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Özet: Kuzey Afrika teşekkül etmiş Numidia Krallığı’nda, M.Ö. 118 yılında Kral Micipsa’nın ölü-
münün ardından Jugurtha ve iki üvey kardeşi olan Hiempsal ve Adherbal arasında yaşanan taht
kavgası sonunda beliren iç savaşa Roma Cumhuriyetinin hakemlik yapması sürecinde, Cirta şeh-
rinde yapılan katliam ve bu katliamda tâcir olan tüm İtalyanları toplu olarak katledilmesi üze-
rine Roma Cumhuriyeti Numidia Krallığı’na karşı savaş açmıştır. “Bellum Iugurthinum” olarak
anılan ve (M.Ö. 111–104 yılları arasında) yedi yıl süren bu savaş, Numidia’nın mağlubiyetiyle so-
nuçlanmıştır. Bu çalışmada, savaşın kökenleri ve gelişimi ele alındığı gibi, savaş toplumsal bir
olgu olarak ele alınmış, sonuçları hem Numidia Krallığı, hem de Roma Cumhuriyeti açısından
incelenmiştir. Numidia bu savaş neticesinde ikiye bölünmüştür. Savaş sonunda elde edilen ga-
nimet ile uzun süren savaşta Roma’nın yaptığı masrafları karşılayıp karşılamadığı tartışmalı bir
husus olup, çalışmada savaşın maliyeti açısından yapılmış çeşitli analizlere yer verilmiş, Roma
açısından toplumsal muhalefetin belirginleşmesi, ordunun profesyonelleşmesi ve siyâsallaşma-
sı gibi neticeleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Jugurta, Gaius Marius, Sulla, Numidia Krallığı, Geç Roma Cumhuriyeti, An-
tik Afrika Tarihi, Roma Ordusu Çalışmaları, Tarihsel Sosyoloji. 

Post Bellum Iugurthinum: Reflections On The Consequences Of A War

Abstract: In The Numidian Kingdom that was established in North Africa, after King Micipsa’s death
in 118 BC, the struggle for throne between Jugurtha and his two step brothers Hiempsal and Adherbal,
was led to a civil war and Rome was involved as arbitrator between the conflicting parties. In this pro-
cess, the massacre that was made in Cirta and especially the democide of all the Italian merchants in this
city, was resulted in The Roman Republic’s declaration of war against The Numidian Kingdom. The war
known as “Bellum Iugurthinum” , that occured between 111-104 BC, was lasted seven years, and resul-
ted in defeat of Numidia. In this work, the causes and the process of war was discussed by treating the war
itself as a social fact, and the consequences for both The Numidian Kingdom and The Roman Republic was
examined. As a result of the war, Numidia was divided into two parts. The comparison of the war booty
and the expenses made by Rome in this process was debated by scholars. In this work, analyses made for
the expenses of war was included, and the outcomes such as expression of social opposition, professiona-
lisation and politicization of the army was discussed.

Keywords: Jugurtha, Gaius Marius, Sulla, The Numidian Kigndom, The Late Roman Republic, Anci-
ent African History, Roman Army Studies, Historical Sociology.
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I. Argumentum

Top lum sal bir ol gu ola rak mu ay yen bir sa vaş, sos yal bi lim ci açı sın dan fark -
lı pers pek tif ler den in ce le ne bi le ce ği gi bi, in ce le nen sa va şın gün cel li ği ni ko -

ru yan bir ko nu ol ma sı du ru mun da, bu ko nu yu ça lı şan sos yal bi lim ci nin yak -
la şı mı çe şit li et ken ler ta ra fın dan sı nır la na bil me ris ki ta şı ya bi le cek tir. Nes nel lik
yö nün de cid di bir ça ba nın var lı ğı ha lin de da hi, sos yal bi lim ci nin dün ya gö rü -
şü ko nu su na yak la şı mı nı bel li açı lar dan sı nır la ya bi le ce ği gi bi, ele alı nan ol gu -
nun ta rih sel kök le ri nin ye te rin ce bi lin me me sin den kay nak la nan sı nır lı lık, ça -
lış ma yı en faz la ket le yi ci olan fak tör ola cak tır. Ça lı şı lan ko nu nun sı nır lı bir açı -
dan ele alın mış ol ma sı ise, sı nır lı so nuç la ra va rıl ma sı na yol aça cak tır. Her ne
ka dar, te kil bir ça lış ma için bu du rum çok önem li so nuç lar do ğur ma ya cak ol -
sa da, bu tür yak la şım la ya pı lan ça lış ma la rın ço ğal ma la rı ve bir bi riy le çe şit li
yol lar la et ki le şim için de ol ma la rı du ru mun da, bir tür kül tü rel ye ni den üre tim
sü re ci ya şa na cak, bu sı nır lı yak la şım lar son ra ki ça lış ma la ra da olum suz et ki
ya pa cak ve ele alı nan ko nu da de rin leş me yi ket le yi ci bir hâl ala bi le cek tir.

Gün cel olan dan uzak la şıp ta rih sel ola nın ala nı na gi dil di ğin de fark lı bir
im kan (ve fark lı bir sı nır lı lık) kar şı mı za çı ka bi lir.

Şüp he siz, bir ta rih sel ko nu nun se çil me si ve o ko nu ya yak la şım, sos yal bi -
lim ci nin ya şa mak ta ol du ğu dö nem le ve dün ya gö rü şü ile dai ma bağ lan tı lı -
dır. An cak ta rih sel bir ol gu nun uzun va de li so nuç la rı nın in ce le ne bil me si
müm kün dür. Bu du rum, gün cel bir ol gu nun in ce len me sin de mev cut ol ma -
yan bir im kâ nı sos yal bi lim ci ye sağ lar ve mu ka ye se yo luy la da ol sa, ça lış tı ğı
gün cel ol gu ya yak la şı mı nı de rin leş ti re bi lir. Yal nız bu nok ta da da be lir til me -
si ge re ken önem li bir hu sûs, ta rih sel ol gu nun dai ma gü nü mü ze ula şa bil miş
olan kay nak lar la sı nır lı ol ma sı dır. Bu du rum da, ne yi bi le bil me mi zin müm -
kün ol du ğu şek lin de ki Kant çı so ru yu ta rih sel ala na yö nelt ti ği miz de, ken di -
mi zi ta rih sel bil gi ye da ir me to do lo ji yi sor gu lar ken ve ta rih sel bil gi nin sı nır -
lı lı ğı üze ri ne dü şü nür ken bu la bi li riz. İle ri sü rü le bi lir ki, biz sa de ce ta rih sel
bel ge ve me tin le rin bi ze fıl sıl da dık la rı nı bi le bi li riz ve bu bel ge ler ise; “an cak
on la rı sor gu la ma sı nı bil di ği niz de ko nuş mak ta dır lar.”1 Bu ne den le ta rih sel ol gu la -
rın de ğer len dir me si ni, ay nı za man da bu ol gu la rı ak ta ran kay nak la rın sor gu -
lan ma sıy la bir lik te alan bir me to do lo ji iz len me si ge rek li dir.

