
Kent devletinden Akdeniz İmparatorluğuna: Roma’nın Kartaca ile 
Savaşları 
 

 İ.Ö. 264’te Roma, temelde birleşik İtalya’yı kontrol eden Akdeniz’in EN BÜYÜK GÜCÜ idi. 

 Roma’nın daha çok gücü, fakat aynı zamanda daha fazla sorumluluğu vardı. 

 

Bugünkü derste dikkate alınacak sorular: 
1. Roma yayıldığı coğrafyada sömürgeci miydi? 

 Akdeniz dünyasında, Roma’nın İtalya içinde ve dışındaki yayılmacılığını karşılaştırın. 

2. Roma’nın büyümesi sadece müttefiklerinin çıkarlarını korumasının bir sonucu muydu? 

 

Kartaca Savaşları için Kaynaklar 
1. Polybius 

a. İ.Ö. 167’de İtalya’ya sürgün edilen ve böylece Roma’nın yayılmacılığının büyük bir 

bölümünü ilk elden gözlemleyen bir Yunanlı. 

b. Birinci Kartaca Savaşının tanıklarıyla görüşme yapma şansını elde etmişti. 

c. İ.Ö. 220-146 yılları arasındaki olayların bir tarihini yazdı 

d. Roma’yı diğer devletler için güç birliği açısından bir örgüt modeli olarak görür 

e. Roma’nın çoğu güdülerini yayılmacı olarak görür 

2. Livius 

a. Polybius’u kaynak olarak kullandı 

b. Romalı bir apolojist (savunucu) idi. 

3. Vergilius’un Aeneas’ı ile karşılaştırın 

 Dido ve Aeneas 

 

Kartaca - Geçmiş 
1. Fenike kökenli- İ.Ö. yak. 800’de Fenike’deki Tyre’nin bir kolonisidir.  

 Batı Akdeniz’de iyi konumlanmıştı. 

2. Askeri hayat  

a. Mükemmel bir saygınlığa sahipti 

b. Ordu vatandaşlardan değil paralı askerlerden oluşuyordu.  

c. Askerl liderler bu işi meslek olarak yapıyordu; yıllık seçilmiş consuller değillerdi. 

3. Yönetim 

a. Roma’dakine benzer bir oligarşi. 

b. Başkalarına vatandaşlık vermede Roma kadar liberal değildir. 

c. Roma kadar demokratik değildir.  

 

 



Kartaca ve Roma Arasındaki İlk İlişkiler 
1. İki güç arda arda anlaşmalarla ortak düşmana karşı olmuşlardı, örneğin Pyrrhos. 

2. Kartaca İtalya’nın dışında kaldı. Roma, Kartaca’nın deniz üstünlüğünü tanıdı. 

3. Ancak Roma her zaman biraz endişeliydi. 
 

Anlaşmazlık Nedenleri 
1. Güney İtalya ve Kartaca’daki Yunan tüccarlar arasında genel bir gerilim vardı. 

2. İspanya’dan toprak ve para kazanmak için rekabet arttı. 

3. Syrakusai Kralı Hieron’nun Messina’yı kuaştmasından sonra Messina’da bir kriz çıktı:  

a. Messina Campanialı paralı askerlerden yardım alır ama onlar ayrılmayı reddederler. 

b. Kartaca olaya müdahil olur ve Messina, Roma’yı çağırır. 

c. Meclis isteksizdi ama consuller onları zafer ve ganimet için savaşa gitmeye ikna ettiler. 

4. Roma Kartacalıları Messina’dan kovar sonra onları Sicilya’dan da kovmaya çalışır. 

 Artık savunmada değildir fakat askeri hırs politikayı yönetir. 
 
Birinci Kartaca savaşı İ.Ö. 264-242 
Sicilya’nın İtalyan anakarasına en yakın noktası Messina üzerinde ihtilaf 

 Deniz gücüne bağlı zafer. Savaşın büyük çoğunluğu denizdeydi.  

 Roma donanma gücünü kurmaya başladı.  

 Agates Adaları Savaşı. İ.Ö 242. Roma’nın Sicilya kıyısındaki yeni donanması Kartacalılar’da 

şaşkınlık yarattı, bu durum Kartaca’nın gücünü zayıflattı. 

