ROMA'DA IS. Ö. II. YÜZYILDAK~~REFORMLAR *
Doç. Dr. NEZAHAT BAYDUR
Roma Cumhuriyet tarihi içerisinde çok önemli yeri olan is. ö.
II. yüzy~l ortalar~nda yap~lan reformlar~~incelerken, bu reformlara
neden gereksinme duyuldu~una bir göz atmakta yarar vard~r.
Roma özellikle II. Kartaca sava~~ ndan sonra askeri gücü sayesinde o zaman~n dünyas~n~~egemenli~i alt~na alm~~t~ ; bu askeri gücün
ana kayna~~~köylülerdi. Uzun y~llar sava~~alan~nda kalan köylüler zor
durumda kal~yorlard~. Çünkü i~leme olana~~~bulamad~klar~~topraklar~n~~elden ç~karmak zorunda kal~yorlar ve proletarya durumuna
dü~üyorlard~. Bu kez asker olma hakk~n~~yitiren köylü ordunun da
zarflamas~na neden oluyordu; dünya devleti olan Roma'n~n durumu
sars~llyordu. Özellikle Ispanya'da 20 y~l süren sava~lar (153-133)
durumu daha da kötüye götürümü~tür 1. 146 Y~l~nda Makedonya
Roma eyaleti haline getirilmi~, ayni y~l III. Kartaca sava~~~sonunda
yak~l~p y~k~lan Kartaca'n~n yerinde Afrika eyaleti kurulmu~tu. Bergama kral~~Attalos III. 133 de ölümünden önce devletini ve hazinesini
miras olarak Roma'ya b~rakm~~~2 bu topraklar üzerinde de 129 y~l~nda
Asia ad~~ile yeni bir eyalet kurulmu~ tur. Eyaletlerin ödedi~i haraç
(tribut) ve tabiat kaynaklar~ndan kazan~lan ganimet ~talyan'mn
büyük ölçüde zenginle~mesine yol aç~yordu. Roma o zaman~n uygar
dünyas~n~n ekonomik merkezi haline gelmi~~ve bu ~s. s. II. yüzy~la
kadar böyle sürüp gitmi~ tir. Ancak Roma'ya akan bu zenginliklerden
toplumun bütün s~n~flar~~ayn~~ölçüde yararlanam~yordu.
Romal~lar bir dü~man ülkeyi egemenlikleri alt~na ald~klar~~zaman
o ülkenin topraklar~ndan bir k~sm~na el koyuyorlard~ ; bu topraklar
devlet topra~~~(ager publicus) oluyordu. Zamanla özel ki~ iler bu top* Bu konuda yararlan~lan eserler dip notlarda gösterilmi~, bunun d~~~nda
kalan ve yararlanma olana~~~bulamad~~~m~z eserlerin isimleri ise metnin sonunda
verilmi~tir. Dipnotta tekrarlanan eserlerde yaln~z yazar~n ad~~verilmi~, ancak ayn~~
yazar~n birden fazla eseri sözkonusu ise bu eserlerin ad~~da yaz~lm~~ t~r.
A. Heuss, Propylaeen Weltgeschichte IV Berlin, Frankfurt, Wien 1963, s. 186.
2 Plutarchos, Ti. Gracchus, XIV, ~~; W. Goess, Propylaeen Weltgeschichte.
Hellas und Rom. Berlin ~ 93~ , s. 325.
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raklardan büyük parçalar kiralarm~lar fakat bir süre sonra bu kiralar
ahnmaz olmu~~ve toprak o ki~inin özel mal~~haline gelmi~tir*. Bu
~ekilde topraklar~n~~daha da büyütmü~~olan zengin ki~ilerle küçük
toprak sahibi ki~iler ve ~ehir proleteryas~~aras~nda, büyük toprak
sahiplerinden olu~an senatörlerle devlet memurlar~~ve atl~~ s~mf~~
aras~nda, vatanda~larla müttefikler aras~nda, ~taliklerle eyalediler
ve hür vatanda~larla köleler aras~nda sürekli bir anla~mazl~k ortaya
ç~km~~t~ '. Bu anla~mazl~klar politika alan~nda optimatlarla demokratlar (popularlar) aras~nda çat~~maya neden oluyordu.
Bu ko~ullar alt~nda durumun daha da kötüle~mesine, çiftliklerde
hür i~çi yerine kölelerin çah~t~r~lmas~~neden olmu~tur. Çünkü sava~larda elde edilen köleler hem çok, hem de ucuzdu. 166 dan bu yana
serbest liman olan Delos'da günde ~~o.000 ki~i sat~llyordu 5. Roma
çiftliklerinde zindanlarda bar~nd~r~lan bu köleler gün boyu ayaklar~ndan zincirli olarak çal~~t~r~l~yor, bu durum sosyal ili~kileri bozuyordu.
Güney Etruria'da ve Latium bölgesindeki küçük çiftlilder otlak
olarak kullan~lmaya ba~lam~~t~. Etruria'da art~k hür köylü kalmam~~t~ *.
Latinlerin • ve Sabinlerin bölgesindeki da~larda tah~lc~h~m yerini
zeytincilik ve ba~c~l~k alm~~t~. Bu ürünler gerekeni kar~~lad~ktan ba~ka
d~~ar~ya da yollamyordu. Daha çok kapitali gereksindiren ba~c~l~k ve
zeytincili~i fakir dü~mü~~köylünün yapma olana~~~yoktu. Köylü bu
zor durumda iken soylu s~n~f ve halk tabakas~n~n (plebler) zengin
bülümü günden güne daha da zenginle~iyor ve güçleniyordu. Köylünün hiç bir dayana~~~yoktu. Bu iki s~n~f aras~nda atl~~s~n~f~~denen
s~n~f ortaya ç~kt~. Bunlar yeni zenginle~en s~n~ft~; ticaret ve bankac~l~k
yap~yorlard~. Halk~~proleteryala~maktan kurtarmak isteyen ki~inin
bu s~mfda kendisine dayanak aramas~~gerekiyordu 7. D~~ar~dan bak~ldikta Roma'n~n durumu çok parlak görünüyordu, ancak içte durum
böyle de~ildi. Insanlarda karakter çöküntüsü ba~lam~~t~, eyaletlerde
valilerden ~ikayet gittikçe art~yordu; toplumda umursamazhk yayg~nH. Bengtson, Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde I,
München 1967, s. 155; R. v. Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage ~~nd des
Sozial:smus in der antiken Welt 112 (1925) s. 342 vd.
4 Lengle, "tribunus" RE VI A, 2, sütun 2483; s~n~flar aras~~dü~manl~k hakkmda bak~n~ z Pöhlmann, s. 428 ve 441.
6 Th. Mommsen, Römische Geschichte, 1 954, 2. 447 vd-, 453; W. Goess, S. 326.
Th. Mommsen, s. 453.
7 W. Goess, s. 328.
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la~m~~t~. Küçük ~ehirlerde ve köylerde oturanlar memur seçimlerinde
oylar~n~~kullanmak için Roma'ya gelmiyorlard~. Yukar~da sözünü
etti~imiz köle ak~n~~sonucu azathlar gün geçtikçe ço~al~yor, azat
edilen her köle Roma vatanda~~~oluyordu. Meclisi dolduran ki~iler
memur seçimlerinde oylar~n~~ para kar~~l~~~~sat~yorlard~. Bu ko~ullar
alt~nda adaylar da para yedirmeye ba~lam~~lard~. Eyaletlerde ve Roma
boyunduru~u alt~nda olan devletlerde Roma'ya kar~~~kin gittikçe
ço~allyordu. Müttefikler Roma vatanda~l~ k hakk~~almak istiyorlard~~8.
Buna kar~~~ise i~siz güçsüz tak~m~~yürürlükteki politikan~n kendisine
sa~lad~~~~ayr~cal~ktan ötürü Roma vatanda~l~ k hakk~n~~ ba~kalar~~ ile
bölü~mek istemiyordu, zaten yönetici s~n~f da buna kar~~~ idi 9.
~spanya'daki sava~~alanlar~na çok say~da müttefik askerleri gönderilmeye ba~lay~nca ülkedeki ho~nutsuzluk daha artt~. Sosyal ihtilal
tehlikesi ile kar~~~kar~~ya gelinmi~ti; Makedonya ve Korinth'de ayaklanmalar görülmü~tü. 135 y~l~nda Sicilya'da sosyal ayaklanma oldu.
Italya'da oldu~u gibi burada da kölelerin çal~~t~r~ld~~~~büyük
çiftlikler (latifundia'lar) vard~. Isyan ilkin Enna ~ehrinde, kölelerin
efendilerine ba~~kald~rmalar~~ ile ba~lad~, fakat di~er ~ehirlerdeki
köleler ve fakir halk~n da birle~mesi ile sermaye s~n~f~na ve orta tabakaya kar~~~bir ayaklanma ~ekline dönü~tü. Ayaklananlar son derece
disiplinli davramyorlard~. Bu hareket Roma'ya da s~çrad~. Campania'da Sinuessa ve Minturnae ~ehirleri az kals~n proletarya ordusunun
eline geçecekti. 133 y~l~nda Minturnae'de 450, Sinuessa'da 4.000,
Roma'da ~~5o köle öldürüldü ". Attika ve Delos'ta da ayaklanmalar
oldu. Campania'da duruma çabuk egemen olundu, fakat Sicilya'daki
ayaklanma Roma'y~~ uzun süre u'~ra~t~rd~. Isyanc~lar~n say~s~~70.000
kadard~~ve silâhl~~idiler. '34-132 y~llar~nda Sicilya'ya gönderilen consul
ordular~~ayaklanmay~~güçlükle bast~rabildiler n.
Bu ko~ullar alt~nda devlet düzeninde bir de~i~iklik yapma gere~i
kendisini kuvvetle duyurmakta idi. II. Kartaca sava~~ndan 159 y~l~na
kadar Roma vatanda~~say~s~~sürekli olarak artm~~ken, 159 dan bu
yana bir dü~ü~~ba~lam~~t~. Bunun nedeni topraks~z köylünün say~s~n~n
ço~almas~~idi. 159 dan sonra eli silah tutan vatanda~~say~s~~328.000
U. Kahrstedt, Geschichte &.s grechisch - römischen Altertums, München
1952, S. 252 vd.
9 Avni eser, S. 2 54
10 Th. Mornmsen, Römische Geschichte, s. 450.
" U. Kahrs'edt, s. 258 vd.; Th. Mommsen, Römische Geschichte s. 450 vd.
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iken bu say~~154 y~l~nda 324.000'e, 147 de 322.000 e, 135 de 317.933 e
inmi~ti. Bu da durumun kötülü~ünü aç~k ~ekilde ortaya koymaktad~r 12 .
Dü~ünen ki~iler durumu kayg~~ile izlemekte idiler 13 . Sonunda durumu
düzeltmek için harekete geçilmesine karar verildi. Askeri durumu
düzeltebilmek için ilkin toprak sorununa çare aramak, topraks~z
köylüyü bu durumdan kurtarmak gerekiyordu. Toprak reformunu
yapmak kolay de~ildi, çünkü özellikle soylular~n, büyük toprak
sahiplerinin durumunu sarsacakt~~ve onlar~n reformu istemiyecekleri ortada idi. Bu i~e giri~ecek ki~inin Roma toplumu içerisinde
otoritesi olan bir ki~i olmas~~gerekiyordu. Bu konuda yetki Kartaca'da
zafer kazanm~~~ve büyük bir ün sahibi olan, günün adam~~Scipio
Aemilianus'a verildi 14. Fakat Scipio reform denemesine bile giri~memi~tir. Ancak görevlerini kötüye kullanan ki~ileri engellemek ve
hukuk i~lerini düzeltmek gibi baz~~giri~imlerde bulunmu~tur.
Scipio'nun yak~n dostu ve ~~6o y~l~nda consulluk yapm~~~olan C.
Laelius, büyük olas~l~kla 140 y~l~nda bir toprak reformu önerisinde
bulunmu~tur ". Bu önerinin kapsam~~üzerinde fikir sahibi de~iliz,
ancak soylu s~n~f~n gösterdi~i tepki kar~~s~nda önerisinden hemen
vazgeçmi~tir. Toprak reformuna kar~~~olanlar aras~nda Scipio Aemilianus da vard~r. Bunun nedeni sorunu anlamamas~~de~il, hakl~~ya da
haks~z toprak reformunun durumu daha da kötüye götürmesinden
kayg~~duymas~ndand~r. Çünkü bunun yap~labilmesi için ihtilâli göze
almak gerekti~ine inan~yordu. I~te tam bu s~rada gene aristokrat
çevreden bir genç büyük bir yüreklilikle ortaya ç~km~~t~r. Henüz
29 ya~~nda olan bu genç adam hem baba hem ana taraf~ ndan Roma'n~ n en seçkin ailelerinden birinden geliyordu. Ti. Sempronius Gracchus
ad~ndaki bu reformcunun soy kütü~ünü babas~n~n dedesine kadar
izleyebilmekteyiz ". Büyük dedesi 238 y~l~ nda consullük yapm~~~bir
ki~i, babas~~ise ~~77 ve ~~63 y~llar~nda consullük, ~ 6g y~l~nda ise censorluk
yapm~~~Ti. Sempronius Gracchus idi. 179 y~l~nda Roma'n~n ünlü
devlet adamlar~ndan ya~l~~Cato ile birlikte gönderildi~i Ispanya'da
12 Th. Mommsen, Römische Geschichte, S. 453; kar~~la~t~ r~n~z Ed. Meyer "Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen" Kleine Schriften 12 (1924), s. 386.
13 U. Kahrstedt, S. 256, 258.
14 A. Heuss, s. 186; Th. Mommsen, Römicshe Geschichte, S. 454.
12 Plutarchos, Ti. Gracchus VIII, 3; Cicero, Laelius, 25, 96; Th. Mommsen,
Römische Geschichte, s. 455; U. Kahrstedt, S. 258; H. Bengtson, S. 155.
16
Münzer, "Sempronius Gracchus" RE II A, 2, sütun 1369-1370.
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bar~~~n sa~lanmas~nda büyük rol oynam~~, Ispanya valili~i s~ras~nda
~spanya halk~ndan büyük sevgi ve sayg~~ görmü~tü; dürüstlü~ü ve
yüreklili~i ile ün yapm~~~bir ki~i idi". Genç Tiberius Gracchus ana
taraf~ndan ise Zama galibi Scipio Africanus'un torunu idi. Annesi
Comelia son derece kültürlü idi ve kocas~n~~çocuklar~~küçükken
kaybetti~i için, onlar~n e~itimi ile kendisi u~ra~m~~t~. Büyük o~lu
Tiberius Sempronius Gracchus kültürlü, erdemli, sakin ve yumu~ak
ba~l~~idi". Scipio Aemilianus ile hem karde~~çocuklar~~oluyorlar,
hem de Tiberius'un k~z karde~i Sempronia Scipio Aemilianus ile evli
bulunuyordu. Tiberiüs henüz 18 ya~~nda iken Scipio ile III. Kartaca
sava~~na kat~lm~~~ve yüreklili~i ile eni~tesinin övgüsünü kazanm~~t~ ".