Coğ ra fi ola rak, -çe şit li gün cel ge liş me le rin et ki siy le de ol sa- Ku zey Af ri -
ka’yı ta rih sel dö nem le riy le in ce le me ye yö nel di ği miz de, bu böl ge nin ta ri hin -
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1 Marc Bloch, Ta ri hin Sa vu nu su ya da Ta rih çi lik Mes le ği, Çev. M.A. Kı lıç bay, An ka ra: Ge ce Ya -
yın la rı, 1994, s. 49.



de ya şan mış sa vaş lar dan bir ta ne si nin fark lı bir ni te lik gös ter di ği dik kat çe -
ke cek tir. Bu sa vaş, böl ge nin ta ri hi açı sın dan ken di di na mik le riy le ge liş me
gös te ren bir si yâ sî ya pı nın bö lün me si ne yol aça rak, iç di na mik le riy le ge liş -
me si nin önü nü tı ka dı ğı gi bi; ge rek bu böl ge açı sın dan, ge rek se bu böl ge ye
mü da ha le eden dev let açı sın dan da ol duk ça önem li si yâ sî, ik ti sâ dî ve top -
lum sal so nuç lar do ğur muş tur. Hat tâ bu so nuç lar, her sa va şın, sal dı rı ya uğ -
ra yan ka dar sal dı ran ta ra fın top lum sal ya pı sın da de ği şim ler ge ti re ce ği şek -
lin de bir ge nel le me ye da hi ulaş ma mı zı müm kün kı la cak tür den so nuç lar dır.
Bu sa vaş, “Bel lum Iu gurt hi num” ola rak ad lan dı rı lan, M.Ö. 112-104 yıl la rın da
Ro ma Cum hu ri ye ti ile Nu mi di a ara sın da mey da na ge len sa vaş tır.

II. Ma si nis sa’dan Ju gurt ha’ya Nu mi di a Kral lı ğı

Ku zey Af ri ka’da ya şa yan, ya rı gö çe be ha yat tar zı nı sür dü ren ve Ber be rî
kö ken li bir top lum olan Nu mi di alı lar, Ma si nis sa’nın kral lı ğı kur ma sıy la, fe -
tih ha re ket le riy le ve bu nun so nu cun da M.Ö. 203 yı lın da Cir ta şeh ri ni baş -
kent yap ma sı ile dik ka te de ğer bir ge liş me gös te rir ler. Ma si nis sa’nın yö ne ti -
mi al tın da, gö çe be Nu mi di alı lar top ra ğa bağ lan ma ya zor lan mış tır ve şe hir -
ler ge liş me gös ter miş tir. Ma si nis sa’nın Kar ta ca’ya kar şı Ro ma’nın müt te fi ki
ol ma sı ve or tak düş ma na kar şı bir lik te ha re ket et me si so nu cun da, Nu mi di a
çök mek te olan Kar ta ca’nın yö ne ti min de ki top rak la rın bir kıs mı na ve Kar ta -
ca’nın müt te fi ki olan kral Syphaks’ın top rak la rı na ha kim olur. Bu sû ret le,
Kar ta ca’nın çö kü şün den son ra, Nu mi di a Ku zey Af ri ka’da güç lü ve bir le şik
bir kral lık ha li ne ge lir. M.Ö. 202 yı lın da ku ru lan it ti fak ve ti câ rî iliş ki ler, Mas -
si nis sa’nın oğ lu Mi cip sa dö ne min de de de vam et miş tir.2 Ro ma’nın doğ ru dan
yö ne ti min de olan Kar ta ca, Ut ti ca ve Hip po şe hir le rin den olu şan Af ri ca eya -
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2 Ju gurt ha ile olan sa va şın te mel kay na ğı olan Bel lum Iu gurt hi num’un ya za rı Gai us Sal lus ti us
Cris pus, Mas si ni a ile it ti fa kın Sci pi o Af ri ca nus ta ra fın dan te sis edil di ği ni, ve bu dost luk ve
it ti fa ka is ti na den, Ku zey Af ri ka da fet he dil miş olan şe hir le rin Mas si ni a’ya bı ra kıl dı ğı nı an -
la tır. (Sal lus ti us, Bel lum Iu gurt hi num, V. 3-5.) Mas si ni a, Poly bi os ta ra fın dan dö ne min kral la -
rı içe ri sin de en iyi olan kral ola rak ta nım lan dı ğı gi bi, fi zik sel gü cü ne de ay rı ca vur gu ya pıl -
mış tır. (Poly bi os, His to ria e, II. 511-512.) Nay lor, ken di si ni He le nis tik bir hü küm dar ola rak ta -
nım la yan Mas si ni a’nın uzun yö ne ti mi al tın da, güç lü bir or du ve do nan ma ku rup, ik ti sâ dî
ge liş me sağ la mış ol du ğu nu vur gu lar. (Phi lip C. Nay lor, North Af ri ca: A His tory from An ti qu -
ity to the Pre sent, Aus tin: Uni ver sity of Te xas Press, 2009, s. 41) An tik kay nak lar ara sın da ki
bir ih ti lâ fa dik kat çe ken Walsh ise, Ti tus Li vi us’a go re Ma si nis sa’nın Ro ma’nın ya rat tı ğı bir
kral ol du ğu nu, oy sa Ap pia nos’a gö re, Ma si nis sa’nın ken di gü cü ve mü ca de le si so nu cu kral -
lı ğı nı kur du ğu nu be lir te rek, Sal lus ti us’un Li vi us’a ya kın ol du ğu nu ama ger çe ğe uy gun olan
ver si yo nun Ap pia nos’un ver si yo nu ol du ğu nu ile ri sü rer. (Bkz. P. G. Walsh, “Re vi ew: Nu mi -
di a in Sal lust”, The Clas si cal Re vi ew (New Se ri es), XIX, 2 (1969), s. 218.)



le ti ve ba ğım sız bir kral lık olan Ma ure ta ni a ha ri cin de Ku zey Af ri ka Nu mi di a
kral lı ğı nın yö ne ti min de bir leş miş ve cid di ye alı na cak bir güç ola rak be lir miş -
ti. Ma si nis sa’nın ölü mün den son ra, Mi cip sa dö ne min de de Nu mi di a bu güç -
lü du ru mu nu mu hâ fa za et miş tir.

Kral Mi cip sa’nın ye ğe ni (kar de şi Mas ta na bal’ın oğ lu) Ju gurt ha hak kın da
çe kin ce le ri var dı. Ju gurt ha, fi zik sel özel lik le riy le ol du ğu gi bi, zi hin sel ye te -
nek le riy le de dik kat çek mek tey di ve halk nez din de ol duk ça po pü ler di.3 Mi -
cip sa, Ju gurt ha’nın po pü la ri te sin den çe kin di ği için, onu bir sü re li ği ne, müt -
te fi ki ola rak Ro ma’ya yol la ma ya söz ver di ği as ke ri bir li ğin ba şın da İs pan -
ya’ya gön de rir. Mi cip sa, ken di si yaş lı ve tah tın va ris le ri olan iki oğ lu ol duk -
ça genç ol du ğun dan, Ju gurt ha eğer bir şe kil de çar pış ma lar da ya şa mı nı yi ti -
rir se ik ti da rı na yö ne lik ola sı bir teh di din ber ta raf ola ca ğı nı dü şün mek tey se
de olay lar um du ğun dan fark lı ge li şir.

