Cumhuriyetin Son Günleri: Octavianus, Marcus
Antonius ve Kleopatra
“Cumhuriyetteki asıl çatışmalar zalimlerin sosyal kamplarına ve ezilenlerin her birine karşı değildi;
böylece, bu çatışmalar Roma sosyal düzeninde şiddetli değişikliklere neden olmamıştır.”
~Geza Alfoldy

Caesar’ın Kariyerinin Sonu
Sosyal Reformlar krizde önemliydi ama askeri çatışmalarda motive edici
bir faktör değildi
1. Oligarşi Iulius Caesar’ın reformlarına karşıydı
2. Aşağıdakilerler ile ilgili endişeleri vardı:
a. Toprak reformu
b. Veteranlar
c.

Köle ilişkileri

d. İtalyan vatandaşlığı
e. Equestrianların politik hakları
3. Sosyal çıkar gruplarının koalisyonu hiç oluşturulmadı.
4. Köle isyanları eyalet isyanlarından ayrıldı
5. Krizin önemi mualif ve değişken siyasi çıkar grupları arasındaki güç mücadelesinde yatıyordu.

Marcus Antonius ve Octavianus
Antonius, Caesar’ın suikasti sonrasında "Zamanın Adamı" oldu.
1. Caesar’ın ortak konsulü olarak, Caesar’ın öldürülmesinden sonra görünürde sorumlu tutulan
kişi oldu.
2. Antonius, Caesar’ın reformlarının onaylanması, suikastçıların affının onaylanması ve Caesar
için büyük cenaze ödeneğini için senatoyu ikna eder.
3. Antonius cenazede Caesar’ın kanlı togası ve yüzü yaralı cesedinin balmumu heykeli ile
kalabalığa çılgınca sopayla saldırır.
a. Onun iradesinin Roma’ya ve Romalılara cömert olması yüzünden kalabalık zaten
Caesar’a hazırdı.
b. Suikastciler izdiham korkusuyla Roma’dan kaçar
4. Cicero Antonius’un kendi gücünü sağlamlaştırmaya çalıştığına inandı.


Roma dışında onunla eyalet almak için lejyonu yükselmesinde Marcus Lepidus’a
güvenir

5. Her şeye rağmen, Antonius gücünü Caesar’ın birincil varisi Octavianus’la paylaşır.

a. İ.Ö. 44’de Octavianus sadece 18 yaşındaydı ve Yunanistan’daydı.
b. Octavianus aceleyle döner, Antonius’u onun mirasını harcarken bulur ve ülke servetini
geri ister.
c.

Octavianus, Caesar’ın emektarlarını etrafında bir araya getirmek için yeni bir isim
kullanır. G. Iulius Caesar Octavianus

Marcus Antonius

Octavian
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2. Triumvirlik’in Düzenlenmesi - Antonius, Octavianus, Lepidus
1. İlk triumvirlik gibi, ikincisi de dostluk ya da saygı’ya değil hırs ve karşılıklı güvensizliğe
dayanıyordu.
a. Üçü de senatoda popüler değildi.
b. Onlar bir anlaşma pazarlığı için Bologna’da buluştu.
2. Triumvirlik daha sonra Halk Meclisinde onaylamıştır.
3. 5 yıl için kanun koymak ve seçimleri için magisrat aday göstermeye güçleri vardı.
4. Yasaklamalar - doğuda "Kurtracılar"a karşı seferler için paraya ihtiyaç duymalarından dolayı
yasaklamalar -mali ve siyasi olarak motive edilerek- uygulandı.
a. 130-300 senatör, ve 2000 equestrian men edildi.
b. Caesar’ın cinayetinin bir intikam olduğunu bahane olarak kullandılar
c.

Cicero’nun ölümü, İ.Ö. 43

d. Sonra kendi istemcileriyle senatoyu doldurdular.
5. Triumvirlik makamında ilk eylem: Caesar’ı tanrısallaştırma.

Philippi Savaşı, İ.Ö. 42
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"Kutarıcılar"ın sonu ve Tarihteki iki büyük Roma ordusunun çarpışması
1. "Kurtarıcılar," Brutus ve Cassius, "intikamcılar," Antonius ve Octavianus’a karşı.
2. "Kurtarıcılar" rakipleri kadar gaddar olmuşlardı, asker ve para için kendi eyaletlerinde ve
komşu bölgelerinde yağma yaptılar.
3. Ordular Philippi’de karşılaştı, Brutus Octavian’u yendi ama Anthoius Cassius’u yendi ve
triumvirler genel zafere ulaştı.
4. Triumvirler kazandı, İmparatorluk 3 parçaya bölündü.
a. Octavianus batıda - İtalya’nın kontrolünü aldı
b. Antonius doğuda - zengin eyaletler
c.

Ledipus’a sadece Afrika verildi, şüpheli sadakatsizlik nedeniyle temelde resmin
dışında tutuldu.

Batıdaki Octavianus Doğudaki Antonius’a karşı
1. Octavianus Roma Senatosu’nu davet etti.
2. Marcus Antonius Kraliçe Kleopatra’yı davet etti.
a. Octavianus’un kardeşi Octavia ile evlendi, İ.Ö. 40.
b. Kleopatra ile "evlendi", İ.Ö. 37.
3. Marcus Antonius’un düşüşü
a. Doğuda kaybedilen Parth seferi

b. Kendini Octavian’dan ayıran Octavia ile boşanma
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Actium Savaşı, İ.Ö 31
1. Octavianus Mısır‘asavaş ilan eder
a. Bir dış savaşın ideolojisi bir iç savaşa karşı
b. Octavianus, Antonius’un Romalı olmayan Mısır bağlantılarının üzerinde duruyor.
2. Antonius ve Kleopatra’nın yenilgisi
3. Kleopatra eski Hellenistik dünyanın, Ptolemik Mısır Krallığının son kraliçesi.

“Cumhuriyetteki asıl çatışmalar zalimlerin sosyal kamplarına ve ezilenlerin her birine karşı değildi;
böylece, bu çatışmalar Roma sosyal düzeninde şiddetli değişikliklere neden olmamıştır.”
~Geza Alfoldy

