ROMA IMPARATORLU~UNUN DA~ILMASINDA
EYALETLER~N OYNAD~~~~ROL
PROF. AF~ F ERZEN
Eskiça~'da cihan devleti mesabesinde olan Roma Imparatorlu~u'nun y~k~l~~~ ndaki ba~l~ca âmillerden birini eyaletlerin, imparatorluk
içinde i~gal etti~i siyasi, askeri ve iktisadi mevkiin te~kil etmi~~olmas~,
Roma tarihinin en alâka çekici bir taraf~d~ r. Bizzat Romal~lar tarafindan giri~ilen hareketlerin ve güdülen politikan~n bir eseri olarak
eyaletlerin imparatorluk içinde mühim rol oymyabilmeleri ise, ayr~ca
dikkate de~er bir noktad~r.
Eyaletlerin ve eyaletlilerin önem kazanm~ ya ba~lad~klar~n~, imparatorlu~un kuvvetten dü~tü~ü ve çökmeye yüz tuttu~u geç devirlerde de~il, Romal~lar~n Akdeniz dünyas~ na hâkim olduklar~~cumhuriyet devrinin en kudretli safhas~ nda görmekteyiz. Uzak ve derin
bir görü~le imparatorlu~un esas temellerini atm~~~olan Sezar'~n eyalet
politikas~n~n son hedefi, tebaalarla hakiki vatanda~ lar aras~nda bir
e~itlik kurmakd~. Bu, hakiki vatanda~larla tebaalar hakk~nda yeni bir
görü~ün ifadesidir. Sezar'~n devleti yaln~z Roma ve Italya'dan de~il,
devletin bütün bölgelerinden te~ ekkül etmeli ve eyaletlerde Roma kolonileri kurmak suretiyle devlet dahilinde tebaalar da yeni bir mevkie
nail olmal~~idiler. Bu itibarlad~ r ki, kendisi Po vadisindeki Galyal~lara,
Latinlere mahsus olan vatanda~l~k hakk~n~~vermekle, ilk hareketi
yapt~. Ayn~~devirde ~spanyahlara da vatanda~l~ k hakk~n~n bah~edildi~ini görüyoruz. Böylece ilk defa olarak, eyaletlilerin tebaal~ kdan
ç~k~p hakiki Roma vatanda~~~olduklar~n~~ve Romal~lar~n devlet içinde
i~ gal ettikleri bütün mevkilere geçmiye hak kazanm~~~bulunduklar~~
görülmektedir. Bir çok yüksek mevkilere eyaletliler geçti~i gibi, henüz
birinci as~rda ~spanyal~~ olan Trayanus ve Hadrianus Roma imparatoru olmu~lard~ r.
Sezar'dan itibaren eyaletlerin devletin himayesine mazhar olmas~ , bilhassa "Pax Augusta" denilen "Roma sulhu" ile bütün bölgelerin sulh ve süküna kavu~arak, emniyetin garanti alt~na al~nmas~~
sayesinde, eyaletler büyük bir refah ve geli~me kaydetmi~lerdir. Buna
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kar~~l~ k, harblerin ve dahili mücadelelerin bütün ist~rabl~n yüklenmi~~
olan imparatorlu~un ana vatan~~~ talya, maddi ve manevi bak~mdan
kuvvetten dü~meye yüz tutmu~du. Bo~ almakta olan Roma lejyonlar~~
ve devlet memuriyetleri, eyaletlilerle dolduruldu~-u gibi din, hukuk ve
edebiyat sahalarmda bilhassa ~ark~ n ruhu gittikçe kendini hisettirmeye ba~lam~~t~r.
Askeri ve mülki sahada kabiliyet gösterip güven telkin ederek,
imparatorluk içinde yava~~yava~~yükselmi~~olanlar, yaln~z Bat~~
eyaletlerinden ne~'et edenler de~ildir. Do~uda çok daha yüksek kültüre sahip bulunan memleketlerin asil s~n~f~, hem vatanlar~nda haiz
olduklar~~itibar ve nüfuz ve hem de bilgi, görgü ve tecrübeleri dolay~sile i~~ba~~na getirilerek yükselmelerine imkân verilmi~dir. Do~u
eyaletlerinin, as~ l inki~af devrinin M. S. II. as~r oldu~unu say~s~z denecek kadar çok miktardaki kiktabeler ve âbideler ispat etmektedir.
