
Roma İmparatorluğunun Zirvesi: İ.S. 96-180    
 
 
Yüksek İmparatorluk: en büyük coğrafi kapsamda, göreceli barış ve refah 
 
Çağın karakteristiği: 

1. Ekonomik istikrar 

a. Flaviuslar egemenliğinde ilk kez harcamalar yıllar öncesinden planlanabilen devlet 

gelirleri oldukça iyi düzenlenmiştir   

2. İmparatorluğun sınırlarının daha net tanımı 

a. Eyalet sınırları daha net bir şekilde belirlendi ve savunuldu 

b. Daha bilinçli bir imparatorluk vardı: “bize ve onlara” 

3. Kültürel homojenlik 

a. En azından görünürde: Roma kozmopolit mimarisi eyaletlere kopyalandı 

b. Greko-Roma kültürü eyaletlerdeki elitler tarafından rağbet görüldü ve özenildi. 

4. Roma "fatih" den imparatorluğunun "başkentliğine’’ taşınır. 

a. İmparatorluğun işlerinde subaylar, devlet memurları ve patronuslar gibi, daha fazla 

eyalet elitleri içine almaya başlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 
 
 
 



İmparatorlar 

Nerva İ.S. 96-98 Traianus, İ.S. 98-117 CE 

  
Foto: Ann Raia, VROMA Projesinin izniyle 
http://www.vroma.org 

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

1. Senato tarafından seçilen kıdemli bir 

senatördü. 

 Hukukta bilgiliydi. 

2. Belli bir varisi yoktu, bu yüzden birini, 

Traianus’u, evlat edindi. 

 Traianus o zaman Aşağı 

Germania’nın valisiydi. 

3. Ocak 98’de yüksek ateşten öldü. 

1. İyi tanınan bir asker ve yöneticiydi. 

2. İtalya-İspanya kökenli, İspanya 

doğumluydu. 

3. Varisi olarak, evlat edinerek Hadrianus’u 

atadı. 

 Hadrianus daha sonra Traianus’un 

yeğeniyle evlendi. 

4. Traianus Yakın Doğu’da Dacialılara karşı 

savaş açtı. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Hadrianus 117-138   Antoninus Pius, 138-161 

  
  

Fotoğraflar: Barbara McManus, VROMA Projesinin izniyle http://www.vroma.org 

 
1. Hadiranus da İtalya-İspanya 

kökenliydi. 

2. Traianus kadar popüler değildi. 

 Onun senato ile huzursuz 

bir ilişkisi vardı. 

3. İmparatorluk yönetiminde büyük 

değişiklikler yaptı. 

4. Bütün imparatorluğu tamamen 

gezdi, yalnızca 4 yıl Roma’da kaldı.  

 İmparatorluğu baştanbaşa 

kapsamlı olarak inşa etti. 

5. Antoninus Pius’u oğlu ve varisi 

olarak evlat edindi. 

 Hadrianus Pius’un halefi 

olarak Marcus Aurelius’u 

seçti 

 
 

1. Gallia’dan bir İtalyan ailedendi. 

2. Tanınan biriydi ve güç için şöhreti vardı 

3. Hadrianus’un yönetiminde iyi görev yapmıştı. 

4. Olağanüstü hiçbir anayasal değişiklik ya da 

büyük savaş önermedi. 

5. Seçilen varisini de evlat edindi: Marcus Aurelius. 

 
 
  
 
 
 



Marcus Aurelius 161-180 

  
Foto: John Gruber-Miller, VROMA Projesinin izniyle http://www.vroma.org 

 
1. Filozof kral olarak da biliniyordu 

2. Ne yazık ki, birkaç sınır savaşıyla uğraşmak zorunda kaldı. 

3. Ayrıca kendi oğlu Commodus’un imparatorluğa geçmesinde hatası olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  



Yönetim 
Otorite merkezileşmesi: 

1. Genel olarak imparatorlarca senatoya saygı duyar ve danışırdı. 

2. "Edictum Perpetuum" Hadrianus’un kontrolünde yasal kuralları ve yöntemleri düzenlerdi.  

 Bu Halk Meclislerini geçersiz hale getirdi. 