Daha sonra 137 y~l~nda quaestor olarak consul C. Hostilius Mancinus
ile birlikte Ispanya'ya gitmi~ti. Burada Mancinus'un Numantia'hlarla
anla~ma yapmas~nda büyük rol oynam~~t~. Ancak senato ve halk
meclisi bu anla~may~~onaylamam~~~ve bu yüzden Mancinus ile birlikte
sorumlu tutulmu~tu 20. Semproniuslar ailesi ile Scipiolar aras~nda
eskiye dayanan bir dü~manl~k vard~. Buna ra~men Scipio k~z~~Cornelia'y~~ya~l~~Ti. Gracchus'a vermi~ti. Yukar~da da söyledi~imiz gibi Ti.
Gracchus'un k~z~~Sempronia da gene Scipiolardan Scipio Aemilianus
ile evlenmi~ti". Tiberius Gracchus ~spanyadan döndükten sonra
halk kendisine büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bu s~rada Roma'da
bir numaral~~adam olan Scipio ile Tiberius'un aras~ndaki anla~mazl~k
k~z~~t~ ". Tiberius Gracchus senato içerisinde Scipio'ya kar~~~olan bir
grup ile ili~ki kurdu. Bu grubun önderleri Appius Claudius Pulcher,
P. Mucius Scaevola ve Publius Crassus Mucianus idi". 143 y~l~nda
consullük, 136 y~l~nda censorluk yapm~~~olan Appius Claudius, Tiberius
Gracchus'da gördü~ü meziyetlerden ötürü 143 y~l~nda henüz ~~
ya~~nda olan Tiberius'u k~z~~Cladia ile evlendirmi~ti 24 . Grubun öteki
17 Th. Monunsen, Römische Geschichte, s. 456; A. Piganiol, Histoire de

Rome, Paris 1954, s. 141.
12 Velleius II, 2, 3; Th. Mommsen, Römische Geschichte, S. 456.
Th. Mommsen, Römische Geschichte, s. 456; Münzer, sütun 1411.
20 Plutarchos, Ti. Gracchus V, ; Cicero, Brutus, 103; Velleius, ~l, 2, I ;
Münzer, sütun 1412, H. G. Gundel, "Gracchus" der Kleine Pauly 2, sütun 861;
Th. Mommsen, Römische Geschichte, s. 457.
21 Th. Mommsen, Römische Geschichte, sayfa 456.
22 Plutarschos, Ti. Gracchus VII, 3, 4.
22 Münzer, "Sempronius Gracchus" RE II A, 2 sütun 1413.
24 Münzer, sütun 1413
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üyeleri ünlü hukukçular P. Mucius Scaevola ile Publius Crassus
Mucianus karde~lerdi ve bunlardan Publius Crassus Mucianus Appius
Claudius Pulcher ile birlikte Scipio'yu toprak reformunun baltalamakla suçlam~~t~~25 . Reform dü~üncesini benimsemi~~olan bu ki~iler
Tiberius Gracchus'u yürekten destekliyorlard~. Tiberius da devleti
çökü~ten kurtarmak amac~~ile gençli~inin ve çal~~kanl~~~n~n verdi~i
ate~le reform dü~üncesine s~k~~s~k~ya sar~lm~~t~. Dü~üncelerini uygulayabilmesi için resmi bir göreve gelmesi gerekiyordu ki bunun için de
en uygun görev yasa önerme yetkisi olan halk tribunlu~u idi 26 •
~~o Aral~k 134 de yap~lan 133 y~l~~halk tribunlu~u seçiminde Tiberius
adayl~~~n~~koydu ve böylece halk tribunlu~'una seçildi 27 . Nesiller
boyu halk ilk kez seçimlere kar~~~ilgi duymu~~ve Roma'ya ak~n etmi~ti.
Grek e~itimi görmü~~olan Tiberius Gracchus'da reform dü~üncesinin
olgunla~mas~nda hiç ku~kusuz kendileri ile politik ve felsefi tart~~malar
yapt~~~~Grek hatipleri Mytilene'li Diophanes ve Kymae'li Gaius
Blossius'un etkisi olmu~tur 28 . Bütün meziyetleri yan~nda ayr~ca iyi
bir hatip de 29 olan Tiberius Gracchus halk tribunlu~u seçimlerinden
önce yapt~~~~konu~malarda göreve geldi~i zaman yapaca~~~öneriler
hakk~nda bilgi veriyordu. Tiberius'un amac~~hür i~çi s~n~f~m say~lan
gün geçtikçe artan kölelerin rekabetine kar~~~korumak, yürürlükteki
toprak düzenini fakirle~en halk yarar~na düzeltmekti ve dolayl~~yoldan
devletin savunma gücünü de sa~lamla~t~rmakt~~36. Göreve gelir gelmez bu amaçla toprak reformu önerisinde bulundu. Bu öneri yasala~~rsa yap~lacak olan i~~~uydu: el konmu~, yani uzun y~llar yararlanma yolu ile özel ki~ilerin mal~~olmu~~devlet topraklar~n~n bir bölümü
al~nacak ve bunlar topraks~z köylü aras~nda payla~t~ralacakt~. Bu
öneri eski bir toprak yasas~na dayanmakta idi. Bu yasa Licinius
Th. Mommsen, Römische Geschichte, S. 457.
Münzer, sütun 1414.
27 U. Kahrstedt, s. 259; H. Bengtson, s. 156; H. G. Gundel, sütun 861; Th.
Mommsen, Römische Geschichte, s. 458; B. Rödl, Das Senatus Consultum Ultimum und der Tod der Gracchen, Dissertation, 1966 Erlangen-Nürnberg, s. 96
28 Plutarchos, Ti. Gracchus VIII, 5; Piganiol, s. 14.1; The Cambridge Ancient
History IX (1951) s. 21.
29 Cicero, Brutus 203, 104.
88 E. v. Stern, "Zur Beurteilung der politischen Wirksamkeit des Tiberius
und Gaius Gracchus" Hermes 56 (192 ~ ) S. 235 vd., 242 ; Piganiol, s. 139; E. Kornemann, Zur Geschichte der Gracchenzeit. Beitraege zur alten Geschichte Beiheft I
(194:33) S. 2 ; Ed. Meyer, s. 386.
28

28
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yasas~~idi ve buna göre hiç kimse devlet topra~~ndan 500 iugera 31,
(125 hektar)dan fazlas~n~~elinde tutamazd~. Licinius yasas~~genellikle
kabul edildi~ine göre 367 y~l~nda ç~kar~lm~~t~. Fakat bu yasan~n
ç~kar~l~~~tarihi hattâ gerçekli~i bilim adamlar~~aras~nda tart~~mal~d~r 32.
Kesin olan bir ~ey varsa o da bu yasan~n yürürlükte kalmam~~~oldu~udur. Tiberius Gracchus bu yasaya bir de ek yaparak yasay~~daha ~l~ml~~
hale getiriyordu. Ellerinde devlet topra~~~olan ki~iler kendileri için
ay~rd~klar~~500 iugera'dan ba~ka yeti~kin 2 o~ullar~~için de 250 ~er
iugera'y~~alakoyabilecekler, yani bir ki~inin elinde toplam ~~000 iugera'dan fazla devlet topra~~~kalmayacakt~, özel mülke dokunulmuyordu 33 . Bu topraklar üzerinde o zamana kadarki sahibi taraf~ndan a~aç
dikilmi~~ya da yap~~yap~lm~~~ise bunlar~n kar~~l~~~~sahibine ödenecekti.
Al~nan devlet topraklar~~30 ar iugera'hk parsellere ayr~larak topraks~z
ki~ilere da~~t~lacakt~. Da~~t~lan bu topraklar ki~ilerin mal~~olmayacak,
yeni toprak sahipleri bunlara kar~~~devlet kasas~na bir kira ödiyecekler
ve ekip biçeceklerdi; da~~t~lan topraklar~n sat~~~~yasaklanm~~t~~34.
Görüldü~ü gibi yasa önerisi son derece ~l~ml~~idi, fakat büyük toprak sahipleri bencil dü~üncelerle körü körüne reform önerisine kar~~~ç~kt~lar.
Oysa yurtsever her vatanda~~n reformu sevinerek kar~~lamas~~gerekirdi.
Çünkü toplumdaki politik, askeri, ekonomik ve geleneksel çöküntü
hiç kimsenin bilmezlikten gelemiyece~i bir ç~plakl~kla ortada idi 35.
Böylece zenginler halk~~Tiberius aleyhine çevirmek için onu ihtilâlcilikle suçlad~lar 36. Fakat ba~ar~~ sa~l~yamad~lar. Tiberius Gracchus
halk önünde yapt~~~~bir konu~mada 37 "~talya'da hayvanlar~n yatacaklar~, ba~lar~n~~koyabilecekleri bir yeri vard~r. ~talya için sava~an ve
ölenlere ise gerçi hava ve ~~~k sa~la= ama bundan ba~ka hiç bir ~eye
sahip de~ildirler bunlar yersiz yurtsuz çocuklar~~ve aileleri ile beraber
oradan oraya sürüklenirler, mezarlar~~ve kutsal yerleri korumak için
31 Bir iugerum = t/4 hektar; Plinius'un (Neturalis Historia 18,9) bildirdi~ine
göre bir günde bir çift öküzle sürülebilecek kadar toprak.
32 Piganiol, s. 141, 155; H. G. Gundel "Licinius" Kleine Pauly 3, sütun 638 vd.
33 Appian, bella civilia I, 9; Plutarchos Ti. Gracchus VIII vd; Livius, perioch.
58, Velleius II, 2, 3.
34 Appian, bella civilia I, KI; Mommsen, Römische Geschichte, S. 458; Rödl,
S. 97; Münzes, sütun 1414 vd.; Kahrstedt, s. 259; Goess, s. 329,.
35 Mommsen, Römische Geschichte, S. 458.
38 Plutarchos, Ti. Gracchus IX, 3.
32 Plutarchos, Ti. Gracchus IX, 4.
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dü~manla sava~~yoruz diye askerlere ça~r~da bulunan kumandanlar
yalan söylerler, zira onlar ne babadan kalma suna~a ne de mezarlara
sahiptirler, asl~nda yabanc~lar~n lüks ve hazineleri için ölmektedirler;
sözde dünyan~n efendisi, gerçekte ise bir avuç topra~~~olmayan bu
insanlar" demi~tir. Pöhlmann (s. 429) bu konu~may~~dizginsiz bir
kapitalizmin yaratt~~~~toplumun proletaryala~mas~na kar~~~ ac~~ bir
~ikayet olarak nitelerken, A. Heuss (s. 188) Tiberius'u demagoji
yapmakla suçlamaktad~r. 133 y~l~~consullu~una reformdan yana olan
Scaevola seçilmi~ti, bu reformcular için bir ~anst~. Öneri oylamaya
konunca halk tribunu Marcus Ocatavius öneriye kar~~~ç~kt~. Gracchus
Octavius'u sert bir dille suçlad~~ve oturum bir gün sonraya ertelendi.
Tiberius Octavius'tan vetosunu geri almas~n~~rica etti 38. Ricas~ndan
bir sonuç elde edemeyince halka kar~~~yapt~~~~bir konu~mada görevi
halka hizmet etmek olan halk tribununun görevini kötüye kulland~~~n~,
bu durumda görevden uzakla~t~r~lmas~~gerekti~ini söyledi. Octavius'un
görevinden uzakla~t~r~lmas~~oylamaya konacakt~. Oylama ba~lay~p da
ilk tribus Octavius'un görevden uzakla~t~r~lmas~~için oy kullan~nca
Gracchus Octavius'a dönerek vetoyu geri almas~~için bir kez daha
ricada bulundu. Octavius görü~ünde direnince oylamaya devam
edildi ve toplam 35 tribustan 17 si öneriye olumlu oy verdi. 18. Tribus
da olumlu oy kullamrsa yeterli oy sa~lanm~~~olacak ve Octavius
görevinden uzakla~t~r~lacakt~. Bunu istemedi~i içindir ki Tiberius bir
kez daha Octavius'dan, ~talya için do~ru ve yararl~~bir i~i engellememesi için vetodan vazgeçmesini istedi. Fakat olumsuz kar~~l~k
al~nca oylamaya devam edildi ve 35 tribus'un oy birli~i ile Octavius
görevinden uzakla~t~r~ld~~ ve yerine yeni bir halk tribunu, Quintus
Mummius seçildi ve toprak yasas~~kabul edildi 39. Roma anayasas~na
göre seçimle görev ba~~na gelen bir ki~i görev süresi sona erinceye
kadar hiç bir nedenle görevinden uzakla~t~r~lamazd~~ve bir kez veto
edilen öneri anayasaya göre ancak bir y~l sonra yeniden oylanabilirdi 40.
Oysa devletin toprak sorunu için bir y~l daha bekleme~e tahammülü
yoktu. Tiberius Gracchus'un ~srarla Octavius'u dü~üncesinden vazgeçirmek için u~ra~mas~~da kendisinin yasal yoldan ayr~lmamak için
gösterdi~i iyi niyetin belirtisidir. Toprak yasas~~ç~kt~ktan sonra toprakAppian, bella civilia I, 12; Plutarchos, Ti. Gracchus IX.
Appian, bella civilia I. 12; Plutarchos'da (Ti. Gracchus XIII, 2) yeni
tribunun ad~~ Mucius olarak geçer; E. v. Stern, s. 248.
40 E. v. Stern, Hermes 56 (1921) s. 247, 256.
38
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lar~~payla~t~rmakla u~ra~acak 3 ki~iden olu~an bir komisyon (triumviri agris dividendis) kuruldu ". Bu komisyon üyeleri her y~l halk
meclisi taraf~ndan yeniden seçilecekti. Komisyona Tiberius Gracchus,
kar~s~n~n babas~~Appius Claudius Pulcher ve karde~i Gaius Gracchus
seçildiler 42. Ancak toprak yasas~n~~yürütmek kolay bir i~~de~ildi.
