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3. yüzyıl 
 

Tarihler Olaylar 

180 Marcus Aurelius ölür; Commodus iktidara geçer 

192-197 Commodus öldürülür ve savaş patlak verir 

193-211 Septimius Severus yönetimi, diğer bir grup iktidar otaklarıyla mücadele 

217-218 İç Savaş 

235 Severus Hanedanı sona erer 

284 Diocletianus’un yükselişi 

  
 
Roma Tarihinin en zor, karmaşık ve yanlış anlaşılan dönemlerinden biri 
 

1. 3. yüzyılda Roma iki ayrı dönemde incelenebilir:  

a. Severus Hanedanı İmparatorları 

b. 50 yılda 26 farklı imparatorun olduğu politik kargaşa dönemi 

2. Güvenilir kaynakların eksikliği 

a. Cassius Dio özet halinde yazdı. 

b. Herodian: Historia Augusta’yı yazan Yunan çağdaşı 

i. Bunlar Hadrianus’tan Diocletianus’a kadar biyografilerdir 

c. Yunan ve Latin Hıristiyan Yazarlar: 

i. Tertullianus 

ii. St. Cyprian – her ikisi de Kartaca’lıydı ve “hukukçu” olarak eğitim almışlardır 

3. Bunların hiçbiri Tacitus’un ölçüsünde değildi. 

4. Bu nedenle, arkeolojik kayıtlar yazılı kaynaklardaki taraflılığı dengelemek için çok önemliydi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Roma İmparatorluğu’nda 3. yüzyılda Eğilimler 
3. yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu 

 
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. 
 

1. Nüfusta azalma:  

a. Marcus Aurelius'un ordusu Parthia’dan vebayı geri getirdi. 

2. İmparatorluğun sınırları şiddetli olarak tehdit altındaydı: 

a. Ren ve Tuna boyunca German kabileleri ve Gotlar 

b. Doğu’da Parthlar 

3. Ekonomik üretimde düşüş; enflasyon 

a. Denarius’daki gümüş oranı gittikçe düşürüldü 

i. Marcus Aurelius: 75% 

ii. Septimius Severus: 50% 

iii. Gallienus: 5%’den az 

b. Barbarlara ödemek için kullanılan Altın sikkelerin değeri düşürülmedi 

4. Klasik Kültürden ayrılmak 

a. Örn. Pagan dünyasında: Plotinus'un Neoplatonizmi 

b. Örn. Hıristiyanlık dünyasında: Hıristiyanlığın artan nüfusu 

c. 2. yüzyılın Roma ve eyaletler arasındaki kültürel egemenlik gelip geçiciydi 

d. Halk kendini bağımsız varlıklar olarak farz etmeye başladı 

i. Devletten ayrı, kendini tanımlamanın bağımsızlığı  

ii. Tanrı ile manevi birliğe ya da insanların kardeşliğine daha fazla odaklanmak 

 



Soru: 
 
Augustus, Severusların yetki kullandığı özellikle hangi yeni ya da farklı yolları bulmuş olabilir? 
 
 
Marcus Aurelius’tan Septimius Severus’a 
 
  Marcus Aurelius 

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

             Commodus 

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

 
 

1. Commodus, 180-192’ye kadar hüküm sürdü. Aurelius ve Faustina’nın 12-15 çocuğundan 

biriydi.  

a. Yüksek bebek ölüm oranından dolayı yetişkinliğe kadar ulaşan tek o oldu,  

b. Principatus hala kalıtsal bir makam olarak akla geliyordu 

c. Acımasız davranışları suikastına neden oldu. 

2. Commodus’un suikastı ve suçları 

a. Dio Cassius:  "Romalılara herhangi bir veba ya da suçtan daha büyük bir lanet" 

b. En yüksek teklif sunanlara consullüğü satarak senatoyu aşağıladı 

c. Kızkardeşi Lucilla, senatörlerin desteğiyle, suikast girişiminde bulundu 

a. Başarısız girişim acımasız ihanet yargılanmasına yol açtı 

d. Metresi Marcia, imparatorun güreş partnerinin yardımıyla, girişimlerinde başarılı oldu 

e. 2000 yılında en iyi film ödülü alan Gladyatör filmindeki Commodus’un rolünü düşünün. 

