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Tiberius’un Tahta Çıkışı 

 
Tiberius büstü. Foto: Barbara McManus. Resim VROMA 
projesinin izniyle http://www.vroma.org 

  
 Tiberius, daha sonra Augustus’un eşi olan 

Livia ve Tiberius Claudius Nero’nun oğludur. 

 Livia Claudius’tan boşandıktan sonra  

Augustus’la evlenmiş ve Tiberius Augustus’un 

Tiberius Augustus’un üvey oğlu olmuştur. 

 Augustus Tiberius’a başlangıçtan itibaren 

önemli konularda yetki vermişti. 

 Augustus Tiberius’u kendi eşinden boşanmaya 

ve kendi kızı Iulia ile evlenmeye zorlamıştır.  

 Torunlarının ölümünden sonra Augustus 

Tiberius’u oğlu ve varisi olarak evlat edinmiştir. 

 Tiberius, Augustus öldüğünde, yönetim içim 

erişkin ve deneyimli tek aile üyesiydi. 

 
Tiberius' Politikası 

1. Augustus'un temel politik düzenlemesini sürdürdü. 

2. Kendi otoritesini vurgulamaktan çekindi. 

3. Augustus'un sınırları doğal sınırlar boyunca koruma dış politikasını da devam ettirdi. 

4. Günden güne yönetimi astlarına bırakarak tek başına mevki için daha az hırslı görünüyordu. 

5. Tiberius, Roma’yı terk etti ve hayatının son 10 yılında Napoli Körfezindeki Capri adasından 

yönetti.  

 

 



Tacitus: Roma İmparatorluğu’nun Yıllıkları 
1. İ.S. 1. yüzyıl Roma tarihinin en önemli kaynaklarından birisidir. 

2. Roma Tarih yazımının Yıllıkları olarak: geleneksel yıllıklar ve biyografi arasında bir dönüm 

noktası. 

3. İmparator’un gücüne eleştirel bir bakışla, senatoryal bir perspektifken alır.  

4. Iulius-Claudiusların ünü büyük ölçüde Tacitus’a bağlıydı. 

5. Tacitus (İ.S. yak. 55-117)’un politik bir kariyeri de vardı. 

6. İkinci yüzyıl başlarında consul ve eyalet valisiydi. 

 
Tahta Çıkma Sorunları 

 İmparatorluğun erkek varisleri arasındaki yarış cinayetlere ve suikastlara sebep oldu.  

 
Iulius-Claudiuslar Egemenliğinde Senato 

1. Senato bazı sorumluluklar kazandı:  

a. Magistratların seçimi Senato’da yapıldı 

b. Senato ceza davalarının baş makemesi oldu. 

c. Claudius, Britannia’yı da içeren, belli eyaletleri senatonun kontrolüne verdi. 

2. Equestrianlar ve azatlılardaki sorumluluklar kayboldu. 

a. Seianus, equestrian, Tiberius’un egemenliğinde bir Praetor praefect olarak çok güç 

kazandı. 

b. Claudius’un azatlı sekreterleri vardı, örn. Narcissus. 

3. Claudius’un senatoya gönderdiği bir konu olan üyelik İtalyan olmayanlara genişletildi. 

4. Nero, Stoacı filozof Seneca’yı senato ve imparator arasında bir bağlantı olarak kullandı. 

 
Iulius-Claudiuslar Egemenliğinde Eyaletler 

Beş yeni eyalet 

eklendi:  

 Mauretania, iki 

bölümde, 

 Lycia 

 Thracia 

 Britannia. 

Nero yönetiminde 

isyanlar:  

 Iudaea, 

 Britannia, 

 Armenia, 

 Parthia. 



Bu harita Mary T. Boatwright, Daniel Gargola and Richard J.A. Talbert, The Romans from Village to Empire, Oxford University 
Press, 2004.kitabı için hazırlanmıştır,  
Telif Hakkı 2004, 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. 
 
Claudius – Tanrılaştırılan tek Iulius-Claudius 

1. Britannia’yı ekleyerek imparatorluğu genişletti. 

2. Ostia Limanında ve kamu işleri projelerinde aktifti. 

3. Senatoya saygı duydu: 

a. Toplantılara katıldı, senatoya konuşmalar verdi. 

b. Consullüğü 13 yılda 4 kez tuttu. 

c. Britannia’nın yönetimini bir senatör proconsule verdi. 

 
Nero, İ.S. 54-68, Hanedanın Sonu 

1. “Hoşgörü” kelimesiyle belirlenen ilk 

yılları oldukça umutluydu.  

a. Filozof Seneca, danışmalığını 

yaptı 

b. Azatlıların bozulmuş gücüne 

son vereceğine söz verdi. 

c. O görkemli unvanlardan 

utandı. 

2. Nero ve hıslı annesi Genç Agrippina 

arasında anlaşmazlık 

a. Tacitus, Nero’nun nasıl 

annesini bir “tekne” kazasında 

öldürmeye çalıştığını anlatır. 

b. Bu başarısız olduğunda, onu 

öldürmeye silahlı bir muhafız 

gönderdi. 

 
Nero ve annesi Genç Agrippina’nın portreleriyle bir sikke. 
Foto: Barbara McManus. Resim VROMA projesinin izniyle 
http://www.vroma.org 

 
Büyük Roma Yangını, İ.S. Temmuz 64 

1. Kentin %70’ini tahrip eden yangın bir haftadan fazla sürdü. 

2. Tahribe katkıda bulunan faktörler:  

a. Roma yapılarının çok fazla ahşap kullanıyor olması. 

b. Kriz için yetersiz su temini. 

c. Yapılar, boş alan ya da yangın duvarı olmaksızın, birbirine çok yakındı. 

d. Tacitus bu sepeplerin yangını alevlendirdiğini anlatır. 

3. Yangının ardından, Nero Hıristiyanları suçladı.  

a. Belki de kendi suçunu gizlemeye çalışıyordu. 

b. Ya da, halkın sıkıntısı için  bir günah keçisi bulmaya çalışıyordu. 



c. Tacitus, Hıristiyanlara karşı negatif görüşüne rağmen, Nero’yu suçladı. 

4. Nero büyük sarayı, Domus Aurea’yı inşa etmek için yangından yararlandı. 

 
Iulius-Claudiusların Mirası: Tacitus'un bakış açısı 
Tacitus Principatus’u bir tiranlık olarak betimler. 

1. Tacitus daha başka neleri eleştirmiştir? Principatus’un doğası, ya da bireylerin gücü? 

2. Tacitus bir çare sunuyor mu? 

 
Diğer Sorular: 

1. Tiberius, Caligula, Claudius, ve Nero imparatorluğun gücünü kuvvetlendirdi mi ya da zayıflattı 

mı? 

2. Augustus onların hükümdarlıklarını nasıl değerlendirirdi? 

 