Licinius yasas~~uygulanmad~~~~için özel mülklerle devlet topraklar~ndan el konmu~~olanlar~n s~n~rlar~~kar~~m~~t~. Özellikle i~gal edilen
topraklar eski ise bunlar~~özel topraklardan ay~rmak daha da güçle~iyordu. Bunun yan~~ s~ra devlet topraklar~~miras ya da al~~~sat~~~
yolu ile sahip de~i~tirmi~ti. O ça~larda tapu senedi ve benzeri resmi
belgeler yoktu. Bu i~in güçlü~ü nedeni iledir ki üçlü komisyon adli
yetkiyi de üzerine almak zorunda kalm~~t~r. Söz konusu toprak özel
mi yoksa devlet topra~~~m~~buna komisyon karar verecekti 43 . Yönetici
çevre içinde yaln~z maddi ç~karlar~n~~dü~ündükleri için de~il, ekonomik
ve politik kayg~~ile de Tiberius'un önerilerine kar~~~ç~km~~~olan ki~iler
de vard~~44.
Toprak yasas~~uygulanmaya ba~lad~ktan sonra Tiberius Gracchus
yeni bir yasa önerisinde daha bulundu. Bu öneriye göre Bergama
Kral~~Attalos III. ün Roma'ya b~rakm~~~oldu~u miras da~~t~lan topraklar~~ i~liyebilmek için vatanda~lar aras~nda bölü~türülecekti 45 .
Oysa maliye sorunlar~~senatonun yetkisinde idi ve Tiberius böylece
senatonun yetkisine el atm~~~oluyordu. Halk meclisinde bu öneri de
oyland~~ ve kabul edildi; fakat yöneticilerin tepkisi daha da artt~.
Tiberius halk egemenli~i dü~üncesinden hareket etti~i için Octavius'u
görevinden uzakla~t~rabilmi~~ve ikinci önerisini de yasala~t~rabilmi~tir.
Gerçi Roma cumhuriyetinde yasal bak~mdan egemen olan halkt~~
ama halk egemenli~i prensibini ilk ortaya atan Tiberius Gracchus
Appian, bella civilia I, 9; Plutarchos, Ti. Gracchus XIII, ; Vellcius II, 2, 3.
Appian, bella civilia I, 13; Plutarchos, Ti. Gracchus XIII, I ; Velleius,
II, 2, 3. Komisyon üyelerinin her y~ l de~istirilmesi konusunda Appian'~n verdi~i
bilgi genellikle yanl~~~anla~~lm~~t~r. Gerçekte anlat~lmak istenen ise ahenksizlik
Oldu~u takdirde o üyenin bir y~l sonunda de~i~tirilebilece~i idi. Balun~z The Cambridge Ancient History IX (1951)s. 29; Kar~~la~t~r~mz Mommsen, Römische Geschichte s. 464. Nitekim komisyonun üyeleri ancak üyelerden biri öldü~ü takdirde
de~i~mi~, aksi halde sürekli olarak komisyon üyeliklerini korumu~lard~r.
43 E. v. Stern, s. 246.
44 Bak~n~z ayn~~ eser, s. 246.
42 Plutarchos Ti. Gracchus XIV; 2 ; Livius, Perioch. 58; Orosius, Historiae
V, 8, 4; de viris illustribus 64, 5.
41
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olmu~tur. Bu bak~mdan baz~~bilginler taraf~ndan Ocatavius'un görevden uzakla~t~r~lmas~~konusunda oldu~u gibi, bu tutumu da ihtilâlci
olarak nitelendirilmi~tir 46 . Bir tribunun görev süresi bitmeden görevinden uzakla~t~r~lmas~~Roma'da ilk kez görülüyordu ve yasaya uygun
de~ildi". Genellikle Tiberius Gracchus'u tuttu~u kabul edilen Plutarchos'un yasa d~~~~oldu~unu yazd~~~~bu i~lem modern tarihçiler aras~nda tart~~mal~d~r. Örne~in ünlü tarihçilerden Niebuhr (Vortraege
über römische Geschichte II, s. 279) Tiberius'un Octavius'u görevden
uzakla~t~rmas~n~n Roma yasas~n~n ruhuna uygun fakat metnine kar~~~
oldu~unu kabul ederken, gene ünlü bir bilgin olan Mommsen (Rechtsgeschichte II, 93) Tiberius'un tutumunu önce ihtilâlci olarak nitelemi~ken daha sonraki bir kitab~nda (Römische Staatsrecht I, s. 630)
görevden uzakla~t~rman~n Roma anayasas~n~n ruhuna uygun olmad~~~n~~fakat yasan~n m2tnine uygun oldu~unu ileri sürmü~tür. Bu
görü~lere kat~lan ya da bu görü~leri savunan ba~ka modern tarihçiler
de vard~r 48 . Tiberius'un tutumunun yasal oldu~unu kabul edenlerin
ba~~nda Pöhlmann gelir. Ona göre Tiberius Gracchus bir sosyal
ihtilâlci de~il, sosyal reformcudur. Amac~~hiç bir zaman kendi arkas~ndaki halk y~~~n~n~~ bir s~n~f olarak organize etmek, aristokratik
düzeni ortadan kald~rmak ve zor kullanarak bunu proletarya için ele
geçirmek de~ildi. Tiberius toprak yasas~~ile a~~r zararlar~n ortadan
kalkmas~n~~ve pleb köylülerin yeniden ortaya ç~kmas~n~~istiyordu,
tuttu~u politika orta hallileri ve fakirleri koruma politikas~~ idi 49.
Antik yazarlardan Cicero (Milone 27, 72) ve Velleius (II, 2, 3) da
Tiberius'u ele~tirmekte ve devleti alt üst etmekle suçlamaktad~rlar.
Oysa ayn~~Velleius Tiberius'un erdeminden ve dürüstlü~ünden söz
etmektedir. Cicero ise halk~n, fakirlerin rahat ya~amas~n~~sa~l~yaca~~n~~
sand~~~n~~ve bu yüzden yasay~~sevinçle kar~~lad~~~n~~bildirdikten sonra
bir kez Italya'n~n bo~almas~mn ancak toprak da~~t~m~~ile önlenebilece~ini a~z~ndan kaç~rm~~t~r 5° . Cicero'ya göre halk~n istekleri ve ç~karlar~~birçok bak~mdan genel ç~karlara kar~~d~r 61. Optimatlar Tiberius'46 E. v. Stern s. 258. Octavius'un görevden uzakla~t~r~lmas~~ hakk~nda kar~~~
görü~~için bak~n~z The Cambridge Ancient History IX (1951) s. 29.
47 Pl~~ tarchos Ti. Gracchus XI, 3.
48 Rödl, s. 97 vd.; Stern, 248 vd.
49 R. v. Pöhlmann, S. 430 dipnot 3.
50 Ayn~~ eser s. 372.
51
Ayn~~eser s. 372, dipnot 5.
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un görev süresinin bitmesini sab~rs~ zl~kla bekliyorlar ve onu mahkeme
önüne ç~karmaya haz~rlan~yorlard~ . Tiberius'a yak~ n çevreler ise
buna kar~~~en iyi çarenin tribunlu~un devam~~oldu~una inan~yorlard~.
Oysa Is. ö. 367 y~l~ ndan bu yana bir tribunun görevi s~ras~nda ertesi
y~l~n tribunlu~una aday oldu~u görülmemi~tir. Yaln~z bir kez 327 ve
323 y~llar~nda Flavius 2 kez tribun seçilmi~ ti ama o da ardarda iki
y~l de~il". Halk tribunlu~u görevinin uzat~lmas~~yasada aç~k biçimde
yasaklanm~~~de~ildi, ancak yüzy~ llar boyu böyle bir olay görülmemi~ti.
Bu nedenle bilginler aras~nda 2. kez seçimin yasaya uygun olup
olmad~~~~tart~~mal~d~r.
Tiberius 133 y~l~nda ertesi y~l~n halk tribunlu~u için yeniden
adayl~~~n~~ koydu. Bununla Tiberius'un bir kez daha anayasay~~
çi~nedi~ini kabul edenler aras~ nda E. v. Stern vard~r 53. Mommsen da
(Römisches Staatsrecht I, 523, 630, 690) yeniden halk tribunlu~u
seçimini yasa d~~~~bulmaktad~r. Buna kar~~~baz~~modern tarihçiler bu
tutumun yasal oldu~unu savunmaktad~rlar; örne~in Felsberg".
Stern bunlar~ n 342 de kabul edilen ve aradan ~~o y~l geçmeden ayn~~
göreve yeniden seçilmeyi yasakl~yan yasan~ n Tiberius'tan önce de
bozuldu~unu öne sürerek kendi görü~lerini savunduklar~n~, ancak
evvelce bir yasan~n çi~nenmi~~olmas~n~n böyle bir davran~~~~yasal
gösteremiyece~ini yazmakta ve 342 yasas~n~ n bir kez, o da II. Kartaca
sava~~n~n en krizli y~llar~~olan 215, 214 y~llar~nda consullu~un devam~~
~eklinde çi~nenmi~~oldu~unu söylemektedir. Görü~ ünü savunurken
de yeni bir seçimle komutay~~tecrübesiz birine b~rakman~ n devletin
zarar~na olaca~~n~~bildirmektedir. Oysa buna kar~~~da söylenecek
vard~r. Bir kez yukar~da da söyledi~imiz gibi bu yasa 327 ve 323 de
Flavius'un 2 kez tribun seçilmesi ile de bozulmu~tur. II. Kartaca
sava~~~olay~nda Stern'in gösterdi~i neden de doyurucu de~ildir. Bunu
kabul edersek ba~lanm~~~bulunan ve devlet yarar~na olan toprak
reformunu sürdürebilmek için de ikinci kez seçimin gerekli oldu~unu
söyliyebiliriz.
Tiberius 2. kez halk tribunlu~una seçilmesini sa~lamak amac~~
ile yeni yasa önerileri ile ortaya ç~kt~~55, bu öneriler aras~nda
Rödl, s. ~ oo.
Bak~n~z E. v. Stern, S. 259.
54 Ayn~~ eser. S. 259
55 Plutarchos, Ti. Gracchus XVI; Kahrstedt, s. 260; Rödl, s. ~ o~ ; Münzer,
sutun 1419.
52
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askerlik süresinin k~salt~lmas~, bir magistratus'un el koyma karar~na
kar~~~Roma vatanda~lar~na halk mahkemesine ba~vurma hakk~~
verilmesi, yeminli jüriden olu~an mahkemelerin olu~ma biçimi, Italik
müttefiklerin Roma vatanda~l~~ma al~nmas~~gibi öneriler vard~.
Roma hukukuna göre birkaç yasa tasar~s~n~n birarada önerilmesi
yasakt~. Bu yeni önerilerden ne kadar~n~n gerçekle~ti~ini söylemek
zordur. Bizce bu önerilerin yasala~mas~~Tiberius'un öldürülmesi
ile ortada kalm~~t~r.
Sonunda halk tribunlu~u seçim günü gelip çat~nca seçimi yöneten
tribun Rubrius 2. kez seçimin yasal olup olmad~~~nda tereddüt edince
Mummius ad~ndaki halk tribunu oturumtm ba~kanh~~mn kendisine
b~rak~lmas~~için ~srar etti. Rubrius buna kar~~~koymad~, ancak öteki
tribunlar seçimle ba~kan seçilmi~~olan Rubrius çekilince yerine bütün
tribunlar aras~ndan yeni birinin seçilmesi gerekti~ini söylediler. Bu
konuda çeki~me ba~lay~nca Ti. Gracchus oylamay~~birgün sonraya
erteledi" Plutarchos'un (XV, 3) bildirdi~ine göre bundan sonra
Ti. Gracchus forum'a gitmi~~ve halka dü~manlanmn geceleyin evine sald~rmas~ndan ve kendisini öldürmesinden korktu~unu söylemi~tir ; dinliyenlerden büyük bir k~sm~~geceleyin Tiberius'un evinin
çevresinde nöbet tutmu~lard~r. Tiberius'un bu ku~kusu yersiz de~ildi,
Tiberius kazanacak olursa senatörler kuvvete ba~vurmaya haz~rlad~lar.
Oylama için Capitol'de toplan~ld~~~~s~rada — halk meclisi her zaman
Capitol'deki tap~nak alamnda toplamrd~~— Fulvius Flaccus Tiberius'a
senatodan bir tak~m ki~ilerin Tiberius'u öldürmek istediklerini ve bu
amaçla arkada~lar~m ve kölelefini silahland~rd~klanm söyledi. Tiberius
bunu çevresindekilere bildirince onlar da kendilerini savunmak için
haz~rland~lar. Uzakta bulunanlar ne oldu~unu anlamad~klann~~
söyleyince, Tiberius sesini duyuramad~~~ndan elini ba~~na götürerek
hayat~n~n tehlikede oldu~unu i~aret etti. Bunun gören ve Tiberius'a
kar~~~olan ki~iler senatoya ko~arak Tiberius'un taç giymek istedi~ini
söylediler 57. Oysa Tiberius'un kral olmak istemesi tamamiyle kendisine kar~~~olanlar~n uydurmas~~idi ve son derece yersizdi". Tiberius
55 Appian, bella civilia I, 14; kar~~la~t~rm~z Plutarchos Ti. Gracchus XVI, 2.
Plutarchos oylaman~n, oylamaya kat~lacak ki~ilerin orada bulunmamasmdan ötürü
ertelendi~ini bildirir.
57 Plutarchos TL Gracchus XVIII, XIX, ~ , 2; kar~~la~t~rin~z Appian, bella
civilia I, 15; Florus, Epitoma 2, 2, 7; de viris illustribus 64, 6.
55 Kornemann, S. 33; E. v. Stern, s. 264 vd.
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Gracchus gerçek bir idealist olarak politikaya at~lm~~~ve iyi dü~ünülmü~~bir reform plan~~ile devletini içinde bulundu~u zor durumdan
kurtarmay~~amaçlam~~t~. Amac~na ula~mak için baz~~yasalar~~çi~nemek zorunda kald~~~n~~kabul etsek bile iyi niyetinden ku~kulanamay~z.