Sür gün ya şa mı na kat la nan Ju gurt ha bu du ru mu ken di si ne ye ni bağ lan tı -
lar kur mak için de ğer len di rir. Sci pi o gi bi ba şa rı lı bir as ke rin em rin de, stra te ji
ve harp tak tik le ri öğ ren miş tir ve biz zat bu bü yük ko mu ta nın tak di ri ni ka -
zan mış tır. Hat tâ da ha son ra sa vaş ta kar şı kar şı ya ge le ce ği Gai us Ma ri us ile
bir lik te, İs pan ya’da Nu man ti a şeh ri nin ku şat ma sı na iş ti râk ede rek, Ro -
ma’nın sa vaş tek nik le ri ne da ir bil gi ler edin miş tir. Ro ma lı lar ile olan iliş ki le -
rin de ki bir önem li göz le mi ise, dev let adam la rı nın rüş ve te kar şı za afı dır ki,
bu du ru mu ile ri de ken di yük se li şi için us ta lık la kul la na cak tır.4 Sci pi o’nun
Kral Mi cip sa’ya yaz dı ğı, ye ğe ni Ju gurt ha’nın ni te lik le ri ni öven bir mek tu bu
ol duk ça et ki li olur.5 Nu mi di alı la rın kral lık an la yış la rı, he nüz ka bi le ge le nek -
le rin den ay rıl ma dı ğı için, taht için tek va ri sin be lir len me si zo run lu ol ma dı ğı
gi bi, bir den faz la va ri sin ül ke yi ara la rın da pay la şa rak yö net me si de müm -
kün ol du ğun dan; Kral Mi cip sa’nı nın ye ğe ni Ju gurt ha’yı va ri si ola rak ata ma -
sıy la, tah tın do ğal ola rak va ris le ri olan Hi emp sal ve Ad her bal’e bir üçün cü
va ris ek le nir.

II I. Nu mi di a’da İç Sa vaş ve Ro ma Cum hu ri ye ti’nin Mü da ha le si

M.Ö. 118 yı lın da Kral Mi cip sa’nın ölü mü ile, Ju gurt ha ve iki üvey kar -
de şi olan Hi emp sal ve Ad her bal üç lü yö ne tim ku rar lar. An cak bu yö ne tim
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3 Sal lus ti us, op. cit., VI. 1; VI I. 3.
4 Sal lus ti us, Ju gurt ha’nın Ro ma şeh ri ne da ir sar sı cı bir ve ci ze si ni ak ta rır: “Ur bem ve na lem et

ma tu re pe ri tu ram, si emp to rem in ve ne rit” [Sa tı lık bir şe hir ve hız lı bir çö küş ile yaz gı lı, şâ -
yet bir alı cı bu la bi lir se.] (Ibid, XXXV. 10.)

5 Ibid, IX, 1-2.



de uzun sür me ye cek tir. Ju gurt ha ve Hi emp sal’in an laş maz lık la rı Hi emp -
sal’in öl dü rül me siy le so nuç la nın ca6 Ad her bal ile Ju gurt ha sa vaş mak du ru -
mun da ka lır lar. Ya pı lan mu hâ re be de ye ni len Ad her bal, ça re yi Ro ma’ya sı -
ğın mak ta bu lur.

Ro ma se na to su, bu du rum da ha kem lik gö re vi üst le nir ve Nu mi di a’yı iki ye
bö le rek so ru na çö züm bu lur. Ju gurt ha ba tı bö lü mü ne sa hip ol muş tur, yal nız
sa nı la nın ak si ne ge liş me gös ter miş olan ta raf Nu mi di a’nın do ğu su dur, ba tı bö -
lü mü da ha az nü fus lu olup, şe hir leş me ba kı mın dan da da ha az ge liş miş tir.7 Bu
sü reç te, Ju gurt ha’dan rüş vet al mış ol du ğu or ta ya çı kan Lu ci us Op ti mus8 yar -
gı lan mış ve suç lu bu lun muş tur.9
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6 Ibid, XI I. 6.
7 Momm sen, Sal lus ti us’a ka tı la rak, Ad her bal’a bı ra kı lan do ğu ta ra fı nın bir kaç şe hir ha -

riç ne re dey se ta ma men çöl ler den oluş tu ğu nu, oy sa Ju gurt ha’ya ve ri len Ba tı ta ra fı nın
ve rim li top rak la rı kap sa dı ğı nı ve da ha faz la nü fu sa sa hip ol du ğu nu ile ri sür müş tür.
(Bkz. Theo dor Momm sen, A His tory of Ro me, Cilt: II I, İn gi liz ce ye çe vi ren: Wil lam Pur -
di e Dick son, Lon dra: Ric hard Bent ley and Sons, 1894, s. 391.) Oy sa iç le rin de Scul -
lard’ın da bu lun du ğu da ha son ra ki bir çok ta rih çi ak si gö rüş te dir ler. Scul lard, Ad her -
bal’a ve ri len do ğu ta ra fı nın, baş ken ti nin Cir ta şeh ri ol du ğu nu ve bu böl ge nin da ha ge -
liş miş ve ve rim li ol du ğu nu, oy sa Ju gurt ha’ya ve ri len böl ge nin da ha az ve rim li ba tı bö -
lü mü ol du ğu nu ile ri sür müş tür. (H. H. Scul lard, From the Gracc hi to Ne ro, New York:
Ro ut led ge, 2011 [ilk bas kı: 1959], s. 40.) Ay nı şe kil de, Lin tott da Ad her bal’e bı ra kı lan
böl ge nin da ha me de ni ve ge liş miş ol du ğu gö rü şün de dir. (Bkz. An drew Lin tott, “The
Ro man Em pi re and its Prob lems in the La te Se cond Cen tury”, Cam brid ge An ci ent His -
tory, C. IX, J.A. Cro ok, A. Lin tott, E. Raw son (derl.), Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver -
sity Press, 2006 [ilk bas kı: 1992], s. 29) Nu mi di a’nın do ğu su nun da ha ge liş miş ve ve -
rim li ol du ğu gö rü şü da ha man tık lı gö rün mek te dir, zi ra bu böl ge de ki ti câ re tin yo ğun -
lu ğu ve İtal yan la rın yer leş me yi seç miş ol duk la rı böl ge ol ma sı da hi ge liş miş li ği nin
gös ter ge si dir. Kal dı ki, Ju gurt ha’ya ve ri len böl ge nin da ha ve rim siz ol ma sı, Ju gurt -
ha’nın do ğu Nu mi di a’ya kar şı as ke rî se fe ri nin ar ka sın da ki za rû re ti an la ma mı zı sağ la -
ya cak as lî et ken ola rak ad do lun ma lı dır.

8 Lu ci us Opi mi us, halk çı li der Gai us Gracc hus öl dü rül dü ğün de con sul ma ka mın da bu lun -
mak tay dı ve onun öl dü rül me sin de rol oy na yan lar dan bi riy di. Ju gurt ha ola yın da al mış ol -
du ğu rüş vet ise, ka rak te ri ne da ir ye ter li bir ipu cu ver mek te dir.

