Final Sınavı
I.

Harita Tanımlama. (8 puan)

Aşağıdaki 4 yeri tanımlayın ve her birini harita üzerine doğru olarak numarası ile (örn. 1, 2, 3,)
yerleştirin.
A. _______________________ Traianus’un kralı Decebalus’u başarıyla mağlup etmesiyle sonuç
olarak bir Roma eyaleti olan barbar toprakları.
B. _______________________ İmparatorluğun bu doğal sınırında konuşlanan lejyonlar valileri
Vitellius’u imparator olarak
C. _______________________ Bu doğal işaret Pompeii ve Herculaneum’u İ.S. 79’da tahrip etti.
D. _______________________ Babasının ölümü üzerine Genç Constantinus, bu Roma eyaletinde
batının Augustus’u olarak çağrıldı.
E. _______________________ Stratejik önemi nedeniyle bir senatör tarafından değil fakat süvari
sınıfından bir Praetor praefect tarafından yönetilen bir Roma eyaleti.

II.

Harita: R. A. LaFleur, Tom Elliott, Nicole Feldl, Alexandra Retzleff ve Joyce Uy.
Telif Hakkı 2001, Ancient World Mapping Center:
Bu öğe yalnızca ticari olmayan kişisel ya da eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. Tüm diğer kullanımlar için, telif
hakkı sahibinden/sahiplerinden önceden yazılı izin almanız gerekir. Müellifler, haritanın telif hakkı ve dağıtım bildirimlerini
kaldırabilir ya da değiştirebilirler.

Kronoloji. (12 puan)

A.

Aşağıdaki imparatorları zaman çizgisine kendi doğru 50 yılı içerisine ve aynı yüzyıldaki diğer

imparatorlarla doğru ilişkide yerleştirin.
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
İ.Ö. 30

İ.S. 50

100

A. Vespasianus
B. Commodus

150

C. Tiberius
D. Hadrianus

200

250

E. Nero
F. Caracalla

B. Aşağıdaki her öğeyi kendi harfi ile zaman çizelgesine doğru yüzyılı içine ve aynı yüzyıldaki diğer
öğelerle doğru ilişki içinde yerleştirin.
-----|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--İ.S. 1

100

A. Diocletianus’un Fiyat Fermanı
B. Büyük Roma Yangını

III.

200

300

C. Domitianus’un ölümü
D. Kudüs’ün Yağmalanması

400
E. Milano Emirnamesi
F. Colosseum’un inşası

Aşağıdaki 10 soruyu cevaplayınız. (10 puan)
Forum Augustus’taki en önemli tapınak hangi Roma tanrısına
adanmıştı?
Roma eyaletlerindeki yol inşaatlarının çoğunluğu hangisi
_________________________
tarafından yapılmıştır:

1. _________________________
2.

3.

_________________________

4.

_________________________

5.

_________________________

6.

_________________________

7.

_________________________

8.

_________________________

a) taşralılar b) askerler c) köleler
Nero’nun egemenliği sırasında Britannia’da Roma yönetimine
karşı ayaklanan Iceni kabilesinin kraliçesi
Bu nehir Augustus’un hükümdarlığında Roma’nın doğu sınırını
oluşturuyordu.
Praetor muhafızların bu kötü tanınmış Praefecti, Tiberius’u
devirmek ve kendini imparator olarak ilan etmek için bir komplo
kurdu.
Diocletianus’un imparatorluk gücünü iki Augustus ve iki Caesar
altında yaptığı organizasyon’un adı.
Bu imparator Romalılaşmış Gallialıların Roma Senatosuna
alınmasını savundu.
Bazen “Yunan Livius” olarak da anılan bu tarihçi Yunanca olarak
İ.Ö. 69 yılından İ.S. 49 yılına kadar Roma’daki olayların önemli
bir account yazdı.
a) Dio Cassius
Herodianus

b) Genç Plinius

c) Polybius

d)

Doğru ya da Yanlış. Bir yazıt üzerindeki “cos” kısaltması
konunun bir senatör olduğuna işaret eder.
Augustus’un şair Ovidius’u Karadeniz kıyılarına sürgüne
10. _________________________
gönderdiğini düşünüyoruz çünkü:
9.

_________________________

a)

Ovidius Germanlara askeri sırları veriyordu.

b.) Ovidius Augustus’a düzenlenen suikastın bir parçasıydı.
c) Ovidius geleneksel değerleri aşağılayan şiirler yazdı.
Septimius Severus’un karısı ve Caracalla’nın annesi, zekâsıyla
11. _________________________
ünlüydü.

IV.

Kısa Tanımlama (20 puan)

Aşağıdaki ikisini kısaca tanımlayın. Her öğeyi kendi özel tarihi konteksti -zaman ve yer- içine
yerleştirdiğinizden emin olun ve Romalılarla ilgili bilgilerimiz için önemini ele alın.

A.

B. Genç Plinius

C. Trib. Pot.

D. Diocese
V.

Deneme. (50 puan)

Aşağıdaki üç konudan birini iyi yazılmış bir denemede ele almak için seçin. İyi bir deneme bir iddia
cümlesi ile bir girişe, birincil kaynakların detaylı okunmasına dayanan iddianın iyi organize edilmiş
tartışması ve güçlü bir sonuca sahiptir. Her zaman doğru heceleme ve noktalama ile açık bir dille ve
okunaklı yazılmalıdır.

A. Roma İmparatorluğu’nun “Sonu”.

Bu derste öğrendiğiniz Roma İmparatorluğu’nun

“Sonu”nu açıklamanın pek çok farklı yolunu dikkate alın. Sizin fikrinize göre bu açıklamalardan

iki ya da üç en çok ya da en az inandırıcıdır? Roma’nın “sonu”nu incelemek yararlı bir girişim
midir? Neden olduğunu ya da olmadığını açıklayın. Not: Bu soru için daha çok Murphy’nin
kitabına başvurmak isteyeceksiniz, fakat Lewis & Reinhold’daki birincil kaynakları unutmayın.

B. Principatus’un

Gelişimi. Augusuts’un

yönetimini

Principatus’daki

zaman

içindeki

değişiklikleri açıklamak için seçtiğiniz diğer iki imparator ile karşılaştırın. Lewis & Reinhold’daki
birincil kaynakları ve ilgili notları cevabınızı formüle etmek için dikkatlice göz önünde tutun.

C. Roma Tarihini Çalışmak için Kaynaklar. Sizin görüşünüze göre Roma Cumhuriyeti’ni
çalışmak için mevcut birincil kaynaklar arasındaki en önemli iki ya da üç fark nedir ve bunlar
Roma Principatusu’nu çalışmak için uygun mudur? Yalnızca kanıtların tipi ve miktarını değil,
aynı zamanda ne kadar detaylı ve objektif olduğunu gösteren kalitesini de göz önünde
bulundurun. Her tarihi dönemden her türlü kanıtı kapsayan ayrıntılı olmasına çalışmayın, daha
çok çeşitli delillerinizi seçin ve asıl iddianızı desteklemek için tartışın.