Bununla beraber I. asra ait bir çok kitabede, julius ve Claudius'un,
aile ismi olarak kullan~lmas~, bu ailelerin ecdad~n~n JUL~US-CLAUD~US
sülâlesi zaman~ nda Roma vatanda~l~k hakk~n~~kazanm~~~olduklar~n~~
aç~kça gösteriyor. Binaenaleyh Do~u eyaletlerinde de imparatorluk
camias~~dü~üncesile, ayn~~hareket henüz M. S. I. as~rda ba~lam~~~
bulunuyordu.
Ba~lang~çta sadece asil tabakaya mensup ve Roma vatanda~l~k
hakk~n~~elde etmi~~olan kimseler, evvIela kendi memleketlerindeki
mahalli memuriyetlere tayin olunmakla ve s~rasile a~a~~dan yukar~ya
do~ru yükselerek en yüksek makama geçdikten sonra Senatus'a kabul
edilmektedir. Bundan sonra vali, ordu kumandan~, halk tribünü,
legatus, prokonsül, curator, pontifex ve nihayet bütün Roma Imparatorlu~u dahilinde en yüksek makam olan konsüllü~e geçmi~lerdir.
Zira Roma vatanda~l~k hakk~n~~ihraz etmi~~olan eyaletliler de, aynen
di~er vatanda~lar gibi, imparatorluk dahilinde bütün siyasi mevkilere
geçmek ve her türlü siyasi hakka sahip olmak irr~kamm elde etmi~,
yani yukar~da söyledi~imiz gibi, tebaal~ kdan vatanda~l~~a yükselmi~lerdir. Sezar zaman~nda vatanda~hk hakk~n~n verilmesile ba~hyan bu
hareket, bilhassa M. S. II. as~rda tam bir inki~af safhas~na eri~mi~dir.
Nitekim bir eyaletli olan imparator Hadriyanus'un eyaletlerin geli~mesini temin edecek bir çok tedbirleri ald~~~n~~ve eyaletlilerin en yüksek makamlara geçtiklerini ö~renmekteyiz. Mesela bir Ankaral~~
olan Gaius Julis Severus vatan~ nda Agoranomos, Agonotetes, Arhon,
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Sebastofant, Arhierevs oldukdan sonra s~ rasile Senator, Halk tribünü,
Asia legatus'u, Suriye valisi, Ahaia prokonsülü, Praetor (Bitinya),
Roma Imparatorluk hazinesi prefekti, 141-142 de konsül, pontifeks,
Roma resmi ve umumi in~aat müfetti~i, Antonius Pius zaman~nda
a~a~~~Germania legatus'u, ordu komutan~~ve son memuriyet olarak
en yüksek prokonsüllüklerden biri olan Asia prokonsüllü~ü makam~n~~
i~gal etmi~tir. Sayd~~~ m~z mühim devlet makamlar~ n~~i~gal etmi~~olan
Ankaral~~Severus Roma ~mparatorlu~unda yüksek nüfuz sahibi olmu~~
yegâne ~ahsiyet de~ildir. Anadolu'nun hemen her mühim ~ehrindeki
asil ailelerden Roma ~mparatorlu~unda büyük roller oynam~~~siyasi,
kültürel ve idari sahada tesirler icra etmi~~ ~ahsiyetler yeti~mi~dir.
Bu ailelerden birisi Caria'n~n Tralles (Ayd~n) ~ehrindeki Gaius Julius
Philippus'larchr. Bunlardan I., II. ve III. Philipuslar da vatanlar~nda s~rasile ~eref mevkiilerini i~gal ettikten sonra, Roma Imparatorlu~u
aristokrasisine dahil olmu~~ve her biri pretor, konsül ve prokonsül
makamlar~ na geçmi~lerdir. Bergaman~ n çok asil bir ailesine mensup
olan Gaius Julius Quadratus Basus ise M. S. ~~o5 senesinde konsül
olmu~dur. Traianus'un (M. S. 98-117) yak~ n dostu olan Quadratus
imparator'un Daklara kar~~~yapd~~~~harbde en me~hur komutan~~ve
erkan~~harbiye reisi idi. Bundan sonra bu zat Suriye ve Anadolu'da bir
çok valiliklerde bulunmu~dur. Bundan ba~ka Sardes'in zengin ve asil
bir ailesine mensup bulunan Tiberius Julius Aquila da Senatus'a
al~nm~~~ve sonra konsül olmu~ dur. Frigyah bir aileden olan Julius
Claudius Severus ise ~~10 senelerinde Arabia eyaletinin valisi ve sonra
konsüllük makam~na geçmi~tir. Bu aile ayr~ ca Markus Aurelius hanedan~~ile de s~hriyet tesis etmi~tir.