9 Bu yar gı la ma la rın adil olup ol ma dı ğı na da ir Ci ce ro’nun gö rüş le ri, Ju gurt ha Sa va şı nı ele
alan ta rih çi ler ce dik kat ten kaç mış tır. Ci ce ro, Gai us Gal ba’nın du ru mu nu ele alır. Gai us
Gal ba, M.Ö. 109 yı lın da Tri bu nus ma ka mın da bu lu nan Gai us Ma mi li us Li me ta nus ta ra -
fın dan Ju gurt ha ile bir lik te komp lo içe ri sin de ol mak la suç lan mış ve ya pı lan yar gı la ma so -
nu cun da suç lu bu lun muş tur. Gal ba’nın ken di si ni sa vun du ğu söy le vi, Ci ce ro dö ne min de
ha len mev cut tur. Ci ce ro genç li ğin de bu met nin ol duk ça be nim se ne rek okun du ğu nu ak ta -
rır ve Gal ba’nın din adam la rı oku lu na üye ol ma sı na rağ men, ka mu mah ke me sin de aley -
hi ne hü küm ve ri len ilk şa hıs ol du ğu nu be lir tir. (Bkz. Ci ce ro, Bru tus, 128.) Kurt von Fritz
de, olay la ra ait te mel kay na ğı mız olan Sal lus ti us’un amaç la rı nın nes nel bir ta rih çi lik ten
uzak ol du ğu nu, halk çı bir pers pek tif le se na tor yal sı nı fı yıp rat mak ama cı nı güt tü ğü nü ile -



Ju gurt ha bu du ru mu ka bul len mez ve Nu mi di a’yı tek yö ne tim al tın da bir -
leş tir mek için Ad her bal’a sa vaş açar. Ad her bal’ın yar dım is te me si ne kar şın,
İtal ya’nın ku ze yi ni teh dit eden Ger me nik bir halk olan Cim bri le rin ya rat tı ğı
teh li ke ne de niy le, Se na to yar dım gön der me yi ge cik ti rir. Se na to nun M. Ae mi li -
us Scau rus baş kan lı ğın da gön der di ği dip lo ma tik he yet, rüş vet ne de niy le ba şa -
rı sız lı ğa uğ rar. Bu nun üze ri ne, Cir ta şeh ri nin sa vun ma sın da ak tif rol oy na mış
İtal yan lar, Ad her bal’a şeh rin tes lim ol ma sı nı, sa de ce ken di ha ya tı nın ba ğış lan -
ma sı ko nu su nu mü za ke re et me si ni ve di ğer ko nu la rı se na to ya bı rak ma sı nı
öne rir ler. Ju gurt ha’ya hiç bir şe kil de gü ven me yen Ad her bal, ken di ne bu tav si -
ye de bu lu nan İtal yan la rı red de der se bu ke si min ken di ne kar şı da dö ne bi le ce -
ği ni dü şün dü ğün den Ju gurt ha’ya tes lim olur. Ju gurt ha, beş ay sü ren bu ku şat -
ma nın so nun da, Ad her bal’ın tes lim ol ma sı nın ne ti ce sin de şeh ri ele ge çir di ğin -
de, Ad her bal iş ken ce al tın da öl dü rül dü ğü gi bi, Ju gurt ha’nın bir lik le ri şe hir de
ya şa yan ve ço ğu tâ cir olan tüm İtal yan la rı top lu ola rak kat le der ler.10 Bu du rum
kar şı sın da, Ju gurt ha ar tık Ro ma ile doğ ru dan ça tış ma yı ka bul len miş tir.11
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ri sü rer. (Bkz. Kurt von Fritz, “Sal lust and the At ti tu de of Ro man No bi lity at the Ti me of
the Wars Aga inst Ju gurt ha”, Tran sac ti ons and Pro cee dings of the Ame ri can Phi lo lo gi cal As so ci -
ati on, LXXIV (1943), s. 168.)

10 Sal lus ti us, op. cit., XXVI. 1.
11 Bir kar şı laş tır ma yap mak ge re kir se, Ro ma’nın Mit hri da tes ile yap tı ğı sa va şı te tik le yen, Mit -

hri da tes’in Ana do lu’da mu kîm 100.000 Ro ma lı ya kar şı top lu kat li am da bu lun ma sı ol muş tur.
Ana do lu’da yer le şik Ro ma lı la rın ne ga tia tor/mer ce tor’lar (tüc car lar), ve te ra nus’lar (emek li as -
ker ler), pub li ca nus’lar (ver gi top la yı cı la rı) ve co lu nus’lar dan (çift çi ler) oluş tu ğu nu be lir ten
Ars lan, “Ep he sos Ak şa mı” ola rak anı lan top lu kı yı mın se bep le ri ni, bu ke si min Ro ma’ya olan
bağ lı lı ğıy la ol du ğu ka dar, Kü çük As ya’da ki men kul kıy met le rin de önem li bir bö lü mü nü
elin de bu lun du ru yor ol ma la rı ve Pon tos kra lı nın Ro ma ile gi ri şe ce ği sa vaş ta Ana do lu’da
önem li bir teh dit ya ra ta cak ol ma la rıy la açık lar. (M. Ars lan, Mit hri da tes VI Eu pa tor, İs tan bul,
Odin Ya yın cı lık, 2007, s. 159-161.) Şüp he siz Ju gurt ha’nın ey le mi bu na gö re da ha ha fif tir ama
Ro ma Cum hu ri ye ti’nin ül ke dı şın da ya şa yan va tan daş la rı nın kat le dil me si ye ter li bir sa vaş
se be bi dir. Ad ler, Sal lus ti us’un Hist. 4.69’da met ni ve ri len ve doğ ru dan Mit hri da tes’e ait ol du -
ğu nu be lirt ti ği Epis tu la Mit hri da tis ola rak anı lan me tin de; Mit hri da tes’in Ro ma lı lar dan “in san -
lı ğın or tak düş ma nı” (“to-s koi no-s po lemíous”, Epis tu la Mit hri da tis, 6-7.) ola rak bah set ti ği ni,
an cak ay nı şe kil de Sal lus ti us’un Ju gurt ha’nın Ro ma lı la rı “tüm in san la rın or tak düş ma nı” (“com -
mu nis om ni um hos tis”, Bel lum Iu gurt hi num, LXXXI. 1.) ola rak ta nım la dı ğı nı be lir tir. Ad ler,
Sal lus ti us’un Ju gurt ha’nın ağ zın dan kı sa bir söy lev yaz mak için Pon tik pro pa gan da yı kul lan -
mış ol du ğu nu var sa ya bi lir mi yiz, di ye sor sa da, bu na ih ti mal ve re mez ve bu ta nı mın salt re -
to rik ama cıy la kul la nıl dı ğı nı ile ri sü rer. (Bkz. Eric Ad ler, “Who’s An ti-Ro man? Sal lust and Pom -
pei us Tro gus on Mit hri da tes”, The Clas si cal Jo ur nal, CI, 4 (2006), s. 388, dp. 28.) Ad ler önem li bir
ben zer lik ya ka la mış, yal nız bu nu re to rik le açık la ya rak ko nu nun üze ri ne git mek ten çe kin miş -
tir. Sal lus ti us’un üs lup açı sın dan Ju gurt ha’ya Mit hri da tes’in ki ne ben zer bir söy lev ver dir miş
ol ma sı bir ih ti mal ise de, Ro ma ile sa va şan her iki kra lın ben zer ko şul lar da ben zer bir düş -
man lı ğa var ma la rı da göz ar dı edil me me si ge re ken di ğer bir ih ti mal dir.



