Kent Devleti’nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya’da Fetih
ve Genişleme
Geçmiş


İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte
yandan İtalya yarımadasındaki diğer milletlerle de savaşıyordu. İ.Ö. 264 yılında Roma tüm
yarımadayı kontrol altına almıştı.



Bu savaşlar dizisi pleblere daha fazla hak için savaşmaları için baskı gücü verdi ve patrici ve
pleblerin iç savaşa girmelerini engelledi.

Askeri Güç olarak Roma
1. Savaş neden Roma’nın erken tarihinin ayrılmaz bir parçası oldu?
a. Daha fazla toprağa ihtiyaç duyan bir tarım toplumuydu.
b. Aristokratik oligarşi etkisini ve servetini artırmak için daha fazla toprağa ihtiyaç duyuyordu.
c.

Savaşlardan yağma elde etmek komutanlar ve askerler için çekici bir hale geldi.

2. Roma neden çok başarılıydı.
a. Dayanıklılık: çalışkan ve disiplinli çiftçiler.
b. Kalabalık Nüfus: geniş doğal kaynaklarla desteklenen.
c.

Coğrafya: Roma’nın stratejik pozisyonu İtalya’da yarımadasını kontrol için uygundu.

d. Kuşatma savaşlarındaki gibi mühendislik yeteneğine sahipti.
e. Şansla karışmış zeki askeri taktikler.

Bugünün Dersinin Anahatları
1. 5. yüzyıldan 4. yüzyıl başlarına kadar olan savaşlar


Latin komşular Etrüksler ve Gallialılara karşı

2. 4. yüzyıl sonlarındanve 3. Yüzyıl başlarına kadar Orta İtalya’da savaşlar


Samnitlere, Latin İsyanı ve iskanına karşı

3. Güney İtalya’daki Yunanlar ile savaşlar (İ.Ö. 280-275)

Latin Birliği
Etrüsklüleri kovmalarından sonra Romalılar zayıf kaldılar çünkü Etrüsk varlığına direnmek için kendi
içlerinde bir ittifak kuran Latin kentleri birliğinin bir parçası değildiler.


Roma, egemenlik için Latin Birliği’yle savaştı ve bu savaş Foedus Cassianum denen Cassius
Barışı ile sonuçlandı.



Bu anlaşma Roma birliklerinin yarısının katılımı ile, askeri sorumluluk ve ganimeti bölmüştür.



Latin birliği yeni kolonilerle genişledi, böylece birliğin içyapısı bölündü.



Roma, bireysel çiftçiler ile Roma’nın territoryumu içine dahil olan yeni topraklara yerleşti,
böylece Roma’nın etkisi genişledi.

Etrüsklülerle Savaş: Veii
1. Veii, Latium daki son Etrüsk kalesiydi ama zengin ve iyi tahkim edilmişti.
2. Roma uzun bir süre (Livius’a göre 10 yıl) kenti kuşattı ve nihayet Veii surlarının altından tünel
kazarak kazandı.
3. Askeri işlerde Roma mühendislik becerilerinin güzel bir örneğidir.
4. Tiber Vadisinin tamamı ve Güney Etruria’nın bir bölümü Roma kontrolüne geçti.

Roma ve Gallialılar
1. Gallialılar gerçekte Kelt kökenliydiler ama Romalılar onları Gallialı olarak adlandırmıştır.
2. Onlar İ.Ö. erken 4. yüzyılda German Kavimleri tarafından kuzey Avrupa dışına itildiler.
3. Allia Nehri Savaşında Roma ile savaştılar, bu Roma için bir felaketti.
a. Roma İ.Ö 387’de yağmalandı, Capitolinus Tepesini asla alamadı.
b. Arkeoloji bunun etkilerini önemsiz gösterir ama büyük bir psikolojik etkisi vardır.
c.

Romalılar, Roma’yı savunmak için sur duvarı örmeye karar verdi.

4. Gerçekte
zayıflatarak

Gallialılar

Etrüskleri

Etrüsklerle

olan

sorunlarında Romalılara yardım
etmişlerdi ve Romalılarla daha
yakın ilişkiye girerek bazı Latinleri
de korkutmuşlardı.

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.

Licinius-Sextius Kanunu İ.Ö. 367


Pleblere yüksek magisratlıklara erişme ve adaletli arazi dağıtımı hakkı verdi.



