
Roma’nın Yunanistan’a ve Doğu Akdeniz’e Yayılması 
 
 

1. Roma emperyalizmi hakkındaki bilgi son iki yüzyılda büyük ölçüde değişmiştir. 

a. Geç 19. yüzyılda, birçok kişi Roma’nın fetihlerinin yazgısal olduğuna inanan Tarihçi 

Polybius’u izlediler. 

b. 1960’a kadar, genellikle yapılan bilimsel yorum Roma’nın büyümesi savunmayla ilgili 

ya da rastlantısaldı. 

c. W.V. Harris, War and Imperialism (1979)’da ileri sürdüğü Roma’nın deniz aşırı 

bölgelerde topraklar kazanmasında ve Roma’ya zenginlik getirmesinde bilinçli bir 

arzusu olduğuydu. Soylu aileler güç arıyordu. 

2. Roma’nın Doğuyla ilk ilişkisi  

a. Tarentum’un yanında Roma’ya karşı savaşan kral Pyrrhos bir Doğu Yunandı ve 

Makedonya tahtı için rakipti. 

b. Roma temelde bölgedeki korsanlığı bitirmek için, Illyria’da savaşlar yaptı. 

3. Doğu Yunan’da eski stil Hellenistik krallıklar. 

a. Mısır’da Ptolemaioslar. 

b. Suriye’de ve güney Anadolu’da Seleukoslar 

c. Makedonya ve Tesalya’da Antigonoslar. 

4. Roma’nın Akdeniz’e bakışı: Kendinin baş patron olduğu oligarşik ortaklıklar 

 
Hellenistik Doğu ile Roma’nın ilk mücadelesi 
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Birinci Makedonya Savaşı İ.Ö. 215-205 
Makedonyalı V. Philippos, Hannibal ile 2. Kartaca Savaşı süresince müttefik oldu. 

 

İkinci Makedonya Savaşı İ.Ö. 199-196 
1. V. Philippos Yunan komşularına saldırdı. 

a. Rodos ve Pergamon, Roma’dan yardım talep ederek Roma’nın kuşkularını istismar 

ettiler.  

b. Roma bölgedeki güçlü bir ittifak sistemi oluşturdu. 

2. İ.Ö. 196’daki Kynoskephalai Zaferinin ardından Flamininus’un Yunanistan’ın ‘’kurtarış’’ı  

 Roma’nın bölgeye yerleşimi / nüfuzu oldukça ılımlıdır. 

 
Suriye Savaşı (192-189 İ.Ö) 

1. Suriye Kralı III. Antiokhos Yunanistan’ı Roma’dan kurtarmayı denedi.  

2. Kısa vadeli kazançlar uğruna Aitolia Birliği Antiokhos ile müttefik oldu. 

3. V. Philippos’un kendisi de Roma ile müttefik oldu. 

4. Tüm bu politik hareketler sadece bölgeyi savaşa hazırlıyordu. 

 
Roma’nın doğudaki ilk toprakları 
Makedonya 

1. Üçüncü ve dördüncü Makedonya Savaşları (İ.Ö. 171-167, İ.Ö. 149-148) 

a. V. Philippos’un oğlu Perseus Romalı muhafazakalara karşı statükoyu tehdit ediyordu. 

b. Sonunda Roma savaşla karşılık verdi ve Perseus’u yakalayarak Makedonya’yı dört 

cumhuriyete böldü.  

c. 4. Makedonya Savaşı Perseus’un oğlu olduğunu iddia eden Andriskos’un 

kışkırtmasıyla çıktı. 

d. Roma Makedonya’yı bir Roma eyaleti haline getirerek buna cevap verdi; Böylece, 

Büyük İskender’in anavatanı olan Makedonya’nın gücü sona eriyordu. 

 

Yunanistan 
1. İ.Ö. 146’da, Roma Korinth’i yıktı ve Akhaia Birliğini dağıttı, bu da Roma’nın proletarya 

yönetimine güvensizliğini göstermektedir. 