 

SİCİLYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harita: R. A. LaFleur, Tom Elliott, Nicole Feldl, Alexandra Retzleff ve Joyce Uy. 
Telif Hakkı 2001, 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. 



Barış Koşulları 
1. Kartaca Sicilya’dan ayrılacak ve savaş mahkumlarını fidye ödenmeden serbest bırakacaktı. 

2. Kartaca Syrakusai’ya saldırmayacak. 

3. Kartaca Roma’ya 10 yıl boyunca 2.200 talent ödeyecek [Bir talent yaklaşık 6.000 Roma 

Denarius’una (gümüş para) eşittir]. 

4. Roma daha sonra adalardaki isyancı paralı askerleri kontrol edemeyen Sardunya ve 

Korsika’yı Kartaca’dan aldı. 

 

Roma neden başarılı oldu? 
1. Kartaca Roma’yı bir dizi küçük çarpışmalarla yenmeye çalışırken Roma kesin bir zafer aradı. 

2. Roma daha güvenilir insan gücü kullandı ve politik istikrarı nedeniyle donanma gücüne daha 

fazla bağlılık vardı. 

 

2. Kartaca Savaşı 

 
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. 
 

Nedenler, Bahaneler, Savaşın Başlaması 
1. Ebro Barışı ve Saguntum Kuşatması (İspanya) 

a. Ebro Anlatlaşması (İÖ 226): Antlaşmayla Roma ve Kartaca arasında  sınır 

İspanya’daki Ebro Nehri kabul edilmiştir. 

b. Saguntum Roma’nın etki alanı dışından çıkmış Roma himayesine girmiştir. 



c. Polybius aktarır: 

i. Hannibal’in babasının Roma’ya kini. 

ii. Kartaca’nın Korsika ve Sardunya’nın kaybı için duyduğu acı. 

iii. Kartaca’nın İspanya’daki başarısı 

 

Hannibal Alpler üzerinden yürüyerek İtalya’yı istila etti. 
1. Trebia Nehri Savaşı, İ.Ö 218, Hannibal Roma güçlerini bozguna uğratır. 

2. Cannae Savaşı (güneydoğu İtalya) İ.Ö. 216 

a. Küçük ordusuyla Roma’ya karşı üstünlük sağlayan Hannibal’ın kesin zaferi. 

b. Romalıar 80 bin askerinden 70 binini kaybeder. 

c. Livius’a göre Romalılar paniklediler. 

i. Bazı birlikler Hannibal’ın tarafına geçtiler. 

ii. Orta İtalya sadık kaldı. 

3. Quintus Fabius Maximus “Cuntacı”. - Geciktirici 

a. İ.Ö 217’de dictator ilan edildi. 

b. Kartacalıların askeri üstünlüğü nedeniyle onlarla meydan muharebesine girmekten 

kaçındı.  
 

İspanya ve Afrika: Cornelius Scipio “Africanus”un Yükselişi 
1. Roma orduları İ.Ö 210 yılında ispanyaya ilerledi. – Kartaca destek birliklerini Hannibal’den 

uzak tutmak için. 

2. Roma orduları daha sonra İ.Ö. 205’de Afrika’ya gitti. 

 Scipio Kartaca’yı tehdit eder ve Hannibal’i İtalya dışına çeker. 

3. Zama Savaşı İ.Ö. 242. Hannibal’in kaybettiği tek savaş. 

 Roma’nın Numidialı müttefikleri kendi süvarileri sayesinde günü kurtarır. 

4. Barış koşulları 

a. Kartaca dış kolonilerini (örn. ispanya ) kaybetti ve yüklü bir tazminat ödemek zorunda 

kaldı. 

b. Güçlü bir kara ve deniz ordusuna sahip olması yasaklandı. 

 

3. Kartaca Savaşları İ.Ö 149-146 
Savaş için bir bahane mi? 

1. Roma bir dizi kızıştırıcı talepte bulunmuştu. 

2. Kartacalılar kentlerini kıyıdan uzak bir yere taşımayı reddetti. 

 
Scipio Aemilianus, Scipio Africanus’un torunu 

1. Kartaca’yı 3 yıl boyunca kuşattıktan sonra yakıp yıktı. 

2. Yaşlı Cato: "Delenda est Carthago": "Kartaca ortadan kaldırılmalıdır." 