Se na to nun Cir ta şeh rin de ya pı lan kat li am son ra sın da bi le, doğ ru dan mü -
da ha le yi dü şün me me si ne kar şın, olay la ra tep ki li olan ti câ ret er bâ bı nın ve
halk kit le le ri nin bas kı sı so nu cun da, Se na to sa vaş ka ra rı alır12 ve Con sul Lu -
ci us Cal pur ni us Bes ti a ida re sin de ki as ke ri bir lik ler Af ri ka’ya gön de ri lir. Ro -
ma lı la rın ağır pi ya de si, Ju gurt ha’nın ha fif sü va ri le rin den olu şan or du su na
ka lı cı bir dar be in dir me yi ba şa ra maz. Bes ti a’nın Ju gurt ha ile mü zâ ke re de bu -
lu na rak, Ju gurt ha’nın ko şul suz tes lim ol ma sın dan so nar, Ju gurt ha’nın ol -
duk ça le hi ne ko şul lar içe ren bir ba rış an laş ma sı nı im za la ma sı, Bes ti a aley hi -
ne rüş vet id di ala rı do ğu rur.13

Bu ko nu da ta nık lık yap ma sı için Ju gurt ha’ya gü ven li ge çiş hak kı ta nı nır
ve Ju gurt ha bu nun üze ri ne Ro ma’ya gi der. Lâ kin, Ju gurt ha Ro ma’ya ulaş tı -
ğın da, Tri bu nus olan Ba ebi us, Ju gurt ha ta ra fın dan ib raz edi le cek olan ka nıt -
la rı ve to eder. Ju gurt ha, Ro ma’da ge çir di ği za man bo yun ca, ile ri de ken di si -
ne ra kip ola bi le cek olan, Nu mi dia lı ku ze ni Mas si va’yı öl dürt mek için bir çe -
te ör güt ler ve plan la dı ğı ci na ye ti iş ler. Hal kın bu ola ya tep ki le ri üze ri ne, Se -
na to Ju gurt ha’ya ül ke yi ter ket me si ni em re der.

Ro ma Cum hu ri ye ti ile Nu mi di a ara sın da sa vaş ye ni den baş lar ve M.Ö.
110 yı lın da Con sul S. Pos ti mus Al bi nus sa va şı yö net mek üze re Af ri ka’ya
gön de ri lir. Bes ti a’nın em rin de ki bir lik ler mo ral açı dan çö kün tü içe ri sin de
bu lan Al bi nus, as ke rî açı dan bir so nuç ala ma dan se çim ler için Af ri ka’yı ter -
ke de rek bir lik le rin yö ne ti mi ni as ke rî de ne yi mi ol ma yan kar de şi Au lus’a bı -
ra kır. Ju gurt ha’ya kar şı bir se fer dü zen le yen Au lus ise, aşa ğı la yı cı bir mağ lû -
bi yet ya şar ve Ju gurt ha ta ra fın dan Af ri ka’yı on gün içe ri sin de terk et me si ko -
şu luy la ser best bı ra kı lır.

Bu aşa ğı la yı cı du ru ma hal kın tep ki gös ter me si üze ri ne Tri bu nus C. Ma -
mi li us Li me ta nus, Nu mi di a skan da lı nı baş lan gı cın dan iti ba ren tet kik et mek
üze re bir ko mis yon oluş tu rur. Se na tor yal sı nı fın tep ki le ri ne rağ men, Equi tes
sı nı fı nın des te ği ni alan ko mis yon, Opi mus, Bes ti a, Al bi nus gi bi dev let adam -
la rı nı rüş vet ye miş ol ma la rı se be biy le suç lu bu lur ve sür gün ile ce za lan dı rır.

Se na to, M.Ö. 109 yı lın da se çi len iki con sul den bi ri olan Qu in tus Ca eci li us
Me tel lus’u ko mu tan ola rak atar. Me tel lus’un be lir le di ği su bay la rın ko mu ta -
sın da oluş tu ru lan lej yon lar Af ri ka’ya çı kar tı lır. Me tel lus, kıs mî as ke ri ba şa rı -
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12 Oost, sa va şın hu ku ki ge rek çe si nin ya pı lan kat li am de ğil, fa kat Ro ma hal kı nın dos tu ve müt -
te fi ki olan Ad her bal’a kar şı Ju gurt ha’nın ey lem le ri ol du ğu nu ile ri sü rer. (Ste wart Ir vin Oost,
“The Fe ti al Law and the Out bre ak of the Ju gurt hi ne War”, The Ame ri can Jo ur nal of Phi lo logy,
LXXV, 2 (1954), s. 147-159.)

13 Dik kat edil me si ge re ken bir hu sûs, Cir ta’nın düş me sin den ön ce Ju gurt ha’dan rüş vet al dı ğı
yö nün de id dia lar olan M. Ae mi li us Scau rus’un da Con sul L. C. Bes ti a’nın se fe ri ne iş ti râk et -
miş ol ma sı dır.



lar ka zan mak la bir lik te, de yim ye rin dey se ge ril la tak ti ğiy le sa va şan Ju gurt -
ha’ya kar şı ke sin as ke ri so nuç el de ede mez. Ju gurt ha, Me tel lus’a sulh tek lif
et ti ğin de, Me tel lus’un aşı rı ta lep le ri yü zün den bu gi ri şim so nuç suz ka lır.14

Uzun sü ren ve ke sin so nuç lar alı na ma yan bu as ke rî se fer es na sın da, Me tel -
lus’un su bay la rın dan Gai us Ma ri us, Me tel lus’un sa va şı so na er dir me yi ba şa -
ra ma ya ca ğı na da ir pro pa gan da ya par.15 M.Ö. 107 yı lın da Ro ma’da se çim le re
ka tı la rak Con sul ola rak se çi lir ve Nu mi di a’ya dö ne rek sa va şın yö ne ti mi ni eli -
ne alır. Ken di yö ne ti mi al tın da, “hu ku ka ve ge le ne ğe ay kı rı ola rak”16, pro le ta rii
içe ri sin den gö nül lü le ri or du su na ala rak, kla sik cum hu ri yet dö ne mi nin yurt taş
or du su nun pro fes yo nel or du ya dö nüş me si nin ilk adı mı nı atar.17

Ma ri us, Qu aes tor olan Lu ci us Cor ne li us Sul la’yı, Ju gurt ha’ya ver di ği des -
te ği kes mek üze re Mau ren ti a Kral lı ğı üze ri ne gön de rir. Ju gurt ha’nın ak ra ba -
sı olan Mau ren ti a Kra lı Bocc hus’a rüş vet tek lif eden Sul la, Bocc hus’un ihâ ne -
ti so nu cu, Ju gurt ha’yı iki oğ lu ile ya ka la ya rak Ro ma’ya zin cir ler içe ri sin de
gö tü rür. Ju gurt ha, Ma ri us’un za fer tö re nin de teş hîr edil dik ten son ra, aşa ğı -
la ma la ra ma rûz bı ra kı la rak, zin dan da öl dü rü lür.18 Böy le lik le M.Ö. 112-104
yıl la rı ara sın da sür müş olan bu sa vaş so na er miş ve Ro ma Cum hu ri ye ti, Nu -
mi di a so ru nu nu ken di le hi ne en uy gun şe kil de çö züm le miş tir.
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14 Me tel lus, mü zâ ke re ler de sü rek li ta lep ler de bu lu nur. Her bir ta lep, so nun cu ta lep gi bi dü şü -
nü le rek Ju gurt ha ta ra fın dan ye ri ne ge ti ri lir: Ken di sin den ta lep edil di ği gi bi sı ra sıy la re hi ne -
le ri, si lah la rı, fil le ri ni, elin de ki tut sak as ker le ri tes lim eder ve ta lep üze ri ne ken di saf la rı na
ge çen Ro ma or du su nun ka çak la rı nı öl dü rür ama mü zâ ke re ler den so nuç alı na ma yın ca, ya -
ka la na ca ğı en di şe si ile gö rüş me ye git mez. (Di on Cas si us, XXVI. 89. 1.)

15 Vel lei us Pa ter cu lus, Ma ri us’un Con sul se çil di ğin de, sa va şın Ju gurt ha’yı sa vaş ta iki kez
mağ lûb eden Me tel lus ta ra fın dan pra tik ola rak so na er miş ol du ğu nu be lir tir. (Vel lei us Pa -
ter cu lus, His to ria e Ro ma na e, XI. 2.)

