
Augustus Dönemi I 
 
Kaç kişi tarihsel bir çağı şekillendirdiğini ve ona kendi ismini verdiğini 
iddia edebilir? 

1. Perikles, Constantinus, Charlemagne, I. Elizabeth, ve Kraliçe Victoria. 

2. Augustus Roma Tarihindeki yeni politik sistemin ve yeni çağın büyük mimarıydı, "İmparatorluk 

Çağı/ Barış Çağı." 

 İ.Ö. 63’den- İ.S. 14’e kadar yaşadı, 44 yıl iktidardaydı (İ.Ö. 30 - İ.S. 14). 

 
Actium’dan Sonra: Octavianus’un Seçimleri 
Octavianus kendini, bütün Roma’nın etki alanının kontrolünde buldu. 

1. Tekrar Roma’ya dönebilir ve cumhuriyeti tekrar kurabilirdi. 

2. Geri dönebilir ve kendini hemen bir dictator ilan edebilirdi. 

 Romalıların onurunu kırmaksızın istikrarı sürdürmeye ihtiyacı vardı. 

33 yaşında güce sahip oldu. 
1. Muazzam gücünü devam ettirdi ama mütevazı bir yüzle. 

2. Tamamıyla bir monarşiye sahipti ama isimde cumhuriyet görünümü altında otokrasiydi. 

 

Soru: Augustus’un değerlendirmesi: 
1. Hayırsever bir yönetici miydi?  

 Hükümdarlığı boyunca barış sürerken, Roma kültürü ve sanatı gelişti. 

2. Acımasız bir otokrat mı?  

 Konuşma özgürlüğünü kısıtladı 

3. Masaya modern adaleti getiriyor muyuz?  

 Anayasallık barış, kültür/sanat ve güç terimleri ile ilgili ne düşünüyoruz? 

 

Augustus'un Otoritesinin Destekleri - Anayasa Biçimde Mutlak Güç 
 Actium’dan hemen sonra - ard arda consullükler düzenledi. 

Ünlü Senato Toplantısı, İ.Ö. 27 Ocak  
1. “Augustus" ilan edildi. 

2. Monarşiyi doğrudan çağrıştırdığı için, Romulus adını reddetti. 

3. Princeps = "baş senatör ve vatandaş," ya da denkleri arasında ilk olan Augustus tercih edilen 

unvandı. 

Pro-consul gücü 
1. İ.Ö. 23’te verilen maius imperium (baş komutan). 

2. 5 ve 10 yıl aralarla yenilendi. 

Tribunal güç - veto, kutsallık ve senato ve meclisleri toplama gücü 
 İlk defa İ.Ö. 23’de verildi ve her yıl yenilendi. 

 



Pontifex Maximus - İ.Ö. 13 den sonra 
Pater Patriae = "Babavatan’ın babası’" onursal unvan 

 
Augustus’un Gücünün Önemi 

1. Roma yönetiminin farklı bakış açılarının temsil eden eşsiz bir güç verildi. 

2. Pietas’a dindarlığa çağrıda bulundu. 

1. Alçak gönüllüğünü (görünüşü) korumak için yaşam boyu consullüğü reddetti. 

 
Augustus ve Ordu: Orduyu politikanın dışına alır 
Barış ya da savaş ne olursa olsun bir ordunun oluşturulması 
Actium da 60 Lejyon vardı, bunlar 28 ile 170,000 asker + yardımcı birliklere indirildi. 

Askerler imparatora - princepse sadık oldular. 

"İmparaotrluk" şimdi imparatorun şahsına denktir. 

 
Veteranları tazmin etme - vasiyet ve miras üzerinden %5 vergi koyar  

1. Vicesima hereditatium 

2. aerarium militare 

 
Sosyal ve politik önem 

1. Kendini orduların kontrolüne yerleştirdi. 

2. İyi bir emeklilikle askerlik hizmetini uygulanabilir bir meslek yapar. 

3. Eyalet askerleri terhis olduktan sonra vatandaşlık kazandı. 

4. Terfiler liyakata bağlı verildi. 

5. Ordu imparatorlukta Romalılaşmanın bir temsilcisi oldu  

 
Senato - Augustus iş ve sorumluluğun paylaşılması için bir ortaklık oluşturdu ama güç değil. 