Gallialıların istilası patricileri pleblerle işbirliği yapmaya daha istekli hale getirdi.

Latin İsyanı ve İskanı İ.Ö. 340-338
Güney İtalya’daki Samnium

Samnit ve Roma’nın Latin
birliğine karşı işbirliği.
1.Roma, Latin birliği için çok büyük
hale gelmişti.
2.Latinler

Romalıların

askeri

ve

politik gücünü iyi hesaplayamamıştı.

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.

Roma, savaş boyunca, yok etmek yerine, yenilmiş Latinlere ve Campanialılara kucak açarak
onları kendi kontrolünde bir ittifak içine aldı; bu da Roma’yı daha güçlendirdi.

Yeni iskanın şartları:
1. Politik nedenlerle bazı Latin ve Campania kentlerine tam vatandaşlık verilmesi
2. Diğerlerine yarım vatandaşlık verildi ve municipia olarak tanımlandı. Roma’da oy kullanma ve
mevki edinme hakkından yoksun kaldılar
3. Socii olarak adlandırılan ve asker sağlamak zorunda olan diğerleri yalnızca Roma ile ittifak
içinde oldular ve yerel hükmet üzerinde bir etkileri söz konusuydu.
4. Roma asla haraç istemeyecekti.

Roma stratejik koloni yerleştirme politikası ile geliştirir


Roma vatandaş kolonileri: genelde tam vatandaşlık hakkına sahip askeri garnizonlar.



Latin kolonileri: diğer müttefik devletlerle aynı statüye sahip büyük topluluklar. örneğin lokal olarak
özerk ama askeri açıdan Roma’ya bağlı.

Roma’nın asker sayısını artıran bu koloniler dış politikayı kontrol altında tutmakta yararlanabilir.

Güney İtalya’da Yunanlarla Savaş: Erken 3. yüzyıl
Güney İtalya

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.

Roma’nın müttefiksel ve koloniyal büyümesi Tarentum’la anlaşmazlığa neden oldu
1. Lucania Thurii’ye saldırmıştı (iki Yunan Kolonisi).
2. Thurii, Tarentum yerine Roma’yı yardıma çağırdı.
3. Bunun üzerine Roma’nın Thuriii’ye garnizon göndermesi Tarentum’u kızdırdı.
4. Roma, 334 yılında imzalanan karışmama anlaşmasını bozarak Tarentum Körfezine bir de ufak
bir filo gönderir.
5. Tarentum 4 gemiyi batırır ve amirali öldürür ve Roma’ya savaş ilan ederek Thurii’yi ele geçirir
(ve Yunan general Pyrrhos’u da yardıma çağırır).

Pyrrhos ve Tarentum ile Savaş
Epeiros kralı Pyrrhos’un (Makedonia) yayılmacı tutkuları vardı:
1. İtalya’ya büyük bir paralı askerlerden oluşan orduyla geldi.
2. 25.000 asker ve 25 fil.
3. Yaklaşık İ.Ö 280 de Heraclea ve Asculum’da “Pyrrhik” (büyük kayıplarla) zaferler elde etti.
4. Roma’ya yöneldi fakat Roma’nın müttefikleri Roma’ya sadık kaldılar.
5. Sicilyalı Yunanların Kartacalılara karşı yardım istemesi Pyrrhos’un dikkatini dağıttı ve Roma
kısa süre için Kartaca ile ittifak yaptı.

6. Beneventum Savaşı’nda, Pyyrhos büyük kayıplarla (pyrrhik) bir başka zafer daha kazanır,
fakat Yunanistan’a geri dönmeye karar verir.


Pyyrhus olmadan Tarentum daha fazla dayanamazdı.

İtalya Yarımadası’nın Kontrolü


Roma İ.Ö. 264’ten itibaren tüm İtalya yarımadasını kontrol altına alır.



Müttefikler Roma için her zaman küçük sıkıntılara neden olmuştur ama Roma her zaman
problemlerin üstesinden gelmiştir.

Şans Stratejiye karşı: Dikkate Alınması Gereken Sorular.
1. Roma’nın başarısının ne kadarı coğrafi, demografik, ekonomik veya politik avantajlara
bağlıdır?
2. Yalnızca şans ne kadardır?