16 Plu tark hos, bu ic raa tın hu ku ka ve ge le ne ğe ay kı rı ol du ğu nu özel lik le vur gu lar ve as ke re alı -
nan kit le ler içi ne kö le le rin da hi ka tıl dı ğı nı ak ta rır. (Plu tark hos, Ma ri us, 9.) Bu gö rüş, gü nü -
müz ta rih çi li ği ni cid di şe kil de et ki le miş se de, Kep pi e bu tür bir ic raa ta da ha ön ce ki kriz dö -
nem le rin de biz zat se na to nun ona yıy la baş vu rul du ğu nu vur gu lar ve Ma ri us’un bu uy gu la -
ma yı da ha ile ri bir nok ta ya ta şı dı ğı nı ile ri sü rer. (Bkz. Law ren ce Kep pi e, The Ma king of the
Ro man Army: From Re pub lic to Em pi re, Lon dra: Ro ut led ge, 1998 [İlk bas kı: 1984], s. 42.)

17 Ma ri us ta ra fın dan ya pı lan as ke ri re form la rın, as ke ri ta rih açı sın dan de ğer len di ril me si Kep -
pi e ve Gold sworthy ta ra fın dan yet kin bir şe kil de ya pıl mış tır. (Bkz. Kep pi e, op. cit, s. 39-57;
Ad ri an Gold sworthy, In The Na me of Ro me. The Men Who Won The Ro man Em pi re, Lon dra:
Phoe nix, 2004, s. 127-153.)

18 Eut ro pi us, Ju gurt ha’nın zin ci re vu rul muş ola rak iki oğ luy la bir lik te Ma ri us’un sa vaş ara ba sı -
nın önü ne ge ti ril di ği ni ve çok geç me den de Con sul’un em riy le bir zin dan da bo ğu la rak öl dü -
rül dü ğü nü ak ta rır. (Eut ro pi us, Bre via rum His to ria e Ro ma na e, V. 27.) Plu tark hos ise, zin dan da
mu hâ fız lar ta ra fın dan kü pe si nin çe ki le rek ku la ğı nın par ça lan dı ğı nı, el bi se le ri nin par ça lan dı -
ğı nı ve al tı gün aç bı ra kıl mak sû re tiy le öl dü rül dü ğü nü be lir tir. (Plu tark hos, Ma ri us, 12.)



IV. Post Bel lum
IV. I. Sa va şın Nu mi di a Kral lı ğı Açı sın dan So nuç la rı

Ro ma’ya yap mış ol du ğu hiz met kar şı lı ğın da Bocc hus Ro ma’nın müt te fi -
ki ola rak ta nı nır. Ay rı ca, Ju gurt ha’nın ken di si ne va ad et miş ol du ğu top rak lar
da, bu top rak la rı ele ge çi ren Ro ma Cum hu ri ye ti ta ra fın dan ona ve ri lir.19 Nu -
mi di a böy le lik le iki ye bö lü nür: Nu mi di a’nın ba tı sı Bocc hus’a ve ri lir ken ka -
lan do ğu kıs mı Ju gurt ha’nın üvey kar de şi Gau da’ya bı ra kı lır.

Ro ma Cum hu ri ye ti nin bu uzun se fe rin so nu cun da, en azın dan ken di as ke -
ri gü cüy le ele ge çir di ği şe hir le ri ken di ne bağ lı bir eya le te dö nüş tür mek ten se,
ne den ken di si ne müt te fik olan iki ye bö lün müş bir yö ne ti me bı rak tı ğı so ru la bi -
lir. Be esly’e gö re, Ju gurt ha’ya kar şı ya pı lan se fe rin so nu cun da bu tür bir si yâ set
gü dül me si nin ne de ni, Ro ma lı la rın sı nır la rı nı mü da faa nın ol duk ça zor ola ca ğı
bir eya let ya rat mak is te me me le ri, an cak fark lı bir du ru mun or ta ya çık ma ih ti -
ma li ne kar şı da, ile ri de müt te fi ki ne kar şı kul la nıl mak üze re Ga etu lia lı ka bi le ler -
le de it ti fak kur ma la rı dır.20 Doğ ru dan Ro ma lı laş tır ma tek nik zor luk lar se be biy -
le müm kün ol ma sa da, ba şın da hırs lı bir li de rin ola ca ğı güç lü bir Nu mi di a ye -
ri ne, Ro ma lı la rın ti câ rî hak la rı nın ko run du ğu, iki ye bö lün müş bir Nu mi di a ya -
ra tıl ma sı, Ro ma Cum hu ri ye ti’nin dış po li ti ka sın da is te ni len bir so nuç tur.

IV.II. Sa va şın Ro ma Cum hu ri ye ti Açı sın dan So nuç la rı

Bi rin cil kay nak lar dan gö rül dü ğü ka da rıy la, Nu mi di a ile ya pı lan sa va şın
Ro ma için doğ ru dan ge ti ri si, yük lü mik tar da al tın ve gü mü şün Ma ri us’un za -
fer ge çi din de teş hir edil dik ten son ra ha zi ne ye ba ğış lan ma sıy dı.21 Oy sa ol duk -
ça uzun sü ren sa va şın fi nans ma nı ve ka yıp lar la bir lik te de ğer len di ril di ğin de,
el de edi len al tın ve gü mü şün bu ka yıp la rı kar şı la yıp kar şı la ma dı ğı nı ra kam -
lar la tes pit ede bi le cek ve ri le re sa hip de ği liz. Ke zâ Ros tovt zeff, Ju gurt ha ile ya -
pı lan sa vaş ve Kelt-İber ya lı lar ile İs pan ya’da ya pı lan sa vaş la rın Ro ma Dev le ti -
ne çok cid di in san gü cü ve pa ra kay bı na yol aç tı ğı gi bi, Ro ma’ya doğ ru dan
her han gi bir ge ti ri si ol ma dı ğı için de ge rek siz ol du ğu nu be lirt miş tir.22 Lin tott
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19 Arthur Keaveney, Sulla: The Last Republican, Londra: Routledge, 2005, s. 22.
20 Au gus tus Henry Be esly, The Gracc hi, Ma ri us, and Sul la, New York: Char les Scrib ner’s Sons,

1911, s. 81.
21 Plu tark hos, loc cit.
22 Mic ha el Ros tovt zeff, The So ci al and Eco no mic His tory of The Ro man Em pi re, Cilt I, Ox ford: Ox -

ford Uni ver sity Press, 1998, s. 25.



ise, sa va şın Ro ma’nın oto ri te si nin ve ya tı rım la rı nın ko run ma sı açı sın dan
önem li ol du ğu na işa ret et miş tir.23 San tan ge lo ise, Ju gurt ha’ya kar şı ya pı lan sa -
va şı, M.Ö. 2. yüz yıl da ya şan mak ta olan çok da ha de rin bir kri zin semp tom la -
rın dan bi ri ola rak gö rür ve Sa lus ti us’un da bu sa va şı ben zer bir şe kil de ele al -
dı ğı nı ifa de eder.24

Frank, Ju gurt ha ile ya pı lan sa va şı, Gai us Gracc hus’un öl dü rül me sin den
be ri Ro ma’da ki hi zip ler ara sın da sü re ge len ge çi ci ba rı şın sar sıl dı ğı ilk olay
ola rak ele alır.25 Har ris ise, M. Ö. 2. yüz yıl da, Ro ma lı işa dam la rı nın Se na to’ya
dış si yâ set üze ri ne doğ ru dan ka rar al dır ma la rı nın müm kün ol ma dı ğı nı be lirt -
mek te ise de, çe şit li bas kı lar ne ti ce sin de Se na to’ya Nu mi di a’ya kar şı se fer ka -
ra rı al dır ma nın bu ti câ rî çı kar la rı ko ru mak ga ye si güt tü ğü nü be lir tir.26