Halk Capitol'da seçim için topland~~~~s~rada senato da Jupiter
tap~na~~n~n yak~n~nda Fides tap~na~~nda toplanm~~t~. Senato oturumunda Tiberius'un en ac~mas~z dü~manlar~~söz ald~lar. Senato üyelerinin bir k~sm~~consul Scaevola'dan vatan haini olarak niteledikleri
Tiberius'u hemen öldürtmesini istediler. Reformdan yana ve ~l~ml~~
bir ki~i olan consul saçma ve barbarca buldu~u bu iste~i geri çevirince
sert ve h~rsl~~bir aristokrat olan ve o s~rada ba~~rahip bulunan Publius
Scipio Nasica senatoyu zor kullanmaya ça~~rd~~ve senatörler "vatan~m~z~~kurtaracak olanlar beni izlesin" diye ba~~ ran Scipio Nasica
önderli~inde Capitol'de bulunan Tiberius Gracchus ve yanda~lar~~
üzerine yürüdüler ve ellerine geçirdikleri sopalar ve iskemle ayaklar~~
ile sald~r~ ya geçtiler. Tiberius Gracchus ve yanda~lar~ndan 200-300
ki~i öldürüldü, cesetleri Tiber nehrine at~ld~~59. A~~r~~Gracchus dü~man~~
Diodor (34, 33) ile Rhetorik ad Herennium' (IV, 55, 68) un demokratik yazar~ na ve Livius'a (perioch. 58) göre Nasica Tiberius'u kendi
eli ile öldürmü~tür. Kesin olan bir ~ey varsa o da eldeki kaynaklar~n
ço~una göre Tiberius'un Nasica'n~n k~~k~rtmas~~ile öldürüldü~üdür.
Halk büyük bir öfkeye kap~lm~~t~, aristokratlar korkuyorlard~. Yap~lacak ~ey ya aristokratlar~n yöneticilerini halk~ n öfkesine teslim etmek
ya da cinayetin sorumlulu~unu toplumun s~rt~ na yüklemekti. Nitekim
2. yol seçildi ve Gracchus'un suç ortaklar~~özel bir komisyonda yarg~land~. Komisyona ba~kanl~ k eden consul Publius Popillius, Gracchus'a
kar~~~i~lenen cinayeti yasalm~~~gibi göstermek istedi. Aristokratlar son
derece vah~ice ve yasa d~~~~ davran~~ta bulunmu~lard~~0. Halk~n
kagml~~~n~~öteki aristokratlardan daha çok üzerine çeken Scipio
Nasica hayat~~tehlikede oldu~u için Asia'ya gönderildi.
Elimizdeki kaynaklarda senato oturumu üzerine bilgi çok azd~r;
senatonun ne karar ald~~~, ola~an üstü senato karar~n~ n (senatus
59 Appian, bella civilia I, 16; Plutarchos Ti. Gracchus XIX, 3-5, XX, 3;
kar~~la~t~ /muz Livius Perioch. 58; Velleius II, 3, 2 ; de vir~s illustribus, 64, 7;
Mommsen, Römische Gesschichte, s. 462.
5° E. v. Stern, s. 263; Mommsen, Römische Geschichte s. 462; M. Rostovtzeff,
Geschichte der alten Welt (almanca çeviri: H. H. Schaeder) II Rom, Bremen
S. 147.
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consultum ultimum) söz konusu olup olmad~~~~belli de~ildir. Senatus
consultum ultimumdan ender söz eden antik yazarlar aras~nda
Caesar (Bellum civile I, 7) da vard~r; fakat görü~lerinde yan tutar,
Gracchuslar~n reform denemelerini cumhuriyetin varl~~~~için tehlikeli
olarak gösterir n. Cicero (Laelius 1 2, 41) Tiberius'un bir diktatör
gibi davrand~~~n~~yazar. Gene Cicero'dan (Catilina I, ~, 3) Scipio
Nasica'n~n senatörleri ba~rahip (pontifex maximus) olarak yönetti~ini
ö~reniyoruz. Scipio Nasica yetkisini a~m~~~ve bir consulun yapmas~~
gerekeni yapm~~t~r. Cicero senatus consultum ultimum'dan söz etmez.
Gracchuslar hakk~nda çok ~ey bildi~i 62 halde senato karar~ndan
söz etmeyi~i ilgi çekicidir. Cicero'nun Tiberius sempatizan~~oldu~u
için Nasica'n~n davran~~~n~~senatonun destekledi~ini gizlemek amac~~
ile senatus consultum ultimum'u adad~~~n~~kabul edemeyiz. Çünkü
Cicero (Brutus 04) Gracchus karde~lerin ~~. s~n~f birer konu~mac~~
olduklar~n~~kabul etmektedir ama ona göre Gracchus karde~lerin
kanlar~n~n ak~t~lmas~~devletin en soylu adamlar~~için ~erefli bir i~tir 63 .
Bu tür dü~ünen Cicero'nun Grancchuslardan yana bir ki~i oldu~unu
kabul etmek oldukça zordur. Livius'da ve Livius kopyalar~nda da
senatus consultum ultimum'dan söz yoktur.
Plutharcos (Ti. Gracchus XIX) ve Valerius Maximus (II, 2, 17)
senatus consultum ultimum'dan söz ederler. Ancak Plutarchos'un
verdi~i bilgiye göre senato üyelerinin tümü taraf~ndan al~nm~~~bir
senato karar~~yoktur, Nasica'n~n önerisi söz konusudur. Bu bilgiden
önerinin oyland~~~~ve senatus consultum ultimum al~nd~~~~sonucu
ç~kar~lamaz. Nasica'n~n iste~i kar~~s~nda senatörlerin karars~z tutumu
senatus consultum ultimum olmad~~~n~~gösterir. Bunun gerçekle~ebilmesi için ba~ka senato kararlar~nda oldu~u gibi en yüksek görevlinin
öneride bulunmas~~ve senatonun karar vermesi gerekmektedir. Consul
Scaevola zor kullanmaktan kaçmd~~~na göre ola~anüstü senato
karar~~al~nm~~~olamaz.
Valerius Maximus'un verdi~i bilgiye ise güvenilemez ; Valerius
kitab~nda birçok yerlerde önemli yanl~~l~klar yapm~~t~r 64 . Birçok
kez oldu~u gibi olaylar~~kar~~t~rm~~~olmas~~ve Gaius zaman~nda al~nm~~~
Rödl, s. ~ og vd.
Ayn~~eser s. ~~ 6.
83 R. v. Pöhlmann, s. 373, dipnot 3 ve 4; Rodl, s. 118 vd.
64 Rödl, s. 138.
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senatus consultum ultimum'u Tiberius zaman~nda al~nm~~~gibi göstermesi büyük olas~l~k içindedir. Nitekim Valerius, Gaius'un ölümünden
söz ederken senatus consultum ultimum'u atlam~~t~ r. Sonuç olarak
söyliyecek olursak 133 y~l~nda Tiberius öldürülmeden önce al~nm~~~
bir senatus consultum ultimum yoktur 65. O halde Tiberius'un öldürülmesi yasal de~ildir. Consul Scaevola Tiberius'a kar~~~zor kullanman~n yersiz oldu~u kan~s~ndad~r. Magistratus ancak s~n~rs~ z icra
gücü ile önlenebilecek bir tehlike söz konusu oldu~u zaman bu karara
gerek görürdü. Fakat bir senatus consultum ultimum'dan sonra
consul zora ba~vurabilir ve eli silah tutan Romal~lar~~silah alt~na
ça~~rabilirdi. Senato oturumuna ba~kanl~ k eden Scaevola ba~ta yapt~~~~
konu~mada Gracchus'un reformlar~n~n devletin güvenli~ini sarsmad~~~~
görü~ünü savunmu~tur. Tiberius'a kar~~~kuvvet kullanmak istemedi~ini belirtmi~tir.
Tiberius öldürüldü~ünde Scipio Aemilianus Ispanya'da Numantia sava~~nda bulunuyordu. Roma'ya döndü~ü zaman halk tribunu
Papirius Carbo kendisine Tiberius'un öldürülmesi hakk~ nda ne dü~ündü~ünü sormu~~ve amac~~hükümeti devirmek idi ise hakl~~olarak
öldürüldü~ü cevab~n~~alm~~t~r 66 . Scipio, Tiberius'un reform program~n~~kabul ettirirken ihtilJ yoluna sapt~~~~inanc~ndad~r. Bu nedenle
Gracchus'un öldürülmesini mazur göstermek istiyordu. Tiberius
öldürüldükten sonra ilk çat~~ madan hayatta kalan yanda~lar~~kovu~turmaya u~ram~~~ve cezaland~r~lm~~lard~r, ölüm ya da sürgün cezalar~~
verilmi~tir. Burada senato karar~~ile kurulmu~~bir mahkeme söz konusu
ise, bu 133 y~l~ nda bir senatus consultum ultimum olmad~~~n~n belgesidir. E~er senatus consultum ultimum al~nm~~~olsa idi Gracchuscular~n yarg~lanmas~~için ola~anüstü bir mahkemeye gerek kalmazd~~ve
bunlar hemen öldürülebilirlerdi. Oysa elimizdeki kaynaklara göre
Tiberiuscular özel mahkemelerde yarg~lanm~~ lard~r. Mahkemeye 132
y~l~~consulleri Popillius Laenas ve P. Rupilius ba~kanl~k etmi~lerdir 67 .
Tiberius Gracchus'un öldürülmesi kar~~s~nda halk~n tepkisi o
kadar büyük olmu~tur ki senato toprak yasas~n~~yürürlükten kald~r" Rödl, S. 105, 120, 12 7, 145, 151, 154 vd., 16o vd., 166.
68 Velleius II, IV, 4; Cicero, de oratore II, to6; Livius perioch, 59; de viris
illustribus, 58.
67 Plutarchos, Ti. Gracchus XX, 3; Velleius II, 7, 4; Valerius Maximus IV, 7, t.
Bell~t~n C. XL, ~4
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maya cesaret edememi~tir 68. Öldürülen Tiberius'un yerine üçlü
komisyona Gaius Gracchus'un kar~s~n~n babas~~Publius Crassus Mucianus seçilmi~tir 69. Tiberius'un ölümünden sonra da senatoda reform
partisi varl~~~n~~korumu~tur ; bunlar~n ba~~nda Quintus Metellus ve
P. Mucius Scaevola vard~r 7°. 132 y~l~~consulu olan ve öteki consul
ile birlikte Gracchuslar~n kovu~turmas~n~~ yapan Popillius Laenas
toprak yasas~n~n uygulanmas~~ile ilgilenmi~tir. Toprak da~~t~m~n~n
ne ölçüde uyguland~~~n~~vatanda~~listelerindeki say~lar aç~k olarak
ortaya koymaktad~r. Livius'(epitoma 59, 60) dan ö~rendi~imize göre
~~32 y~l~~ba~~nda eli silah tutan vatanda~~say~s~~yakla~~k olarak 319.000
kadarken 125 y~l~nda bunlar~n say~s~~395.000 i bulmu~tur. Buna göre
Roma vatanda~~say~s~nda 76.000 art~~~vard~r. Gracchus'un toprak
reformundan sonra bir çok vatanda~~proletaryal~ktan ç~km~~~ve vatanda~~listesine al~nm~~t~r. Bu 76.000 ki~iden bir bölümünün serbest
b~rak~lan köleler ya da ba~ka yoldan vatanda~l~~a al~nanlar oldu~unu
kabul etsek bile I 25 y~l~na kadar yakla~~k olarak 6o.000 topraks~z köylü
toprak sahibi olmu~tur ki bu da küçümsenecek bir say~~de~ildir n .
Devlet topraklar~ndan müttefiklerin de yararlanmas~na olanak verilmi~ti; toprak komisyonu sonunda müttefiklerin elindeki devlet topraklar~na da el att~. Bunun üzerine müttefikler haklar~n~n korunmas~~
için Scipio Aemilianus'a ba~vurdular. 129 y~l~nda Scipio'nun etkisi ile
komisyonun elindeki adli yetki al~nd~~ve censor'lara ve onlar~~temsil
eden consullara verildi 12. Bu tutum bundan sonra devlet topraklar~n~n
taksimini durdurmak demekti, çünkü komisyon taraf~ndan topraklar~n
düzenlenmesi i~i hukuk aç~s~ndan engellenmi~ti. Bu esnada toprak
komisyonunda Appius Claudius ve Publius Crassus Mucianus'un
ölümünden sonra onlar~n yerine seçilmi~~olan M. Fulvius Flaccus ve
C. Papirius Carbo bulunmakta idi, yani komisyon C. Gracchus ile
birlikte genç reformculardan olu~makta idi 73. Scipio müttefiklerle
68 Plutarchos, Ti. Gracchos XXI, ~~ ; Mommsen, Römische Geschichte 1954,
s. 463; Gundel, "Tiberius Sempronius Gracchus" Der Kleine Pauly 2 sütun 861;
Piganiol, s. 142; Goess, s. 329; Bengtson, S. 157; Kahrstedt, S. 261; Münzer sütun
~~424.
69 Plutarchos, Ti. Gracchus XXI, I.
7° Kornemann, s. 32 vd; Mommsen, Römische Geschichte s. 463.
71 Mommsen, Römische Geschichte S. 464; E. v. Stern, s. 244.
72 Appian, bella civilia I, ~ , 19.
73 Appian, bella civilia I, 18.
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ilgili toprak sorunu üzerinde konu~maya haz~rland~~~~günün sabah~nda
yata~mda ölü olarak bulundu. Halk onu Ti. Gracchus'un toprak
yasas~n~~kalchrmakla suçlam~~t~. Scipio'nun âni olarak ölümü çe~itli
söylentilere yol açt~~74 . Kartaca'da ve Ispanya'da kazand~~~~ba~ar~lar
sonucu ünün doru~una eri~mi~~olan Scipio Aemilianus için resmi
tören bile yap~lmad~~75. Baz~~modern tarihçilerin görü~üne göre
Gracchuscularm cinayetine kurban gitmi~ti 76. Aristokratlar da olay~~
yat~~t~rd~lar ve Scipio'nun ölümü hakk~nda soru~turma yap~lmad~.
131 y~l~~halk tribunu olan C. Papirius Carbo, halk tribunlanmn
yeniden adayl~klar~n~~koyabilmeleri için bir öneri getirmi~ti. Ancak
Scipio kar~~~koyunca sonuç al~namam~~t~. Birkaç y~l sonra, Scipio'nun
ölümünden sonra öneri yeniden ele al~nm~~~ve baz~~ ~artlarla da olsa
kabul edilmi~tir 77.
Reformcularm ana amac~~toprak da~~t~m i~ini yeniden i~ler hale
getirmekti. Uygulamaya kar~~~ç~kan müttefiklere de vatanda~l~k hakk~~
vererek engelleri ortadan kald~rmay~~tasarhyorlard~. Fakat senato
bunu baltalamak amac~~ile 126 y~l~nda Halk tribunu Marcus Iunius
Pennus arac~l~~~~ile vatanda~~olm~yanlan Roma'dan ç~karmak için
bir öneri getirdi. Demokratlar, özellikle Gaius Gracchus bu öneriye
kar~~~ ç~kt~ysa da öneri yasala~t~. Reformculardan 125 y~l~~consulu
olan M. Fulvius Flaccus buna kar~~~müttefiklere Roma vatanda~l~k
hakk~~verilmesi ve elde edemiyenlere yeniden Roma meclisine ba~vurma hakk~~tan~nmas~~için öneride bulundu. Fakat buna senatoda.n
oldu~u kadar halktan da tepki geldi, çünkü halk kendi bakla=
daha ba~kalar~~ile payla~mak istemiyordu. Bunun yan~~s~ra karaktersiz
bir ki~i olan C. Papirius Carbo da bu ara renk de~i~tirmi~~ve aristoklardan yana geçmi~ti ve Flaccus yaln~z kalm~~t~. Çünkü Gaius
Gracchus da ~~26 y~l~nda quaestor seçilmi~~ve oradaki sava~lar~~yönetecek olan vali L. Aurelius Orestes'e yard~mc~~olarak Sardinia
eyaletine gönderilmi~ti 78.