3. İç Savaş, 193-197. İmparatorluk halefleri- hala zorlu ve istikrarsız bir süreç.  

a. Neden uygun bir yöntem yok? 

b. Roma’da: Pertinax Didius Iulianus’a karşı 



i. Pertinax yaşlı bir senatördü, fakat praetorlara karşı çok cimriydi. 

ii. Iulianus - tahtı Praetor Muhafızlarından alan zengin bir senatör 

 Roma halkı circus’ta protesto etmek için, Niger’i tahta ele geçirmeye ve 

onurunu iade etmeye çağırmak için toplandı 

c. Eyaletler: Niger/Syria, Albinus/Britannia, Severus/ Pannonia 

i. Bu Severus’un kazandığı Roma’ya karşı bir savaştı  

ii. Severus Kuzey Afrika kökenliydi. 

 İyi eğitimliydi 

 Aktif bir kariyeri vardı 

iii. İspanya’da Praetor 

iv. Roma’da Avukat 

v. Pannonia’da Vali 

d. Septimius Severus'un tahta çıkışının önemi  

i. Vespasianus’a benziyor muydu? 

4. Lepcis Magna, Kuzey Africa - Septimius Severus’un memleketi 

a. Roma kültürü kentleşme sayesinde yayıldı. 

b. Kent merkezinde bir bazilika, tiyatro ve forum yer alır. 

c. Neden eyaletlerin gücü arkalarına aldıklarının iyi bir örneğidir.  

i. Eğer valileri İmparator - Princeps olduysa yararları için destekliyorlardı. 

 
Septimius Severus, İ.S. 197-211 

1. Severus, senatoya karşı 

a. Senato Septimius Severus’la gücünü ordu aracılığıyla 

kazandığı için mutlu değildi  

b. Komplo suçlamaları üzerine çok sayıda kişinin 

öldürülmesini emretti 

2. Subaylar yeni aristokratlar oldular. 

3. Ordu yaşamının koşullarını iyileştirdi.  

4. Severus'un askeri seferleri 

a. Parthia - Pescenius Niger’in desteğine karşı intikamını 

aldı 

b. Britannia - 208’de başladı, Hadrianus Duvarı’nın 

yeniden inşası için çalıştı.  Orada öldü.  
Foto: Ann Raia, VROMA projesinin izniyle 
http://www.vroma.org 

 

 

 

 

 



Caracalla, İ.S. 211-217 

1. Kaynaklarda zalim olarak 

sunulmuştur. 

2. 212’de imparatorluktaki tüm özgür 

kişileri vatandaşlıkla ödüllendirmiştir. 

3. Sınırlarda, özellikle Parthia’ya karşı 

savaşla meşguldü. 

4. 216’da açılan Antik Roma’daki en 

büyük hamam kompleksini inşa etti.  

5. Praetor praefect Macrinus tarafından 

suikastle öldürüldü 

6. Macrinus daha sonra 217-218den 

sonra imparator oldu. 

 

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

1. İmparatorluğun sınırlarının savunması önemliydi 

2. Askeri ve eyalet aristokrasisinin üstünlüğü  

 Severus'un askeri hayatı gelişmeleri 

3. Eyaletlerin üstünlüğü 

 Caracalla fermanı bütün özgür kişilere vatandaşlık bağışladı 

4. İmparator’un otoritesi şimdi onun tanrısallığına dayanıyordu 

 Severus Alexander ve annesi Iulia Mamea’ya adanan yazıta bakınız (aşağıda). 

5. 234-284 arasında iç savaşlar  

 

Severus Alexander ve annesi Iulia Mamea’yı Onurlandırma Yazıtı 
 

Fortunae reduci Aug., imp. Caes. M. Aureli Severi Alexandri Pii Felicis Aug., pontif. max., trib. postest. 

XII, cos. III p.p., et Juliae Mameae Aug., matris Aug. nostri et castrorum et senatus et patriae totiusque 

domus divinae, splendidissimus ordo Siccensium devotus numini maiestatique eorum... 

 



Augustus, dindar ve kutanmış Augustus, başrahip, Tribunal gücü 12 yıldır taşıyan, consullüğünün 

üçüncü yılında, vatanın babası, Başkumandan Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander’un şanslı 

dönüşü [onuruna], bizim Augustusumuz ve ordu kışlalarının, senatonun, ve bütün tanrısal 

[imparatolruk] hane halkının annesi Iulia Mameae Augusta’nın [şanslı dönüşü onuruna], Siccenses’in 

en şanlı senatosu [tarafından adanmıştır] [Siccensis’in vatandaşları] ve [senato] tanrılara ve 

[imparatorluk hane halkının] efendisine adamıştır. 

  

Soru: 
 
Augustus, Severusların yetki kullandığı özellikle hangi yeni ya da farklı yolları bulmuş olabilir? 
 
 