3. Belediye Yönetimi: curatores  

a. Bunlar yoksul ve kötü yönetilen kasabaların yönetimi devraldı. 

b. Çoğu yerel Magisratların artan talepleri yüzünden yoksullaşmıştı. 

c. Plinius  Bithynia-Pontus’da curator’du. 

4. İmparatorluk gönderilerini denetleyecek özel birim oluşturdu. 

İmparatorluk Hayırları 
Genel İmparatorluk Hayırları 

1. Vergilerin affı. 

2. İmparatorlar Roma halkına bağış verdi: tahıl, şarap, yağ, ve nakit 

a. Gösteri sahnelemek: "ekmek ve arena" (Panem et circenses) 

b. Traianus ve sonraki imparatorlar sosyal yardım işlerini = alimenta finanse etti 

i. Italya’da nüfus azalmasını kontrol etti. 

ii. İnsanlara düşük faizli borç sağladı. 

iii. Bu faizler İtalyada’ki çocukların bakımı/eğitimi için ödendi 

3. Kamu işlerini finanse ettiler 

a. Yollar, su kemerleri, köprüler, limanlar 

b. Halk için anıtlar ve binalar, örneğin Traianus Forumu 

 
 
 Traianus Forumu: Antik Alışveriş Merkezi 

  

Foto: Jeremy Walker, VROMA projesinin izniyle 
http://www.vroma.org 

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

  
 
 
 
 
 
 



Pantheon 
609’da, kilise olarak kutsandı ve korunması sağlandı. 

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

 

  

1. Roma’da ki en iyi korunmuş antik yapıdır. 

2. Kubbe, onu hafifleten sünger taşı ile betondan 

yapılmıştır. 

3. Aslında Actium savaşından sonra Agrippa’ya 

adanmıştır. 

4. Bir yangının nedeniyle tahrip olduktan sonra 

Hadrianus tamamen yeniden inşa etmiştir. 

 İç mekan 43.3 m. yüksekliğinde ve 

genişliğinde mükemmel bir kubbe 

sunar 

Foto: Paula Chabot, VROMA projesinin izniyle 
http://www.vroma.org 

 
 
 

Eyaletler ve Eyalet politikası 
1. Dacia: Decebalus’a karşı savaşlar 

a. Augustus’un sınırlarının son önemli genişlemesiydi 

b. Dacia , Domitianus’un Decebalus ile yerleştirmesinden beri sıkıntılı bir bağımlı krallık 

olmuştu 

c. Decebalus’un intiharı ile biten iki savaş patlak verdi 

i. Dacia eyalet yapıldı 

ii. Traianus’un dâhil etmek arzusunda olduğu çok zengin bir eyaletti. 

2. Bar Kokhba İsyanı olarak bilinen 3. Yahudi Savaşı (132-135) 

3. Sınır savunma politikasındaki değişiklikler: 



a. Roma topraklarında Barbarlar 

b. Hadrianus bir dizi fiziksel savunma başlatır 

i. Bu imparatorluğun büyüdüğünün sürdüğünü gösterir 

ii. İngiltere’de Duvarı inşa edildi. 

Hadrianus Duvarı 

 
Foto: Susan Bonvallet, VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titus Takı 

 

           
  

  

 
 

 Kudüs’ün yağmalanması kutlanıyor 

 "benzeri görülmemiş bir hareket ve 

koşuşturma" resimlenir. 

      Fotoğraflar: R. Scaife, VROMA projesinin izniyle http://www.vroma.org 
 
Traianus Sütunu 

   

 
 Traianus Sütunu, Dacia Savaşlarında 

imparator Kral Decabalus’a karşı zaferini 

kutluyor 

 Traianus, Armenia, Mezopotamya ve 

Assyria’yı imparatorluğa ekledi,  

 Arabia Petraea’yı topraklarına ekledi. 

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



Sorular: 
1. "Roma İmparatorluğunun Zirvesi’’ni değerlendirmek için hangi kriterleri kullanmalıyız? 

2. Antik Romalı’lar kendi başarı ve başarısızlıklarını değerlendirmek için aynı kriterleri kullandılar 

mı? 

3. Bugün siyasi başarıları değerlendirmek için aynı kriterleri kullanıyor muyuz?    

 