Bir yanda reformculann çabas~~öte yanda aristokratlarm senato
rejimini yeniden sa~lamla~t~rma çabas~~ile geçen ~~o y~ldan sonra
Appian, bella civilia I, ~ g vd;. Velleius, II, IV, 6.
Appian bella civilia I, 20.
78 Bak~m, Mom~nsen, Römische Geschichte s. 466.
77 Livius, epitoma sg; E. v. Stern, s. 259; Mommsen, Römische Geschichte,
s. 468.
78 Plutarchos, C. Gracchus 1,4.
75
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reform partisinin ba~~na Gaius Gracchus geçmi~, 123 y~l~~tribunlu~una
adayl~~~n~~koymu~~ve seçilmi~tir 79 . Aristokratlar bunu engelleyebilmek
için her çe~it çareye ba~vurmu~lard~r. Gaius 124 y~l~nda consul
Orestes'in iste~i d~~~nda Roma'ya dönünce sorguya çekildi. Kendisini
savunurken, ba~kalar~~ ~~o y~l askerlik yapt~klar~~halde kendisinin 12
y~l orduda görev yapt~~~n~~ve yasa gere~ince quaestor olarak bir y~l
sonunda gitti~i eyaletten Roma'ya dönme hakk~~oldu~u halde Sardinia'da 2 y~ldan fazla kald~~~n~~ve sefere cebi dolu gidip bo~~olarak
dönen tek ki~i oldu~unu söyledi 89. Savunmas~~sonucu aklanan Gaius
Gracchus'u aristokratlar bu kez ba~ka bir nedenle suçlad~lar. LatiumCampania s~n~r~nda önemli bir ~ehir olan Fregellae'deki ayaklanmamn
k~~k~rt~c~ll'~~m yapt~~~~söyleniyordu 81 . Ancak bunda da suçsuzlu~unu
ispat etti ve tribunluk için oy toplama haz~rl~~~na giri~ti. Seçimlerde
oy kullanmak için halk ta~radan Roma'ya ak~n etmi~ti 82 . Aristokratlar
yenilgiye u~rad~lar ve Gaius 123 y~l~~halk tribunlu~u görevine ba~lad~.
Tiberius Gracchus'tan 9 ya~~daha küçük olan Gaius Gracchus
göreve ba~lad~~~~zaman 30 ya~~nda bulunuyordu. C. Gracchus'u
tutan ya da tutm~yan bütün kaynaklar~n verdi~i bilgiye göre çok iyi
e~itilmi~~ve çok yetenekli bir ki~idir. Ayn~~zamanda yürekli bir asker
oldu~unu hem 134 te kat~ld~~~~Numantia'daki hem de Sardinia'daki
sava~larda göstermi~ti. Genel yetenekleri bak~m~ndan oldu~u gibi
konu~mac~~olarak da Tiberius'dan üstündü. Diksiyonu kusursuz,
dü~ünceleri bilgece ve üslübu etkili idi 83 . Büyük olas~l~kla 132 y~l~nda
consul P. Popillius Laenas'~ n izledi~i ve suçlad~~~~arkada~~~Vettius'u
mahkeme önünde savundu~u zaman konu~mac~~olarak büyük bir
üne kavu~mu~tu. 13~~y~l~nda verdi~i ilk politik nutku daha da önemlidir. Halk önünde yapt~~~~bu konu~mada ilk kez öldürülen karde~i
için ~ikâyette bulunmu~tur. Kulland~~~~sözcükleri öylesine iyi seçiyordu
ki dinleyenler üzerinde istedi~i etkiyi yapabiliyordu 84 . Bu konu~malar
Gaius'un dürüstlü~ünü ve görev dü~künlü~ünü ortaya koymaktad~r.
79 Appian, bella civilia I, 21; Plutarchos C. Gracchus III, 2; Velleius II, 6,3.
80 Plutarchos, C. Gracchus H, 4, 581 Plutarchos, C. Gracchus III, I.
82 Plutarchos, C. Gracchus III, ; De viris illustribus 65, 2.
83 Cicero, Brutus XXXIII, 125, 26; Cicero de oratore III. LVI, 2 14; VelieillS ~i, VI, 2; M. Schanz, Geschichte der rönlischen Literatur P, ~~(1907) München,
s. 306 vdd.
84 Münzer, RE II, A, 2, sütun 1379.
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Karde~i Tiberius için yapt~~~~ ~ikâyetler parçalar halinde günümüze
kalan nutuklar~ndan biliniyor 85 . Ayn~~zamanda Tiberius'dan daha
h~rsh idi. Politika alan~nda çe~itli deneylerden geçmi~~gerçek bir
devlet adam~~idi. Dostlar~na kar~~~ba~l~l~~~~ve özverisi ve ailesine kar~~~
sevgi ve ba~l~l~~~~ile tan~n~yordu. Annesi Cornelia ile aras~nda ömür
boyu süren içten bir ba~l~l~k vard~~88 .
Gaius Gracchus göreve ba~lad~~~~zaman soylu yöneticilerden
intikam almak amac~nda idi. Annesi Cornelia o~lunu iyi tan~d~~~~
içindir ki ona yazd~~~~bir mektupta vatan~n zarar görmesindense
kendi dü~manlar~n~n varl~~~n~~bin kez ye~~tuttu~unu söylemi~tir 81.
Gracchus'un görevde bulundu~u sürede ç~kartt~~~~yasalar~n
kronolojisini elemizdeki antik kaynaklardan saptamak oldukça zordur.
ikinci elden kaynaklar olan Plutarchos (Gaius Gracchus V), Appian
(bella civilia I, 2 1 vdd.), Diodor (34/35, 24), Livius (perioch. 6o),
Velleius (II, VI, 2, 3) bu konuda birbirleri ile çeli~irler. Bu nedenle
bu konu modern tarihçiler aras~nda da tart~~mal~d~r. Fakat Gaius 123
y~l~nda göreve ba~lar ba~lamaz 2 öneri getirmi~tir 88. Bunlardan biri
(Lex Sempronia) devlet içinde önemli olaylar~~soru~turmak için
consullardan kurulu ola~anüstü mahkeme komisyonunu yasa d~~~~
saymakt~r. Bundan böyle ola~anüstü mahkemeler halk oylamas~~ ile
kurulabilecekti. Bu öneri 132 y~l~~consulu Popillius Laenas'~~cezaland~rmar amaçhyordu; çünkü yasa geriye do~ru da i~liyecekti 88.
Lex Sempronia'mn oylanmas~ ndan hemen sonra Popillius halk
oylamas~~ile kurulan bir mahkemede hüküm giymi~ti. Laenas sürgüne
gönderilecekti, bu yüzden kendisi sonucu beklemeden Italya'r terketmi~tir. Bu yasan~ n senatus consultum ultimum ile ilgisi yoktu,
yani ola~anüstü zor durumlarda senatonun ba~vurdu~u yola kar~~~
de~ildi. 2. öneride ise halk meclisi taraf~ ndan görevinden uzakla~t~r~lm~~~bir ki~inin yeniden göreve gelememesi öngörülüyordu. Bu önerideki
amaç ise M. Octavius'un yeniden seçilmesini engellemekti. Fakat
Plutarchos' (C. Gracchus IV, 2, 3) dan ö~rendi~imize göre Gaius
bu öneriyi annesinin ricas~~üzerine geri alm~~t~r.
Cicero, de oratore III. LVI, 214; Plutarchos C. Gracchus Il!, 4, 6.
Münze.., RE II A, 2, sütun 1397; Mommsen, Römicshe Geschichte, s. 469.
89 Schanz, s. 307; Mommsen, Römische Geschichte, s. 470.
88 Plutarchos, C. Gracchus IV, t, 2.
89 Bengtson, s. 158; Rödl, s. 89.
85
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Gaius göreve geldi~i zaman geni~~kapsaml~~bir program haz~rlam~~t~. "De legibus promulgatis" adl~~konu~mas~nda reform program~n~~bütün ayr~nt~lar~~ile aç~klam~~t~r; bunu birinci tribunluk
y~l~n~n ba~~nda aç~klad~~~~kesindir ". Gaius'un ç~kartt~~~~belli ba~h
yasalar~n ba~~nda toprak yasas~~(lex agraria) gelir. Bu yasan~n kapsam~~hakk~nda bilgi sahibi de~iliz. Ancak büyük olas~l~kla 133 y~l~nda
karde~inin ç~kartt~~~~fakat zamanla i~lemez duruma gelen yasan~n
yeniden yürürlü~e konmas~d~r. 129 y~l~nda Scipio'nun üçlü komisyonun elinden ald~~~~yetki Gaius'un yasas~~ile yeniden komisyona verilmi~tir. Birinci tribunluk y~l~nda ç~kartm~~~oldu~u bir ba~ka yasa
askerlik yasas~d~r (lex militaris) 91. Bu yasa 17 ya~~ndan küçüklerin
askere ahnmas~m ve 6 y~ldan çok askerlik yap~lmas~n~~yasakl~yordu.
Bundan böyle askerlerin giyim ku~am giderlerini devlet kar~~hyacak
ve bunun için harcanan paralar asker ayl~klar~ndan dü~ülmiyecekti.
Tah~l yasas~~(lex frumentaria) 92 da ilk tribunluk y~l~nda 'ç~kar~lm~~~yasalardand~r. Bu yasa Romah her aile reisine ayda 5 kile bu~day~~
pazar fiat~ndan daha a~a~~~alma olana~~~veriyordu. 4 ila 5 kile bu~day
kölelerin pay~~idi, yani gerekeni ucu ucuna kar~~llyordu ". Bu bu~day~n
getirtilebilmesi için yollar~n ve korunmas~~ için silolarm yap~lmas~~
gerekiyordu. Gaius bunun için de bir yasa ç~kartnu~t~r (lex de viis
muniendis) 94 . Bu i~leri Gaius kendisi yönetti~i için büyük bir grup
olu~turan müteahhitlerle de yak~n ili~ki koruyordu. Böylece büyük
kapital sahibi atl~~s~n~f~~üzerinde etkisini ço~altwor ve senatoya kar~~~
durumunu güçlendiriyordu. Gaius'un amac~~senato egemenli~ini
sarsmakt~. Ç~karm~~~oldu~u yasalar~n tümü yasaya uygun biçimde
oylanm~~t~r. RödP(s. 48) ün de söyledi~i gibi bir anayasa reformudur.
Antik ve modern yazarlardan bir k~sm~~Gaius'un tutumunu tiran
'° Restovtzeff, Geschichte der alten, Welt II, s. 147; Bengtson, s. 138.
91 Plutarchos, C. Gracchus V, ~~
Plutarchos, C. Gracchus V, 2; Appian, bella civilia I, 21; Kornemann, s. 44.
Rödl, s. 47, dipnot 3. Yasan~n amac~~tart~~mal~d~r. Tah~l yasas~~ile Italya'da
üretimi artt~rmay~~ve küçük çiftçiyi kallund~rmay~~amaçhyan toprak yasas~~aras~nda
çeli~ki var gibi görünmektedir. Oysa da~~t~lan toprak miktar~~sat~~~için bu~day
üretimine yeterli de~ildir, ancak toprak sahibinin ihtiyac~m kar~~lamaktad~r. Gaius'un bu yasas~~yüzünden antik ça~da kendisi demagoji yapmakla suçlanm~~t~r, fakat
bu yanl~~~bir görü~tür.
" Appian, bella civilia I, 23. Bütün bu i~ler için Gaius zaman~nda çok fazla
para harcan~n~~t~r. Bakm~z H. C. Boren, "Nurnismatic light on the Gracchan Crisis"
Americ.an Journal of philology, 1938 s. 131, 134.
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olma denemesi olarak yorumlarlar 95 . Biz Gaius'un tiranl~k hevesinde
oldu~unu sanm~yoruz, fakat yukar~da da söyledi~imiz gibi senatonun
gücünü k~rmaya çah~m~~t~r ama yasa d~~~~davranmam~~t~r. Roma'da
gerçek demokrasiyi kurmak için çaba göstermi~tir. Bundan önce
sözünü etti~imiz yasalar ile ise ~ehir protelaryas~m kendi hesab~na
kazanm~~~oluyordu.
Ath s~n~f~m kazanmas~m sa~l~yacak olan ve ilk tribunluk y~l~nda
ç~kar~ld~~~n~~sand~~~= bir yasa da mahkeme yasas~d~r (lex iudiciaria).
O tarihe kadar senatörlerin hakk~~olan sürekli ve ola~anüstü mahkemelerde jüri üyeliklerine seçilme hakk~~onlardan al~n~yor ve atl~~
s~mfma tan~n~yordu". Appian' (bella civilia I, 22) ~n bildirdi~ine
göre bu yasa Gaius Gracchus'un ikinci tribunluk y~hnda, yani 122 de
ç~kar~lm~~t~r. Gaius'un atl~~s~n~f~m kazanmak için ç~kard~~~~bir ba~ka
yasa daha vard~r: Asia eyaleti hakk~nda Sempronius yasas~~(lex
Sempronia de provincia Asia). Tah~l yasas~~ve bununla ilgili yol ve
silolann yap~m~~için gereken büyük paran~n hiç de~ilse bir bölümünü
sa~hyabilmek amac~~ile Asia eyaletinde üretim üzerinden "Decuma"
denen ~~/ ~~o vergi al~nmas~~kararla~t~r~ld~. O zamana kadar al~nan
vergileri Asia ~ehirlerinin idareleri Roma valilerine ödüyorlar ve
bunlar~n arac~l~~~~ile Roma hazinesine ula~~yordu. Bundan böyle ise
vergileri atl~~ s~mfi, yani Romah kapitalistler tophyacaklard~ . Bu
durum atl~~s~n~f~~ile senato s~n~f~mn aras~n~n açacakt~~ki Gracchus'un
istedi~i buydu". Eyaletlerdeki consulluk hakk~nda yasa (lex de
provinciis consularibus) ile de senato yetkisi k~s~tlanm~~t~r. Bu yasaya
göre consul seçimlerinden önce seçilecek consullann gidece~i eyalet
saptanm~~, böylece bir consulun kendisine uygun gelen bir eyalete
gitmesi engellenmi~tir.