Bunlar yaln~z Anadolu'dan al~ nan misallerdir. Di~er bölgelerden
de ayn~~~ ekilde bir çok isimler zikredilebilir. Fakat M. s. II. as~rda Do~u
eyaletlilerinin ve bilhassa Anadolulular~n yükselmekde olduklar~~görülmektedir. M. s. 212 senesinde imparator Caracalla'n~n imparatorlu~un hudutlar~~dahilinde ya~~yan bütün hür insanlara Roma vatanda~l~~~~tevcih etmesile bu hareket sona erdi ve art~k devlet içinde as~l
Romal~lar~ n hiç bir mümtaz mevkii kalmad~. Bununla beraber Septimius Severus bilhassa ~lliryal~ lar ve Germanlardan müte~ ekkil legionlara istinad etmi~ tir. Bu tarihden itibaren de daha ziyade Balkanhlar~ n ve Illiryahlarm rol oynamaya ba~lad~klar~~görülmektedir.
Caracalla'dan itibaren temamile askerile~tirilen devletin III. as~rdaki
asker imparatorlar~n~n ço~u ~lli~-ya, Trakya, Suriye ve Afrika'n~n yerli
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halk~ndan ne~'et etmekde idiler. Denebilir ki III. as~rda art~k halis
Romal~~vasf~n~~ ta~~yan pek az kimse mevcutdu.
~u cihet Romal~lar için mukadderat~n çok ac~~bir cilvesidir ki,
M. S. 248 senesinde Roma'n~n kurulu~unun '000 inci y~l dönümü
kutlan~rken Roma Imparatorlu~u makam~nda imparator olarak
Philipus Arabs ad~nda bir Arap b ulunmakta ve töreni kutluyanlar
aras~nda öz Romal~~denilebilen hemen hiç kimse bulunmamakta idi.
~üphesiz bu geli~menin belki de çekinilmez derin tarihi sebepleri
vard~r ve bu sebepleri hakiki hüviyetleri ile meydana koyabilmek
için Roma tarihinin seyrini derinli~ine ve geni~li~ine takip etmek
icap eder. Bununla beraber, ba~l~ca âmilleri ~u noktalarda toplamak
mümkündür:
I. Roma devletini kuran ve idare eden asil s~n~f~n, senatörlerin dahili harbler, siyasi katiller, imparatorun manevi ~ahsiyetini
tahkir etmek suçundan dolay~~tanzim edilen kara listelerle yava~~
yava~~ortadan kalkmas~d~r. Yaln~z bir defas~nda 300 senatörle 2000
asilin öldürülmü~~olmas~~bu hususda aç~k bir fikir verebilir. Böylece
Italya'da mühim mevkilere geçecek kafi mikdarda liyakatli adamlar
bir hayli azald~~~ ndan henüz Cumhuriyet devrinde, memuriyeti
s~ras~nda ölen bir konsülün yerine geçmek üzere, KONSÜL SUFEKTUS
namile di~er bir konsül seçmek tedbiri ahnm~~d~r ki, bu bilâhare bir
müessese halinde kald~. Bir çok mevkilere, mesela valiliklere sab~ k
konsüllerin tâyin edilmesi keyfiyeti ise, bir kaç konsülün birden seçilmesini icap ettiriyordu.
