
Flavius Hanedanı 
 
 
Flavius Hanedanı: 
 
Principatus Krizi ve iyileşmesi: Dört İmparatorlar Yılı ve Flavius Hanedanı 
 
Kriz ve iyileşme: Kalıtım, Rekabet Sistemine karşı 

1. Önceki hükümdarların olduğu gibi Nero’nun belli bir varisi yoktu. 

a. Kalıtsal sistem aristokrasi arasında bazı sessiz bir rekabeti kamçılamıştı. 

b. Kan bağı olmaksızın daha geniş bir Roma seçkin sınıf içerisinde rekabet sistemi 

yeniden ortaya çıktı. 

2. Kargaşaya rağmen Cumhuriyete dönüş hiçbir zaman ciddi bir şekilde düşünülmedi. 

3. 68-69’da, dört imparatoru hüküm sürdü. 

 
Soru: 

1. 68-69’un iç savaşları Geç Cumhuriyet iç savaşlarının basitçe yükselişlerinden biri ya da 

Roma İmparatorluğu içerisinde yer alan önemli değişikliklerin göstergesi midir? 

2. Tacitus diyor ki: "şimdiye dek imparatorluğun gizemi göstermiştir ki; Roma’nın dışından bir 

yerden de imparatorlar çıkabilir." 

a. Cumhuriyette, askeri başarı politik etkiye neden olur:  

 Sulla, Marius, Pompeius, Iulius Caesar, ve Augustus 

b. Özellikle insanları ama bazı belli ölçülerde senatoyu da etkiledi. 

c. 68-69, kumandanlar birlikler tarafından açıkça imparator - princeps ilan edildiler  

 Birlikler daha sonra yeni rejimi Roma ‘ya yutturdular. 

3. Bu yıl, imparatorluğun kontrolünün sürdürülmesinde senatonun etkisizliğini kanıtlamaya 

başlar. 

  



 
İ.S. 69’da Roma imparatorluğu. Bu iki 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. 

 
Galba, Otho, ve Vitellius: İ.S. 68-69’un “Uzun Yıl”ı  
Galba 

1. Galba, eski patrici, İspanya’nın lejyonlarla eyalet bir valisiydi. 

2. Başlangıçta, Senato’nun desteğini aldı.  

3. Çok hoşgörüsüzdü; onun evlat edindiği varisi, Piso, ‘nun görünürde hiç "birliği" yoktu. 

 
Otho 

1. Otho Roma aristokrasisine yabancıydı.  

2. Bir zamanlar Nero’nun destekçisiydi.  

3. Galba’nın üzerine yürüyen ve suikast düzenleyen Praetor muhafızlarına rüşvet verdi. 

 
Vitellius 

1. Nisan 69’da Cremona Savaşında: Vitellius Otho’yu yendi. 

2. Vitellius Güney Germania’nın valisiydi. 

3. Yukarı Germania lejyonları tarafından da desteklendi. 

4. Roma’nın kendisinin dışındaki seçmenler tarafından seçilen ilk imparatoru - princepsi oldu. 

a. Vitellius’un birlikleri Cremona’dan Roma’ya giden yol üzerindeki İtalyan kırsal kesimini 

yerle bir etti. 

b. Vitellius yılın en kötü hükümdarı, aç gözlü ahlaksız, oldu. 

  
 



 
İç Savaşların Önemi 

1. İmparatorlar Roma dışından olabilir, şehrin üstünlüğünün azalmasının göstergesidir.  

a. Iudaea’da birlikler tarafından imparator olarak selamlanmasıyla Vespasianus’un 

Principate tarihi başladı. 

b. Eyaletlerdeki lejyonları tarafından Roma’nın politik etkisi gölgelendi. 

c. İmparatorluğun bölgeleri siyasi kontrol için rekabete başladı. 

2. İmparatorların senatoryal aristokrasiden gelemeye ihtiyacı yoktu. 

3. Böylece Nero tarzı "kentsel principate" sona erdi. 

4. Eyaletler imparatorluk boyunca politik etki kazandı. 

 Galba, Otho, ve Vitellius güç tabanlarını artırmak için destekleyici eyalet topluluklarını 

vatandaşlığa kabul ettiler. 

 
Flaviuslar 
 
Vespasianus’un Tahta Çıkışı 
 
Vespasianus’un büstü 
 

 

1. Vespasianus, Nero tarafından atanmış Iudaea 

procuratoruydu. 

2. Kuzey Italya’dan bir equestriandı. 

3. İ. S. 1 Temmuz 69’da: Vespasianus Iudaea‘da 

"imparator’’ olarak selamlandı. 

a. Suriye lejyonları ve mısırda onu 

destekledi. 

b. Doğu lejyonları imparator yapma 

hareketinin bir parçası olmak istedi. 

c. M. Antonius Primus’un emrindeki, 

Pannonia lejyonları, Vespasianus’un 

yanındadır. 

4. Vespasianus hızlıca Roma’ya ilerledi. 

a. Bir kere tekrar Cremona da, iki ordu 

çarpıştı ve Vepasianus güçleri kazandı 

b. Tacitus Troia’nın düşüşüyle kıyasladığı 

şehri yağmaladı. 

c. Vitellius ve onun destekçileri Roma’ya 

sığındıklarında Vespasianus onları 

açlıktan öldürmeyi planladı. 

d. Ordular Capitolinus Tepesi’nde savaştı ve 

Vespasianus’un güçleri şehrin kontrolünü 

ele geçirdi. 



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

 
Titus, 79-81 (Vespasianus’un oğlu) 

 Vespasianus "Augustus a layık ilk gerçek halef" ti. 