Gaius Gracchus 122 y~l~nda 2. kez tribun seçildi ve daha önce
ç~kar~lan yasa ile yeniden seçilme kabul edildi~i için hiç bir tepki ile
115 Rödl, s. 49, dipnot r ; Morrunsen, Römische Geschichte s. 478; kar~~la.~t~rm~z Velleius H, 6, 4.
Plutarchos, C. Gracchus V, 2; E. v. Stern (s. 281) bu yasa ile jüri üyeliklerinin tamam~n~n senatörlerin elinden al~nd~~~~kan~s~nda de~ildir. Ancak atl~~
suufmdan olu~an üye say~s~~senatörlerin 2 kat~~oldu~u için aristokratlar ~ikayetçi
olmu~lard~r.
Rostovtzeff, Geschichte der alten Welt II, s. rso; Rostovtzeff, Social and
economic History of the Hellenistic World II (Oxford) 1953, S. 813 vd.
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kar~~lanmad~, ayn~~y~l consullu~a da Fannius seçilmi~ti 98 . 2. tribunlu~unun ba~~nda Capua ve Tarent'de koloniler kurulmas~~ile ilgili bir
yasa önerisi getirmi~tir 99. Bu öneri yasala~~rsa o zamana kadar
da~~t~ma girmeyen devlet topraklar~~ da da~~t~labilecekti. Gaius'un
Capua ve Tarent'de koloni kurmas~n~n ana amac~~Güney Italya'daki
bu eski ve önemli ticaret merkezlerini yeniden canland~rmakt~. Bundan
ba~ka Gaius deniz a~~r~~bir ülkede bir koloni kurulma= da gerçekle~tirmek istiyordu. Fakat bu öneriyi do~rudan kendisi getirmemi~,
halk tribunu olan arkada~~~Rubrius'a yapt~rm~~t~r. Bundan ötürü bu
koloninin kurulmas~~ile ilgili yasa Rubrius yasas~~(lex Rubria) ad~n~~
ta~~r. Bu koloni III. Kartaca sava~~~sonunda Romal~lar taraf~ndan
yalul~p y~k~lm~~~olan Karthago'nun yerinde kurulacak Iunonia kolonisi
idi. Buraya Italya'n~n her yerinden 6000 kolonist yerle~tirilecekti
Bu koloninin kurulmas~~kararla~t~. Bir k~s~m halk~~deniz a~~r~~ülkeye
yerle~tirme prensibi ile Italya proletaryas~~için bir göç yolu aç~lm~~~
oluyordu ve sürekli olabilecek bir çare idi. Koloninin kurulmas~~için
olu~an üç ki~ilik komisyonda Gaius da vard~, bu i~~için Afrika'ya gitti
ve 70 gün kald~ ; kendisine kar~~~olanlar bu süre içerisinde halk~~Gaius
Gracchus'dan koparmak için ellerinden geleni yapt~lar. Senato bunun
için kurnazca bir yol seçti ve Gaius'un önerilerine kar~~~önerilerle
ç~kmak üzere ~~22 y~l~~halk tribunu olan M. Livius Drusus'u elde etti ".
Livius Drusus halk~~kazanmak için demagogca bir tak~m öneriler
getirmi~tir. Örne~in Italya içinde 12 koloni kurulmas~n~~ve her birine
3000 kolonist yerle~tirilmesini önermi~tir. Bu konuda senato ile anla~ma
içinde bulundu~unu ve uygulamada Gaius gibi kendisinin rol oynamayaca~~n~~bildirmi~tir. Bunda da amaç Gaius'u halk~n gözünden
dü~ürmekti ve nitekim bunda ba~ar~l~~da oldu". Gaius Afrika'ya
giderken yerine temsilci olarak M. Fulvius Flaccus'u Roma'da b~rakm~~t~. Fulvius Flaccus sert tutumu ile durumu daha kötüye götürmü~tür. Drusus Gaius gibi yetenekli ve etkili konu~an bir ki~i idi. Halka
toprak reformunu Gaius'tan daha geni~~çapta uygulayaca~~na söz
veriyordu. Gracchus'lar~n da~~t~lan topraklar~n sat~lmas~n~~önlemek
amac~~ile bu köylülerden devlet hazinesi için almakta olduklar~~
Plutarchos, C. Cracchus VIII, 2; Appian, bella civilia I, 22; Velleius II, 6, 3.
Appian, bella civilia I, 23; Plutarchos, C. Gracchus VIII, 3; Velleius II, 6, 3.
Plutarchos, C. Gracchus VI, 3; Appian, bella civilia I, 24.
uu Appian, bella civilia I, 23; Plutarchos, C. Gracchus VIII, 4.
102 Appian, bella civilia I, 23 vd.; Plutarchos, C. Gracchus IX, t.
98
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paraya gerek olmad~~~n~~savunuyordu. Drusus müttefikleri memnun
edebilmek için de bir çare dü~ündü ve müttefiklerden askeri cezalar~n
kald~r~lmas~n~~önerdi. Bundan böyle Lâtin askerlerine Romal~~subaylar
taraf~ndan sopa daya~~~çekilemiyecekti. Bütün bunlar gerçekle~tirilmesi dü~ünülmeyen, bol keseden yap~lm~~~vaatlerdi ve düpedüz
aristokrat s~mfm Drusus'u öne sürerek oynad~~~~bir oyundu. A. Heuss'
(Propylaeen Weltgeschichte IV, Berlin, Frankfurt, Wien, 1963, s. 195)
un deyimi ile Drusus'un arkas~nda bulunanlar ~erefsizce Gaius Gracchus'tan halk~n yüz çevirmesine ve onun yanda~lar~na üstün gelmeye
çal~~~yorlard~, yap~lmak istenen kabaca bir tuzakt~. Plutarchos' (C.
Gracchus, XI, ~ , 2, 3) dan ö~rendi~imize göre 70 gün içinde koloni
i~ini düzene koyan Gaius Afrika'dan Roma'ya döndü. Çünkü Drusus
taraf~ndan Fulvius'a bask~~yap~ld~~~n~~ve Lucius Opimius'un consulluk
için adayl~~~n~~koydu~unu ö~renmi~ti; Opimius consul seçilecek
olursa Gaius'u devirme~e çal~~acakt~. Gaius Roman~n müttefikleri
ç~kar~na son bir yasa önerisi getirdi. Bu daha önce birkaç kez ele
al~nan fakat yasala~am~yan müttefikler sorunu idi. Gaius ve yanda~lar~~Roma vatanda~l~k hakk~n~~ellerinden geldi~ince yayg~nla~t~rmak
istiyorlard~. Gaius Latinlere tam vatanda~l~k, öteki müttefiklere yar~~
vatanda~l~k hakk~~verme önerisinde bulundu. Bunda amaç hem
Latinlerin de i~gal ettikleri devlet topraklar~n~~da~~tabilmek, hem de
kendileri lehine seçmen say~s~n~~ ço~altmakt~. Evvelce consulluk
yapt~~~~halde 122 y~l~nda halk tribunlu~una seçilmi~~olan M. Fulvius
Flaccus da Gaius ile i~birli~i yap~yordu. Fakat öneriye senatodan
oldu~u kadar Roma'n~n a~a~~~tabakas~ndan da tepki geldi. Çünkü
bunlar Mommsen' (Römische Geschichte, S. 481) in belirtti~i gibi
Roma vatanda~l~k hakk~n~~bir hisse senedi gibi görüyorlar ve hissedarlar~n say~s~n~~ artt~rmak istemiyorlard~. Evvelce Gaius'tan yana
olan ve hatta onun sayesinde 122 y~l~nda consul seçilmi~~olan Fannius
Cicero (Brutus, 99 vd.) dan ö~rendi~imize göre Gaius'un önerisine
kar~~~aksi tezi savunan "sociis et nomine Latino" adl~~ünlü konu~mas~n~~yapt~. Bu konu~madan günümüze baz~~parçalar kalm~~t~r133.
Öneri yasala~amad~; böylece Gaius yenilgiye u~ram~~~oluyordu.
Gaius'un yasala~am~yan son önerilerinden biri de centuria meclisinde
oylama ~eklinde de~i~iklik yap~lmas~~ile ilgilidir. Gaius bununla birinci
s~n~f~~olu~turan centurialar~n oylar~n~n a~~r basmas~n~~engellemek
108

Bunlar için bak~n~z Mommsen, Römische Geschichte, S. 481.
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istiyordu. Bu önerisi hakk~nda yaln~z Sallust (Ad caesarem de republica II, 8, ~~) bilgi verir 1334.
Gaius 122 y~l~~Aral~k ay~nda yap~lan 121 y~l~~halk tribunlu~u
seçimlerinde 3. kez adayl~~~n~~koymu~tu, fakat seçilemedi. Oysa
Gaius'u destekliyen kalabal~k seçim için Roma'ya gelmi~ti. Bunun
üzerine senato consul Fannius'dan Romal~~ olm~yanlar~n ~ehirden
ç~kar~lmas~n~~istemi~ti. Gaius buna kar~~~bir kararname ç~karmak
istemi~se de ba~ar~~sa~l~yamam~~t~r 1O5. Ancak Gaius'a kar~~~olanlar
bununla da yetinmediler. Opimius'un consul seçilmesini sa~l~yarak
Gaius'un yasalar~ndan birço~unu kald~rmaya, bu arada Iunonia
kolonisinin kurulu~unu da engellemeye çal~~t~lar 106. Opimius soylu
s~n~f~n ac~mas~z bir temsilcisi idi ve Gaius'un ki~isel dü~mamyd~.
Çünkü Opimius daha önce consullu~a adayl~~~n~~koydu~u zaman
Gaius kar~~s~na Fannius'u ç~kartarak onu yenilgiye u~ratm~~t~~1°7,
Gaius'u ilk f~rsatta ortadan kald~rmak istiyordu. Opimius gene kar~~~
partiden Q. Fabius Maximus ile birlikte ~~Ocak 121 de consulluk
görevine ba~lad~. Afrika'daki görevlilerin bildirdi~ine göre s~rtlanlar
yeni kurulacak koloninin s~n~r ta~lar~n~~devirmi~lerdi. Roma'daki
rahiplerin yorumlamalar~na göre tanr~lar~n Iânetledi~i yerde yeniden
bir ~ehir kurulmamal~~idi 108. Senato C. Cracchus'un dü~man~~halk
tribunu Minucius Rufus'u k~~k~rtarak onun arac~l~~~~ile Rubrius
yasas~n~n kald~r~lmas~~önerisinde bulundu. Gaius Grachus ve Fulvius
öfkelendiler ve hakl~~olarak senatonun bu konuda yalan söyledi~ini
bildirdiler. Koloninin kald~r~lmas~~önerisi yasala~acak olursa koloninin
kurulu~~komisyonu ba~kan~~olan C. Gracchus'un bu görevi dü~ecek
ve Gaius mahkeme önüne ç~kar~l~ p mahküm edilecekti, önerinin ana
amac~~buydu. Iunonia kolonisi ile ilgili öneri oylanacakt~. C. Gracchus
yasan~n oylanaca~~~gün Capitol'e gitti ve önerinin kabul edilmemesi
için yanda~lar~m da oraya ça~~rd~. Gaius zora ba~vurmaktan kaç~nmak
ve kendisine kar~~~olanlar~n eline koz vermemek istiyordu. Fakat
buna ra~men kendisine ba~l~~olan ve Tiberius olay~n~~ hat~rhyan,
aristokratlar~n amac~n~~bilen yanda~lar~n~n silahlanmas~na engel
104 E. v. Stern, S. 293; Bengtson, s. 159.
108 Plutarchos, C. Gracchus XII, t, 2.
Plutarchos, C. Gracchus XIII, ; Appian, bella civilia I, 24.
107 Plutarchos, C. Gracchus XI , 4.
108 Appian, bella civilia I, 24; De viris illustribus 65, 5; Rödl, s. 49 vdd., S. 50
dipnot 2; Gundel, Kleine Pauly 3, sütun 1339.
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olamam~~t~r 1O9. Bir söylentiye göre annesi Cornelia da Gaius'a yard~m
için orakç~~k~l~~~nda adamlar yollam~~t~ r I". Fakat yukar~da da belirtti~imiz gibi (Bak~n~ z s. 19) Cornelia sertlikten kaç~ nmakta, aksine
O~lunu yumu~atmaya çal~~maktad~ r. Onun için bu konuda da böyle
bir yola ba~vurmu~~olaca~~n~~sanm~yoruz.
Yasan~n oylanaca~~~gün Capitol tepesi sabah~n erken saatlerinde
iki grubun yanda~lar~~taraf~ndan i~gal edilmi~ti. Gracchus Capitol'deki tap~na~~n galerisine giderek olacaklar~~bekleme~e ba~lad~~m.
Bundan sonra Plutarchos'un ve Appian'~n verdi~i bilgiler biribirini
tam tutmamaktad~ r. Plutarchos'a (C. Gracchus XIII, 3) göre consul
adak yapt~ktan sonra u~aklar~ ndan biri Quintus Antyllus, Fulvius
Flaccus yanda~lar~na "alçaklar ~erefli vatanda~lara yol aç~n!" diye
ba~~rm~~t~ r. Appian (bella civilia I, 25) ise adak yapmakta olan Antyllus ad~ndaki plebin Gracchus'u gördü~ünü ve elini ona do~ru
kald~rarak vatan~na k~ymamas~~için ricada bulundu~unu bildirir ve
Gracchus'un adama sert bir ~ekilde bakt~~~ n~~yazar. C. Gracchus'un
tutumu üzerine Gracchus taraf~ndan hiçbir emir verilmedi~i halde
onun yanda~lar~ndan biri Antyllus'u öldürmü~tür. Ayr~nt~larda ayr~l~k
olsa da Antyllus'un öldürülmesi her iki kaynakta da vard~r 112 . Böylece
Gaius dü~ manlar~n~n onu suçlamak için bekledikleri f~rsat ellerine
geçmi~~oluyordu. Gaius Gracchus meclise giderek Antyllus'un ölümünden kendisinin sorumlu olmad~~~n~~bildirmek istedi ise de hiç
kimse onu dinlememi~tir. Gece yar~s~ndan sonra kalabal~k forumu
i~gal etmi~ti. Consul Opimius silahl~~kuvvetlerin sabahleyin Capitol'de
toplanmas~n~~emretmi~~ve senatonun toplanmas~~ için haberciler
göndermi~, kendisi de forumdaki Castor ve Pollux tap~na~~nda karargâh kurarak olaylar~~bekleme~e ba~lam~~t~r I". Consul ertesi sabah
erkenden senatoyu toplam~~t~r
Antyllus'un cesedi foruma ta~~nm~~, senatörler de burada toplanm~~lard~r. Senatörler consul Opimius'tan ~ehri kurtarmas~n~~ ve tiranlar~~susturmas~n~~istediler. Consul
senatörlere silahlanmalar~n~~ve ertesi sabah atl~~s~mf~ndan her üyenin
tam silahl~~iki~er köle getirmelerini emretti. Fulvius Flaccus da kar~~~
Appian, bella civilia I, 24; kar~~la~t~ r~n~z Plutarchos, C. Gracchus, XIII ~ .