I~te devletin temelinin istinad etmi~~oldu~u yüksek askeri ve
sivil mevkileri i~gal eden Roma aristokrasi s~n~f~mn ortadan kalkmas~~
veyahut da kuvvetten dü~mesile has~l olan bo~luk, eyaletlerdeki asil
tabakaya mensup kimselere Roma vatanda~l~ k hakk~~verilmek ve
derece derece yükseltilmek suretile doldurulmu~tur. Bu geli~me neticesinde öyle bir durum has~l oldu ki, yaln~z eyaletlerde de~il anavatan
Italya'da da yüksek makamlara geçmi~~olan eyaletliler itimad ettikleri adamlar~n~~da birlikte getirerek kendilerine ba~l~~bir memur
kadrosu temin ettiler. Böylece devletin yaln~z yüksek mevkileri de~il,
hemen bütün memuriyet kademeleri muhtelif zihniyet ve entereseyi
temsil eden kimseler taraf~ndan i~gal edilmi~~oldu. Ayn~~zamanda bir
k~s~m eyaletliler hususi te~ebbüslerin te~kilat~nda da Muhasip, Veznedar, Kâtip, Hademe gibi her türlü mevkileri i~ gal ettiler. Bu hususi te-
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~ebbüslerin en ço~u devlet merkezi Roma'da idi ve imparatorlu~un
iktisadi hayat~~en uzak eyaletlere kadar Roma'daki husus! te~ebbüsler
taraf~ndan idare edilmekte idi.
Gerek asil s~n~f gerekse a~a~~~tabakalara mensup Romal~~
ailelerde iktisadi kriz dolay~sile do~um nisbeti azald~; zira bir çok
aileler iktisadi güçlüklerden dolay~~çok çocuk istemiyorlard~. Bunun
kar~~s~nda devlet, yüksek devlet hizmetlerine çok çocuklu erkekleri
tercihan tayin etmek gibi bir tedbir ald~~ise de, bu da eski asil ailelerin
aleyhine olmu~dur. Zira fakirler~m4 olan eski asil aileler fazla çocu~a
malik olmad~klar~ndan sözü geçen mevkileri i~gal edememeye ba~lad~lar. Bunlar~n yerine harblerde zenginle~mi~~bulunan ey-aletli tüccar ve
mütahitlerin kendileri yahut da o~ullar~~geçmekte idiler. Roma asilzadesi ve umumiyetle Romal~lar harblerde askeri hizmetle muazzaf
olduklar~ndan, daha ziyade harb zamanlar~nda Italya'ya yerle~mi~~
bulunan yabanc~lar ticaret ve taahhüt i~lerile me~gul olmu~lard~r.
Senatörler için ise bu i~lerle me~gul olmak yasakd~. Bu suretle Roma
halk~n~n fakirle~mesi dolay~sile Italya'n~n etnik bünyesinde büyük bir
de~i~me vukua geldi. Vaktile s~k~~bir tesanüt gösterilerek siyaset ve iktisatda milli gayeler güdülmekte iken, sonralar~~zaruri ~rk! kar~~ma
neticesinde, devlet gayri milli bir karakter ald~~ve iktisaden de zay~flad~.
Eskiden Roma ordusu teçhizat~n~~kendisinin temin etti~i
Italya köylüsünden te~ekkül etmekde idi. Hür ve topra~~na sahip
Roma köylüsü için askerlik en ~eref ii bir vatani vazife idi. Iktisadi
krizlerden, harici ve dahili harblerden en çok zarar gören köylü s~n~f~~
nüfusca da azald~~~ndan kendi topra~~n~~ekip mai~etini temin edemedi~i gibi, askerlik vazifesini ifa için de tabiatile kâfi miktarda kazanç
elde edememi~tir. Buna mukabil harb dolay~sile, yukar~da zikretti~imiz
harb zenginleri küçük toprak sahibi köylülerin arazisini ellerine geçirerek büyük çiftlikler kurmu~lar ve buralarda hür köylüler yerine, daha
ucuz hattâ paras~z olarak esirleri çal~~t~rd~klar~~gibi ,hububat ziraat~ndan daha kazançl~~bulunan zeytin ve üzüm ba~~~ziraat~~ve ticaretine
geçmi~lerdir. Bu suretle topraks~z kalarak köyde hayat~n~~kazanmak
imkan~n~~bulamayan hür köylüler ~ehirlere hücum ederek proletarya
