberius’un yasası geçti ve yasayı onaylamak için güçlü bir toprak
komisyonu kurdu.
f.

Senato komisyonu finanse etmeyi reddetti.

g. Tiberius, Bergama Kralı III. Attalus tarafından miras bırakılan hazinenin bir bölümünü
kullanmak için Halk Meclisini ikna ederek Senatoyu by-pass etti.
5. Tiberius’un finali
a. Tiberius, Lex Villia Annalis’e göre yasadışı olan 132 yılı yeniden seçimi için adaylığını
koydu.
b. Halk Meclisi’nde ardışık şartlarına izin veren kanun geçirilmeye çalışınca bir isyan
başladı.
c.

Scipio Nasica önderliğindeki senatorlerin bir grubu meclise girdi ve Tiberius dahil 300
Gracchus dövülerek ve taşlanarak öldürüldü.

6. Tiberius’un İşlerinin Sonuçları
a. Bazı insanlar Tiberius’un yasayı göz ardı ederek Halk Meclisine çok fazla güç
verdiğini iddia ettiler.

b. Tiberius’un uzatmalı tribunusluğu bazılarını korkuttu çünkü ayaktakımının egemen
olacağı ve dictatorluk rejimi sezinleniyordu.
c.

Tiberius geleneksel optimates’e muhalif olan daha sonraki Roma politikacılarından
Populares için bir örnek oldu.

Tiberius ve Gaius arasında: Tiberius Reformlarının etkileri
1. İsyanların sonucu olarak, Senato, dokunulmazlığı olan bir tribunusu öldürmesine rağmen,
Scipio Nasicia’yı bilmezlikten gelirken, bütün diğer Gracchusları idam etmeye kalkıştı.
2. Tarım Komisyonu işini sürdürdü.
3. Sayım rakamları yükseldi, (askerlik için daha fazla nitelikli insan), tasarının ilerlediğini
gösteriyor.
4. Müttefiklerin topraklarının alınmasıyla onların yakınması gerilime neden oldu ama senato,
müttefiklere vatandaşlık verilmesini reddetti (soruna yardım etmiş oldu).

Gaius Gracchus ve Reformları
1. Gaius, Tiberius’un genç kardeşi ve ünlü bir hatiptir.
2. Halk tarafından kurulmamış hiç bir mahkemede kapital ceza gücünü fesh ederek kardeşinin
öcünü alan Gaius iki kere tribunus oldu,


Kanunun geriye dönüşümlü yapıldı,

Gracchausları denemiş Senatörleri, fazlasıyla

utandırdı.
3. Gaius, başta kuzey Afrika olmak üzere kamu arazisinde koloniler önererek toprak reformlarına
devam etti.
4. Kentin fakir kesimleri için tahıl fiyatlarında indirime neden olacak Tahıl kanunu (lex
frumentaria) ile istihdamı artırmak için kamu çalışmaları programını önerdi.
5. Vatandaşlığı Roma’nın ilk müttefikleri olan tüm Latinlere yaymak için, başarısız olsa da, çalıştı.

Gaius’a Muhalefet
1. Gaius yeniden seçim teşebbüsünü kaybetti ve yeni Tribunuslar onun reformlarını kaldırdılar.
Gaius oluşturduğu korumalarıyla ya da ordu yandaşlarıyla tepki verdi.
2. Roma’daki işler çok gergin karmaşalara neden oldu ve böylece sıkıyönetim ilan eden ve
consullere tam otorite veren Senato, bir Senatus consultum ultimum geçirdi.
3. Consul Optimus, ve onun ordusu Gaius’u ve onun ordusuyla Aventinus Tepesi’nde savaştı.
Onları yendi ve Gaius intihara kalkıştı.
4. Gaius’un reformları onun ölümünden sonra yerini aldı.

Gracchusların Önemi
1. Onlar ekonomik zorlukları rahatlatmak için kanunlar yapmaya başlayan ilklerdi.
2. Roma anayasasının güçsüzlüğünü ortaya çıkardılar.