Cicero, Brutus LVIII, 2, Il.
Plutarchos, C. Gracchus XIII, 3; Appian, bella civilia I, 25.
112 Plutarchos, C. Gracchus XIII, 4.
113 Appian, bella civilia I, 25.
114 Plutarchos, C. Gracchus XIV, I.
109
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haz~rl~~a giri~ti, fakat Gaius forumdan ayr~ld~. Gracchuscular Gaius'un
evine giderek geceleyin kap~s~nda nöbet tuttular 115. Consul Lucius
Opimius ayaklanmamn cumhuriyet anayasas~n~~ y~kmay~~amaçlad~~~n~~öne sürüyor ve silahla bast~rmak istiyordu. Sabah~n erken
saatlerinde Capitol'ü Giritli okçular da doldurmu~tu. Aristokratlar~n
tümü oradayd~lar. Reform yanl~s~~Quintus Metellus bile k~l~c~~ve
kalkan~~ile orada bulunuyordu. Ispanya sava~lar~nda deney geçirmi~~
bir subay olan Decimus Brutus silahl~~kuvvetlerin komutas~n~~üzerine
ald~~116. Senato karar için topland~, M. Fulvius Flaccus geceyi sokak
sava~~~için silahlanmakla geçirmi~ti. Gaius sava~maktan yana de~ildi.
Ancak aristokratlar~n Capitol'de ve Forumda topland~klar~n~~ö~renince Flaccus ve C. Gracchus yanda~lar~~ile birlikte Pleblerin eski kalesi
olan Aventin tepesine gittiler. Genellikle Gracchuslar~~tutan ve
Gracchuslar~n sempatizan~~olarak bilinen Plutarchos'un bildirdi~ine
göre 117 Gaius da foruma gitmek üzere togas~m giydikten sonra bir
hançer alarak yola ç~km~~t~r. Appian'da bu konuda bilgi yoktur.
Ancak hiç de~ilse kendisini savunabilmek için Gaius'un da yan~na bir
hançer alm~~~olmas~~büyük olas~l~k ta~~r 118.
Ilk kan dökülmesine aristokrlar~n m~, yoksa demokratlar~n m~~
yol açt~~~~konusu kaynaklardan biribirinden çok farkl~d~r. Genellikle
Gracchuslara dü~man olarak bilinen Diodor (34, 28a) Gaius'dan
korkunç hilekâr, çabuk k~zan bir fanatik olarak söz ediyor ve Antyllus
gibi suçsuz bir insan~n sorumlulu~unu Gaius'a yüklüyor. Gaius
yasalar~~çi~niyen, düzeni bozan ve Roma'ya felaket getiren bir ki~idir,
Gaius'a kar~~~zor kullan~lmal~d~r. Diodor'un Gracchus'lar dönemi
için demokratlara dü~man olan Poseidonios'dan yararland~~~~anla~~l~yor 119. Antyllus'un öldürülmesi için emir veren de Gaius'dur.
Appian'da Gaius'un amaçs~z olarak yapt~~~~bir hareket Antyllus'un
öldürülmesine sebep olmaktad~r. Plutarchos'ta ise Gaius tamamiyle
suçsuzdur. Tabii bu yarg~larda antik yazarlar~n ki~isel görü~leri ve
yan tutmalar~~söz konusudur. Fakat hepsinin belirtti~i nokta ilk kah
dökülmesine sebep olan Garacchus'çulard~r; halk heyecana sürüklenmi~~ve bunun üzerine zora ba~vurulmu~tur.
Plutarchos, C. Gracchus XIV, 3, 4, 5.
Mommsen, Römische Geschichte, s. 485; Rödl, s. 65.
117 Plutarchos, C. Gracchus XV, ~ .
118 Kar~~~görü~ler için bak~n~z Mommsen, Römische Geschichte, s. 485.
119 Rödl, s. 54 dipnot ~ .
115
118
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Senatonun görü~üne göre Roma cumhuriyetinin temel prensipleri tehlikede idi. Buna göre senatus consultum ultimum için gerekli
~artlar vard~. Cicero (Catil. I, 2, 4) Gaius'un lex Rubria'n~n oylanmas~~
ve Antyllus'un ölümünden sonraki tutumunu ayaklanma olarak
nitelemektedir. Fakat Cicero bu yarg~s~nda ne derece hakhd~r, üzerinde durulmaya de~er. Plutarchos'dan aç~kça anla~~ld~~~na göre senatus consultum ultimum senatonun oybirli~i ile al~nm~~t~r. ~~2 ~~ y~l~n~n
öteki consulu Q. Fabrius Maximus Roma'da bulunmad~~~~için —Gallia'da Allobroglara kar~~~sava~~yordu— bütün yetki L. Opimius'da
toplanm~~t~. Livius (perioch., 61) da senatus colsultum ultimumdan
sözeder. Opimius'un senatoyu toplant~ya ça~~rd~~~~sabah ola~anüstü
durum ilan edildi~i kesindir. Bu kararlardan sonra Opimius, Gracchus
ve yanda~lar~na kar~~~sava~~aç~yordu. Bunun üzerine Aventin'de
toplanm~~~olan Gracchusçulardan Fulvius Flaccus köleleri silahlanmaya ça~~rd~~ve Diana tap~na~~nda topland~lar.
Senato Gracchus ve Flaccus'u kendilerini savunmak üzere
senatoya ça~~rd~~120, fakat onlar bu ça~~r~ya uymad~lar. Gaius'un
önerisi üzerine Fulvius bir anla~maya varmak için küçük o~lu Quintus'u senatoya gönderidi, fakat Opimius Gracchus ile Flaccus'un
gelmeleri için direndi ve Flacchus'un o~luna bir daha gelirse geri
gidemiyece~ini bildirdi 121. Opimius Gracchus ile Flaccus'un hiç
ko~ulsuz teslim olmalar~n~~istiyordu. Gracchus gitmek istemi~~fakat
Flaccus ona engel olmu~tur ve bir kez daha uzla~ma denemesinde
bulunmu~~ve o~lunu yeniden senatoya yollam~~t~r. Opimius Quintus'u alakoydu ve kendilerinin gelmeyi~ini ayaklanma kabul ederek
Aventin'e sald~r~~emri verdi 122 . Sallust'dan anla~~ld~~~na göre 123
atl~~s~n~f~~Gaius ile birli~i bozmu~, Opimius'un silahlanma ça~~r~s~na
uyarak ona kar~~~cephe alm~~t~. Consul Opimius Gaius ve Flaccus'un
ba~lar~n~~getirene ba~lar~n a~~rl~~~nca alt~n verece~ini ilan etti 3-24.
Böylece Gracchus ve yanda~lar~na kar~~~silahlanm~~~olanlar Aventin'e
sald~r~rlarken Giritli okçular da sald~rganlara yol aç~yorlarch 125.
Appian, bella civilia I, 26.
Plutarchos, C. Gracchus XVI, t, 2; Appian, bella civilia I, 26.
122
Appian, bella civilia I, 26; Plutarchos, C. Gracchus XVI, 3; de viris
illustribus 65, 5.
123 Rödl, s. 64, dipnot 3.
124 Plutarchos, C. Gracchus XVII, Velleius II, 6, 6; Diodor 34, 29.
125 Plutarchos, C. Gracchus XVI, 3; Appian, bella civilia I, 26; Orosius,
historiae 5, 12, 7.
120
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Gracchuscular fazla direnç göstermediler. Çat~~mada Fulvius kaçt~~
fakat yakalanarak büyük o~lu ile birlikte öldürüldü. Gaius çat~~maya
kat~lmam~~, olaylar~~Diana tap~na'~~ndan izlemi~ ti, kendisini öldürmek
istedi fakat dostlar~~Pomponius ile Licinius kendisini engellediler ve
kaçmaya zorlad~lar 126 . Plutarchos' (C. Gracchus XVI, 4) un bildirdi~ine göre Gaius diz çökmü~~ve Roma halk~n~~hiçbir zaman köle
durumunda b~rakmamas~~ için tanr~ya yalvarm~~t~ r. Plutarchos'un
verdi~i bu haber do~ru ise Gaius'un son an~ nda bile vatan~m dü~ünecek kadar idealist bir ki~i oldu~u kamtlanm~~~olur. Gaius kaçabildi ve
Tiber'in kar~~~yakas~na geçti, Furina tap~na~~na s~~~nd~, yan~nda
kölesi Philocrates vard~ . Kendilerini izleyenler yakla~~ nca Philocrates
önce efendisini, sonra da kendisini öldürmü~~olmal~d~r, cesetleri
tap~nakta bulunmu~tur 127 . Flaccus ve Gracchus'un ba~lar~~Opimius'a
getirilmi~ tir. Opimius daha sonra Gracchus yanda~lar~n~n yakalanarak
bo~ulmalar~ m emretmi~tir 128. Gaius'un yanda~lar~ ndan 3000 ki~i
öldürülmü~tür. Fakat bu 3000 say~s~~büyük olas~l~kla çat~~ma s~ras~nda
ölenlerle birlikte hesaplanm~~ t~r; kesin olan bir ~ey varsa o da sonradan
öldürülenlerin daha çok oldu~udur. Bunlar~n mallar~~ sat~l~p paras~~
devlet hazinesine verilmi~tir. Gaius'un ba~~n~~ Opimius'a getiren
Opimius'un dostu L. Septimuleius'dur ve kendisine Gracchus'un
ba~~~ a~~rl~~~nca para verilmi~, fakat Flaccus'un ba~~n~~getirenlere,
bunlar ayak tak~m~ndan olduklar~~için, hiçbir ~ey ödenmemi~tir 129.
Cornelia'n~n o~lu için yas giysisi giymesi bile yasaklanm~~t~r. Fakat
Gracchus karde~lere ba~l~~ olup hayatta kalabilmi~~ki~iler onlara
taparcas~na davranm~~ lar ve polis tedbirlerine ra~men onlara olan
borçlar~n~~yerine getirebilmek için an~ lar~na sayg~~göstermi~lerdir 13°.
Gaius halk taraf~ndan hakl~~olarak "erdemi en çok seven ki~i" ve
"Roma pleb s~mf~n~~en çok seven ki~i" olarak nitelendirilmi~tir.
Opimius Romada'ki vatanda~lar~~senatonun toplan~p karar almas~ndan önce silahlanmaya ça~~rm~~ t~r, demek ki senatus colcsultun~~
ultimumdan sonra al~nmas~~gereken tedbiri önceden alm~~t~ r, yani
Plutarchos, C. Gracchus XVI, 4; Appian, bella civilia I, 26.
Plutarchos, C. Gracchus XVI, 2 vd.; Appian, bella civilia I, 26; Velleius
II, 6, 6; Diodor 34, 29; Valerius Maximus VI, 8, 3; Orosius, historiae V, 12, 8; de
viris illustribus 65, 5.
128 Appian, bella civilia I, 26; Plutarchos, C. Gracchus XVII, 4 vd.
129 Mommsen, Römische Gescchichte s. 486.
130 Ayn~~ eser s. 487; Münzer, RE II A, 2, sütun 1397.
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usule uygun biçimde toplanm~~~bir ordu söz konusu de~ildir. Toplanan
kuvvetlerin askerlik görevi yapm~~~olmas~~gerekliydi, Opimius ise
eli silah tutan her vatanda~~~yard~ma ça~'~nn~~t~. Bu, çok zor durumlarda ordu toplama görevi olm~yan magistrat tarafindan da ahnabilirdi. Opimius Gaius ve Fulvius'u devleti zor duruma dü~üren ki~iler
olarak tammhyordu. Kendi aç~s~ndan, bozulan devlet düzenini yeniden kurmak istiyordu. Velleius (2, 7, 6) Opimius'un Gracchusçulan
devletin varl~~~n~~korumak için de~il, ki~isel kininden ötürü öldürttü~ünü yazar. Opimius'un senatus consultum ultimum'dan sonra
Gracchusçulara kar~~~sald~r~ya geçmesi yasald~r. Opimius'a verilen
ola~anüstü yetki eskiden diktatörlere verilen yetkiye çok yak~nd~r,
fakat bir bak~ma ondan farkl~d~r. Senatus consultum ultimum ile
emretme yetkisi iki consula verilince bunlar~n birbirlerini denetleme
hakk~~oldu~undan s~n~rs~z yetki k~s~tlanmaktad~r ve bu bak~mdan
diktatörlükten ayr~l~r m. Ancak burada yukar~da belirtti~imiz gibi
ikinci consul Roma d~~~nda oldu~undan bütün yetki Opimius'ta
toplanm~~t~r. Elimizdeki kaynaklardan ço~unda• Opimius'un sokak
çat~~mas~ndan sonra hayatta kalan Gracchus yanda~lanna kar~~~
uygulad~~~~i~lemler dogru bulunmamaktad~r 182 . Roma yasas~na göre
ancak suçu, bir jüri taraf~ndan saptanan ki~i mahkfim edilebilir,
buna magistrat'm hakk~~yoktur. Oysa elimizdeki kaynaklardan elde
edilen bilgiye göre Gracchus yanda~lan jüri önünde yarg~lanmadan
mahkfim edilmi~lerdir 133. Fakat senatus consultum ultimum devam
etti~i sürece consulun buna yetkisi vard~r ve elimizdeki kaynaklar~n
Opimius'u suçlamalar~~hukuk aç~s~ndan kabul edilemez 134 . Ancak
gerçekten bu kadar çok Gracchusçunun öldürülmesine hiç gerek
olmayabilirdi ve bunlar sadece tutuklanarak zarars~z hale getirilebilirlerdi. Büyük olas~l~kla Opimius kendisine tan~nan yetkiyi a~m~~t~r.
~~2o y~l~nda Gaius ve arkada~lar~na kar~~~giri~ti~i hareketinden ötürü
sorguya çekilmi~tir 135. Soru~turmay~~halk tribunu Q. Decius yönetmi~~
savunmay~~ 120 y~l~~consulu Papirius Carbo üzerine alm~~t~r.