s~n~fim te~kile ba~lam~~lard~r. Böylece de bilhassa Roma'da maceraperest komutanlar~n ücretli ordular~n~n te~kilinde yahut da muhteris
siyasi liderlerin elinde hürriyetlerini para mukabilinde satan birer
alet derekesine dü~tüler. Bu askerler art~k hür Romal~~s~fatile vatana
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ve milli gayelere de~il, para kar~~l~~~~hizmetine girmi~~olduklar~~komutanlar~n ~ahs~na sadakat göstermekte idiler. Roma devletinin istinad
etmi~~oldu~u sa~lam ve ~erefli köylü s~n~f~~art~k ~ehirlerde devletin mevcudiyetini tehlikeye sokan bir huzursuzluk amili olmu~tur. Bu ac~kl~~
manzaray~~bir toprak reformu için mücadele eden Gracchus karde~ler-den Tiberius Gracchus ~u ~ekilde tasvir etmektedir: "Italya'n~n vah~i
hayvanlar~n~n saklanacak bir ini, her birinin yatacak ve kaç~p s~~~nacak
bir yeri vard~ r. Fakat Italya için sava~an ve ölen erkekler ancak havadan ve ~~~kdan istifade ediyorlar. Bundan ba~ka hiç bir ~eyde haklar~~
yoktur. Yurtsuz ve yuvas~z, kad~n ve çocuklar~~ile dola~~p durmaktad~rlar. Komutanlar sava~larda askerleri ecdad mezarlar~ n~n ve aile
mukaddesat~n~n korunmas~~için dü~mana kar~~~sava~a te~vik ettikleri
zaman, yalan söyliyorlar. Zira bir çok Romal~~ne bir aile suna~~na ve
ne de ecdad mezar~na sahiptir. Daha ziyade yabanc~lar~n lüksü ve
zenginli~i için harb etmek ve ölmek zorundad~rlar. Dünyan~n efendisi,
hâkimi denen kimseler bir kulübeye bile art~k malik de~ildirler."
I~te bu suretle as~l Romal~lar~n askerlik hayat~ndan ayr~lmalar~~ile
has~l olan bo~lu~u doldurmak ve imparatorlu~un müdafaas~m üstüne
almak üzere Roma legionlar~na, kendilerine vatanda~l~k hakk~~ verilmi~~olan eyaletliler kaim oldular. Bu inki~af o dereceye vas~l oldu ki,
eyaletliler imparator Traianus ve Hadrianus'dan en küçük subaya
kadar orduda bütün mühim mevkileri i~gal ettiler. Mülki idarede de
geli~me ayn~~ seyri takip etmi~dir.
IV — Hadrianus Italya'n~n ve Ispanya'n~n insan bak~ m~ndan
kudretten dü~tü~ünü ve binaenaleyh geni~~imparatorlu~u müdafaa
edemez duruma geldi~ini göz önünde tutarak, Roma legionlar~ na asker
almak hususunda yeni bir kaide ortaya koydu. Uzun müddetden beri
~ark ordusunda bilhassa hudut bölgelerinde askeri karargahlar~n
bulundu~u yerlerin mahalli halk~ndan asker toplamak usuldendi.
I~te bu hudut m~ nt~ kas~nda askere alma usulü bütün impatarotluk
için tatbik mevkiine konuldu. Yani her karargah~ n bulundu~u yerde
o mahallin insanlar~~Roma legionlar~na asker olarak al~nabileceklerdi.
Böylece legion orudusu eyaletle~dirildi. Bu suretle de ikinci bir ordu
s~n~f~~vucüde geldi~i gibi, bu ordu ile mahalli sivil halk aras~nda kuvvetli ba~lar~n kurulmas~na yol aç~lm~~~oldu. Esasen daha önce de sabit
karargahlar~n bulundu~u yerlerde mahalli halkla iktisadi ve akrabal~ k
münasebetleri kurulmak suretile yak~nl~ k meydana gelmi~ti. Vak~a
bu tedbirler ve reformlar dolay~sile Roma zihniyeti imparatorlu~un
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hudutlar~na kadar intikal etmi~~ve buralarda bugün de mevcut olan
bir tak~m ~ehirlerin esaslar~~kurulmu~tur. Fakat bu bölgelerde hâkim
tabaka gayet az oldu~undan Romal~lar~n temessül kuvveti zay~flad~~
ve muhtelif eyaletlerin yerli unsurlar~~ II. as~r zarfinda her sahada
büyük nüfuz kazanmaya muvaffak oldular.