Lutt wak’ın tas ni fi ne go re Ro ma em per yal gü ven li ği nin üç sis te min den il -
ki olan, dış si yâ se tin Ro ma şeh rin de ya şa yan ol duk ça ufak bir azın lık ta ra fın -
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23 Lin tott, op. cit., s. 31.
24 Fe de ri co San tan ge lo, Sul la, the Eli tes and the Em pi re: A Study of Ro man Po li ci es in Italy and the

Gre ek East, Lei den: Brill, 2007, s. 22.
25 Ten ney Frank, Ro man Im pe ria lism, Kitc he ner: Ba toc he Bo oks, 2003 [ilk bas kı: em per ya lizm”

kav ra mı nı ge liş tir miş, Ro ma’yı bu bağ lam da de ğer len dir miş tir. Ke za Frank, Ju gurt ha ile
olan sa va şın as li kay na ğı olan Bel lum Iu gurt hi num ya za rı Sal lus ti us’u da dö ne min hi zip sel
mü ca de le le ri içe ri sin de yer al mış ta rih çi ler den bi ri ola rak ele alır ve si yâ sî amaç sa hi bi ol -
du ğu gi bi, üs lup açı sın dan çe ki ci li ği gü ve ni lir li ğe yeğ le di ği ni ile ri sü rer. (Bkz. Ten ney
Frank, “Ro man His to ri og raphy Be fo re Cae sar”, The Ame ri can His to ri cal Re vi ew, XXXI I, 2
(1927), s. 235.) Kopff ise, Ten ney Frank’ın Ro ma üze ri ne de ğer len dir me le ri ne, Ame ri ka ile
mu ka ye se ler ya pa rak var dı ğı nı be lir tir. (Bkz. E. Chris ti an Kopff, “His tory and Sci en ce in T.
Frank’s Scho lars hip”, The Oc ci den tal Qu ar terly, V, 4 (2005), s. 73-74.] “Ro ma em per ya liz mi”
kav ra mı nı Fer nand Brau del’in, Frank’a de ğil ama 1934 ta rih li The Sta ges of Ro man Im pe ria -
lism ad lı ese riy le Je ro me Car co pi no’ya atıf ya pa rak kul lan mış ol ma sı da dik kat çek mek te dir.
Brau del, an cak İkin ci Pön Sa va şı son ra sı dö nem için bir Ro ma em per ya liz min den söz edi le -
bi le ce ği ni be lir tir. (Bkz. Fer nand Brau del, The Me di ter ra ne an in the An ci ent World, Lon dra: Al -
len La ne The Pen gu in Press, 2001, s. 307.)

26 W. V. Har ris, “On War and Gre ed in The Se cond Cen tury BC”, Ro man Im pe ria lism. Rea dings
and So ur ces, Der. Crai ge B. Cham pi on, Corn wall: Black well Pub lis hing, 2005, s. 26. Har ris,
bu ra da Cas so la ve Ba di an’ın gö rüş le ri ne yer ve re rek, Ko rint hos ve Kar ta ca şe hir le ri nin yı -
kıl ma sı nın, Ro ma ti câ rî çı kar la rı na ay kı rı bir si yâ set ol du ğu nu ak ta rır. (Bkz. Fi lip po Cas so -
la, I Grup pi Po li ci Ro ma ni Nel II I Se co lo A.C., Tri es te, 1962, s. 55-56. E. Ba di an, Ro man Im pe ria -
lism in the La te Re pub lic, Ox ford, 1968. Ak ta ran: Har ris, loc cit.) Har ris, Ro ma’nın se fer le ri nin
pa zar ve ya tı rım fır sa tı ya rat mak ga ye si güt tü ğü yö nün de ki kla sik gö rü şün ilk kez Ten ney
Frank ta ra fın dan eleş ti ril me ye baş lan dı ğı nı, Ba di an ta ra fın dan ko nu nun ele alı na rak, Ro -
ma’nın dış si yâ se tin de ti câ rî he def le rin ön ce lik ta şı ma dı ğı nı, Ro ma’nın bu gi ri şim le rin de
bü yük ti câ rî-ik ti sâ dî fır sat lar ara ma dı ğı nı be lirt miş tir. (Har ris, op. cit, s. 17.) Har ris bu ko nu -
da ki ken di yak la şı mı nı da ha son ra ge niş le te rek ele al mış tır. (Bkz. W.H. Har ris, War and Im -
pe ria lism in Re pub li can Ro me, 327-70 BC, Ox ford, 2000.)



dan yön len di ril di ği dö nem M.Ö. 1. yüz yı la de ğin ge çen sü re yi kap sa mak ta -
dır,27 ve bu pers pek ti fi te mel alır sak Ju gurt ha’ya kar şı se fer de de iz le nen bu
si yâ se tin te mel stra te ji için de de ğer len di ril me si ge rek mek te dir. Ana hat la rıy -
la, si yâ se ti kü çük bir azın lık be lir le mek te ise de, bu azın lık her za man is te di -
ği si yâ se ti be lir le me ye muk te dir de ğil di. Bu ne den le, Nu mi di a ile ya pı lan bu
sa va şın se na tor yal sı nı fın si yâ se ti ola rak ele alın ma sı ya nıl tı cı ola bi le cek tir.

