
Pompeius’un Yükselişi: Cicero’nun Consul’lüğü 
 
 
Bu Dersin Odak Noktası 

1. Iulius Caesar ve Crassus ile politik müttefiklik yapan Pompeius’un kariyeri. 

2. Birinci Triumvir’lik, İ.Ö. 60. 

3. Bütün cephelerdeki savaşlarla çalkantılı 70 li ve 60 li yıllar. 

4. Sonraki derste tartışacağımız Caesar’a göz atacağız. 

5. Bu yıllardaki Cicero’yu tanımak için de kısaca duracağız. 
 
Cumhuriyetin Çöküşü Bölüm 1 
Bölüm 1 - Kuruluş modeli: Metotlarda uygunluk 

1. Gracchuslar halk meclisini her şeyin üzerinde ayrıcalıklı tutuyordu. 

2. Marius consul ve orduyu her şeyin üzerinde ayrıcalıklı tutuyordu. 

3. Sulla senatoyu her şeyden ayrıcalıklı tutuyordu. 
 Bunlar Optimat’lar ve Populares olarak tanımlanıyordu ve iç savaş için bir örnek 

oluşturuyorlardı. 
 

Bölüm 2 - Model üzerinde çeşitlemeler: Metotların daha karmaşık bir 
takımı (ve/veya belki daha iyi birincil kaynaklar) 

1. Şahsi ittifaklar daha etkili oldu. 

2. Optimates ve Populares bağlılıklarını ayırt etmek daha zor oldu. 

 Bu Pompeius’un erken dönemlerinde görülmeye başlandı. 

3. Pompeius 

4. Caesar 

5. Cicero 

6. Marcus Antonius 

7. Octavianus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu harita Mary T. Boatwright, Daniel Gargola ve Richard J.A. Talbert, The Romans from Village to Empire, Oxford University 
Press, 2004.kitabı için hazırlanmıştır,  
Telif Hakkı 2004, Ancient World Mapping Center: 
Bu öğe yalnızca ticari olmayan kişisel ya da eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. Tüm diğer kullanımlar için, telif 
hakkı sahibinden/sahiplerinden önceden yazılı izin almanız gerekir. Müellifler, haritanın telif hakkı ve dağıtım bildirimlerini 
kaldırabilir ya da değiştirebilirler. 
 
Büyük Pompeius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jeremy Walker, Resim VROMA projesinin izniyle 
http://www.vroma.org 



 
Dış fetihlerin yeni odağında kendi iyiliği için bir güç merkezi oluşturmak 

1. "Magnus" Sulla ve askerlerince verilen ironik bir lakaptır.  

2. Pompeius Sulla’yı destekler, İ.Ö. 83.  

a. "Yeniyetme kasap" olarak adlandırıldı. 

b. Müttefikler Savaşı boyunca babası etkili ama popüler olmayan bir consuldür. 

c. Pompeius babasının 3 lejyonunun 83’de Sulla’yı desteklemek için Roma’ya girmesiyle 

kamusal yaşama girdi. 

 Sivil bir vatandaş olarak, 23 yaşında Sulla’nın ödüllendirdiği bir zafer 

kazandı.  

d. Hırslı, karizmatik ve yetenekli karakterini gösterdi. 

 Bazıları onun hükümdar içgüdülerinden yoksun oluğunu düşünüyordu. 

3. Büyük köle isyanın lideri Spartaküs’ü mağlup etti. 

4. İ.Ö. 70’de 1. Consullük  

a. Ordusunun gözdağı ile consullüğünü iddia etti. 

b. Çok gençti ve hiçbir görev almamıştı. 

c. Sulla’nın reformları yürürlükten kaldırıldı. 

a. Tribunuslerin tüm güçlerini yeniledi. 

b. Senatörler ve süvarilerle mahkeme jürileri oluşturdu. 

c. Oy hakkına sahip kabilelerin yeni İtalyan vatandaşlığına kabulünde 

censörlük pozisyonunu canlandırdı. 

 
Spartaküs ve Köle Savaşı, İ.Ö. 73-71: Roma için çok istikrarsız bir 
dönem 
İsyana yol açan durumlar 

1. Trakyalı Spartaküs, Roma ordusunda yardımcı birliklerde görev almıştı. 

2. O ve 70 kişi daha Capua’dai kışlalarından kaçtı, Vezüv Dağı’nda bir direniş üssü kurdu. 

3. "İsyan hareketinin büyük bir … değildi dikkatli planlanmış bir olaydı." ~K. Bradley 

4. "Kaçakların amacı kölelikten özgürlüğe geçmekti; kölelik sisteminin kendisi etkilenmez kaldı." 

K. Bradley 

5. Sonunda 70.000-100.000 köle katıldı. 

 Fikri ideolojik olarak harekete geçiren eski kölelerin hayalî bir toplumunu kurmak 

isteyen, kurumsal köleliği protesto eden Kirk Douglas'ın filmi, tarih üzerine komünist 

bir tasarı olabileceğini destekler. 

6. İsyan Roma Lejyonlarına karşı başlangıçta başarıya sahipti. 

7. Çok fazla köle isyana katıldı bunun nedeni: 

a. Roma ordusuna karşı kazanılan başarı 

b. Hakir varoluş duygusundan kurtulma amacı. 