Böylece istemiyerek de olsa devletin eyaletle~tirilmesile bilâhare
eyaletlerde mahalli ve yahut da milli ordular ve devletlerin te~ekkülüne
yol aç~lm~~~oldu. Hudut m~nt~kalar~nda mahalli yeni ordular~n te~kili ile Roma devletinin merkezi sahas~~gayri askeri bir hale getirilmi~~
ve ayn~~zamanda impatarorlu~un müdafaas~~hemen, hemen bölgelerin
yerli halk~ndan müte~ekkil askeri birliklere terk edilmi~dir. Bu suretle
öyle bir geli~me haz~rlanm~~d~r ki, neticede bu, müdafaas~z bir hale
konulmu~~olan imparatorlu~un ana k~sm~n~n inkiraz~na sebep olmu~dur.
V. Ba~lang~çta Romal~~vatanda~lar hâkim tabakay~~te~kil ettiklerinden, eyaletlerin yerli halk~~tebaa, ve eyaletler ise Romal~lar~n
malikâneleri durumunda idi. Bundan dolay~d~ r ki, ilk zamanlar eyaletler Roma aristokrasi s~ n~f~~ taraf~ndan insafs~zca soyulmu~~ve halk
esir muamelesi görmü~tür. Fakat bilâhare eyaletlilere vatanda~l~k
hakk~n~n tevcihi ile vaziyet tamamile de~i~mi~ tir. Bilhassa M. s. II.
ve hattâ III. as~ rlarda eyaletler iktisaden o derece yükselmi~ lerdir ki,
hemen her eyalet art~ k bizzat istihlâk maddeleri imal etmi~~ve bu
suretle Italya'n~n mamûl e~yas~~için bir pazar olmakdan ç~km~~lard~r.
Anadolu'nun sikke darb~n~ n bu devirde en yüksek bir seviyeye eri~ mesi,
iktisaden eyaletlerin ne derece terakki ettiklerine bir delil te~kil etti~i
gibi, yine bu memleketin sözü geçen as~ rlarda ula~m~~~oldu~u medeniyet ve kültür seviyesi hususunda en bâriz bir misal olarak zikredilebilir.
Bütün bu noktalar göz önünde tutularak denebilir ki II. as~rdan
itibaren art~ k Italya Imparatorlu~un merkezi, ana bölgesi olmakdan
ç~ km~~, di~er eyaletlerle e~it bir seviyeye inmi~ tir. Nitekim imparatorlardan baz~s~~ ~talya'da iken prokonsül unvamn~~kullanm~~d~ r.
Askeri ve siyasi sahada oldu~u gibi, iktisadi ve ticari sahada da
üstünlü~ü elde etmi~~olan eyaletliler ~üphesiz ba~ka dünya görü~üne,
ba~ ka kültür ve inançlara ve as~l Romal~lardan ba~ka hayat tarz~na
sahiptiler. Baz~~müstesna ~ ahsiyetler ve imparatorlar hariç tutulacak
olursa, eyaletlilerin hemen hiç birisinin ruhen kendilerini tam mânasile
Romal~~his etmedikleri, yapm~~~olduklar~~ büyük i~lerde bile hiç bir
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zaman tam bir Romal~~zihniyetinin hakim olmad~~~n~ , çok defa kendi
istikballerinin garantisini, yap~ lacak de~i~ikliklerde görerek hareket
ettikleri mü~ahede olunmaktad~ r. Mesela: Traianus ve Hadrianus'un
takip etmi~~olduklar~~ siyaset bunu aç~ kça göstermektedir. Suriye
sülâlesi denen sülâleden gelen ipmparatorlar ise, aslen Kartacal~~
olduklar~~için, Romahlarm menfaatlar~ n~~gözetmek ~öyle dursun,
üzerinden as~rlar geçti~i halde Roma-Kartaca dü~ manl~~~n~~ hiç bir
zaman unutmam~~lar, Romal~~olan her ~eye kar~~~müthi~~bir kin
ve nefret duyarak, art~k müdafaas~z kalan Romal~ lardan cedlerinin
intikam~n~~alm~~lard~r.
Bütün bunlar gösteriyor ki, Roma Imparatorlu~unun birer kuvvet ve kudret kayna~~~addedilerek inki~aflar~~teminat alt~na al~nan
eyaletler, anavatan~ n zaafa ve nihayet ink~raza u~ramas~ nda mühim
bir âmil olmu~ tur.