2. Roma, bununla birlikte, Makedonya’daki Roma yönetimine bağlı kalmak ve vergi ödemek 

koşuluyla şehir devletinin (Korint) varlığına izin verdi. 

 
Asia Minor 
İ.Ö. 133’de Pergamon Kral III. Attalos tarafından Roma’ya miras bırakıldı. 

 
 
 
 
 



İ.Ö. 133’de Roma İmparatorluğu 
Batı Eyaletleri Doğu Eyaletleri 

Sicilya 

Sardunya-Korsika 

Yakın ve Uzak İspanya 

Afrika 

Alpler Galliası 

Makedonya (Yunanistan dahil) 

Asia 

Illyricum 
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Roma’nın Akdeniz’deki yayılımının hızı ve boyutu 

1. Roma yayılımı:  

a. İtalya’da 200 yıl 

b. Akdeniz’de: 100 yıl 

2. Böylece Roma yarı zamanda altı kat daha fazla toprak sahibi olmuştur.  

3. Yankıları 

a. Roma, edebiyat, felsefe, sanat ve mimarlık alanlarında Yunan kültürel gelişimini 

benimsemiştir. 

b. Roma zengin ve fakir arasındaki ekonomik uçurumu görmezden gelmişti. Roma 

vatandaş kolonileri ile vatandaş olmayan müttefikler arasındaki eşitsizlik de çok 

büyüktü. 



i. Müttefik devletler - socii - Roma yönetimiyle bir anlaşmayla işbirliği yapmıştı. Bu 

anlaşmalar vergiyle cezalandırıcı olabilirdi.  

ii. Katılımcı devletler - amici - Roma’yla resmi bir anlaşma olmadan işbirliği 

yaptılar, temelde gayri resmi patron-katılımcı ilişkisi. Genellikle küçük zayıf 

devletlerdi. Roma’nın resmi bir sorumluluğu yoktu ama bu ülkelerin dış 

politikalarını da desteklerdi. 

iii. Bu devletler ile gerçek İtalyan müttefikleri arasında büyük bir fark vardır. Bu yeni 

doğu bölgelerinin Roma vatandaşlığını kazanmasında hiçbir soru yoktur. 

c. Roma hükümeti yeni eyaletlerde kötü niyetli olabilirdi:  

i. Eyaletler askeri destekten (askeri talepten) yoksundular. 

ii. Onlar mali durumu istismar etmeyi kolay hedef olarak gördüler. 

iii. Bazı valiler bunu gerçekleştirmede çok ileri gittiler 

 

Kültürel değişiklikler: Mos maioum Philhellenizm’e karşı 
1. Scipio Aemilianus, tarihçi Polybius ve stoacı Rodoslu Panaetius’la yakın oldu. 

2. Yunan dini, sanatı, edebiyatı ve kölelerinin popüleritesi çok hızlı arttı. 

a. Magna Mater (Kybele) Kültü Anadolu’dan Roma’ya yayıldı. 

b. Bacchus kültü ve Bacchanalia törenleri de Roma’ya yayıldı. 

c. Yunan köleler özellikle zengin Roma aileleri tarafından çok rağbet gördü.. 

3. Muhafazakar muhalefet ortaya çıktı 

a. Muhafazakârlar Doğu felsefesi tanrılarına ve geleneklerine saygı ve inanç olmayan 

doğu dinlerinin nezaketten noksan olduğunu düşündüler ki o ve bu yüzden genç 

okuyucular için Yunan Edebiyatının seçkin örnekleri yoktu. 

b. Yaşlı Cato: bu muhalefetin lideridir.  

i. Sık sık genç Scipio ve onun etrafındaki dostlarına saldırdı. 

ii. Muhtemelen Devletin Bacchanalia ayinlerini kısıtlamasında da yer aldı.  

iii. Ayrıca filozofların periyodik sürgünlerinde de rol oynadı. 

 