131 Rödl, s. 70.
182 Velleius II, 7, 3; Orosius, historiae V, 12, IO Sallust, bellum Iugurthinum
31, 7; Plutaxchos, C. Gracchus XVIII, ~~; Florus, epitoma 2, 3.
Röcll,as. 76 vd.
134 Rödl, s. 82
in Livius perioch. 61 ; Cicero, de oratore II, 25, 106.
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Livius' (Perioch. 61) dan ö~rendi~imize göre Opimius Gracchusçular~~toptan yoketmekle suçlanm~~~fakat sonunda temize ç~km~~t~r. Opimius davas~nda consulun tutumunun yasall~~~~halk partisi
taraf~ndan da do~rulanm~~t~r.
II. yüzy~lda diktatörlük uygulanmam~~, iç politikadaki güçlükler
senatonun kurdu~u ola~anüstü soru~turmalarla çözülmü~tü. Gaius
senato karar~~ile yap~lan bu özel soru~turmalar~~kald~rm~~, bundan
sonra ilk defa 121 y~l~nda senatus consultum ultimum ortaya ç~km~~~
ve anayasada yerini alm~~t~r. Senatonun bu yeni silah~n~n ilk kurban~~
Gaius'un kendisi olmu~tur 136 . Gracchus karde~lerin reformlar~~üzerinde gerek antik yazarlar gerek günümüz tarihçileri aras~ nda çok büyük
görü~~ayr~l~klar' vard~r. Bu ayr~l~klar pek tabii olarak ki~ilerin e~iliminden ve önyarg~lar~ndan oldu~u kadar Roma yönetim sisteminin
özelli~inden ileri gelmektedir. Gerçekten Roma yönetim sisteminde
pratik ile teori aras~nda o kadar büyük ayr~l~klar vard~r ki, bu ki~ilerin
ayr~~yarg~lara varmas~na ya da kesin bir yarg~ya varamamas~na neden
olmaktad~r 137. örne~in Mommsen (Römische Geschichte S. 480)
Gaius Gracchus'u bir yandan politika kundakç~s~~olarak nitelendirirken öte yandan ülkesini yeniden kuran ki~i olarak tarumlamaktad~r.
Mommsen Roma monar~isinde Gaius Gracchus'a kadar ula~m~yan
yarat~c~~bir dü~ünce olmad~~~n~~yazar. Mommsen' (Römische Geschichte s. 478) a göre Gaius Gracchus bütün yasalar~~ile bölücülük
yapm~~t~r. Fakat Italya'da kök salm~~~olan yayg~n fakirli~e bir çare
bulmak için ciddi çaba harcam~~t~r.
C. Gracchus'un özellikle yapmak istedi~i kesinlikle bir halk
egemenli~ini gerçekle~tirmektir. Bir çok modern tarihçilerin görü~üne
göre bu dü~ünce Grek ~ehir devleti idealinden al~nm~~t~r ve bunun
bir dünya devleti olan Roma'da uygulanmas~~olanaks~zd~r 138 .
C. Gracchus'un öldürülmesinden sonra soylular Gracchus karde~lerin reformlar~n~~ortadan kald~rmak için hemen harekete geçmi~lerdir, toprak reformu i~lemez hale gelmi~tir. Henüz sahibinin
elinden al~nmam~~~olan devlet topraklar~~o ki~ilerin özel mal~~olmu~tur.
Ancak büyük olas~l~kla Italikler bunun d~~~nda b~rak~lm~~lard~r.
Rödl, s. 171; kar~~la.~t~rm~z Piganiol, s. 143.
The Cambridge Ancient History IX (1951) s. 26.
138 E. v. Stern s. 300; Rostovtzeff, Geschichte der alten Welt, S. 55 ; Bengtson,
s. 16o; Kahrstedt, s. 257; buna kar~~~gürü~~için bak~mz A. Heuss, s. 188.
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Gaius'dan sonra Concordia tap~na~~~yap~larak Roma toplumu içerisinde ahengin kuruldu~u ilan edilmi~tir 139 . Bu düpedüz uydurmad~r
ve gerçekle ilgisi yoktur. Yöneticiler toprak reformunu kald~rmakla
ihtilali önleyeceklerini samyorlard~. Oysa halk Gracchuslar~~yaln~z
kendi ç~karlar~n~n temsilcisi olarak görmüyordu, onlara kar~~~yürekten
ba~l~yd~lar. Fakat Gaius'un öldürülmesi ile aristokratlar gene de büyük
ba~ar~~elde etmi~lerdi, ~~o y~l içerisinde yasalardan ço~u kald~r~ld~~ve
en az~ndan bir ku~ak için devrim hareketi engellendi. Appian' (bella
civilia I, 27) dan ö~rendi~imize göre zenginler hemen fakirlerin elindeki topraklar~~sat~n alma~a ya da para ödemeden zora ba~vurarak
el koyma~a ba~lad~lar. Böylece fakirlerin durumu öncekinden daha
kötü oldu. ~~ ii y~l~nda halk tribuna Thorius'un önerisi ile ç~kar~lan
Thorius yasas~~(lex Thoria) ile toprak da~~t~m~~büsbütün yasaklanm~~t~r. Fakat devlet topraklar~n~~ellerinde bulunduranlar bunlar~~az bir
para kar~~l~~~nda ald~lar. Büyük olas~l~kla ~~~~~~ y~l~nda ç~kar~lan bir
yasa ile da~~t~lm~~~olan devlet topraklar~~da özel mülk olarak kabul
edilmi~tir 14°. 120 y~l~nda toprak da~~tma i~i ile ilgili komisyonda
Sulpicius Galba, Papirius Carbo, Calpurnius Bestia vard~r 141. 125-1 15
y~llar~~aras~nda, yani henüz Gaius Gracchus'un hayatta oldu~u
dönemde bile toprak da~~t~m~~çok s~n~rl~d~r. Bunu ~~25 ve ii5 y~llar~ndaki vatanda~~listelerindeki say~n~n a~a~~~yukar~~ ayn~~olu~undan
anlamaktay~z. Bunun bir nedeni Romah vatanda~lar~n elindeki
devlet topraklar~n~n hemen hemen hepsinin da~~lm~~~olmas~~ idi.
Gaius Gracchus'un son yasa önerilerinden biri olan Latinlere vatanda~l~k hakk~~verilmesi sorunu da çözümlenemeden kald~~~~içindir ki
da~~t~lan devlet topraklar~~çok k~s~tl~~olmu~tur.
Gaius'un ölümünden sonra tah~l yasas~, Asia eyaleti ve yarg~çlarla ilgili yasalar yürürlükte kald1143. Aristokratlar atl~~ s~n~f~ndan
çekindikleri için uzun süre yarg~çlarla ve Asia eyaleti ile ilgili yasalara
dokunamam~~lard~r.
A. Heuss, s. 197; kar~~la~t~r~n~z Boren, s. 151.
140 Appian, bella civilia I, 27; Bengtson, s. ~~ 6o; Kahrstedt, s. 266; Kornemann,
S. 52 vd.
141 Piganiol, s. 154.
142 Mommsen, Römische Geschichte, s. 472.
143 Gundel, Der Kleine Pauly 2, sütun 859; Restovtzeff, Geschichte der alten
Welt, S. 153.
139
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Sonuç olarak söyliyecek olursak 2 karde~~de gerçek idealisttirler
ve prensipleri ayn~d~r. Tiberius'un ba~latt~~~~ve tasarlad~~~~birçok
yasalar~~Gaius yetene~i, diplomatik görü~ü ve enerjisi ile gerçekle~tirmek olana~~n~~bulmu~tur. Gaius i~e ayr~nt~l~~ ve tam planlanm~~~
bir program ile ba~lam~~t~r. Halk egemenli~ini gerçekle~tirmek için
fakir halk~n ve atl~~s~n~f~= yarar~na bir tak~m yasalar ç~kartm~~t~r.
Sonunda ba~ar~s~zl~~a u~ramas~nda aristokratlar~n kendisine kar~~~
alm~~~olduklar~~cephenin pay~~büyüktür. Ancak ba~ar~s~zl~~~ndaki
bir ba~ka neden ~ehir proletaryas~~ile kapital sahibi atl~~s~n~f~m biribirine yakla~t~rmaya çal~~m~~~olmas~d~r. Ya~ant~lar~~ve sosyal ili~kileri
bak~m~ndan atl~~s~n~f~~do~al olarak senato s~n~f~na, aristokratlara daha
yak~nd~, nitekim 121 y~l~~consulu Gaius'a kar~~~sald~r~~ve silahlanma
emri verdi~i zaman bunlar senato s~n~f~~yan~nda yer alm~~lard~r.
Birçok modern tarihçiler Tiberius'un ba~lang~çta sosyal reformcu
oldu~unu, fakat sonradan ihtilalci niteli~e büründü~ünü, Gaius'un
ise do~rudan do~ruya ihtilalci olarak i~e ba~lad~~~n~~kabul etmektedirler. Bu iki karde~~gerçekten ihtilalci mi dir yoksa sosyal reformcu
mu dur bu sorunun cevab~n~~vermek yukar~da da belirtti~imiz nedenlerden ötürü (bak~n~z s. 30) kolay de~ildir. Ancak Gracchusçulara
kar~~~ya da onlardan yana olan tarihçilerin genellikle birle~tikleri
bir nokta vard~r, o da bu iki karde~in son derece iyi yeti~mi~, yetenekli
ve dürüst olduklar~d~r. Amerikal~~ünlü devlet adam~~Th. Jeffersen
hakl~~olarak "hiçbir zaman, biri halk için, biri de özel bir insan için
ahlak kural~~oldu~una inanmad~m" diyor 144. Biz de özel hayat~lar~nda ahlakl~~olan Gracchus karde~lerin politikada da ahlakl~~davrand~klar~na inan~yoruz.
133 ten önceki iki ku~akta Roma aristokratlar~~hiç bir zaman
olmad~~~~kadar güç kazanm~~lard~r. Üstelik soylular s~n~f~n~n içinde
ne kadar küçük bir grubun yönetimde egemen oldu~unu anlatmak
için 233-133 y~llar~~aras~nda görev yapm~~~zoo consuldan 113 tanesinin
yaln~zca 13 aileden geldi~ini söylemek yeter san~r~z 145 . Soylular
s~mf~n~n egemen oldu~u bu toplumda yasalar da soylulardan yanayd~.
Yasalara uymak her vatanda~~n görevidir. Ancak bizim ilgilendi~imiz
dönemde yasalar yüzy~llar önce, o günün ko~ullar~na göre haz~rlanm~~t~r. Bunu günün ko~ullar~na göre yeniden gözden geçirmek gerek'" V. Günyol, Politika Yazarlar~. Cumhuriyet Gazetesi, to A~ustos 1974
145 A. Heuss, Romische Geschichte Braunschweig 1964, S. 134.
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mez mi? Hele sak~ncal~~yerleri ortada ise. 18. yüzy~l~n ii~nlü Frans~z
yazar ve dü~ünürü Diderot'nun dedi~i gibi 146 "hele bu kötü yasalardan
biri o yasalara sald~rma~a kalk~~an bir insana ölüm cezas~~vermi~se,
bu yasalar~n yumru~u alt~nda ezilmek mi gerekecektir?" I~te Gracchuslar toplumdaki düzensizli~i görerek ç~kartt~klar~~yasalar ile devleti
düzene koyma~a yürekten inanarak çal~~m~~lard~r. Aristoklar~n bütün
çabalar~na kar~~n halk~n Gracchus karde~lere kar~~~duydu~u sayg~~
yok edilememi~~ve onlar~n ba~latt~~~~devrim hareketi daha sonralar~~
da devam etmi~tir. Birçok ki~inin onlar~n yolunda yürümü~~olmas~~
açt~klar~~ç~~~r~n ve yapt~klar~~i~in büyüklü~ünü göstermek için yeterlidir.
121 y~l~nda büyük ba~ar~~kazanm~~~olan soylular IL yüzy~l~n
sonlar~nda zarflam~~~durumda idiler. Çökme~e yüz tutmu~~anayasadan yararlanmak istiyen tek tük politikac~lar vard~. Ancak bunlar~n
ki~ilikleri Gracchus karde~lerle kar~~la~t~r~lamazd~. Reform hareketine
giri~mek isteyen ve Germenlere kar~~~zafer kazanm~~~olan Marius'un
emekli askerlerine toprak sa~lamak amac~~ile toprak sorununu yeniden
ortaya atan ~~433 y~l~nda halk tribunlu~u yapm~~~olan ve ~~oo y~l~nda 2.
kez halk tribunu seçilen Lucius Appuleius Saturninus, praetor olan arkada~~~Gaius Servilius Glaucia ile birlikte çal~~~yordu. Kendisi tam bir
demagogtu, Saturninus Italya'da eski devlet topraklar~n~n kal~nt~lar~n~~
geri alam~yaca~~n~~biliyor, Italya d~~~nda toprak aramak gerekti~ine
inan~yordu. Fakat kendisi bunlar~~gerçekle~tirebilecek yetenekte de~ildi, ba~ar~s~zl~~a u~rad~~ve arkada~~~ile birlikte öldürüldü. Bu s~rada
Sicilya'da 2. bir köle ayaklanmas~n~n ortaya ç~kmas~~ da ~talya'da
sosyal düzenin hâlâ yola girmedi~ini gösteriyordu. Senato geçirilen
bütün sars~nt~lar~n temeline inemedi~i ve olaylar~~bilmezlikten geldi~i
için ne toprak sorununa yeni bir ~ekil aram~~~ne de Italikler meselesini
çözümleyebilmi~ti. Daha sonra 91 y~l~~halk tribunlu~una seçilen ve
vaktiyle Gaius Gracchus'a kar~~~önerilerle ortaya ç~kan ve Gaius'un
önerilerini engelliyen Livius Drusus'un o~lu genç Livius Drusus devrim
hareketi ile ortaya ç~km~~, toprak ve Italik müttefikler sorununu da
ele alm~~, yeni senatörlerin yar~s~n~n athlardan olmas~n~, buna kar~~l~k
athlar~n mahkemelerdeki jüri üyeliklerinden vazgeçmesini önermi~tir.
Fakat bu öneriler kabul edilmedi ve giri~ilen at~l~m gene ba~ar~s~zl~kla
sonuçland~, Drusus da öldürüldü.
146

O. Akbal, Yasalar da eskir. Cumhuriyet Gazetesi, 8 Eylül 1974
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Caesar zaman~nda da toprak yasas~~yeniden ele al~nm~~sa da bu
soruna gene hiçbir çözüm getirilememi~~ve böylece hiçbir zaman
gerçekle~tirilemeden kalm~~t~r.
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