 
 



Spartaküs’ün Mağlubiyeti 
1. Crassus tarafından Kuzey İtalya’da 

2. Pompeius tarafından Etruria’da 

3. Crassus ve Pompeius arasında kamu şöhreti için bir çekişme vardı. 

 

Sonuçlar 
1. Romalılar köleliği uygulamaya devam ettiler. 

2. Latifundia yöneticileri köle ayaklanması korkusuyla iş gücünü özgür kiracılara kaydırdılar. 

3. 6.000 köle Roma’dan Capua’ya Appia Yolu üzerinde çarmıha gerildi. 

 
 
Pompeius’un Sıra Dışı Hakimiyeti 

 
Bu harita Mary T. Boatwright, Daniel Gargola ve Richard J.A. Talbert, The Romans from Village to Empire, Oxford University 
Press, 2004.kitabı için hazırlanmıştır,  
Telif Hakkı 2004, Ancient World Mapping Center: 
Bu öğe yalnızca ticari olmayan kişisel ya da eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. Tüm diğer kullanımlar için, telif 
hakkı sahibinden/sahiplerinden önceden yazılı izin almanız gerekir. Müellifler, haritanın telif hakkı ve dağıtım bildirimlerini 
kaldırabilir ya da değiştirebilirler. 
 
Korsanlara karşı özel hakimiyet (güç/yönetim), İ.Ö. 67 
Pompeius Kilikia’da denizleri 90 günde 500 gemiyle korsanların yerleşiminden temizledi. 

 

Büyük Mithridates Savaşı İ.Ö. 74-63 
1. Mithridates Bithynia Kralı Nikomedes’in Roma’ya krallığını vasiyetle bırakmasına saldırgan ve 

kızgındı. 

2. Pompeius Lucullus’a karşı  

a. Lucullus başarılı ama popüler olmayan Roma generalidir. 

b. Asya eyaletlerine vergi indiriminde bulundu. 



3. Manilius Kanunu, İ.Ö. 67; Cicero’nun konuşması Pro Lege Manilia 

a. G. Manilius, tribunus, Pompeius’a savaşın tam kontrolünü vermeyi önerdi. 

b. Cicero, praetor, Pro Lege Manilia’da bu teklifi tartışır. 

 

Pompeius’un doğu seferinin sonuçları 
1. Asia’nın barışa kavuşması ve yeniden yapılanması. 

2. Yeni eyalet bölgeleri 

a. Suriye, kendi kontrolü altındaki bağımlı devlet Filistin ile (Kudüs dahil) yeni eyalet 

haline geldi. 

b. Bu, Parthialılar ver Ermenilerin doğudaki tehdidine karşı güçlü bir kale yarattı. 

3. Roma için ekonomik refah. 

 

Marcus Tullius Cicero İ.Ö. 106-43 

 
Foto: Ann Raia. Resim VROMA  
projesinin izniyle http://www.vroma.org 

 Pompeius’un destekçisi 

 İ.Ö. 63’de Consul 

 İ.Ö. 57’de Kilikia eyalet valisi  

 
 
Catilina Tertibi 

1. Catilina borçların azaltıldığı bir platforma beceriksizce senatörlük için adaylığını koyan 

güçsüzleşmiş bir aristokrat, bir demagogdu.  

2. Roma toplumunun en kötü kısımlarını kendi hedefine çekti. 

3. Cicero bu komployu ortaya çıkardı ve bir senatus consultum ultimum kullandı. 

4. Cicero, Catilina’nın ayak takımı ordusunun kalanlarını bir araya getirdi ve onları yargılamadan 

idama mahkum etti.  

5. Cicero Pater Patriae olarak selamlandı 

 
 



Cicero’nun yazılarının önemi 
1. Onun Latin nesir stili gelecek yüzyıllar boyunca tüm çok bilgili düşünürler tarafından taklit 

edildi. 

2. Romalılara felsefe siyaset ve tarihin kendilerine özgü görüşlerini ifade etmek için kelime 

hazinesi verdi. 

 

 

"İlk Triumvirlik"in başlangıcı 
1. Optimates Pompeius’a karşı çıktı 

a. Roma Senatosu doğu icraatının onayını reddetti. 

b. Roma senatosu onun veteranları için toprağı reddetti. 

2. Optimates Crassus’a karşı çıktı 

 Süvari sınıfından vergi toplayıcıları Asia’da vergi toplama konusunda sözleşme 

ödemelerinin azaltılmasını reddetti 

3. Caesar Optimates tarafından reddedildi 

a. Caesar daha önce vali olduğu İspanya’da başarılı askeri seferler yürüttü. 

b. Zafere tutunmayı ve aynı anda consullüğe aday olmayı kabul etmeyi reddetti. 

 

Sorular 
1. İ.Ö. 60lar boyunca Romanın sıkıntısın tek çözümü Pompeius’a bir hakimiyet garantisinin 

verilmesi miydi? 

2. Özellikle Pompeius’un kariyerinde açıkça görülen  Cumhuriyetin çöküşüne katkıda bulunan 

birbirine bağlı faktörler nelerdir? 