Ro ma Cum hu ri ye ti’nin bu as ke rî se fe ri ne da ir en kap sa yı cı ik ti sâ dî ana li -
zi Scul lard’da bul mak müm kün gö rün mek te dir. Scul lard, bu sa va şı is te yen
ke si min; pat ris yen le rin oluş tur du ğu se na tor yal sı nıf tan çok, pat ris yen ler ve
pleb ler ara sın da bir “Üçün cü Ta ba ka” ola rak ni te len dir di ği Equi tes (şö val ye -
ler) sı nı fı ol du ğu gö rü şün de dir. Top rak sa hi bi se na tör le rin ti câ ret le uğ raş ma -
la rı M.Ö. 218 yı lın da Lex Cla udi a28 ile ya sak lan mış ol du ğun dan, Ro ma Cum -
hu ri ye ti’nde top rak ile ti câ ret ara sın da kes kin bir ay rım mev cut tur . Equi tes
ti câ rî fa ali yet le ri sür dü ren sı nıf tır. Cir ta’da kat le di len İtal yan lar bu sı nı fın
üye le ri dir ve da ha sı, Af ri ka’da ki çı kar la rı teh dit al tın da dır ve ge le cek te ki ge -
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27 Lutt wak, Ro ma Cum hu ri ye ti’nin dış si yâ se ti ni “bü yük stra te ji” (grand stra tegy) kav ra mı
çer çe ve sin de in ce ler ve em per yal gü ven li ğin üç sis te mi üze rin de du rur. Bu sis tem le rin her
bi ri, dip lo ma si yi, as ke ri kuv vet le ri, yol ağ la rı nı ve is tih kam la rı tek bir ama cın hiz me ti ne su -
nar lar. Bun la rın bi rin ci si, Ro ma Cum hu ri ye ti’nde şe hir de ya şa yan ve si yâ se ti yön len di ren
azın lı ğın çı kar la rı na hiz met eder. M.Ö. 1. yüz yıl da, Ro ma lı ide al ler ol duk ça yay gın laş mış tır
ve bir im pa ra tor luk kav ra mı na ula şıl mış tır. İkin ci sis tem de ise, Ro ma’ya uzak olan ül ke ler -
de doğ muş kim se ler de, ken di le ri ne Ro ma lı de mek te dir ve ge liş mek te olan re fah, sı nır lar da
et ki li şe kil de ko run mak ta dır. Bu sis te min so nu cu, M.S. 2. yüz yı lın im pa ra tor lu ğu ol muş tur.
Ke za, üçün cü sis tem ise, M.S. 3. yüz yı lın kri zi ile şe kil len miş ve gü ven lik ih ti ya cı top lu ma
ol duk ça ağır bir yük ge tir me ye baş la mış ve im pa ra tor luk me ka niz ma sı, ver gi top la yı cı la rı,
ida re ci le riy le ken di ne hiz met eden bir şek le bü rün müş tür. Ço ğun lu ğun rı za sı na gü ve nen
im pa ra tor luk, al ter na ti fi ola rak kao su sun mak ta dır. İyi ör güt len miş bar bar dev let ler bu gü -
ven lik ih ti ya cı nı kar şı la ya cak aşa ma ya gel di ğin de, Ro ma’nın son em per yal gü ven lik sis te -
mi de des te ği ni kay bet miş tir. (Bkz. E.N. Lutt wak, “The Grand Stra tegy of The Ro man Em -
pi re”, Ro man Im pe ria lism. Rea dings and So ur ces, Der. Crai ge B. Cham pi on, Corn wall: Black -
well Pub lis hing, 2005, s. 282.) Lutt wak’a Mac Mul len’ın ge tir di ği eleş ti ri ise, Ro ma plan la ma -
sı na ol duk ça üst dü zey bir so fis ti kas yon at fe dil me si, Ro ma kon tro lü nün dı şın da ki du rum -
la ra “de rin elas tik sa vun ma” gi bi oku ma nın ya nıl tı cı ola bi le ce ği, me to do lo jik açı dan ise
Lutt wak’ın ağır lık lı ola rak ikin cil kay nak la ra, man tık ve ana lo ji ye da yan dı ğı yö nün de dir.
(Bkz. Ram say Mac Mul len, “Re vi ew: The Grand Stra tegy of the Ro man Em pi re”, The Ame ri -
can His to ri cal Re vi ew, LXXXI I, 4 (1977), s. 931.)

28 Lex Cla udi a, Se na tus aza la rı na ve ya ço cuk la rı na, ken di mal la rı nı ta şıt mak ha ri cin de, ge mi
sa hi bi ol ma la rı nı ve de niz ti câ re ti yap ma yı, dev le tin ti câ ret iş le ri ne iş ti râk et me yi ya sak
eden ka nun olup, Prin ci pa tus dev ri bo yun ca yü rür lük te kal mış tı. (Bkz. Zi ya Umur, Ro ma
Hu ku ku Lü ga ti, İs tan bul: İs tan bul Üni ver si te si Fa kül te ler Mat baa sı, 1983, s. 116; Adolf Ber -
ger, Ency clo pe dic Dic tio nary of Ro man Law, Phi la delp hi a: The Ame ri can Phi lo sop hi cal So ci ety,
1953, s. 549.)



liş me bek len ti le ri sar sıl mış tır. Halk (pleb ler) ise, Se na to’yu yıp rat mak için fır -
sat bek le mek te dir. Equi tes sı nı fı ve hal kın it ti fa kın dan ge len bas kı lar, Se na -
to’yu ey le me geç me ye zor la mış tır. Se fe rin so nu cun dan en çok ya rar la nan sı -
nıf ise Equi tes ol muş tur; çün kü bu sı nı fın men sup la rı bun dan son ra Af ri ka’da
ti câ rî fa ali yet le ri ni gü ven li bir bi çim de sür dü re cek ler dir.29 Se na tor yal sı nı fın
ise ge liş me ler den kâr lı çık tı ğı nı söy le mek ol duk ça zor dur. Ak si ne, Ju gurt -
ha’nın ya rat tı ğı kriz ve se na to nun bu na mü da ha le et ti ği her aşa ma da or ta ya
çı kan rüş vet skan dal la rı, top lum nez din de se na to nun pres ti ji ni ve say gın lı ğı -
nı ol duk ça sars tı ğı gi bi, meş ru lu ğu nu da sor gu la na bi lir ha le ge tir miş tir. Ke za,
te mel ta rih sel kay na ğı mız olan met nin ya za rı Sal lus ti us da, ne den bu sa va şın
ta ri hi ni yaz ma yı seç ti ği ni açık lar ken iki se bep be lirt miş tir: İlk ne de ni, Nu mi -
di a ile ya pı lan sa va şın bü yük ve yı kı cı bir sa vaş ol ma sı dır. İkin ci ne de ni ise
ilk kez aris tok ra si nin ik ti da rı nı kö tü ye kul lan ma sı na kar şı bir mu ha le fe tin
oluş ma sı dır.30 Bu kriz ve skan dal lar son ra sı Se na to, es ki oto ri te si ni sar sıl mış
bir şe kil de sür dü re cek se de, bu olay lar da baş la yan top lum sal ku tup laş ma ve
ar dın dan ge le cek olan iç sa vaş lar da bu oto ri te da ha de rin den sar sı la cak tır.

Ro ma açı sın dan bu se fe rin di ğer bir so nu cu ise, or du nun pro fes yo nel leş -
ti ril me sin de ilk adı mın atıl mış ol ma sı dır. Sa va şın sür mek te ol du ğu M.S. 107
yı lın da Con sul Gai us Ma ri us’un or du ya mülk süz kit le ler den gö nül lü ler al -
ma sı, Ro ma sis te mi nin kla sik dü ze ni ni sar san bir ic ra at ol du ğu gi bi, yurt taş
or du sun dan pro fes yo nel or du ya ge çi şin de ilk adı mı nı teş kil et miş tir.31 Bu
du rum, or du nun as ke ri ba şa rı sı nı art tır mak la bir lik te, da ha son ra ki dö nem -
ler de or du nun si yâ sal laş ma sı na yol aça cak, ilk de fa Sul la ta ra fın dan si yâ sî
amaç lar için kul la nı la rak Ma ri us'un da yandığı halkçı ha re ke ti bast ıra cak ve
son ra ki do nem ler de de si ya sal laşması de vam ede rek Ro ma'da Cum hu ri yet
re ji mi nin çöküşü süre cin de olum suz rol ler oy na ya caktır.
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29 Scul lard, op. cit., s. 7; s. 41-43.
30 Sal lus ti us, op. cit., V. 1.
31 As ke rî ta rih açı sın dan ko nu yu ele alan Gold sworthy, Ma ri us’un bu ic ra atı nın çok önem li bir

re form ol du ğu nu, Ro ma or du sun da te mel bir dö nü şü me yol aç tı ğı nı be lir tir. Bu re form la
bir lik te, top lu mun en yok sul ke sim le ri ne bir ka ri yer fır sa tı ve yok sul luk tan kaç ma ola na ğı
ta nın mış tır. Es ki sis tem de bir lej yon, as ke re alı nan ve sü re si do lun ca ter his edi len as ker le rin
ya rat tı ğı bir bi rim iken, pro fes yo nel as ker ler le bir lik te lej yon lar dai mi ni te lik ka zan ma ya
baş la ya rak, da ha güç lü kim lik ve ge le nek arz et miş ler dir. Bun dan böy le, tüm lej yo ner le ri
ağır pi ya de ler oluş tu ra cak tır. (Gold sworthy, op. cit, s. 136-137.)