 Kendi değerleriyle kendisi tarafından imparator - princeps oldu. 

 Tutumluydu - İmparatorluk harcamalarının yıllarını önceden iyi bir şekilde planladı. 

 Iudaea ve Almanya’daki isyanları bastırdı. 

 Colosseum olarak da bilinen Flaviuslar Amphitiyatrosunu inşa ettirdi. 

 
Titus büstü 
 

 

 Vespasianus imparator - princeps olarak Titus’u konsüllükler ve 

tribün gücüyle hazırlamıştı. 

 Vespasianus, Titus’u Iudaea’da Kudüs Kuşatmasını bitirmesi için 

bırakmıştı. 

 İ.S. 70’de Kudüs’e saldırdı. 

 Vespasianus’la İ.S. 71 de bir zafer kazandı. 

 İ.S. 73’de Masada istilası nihayet son buldu. 

 Titus’un egemenliği iki felaketle belirlendi:  

 İ.S. 79’da Vezüv Dağı’nın patlaması  

 İ.S. Rome 80 de yangınla yıkılması 

Foto: Ann Raia. I Resim VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 
 
Domitianus, 81-96 (Titus’un küçük kardesi ve Vespasianus’un da oğlu) 
 
Domitianus büstü 
 

 

 
 Totaliter bir imparator - princeps’di. 

 Katılımda genç ve tecrübesizdi. 

 Babası doğuda ilk "imperator" olarak 

selamlandığında o Roma’daydı. 

 Bu nedenle babasının işlerine göz kulak oldu. 

Foto: Ann Raia. I Resim VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 



Genel Flaviuslar Yönetimi 
1. Vespasianus’un sağlam bir finansal politika açılımı vardı.  

a. Yeni vergiler koydu. 

b. Yunanistan’ın vergi dokunulmazlığı kaldırıldı. 

2. Senatonun gücü etkili bir şekilde azaltıldı. 

a. Flaviuslar bir çok başarılı consullükler düzenledi (Claudius’a kıyasla). 

b. Flaviuslar censorlüğü canlandırdı. 

c. Senato üyeliğini de boyutunu artırarak daha fazla eyalet senatörü ekleyerek 

değiştirdiler. 

d. Eyaletlerde yeni birimler kurdular, iuridicus. 

i. Iuridicus alt mahkemelerinin görülmesinde eyalet valisine yardım ederdi. 

ii. Valinin faaliyetini direkt princeps’e rapor ederdi. 

 
Önemli Flaviuslar Yapıları 
Flaviuslar Amphitiyatrosu - Colosseum 
 

 
Foto: R. Scaife. Resim VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
50.000 oturma sırası 

 
Roma’daki Collosseum, Wikimedia Commons’un izniyle, serbest kullanım. 
 

1. 100 gün süren oyunlarla açıldı. Bir günde 5.000 hayvanın kanı döküldü. 

2. Nero’nun Sarayı ‘’altın ev’’ arazisi üzerine inşa edildi. 

3. Böylece halka Nero’nun kendisi için kullandığı yer geri verdi.  

4. Büyük ölçeği nedeniyle hayranlık duyulan bir mimaridir. 

a. Burada kalabalık kontrolü göz önünde tutulmuştu. 

b. Buna rağmen yenilikçi değildi. 

c. Amfitiyatrolar bu zamana kadar zaten kentsel mimarinin bir parçası olmuşlardır. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titus Takı 

 

  
1. Iudaea isyanını bastırmasındaki zaferi 

için inşa edildi. 

a. Iosephus (L&R #5 s.13vd) bir 

Roma sempatizanıdır. 

b. Aslında 66-70 isyanında 

Roma’ya karşı savaşmıştı 

c. Romanlılar tarafından 

yakalandı 

2. Hayatının geri kalanını Flavius 

Sarayının iç avlusunda geçirdi 

3. Tak "eşi görülmemiş karmaşıklık ve 

hareket  etkisi’’ne sahiptir. 

  

Foto: R. Scaife. Resim VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 
 
Doğu Roma İmparatorluğu 

1. Decebalus - bir Dacia prensi - Moesia’ya saldırdı. 

2. Dacialılar ve Romalılar her ikisi de belirli yenilgilerden ve sonra uzlaşmalardan muzdarip 

oldular. 

3. Decebalus bağımlı bir kral yapıldı ve Roma tarafından finansal olarak desteklendi. 

4. Tacitus’un kayınbabası Agricola, Dacia savaşına katılması için geri çağrıldı.  

a. Britanya’da vali olarak Roma’nın kuzeye doğru ilerleyen yayılımının etkiledi. 

b. Tacitus bu geri çağrılmadan acı bir şekilde bahsetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Domitianus: Hanedanlığın Sonu 
Domitian büstü 
 

 

 "dominus et deus" (efendi ve tanrı) olarak 

selamlandı ve Censor perpetuus yapıldı. 

 Domitianus bir saray darbesinde öldürüldü. 

 Almanya’daki isyan yüzünden Ren boyunca 

korku inşa edildi. 

 Nerva’nın tahta çıkmasını barış takip etti. 

 Flaviusların “resmi anayasa” için hiç 

değerlendirmesi yoktu. 

 Cumhuriyet Magistratlıklarının görünüşlerine 

hiç saygı duymadılar. 

 Domitianus özellikle senatörlerin onurlarını 

küçümsedi. 

 Roma Senatosu’nda, “Damnatio Memoriae” 

adının anıldığı her şeyi kaldırılması geçti. 

Foto: Ann Raia. I Resim VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 
 
 


