Constantinus’un Egemenliği, 312-337

Foto: Barbara McManus. Resim http://www.vroma.org/’un izniyle

Constantinus’un Egemenliği ile ilgili başlıca kaynaklar
Lactantius: "Hıristiyan Cicero" (250-325).
1. Kartaca’da retorik öğretmeniydi.
2. Hıristiyanlığı seçti.
3. Constantinus'un oğlunun öğretmeniydi.
4. De Mortibus Persecutorum’u yazdı.

Eusebius: 260-340
1. Filistin’deki Caesarea’nın piskoposuydu.
2. Kendisine “Kilise Tarihinin Babası” unvanını kazandıran dini tarihi yazdı.
3. Constantinus’un biyografi yazarıydı.

Zosimus:
1. Constantinus’tan nefret eden geç 5. yüzyıl - erken 6. yüzyıl Yunan tarihçisi.
2. Constantinus’un pagan olduğuna inandırıldı.
3. Roma'nın çöküşünü Roma topraklarındaki ve ordusundaki barbarlara bağladı.

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.

Fatih Constantinus
1. Tetrarkhi iç savaş için bir çözümdü
a. Diocletianus, Maximianus ile birlikte memleketi Dalmatia’da bir lahana
çiftliğinde emekli oldu.
b. Ne yazık ki, ardıl düzeni, Tetrarkhi, düzgün biçimde işlemedi.
2. Constantinus'un babası Constantius, öldü, fakat Caesar’ı onun halefi olamadı.
a. Tersine, ondan fayda sağlamayı uman askerleri Constantinus’u imparator ilan
etti.
b. Bu arada, diğer rakipler ortaya çıktı. 308’den itibaren egemenlik için yedi rakip
vardı.

Constantinus Maxentius’a karşı
1. Constantinus, 312’de Maximianus’un oğlu Maxentius’un savunduğu Roma’ya ilerledi.
2. Tiber Nehri üzerinde hala bulunan Milvius Köprüsü yakınındaki savaş (Ponte Milvio
Savaşı) çıktı.
3. Constantinus kendisine kalkanlar üzerine haç işareti koymasını söyleyen rüyasını
anlattı.
4. 315’de, Constantinus, bu zaferin anısına Constantinus Takı’nı inşa ettirdi.


Roma’daki korunagelen zafer taklarının sonuncusudur.



Colosseum ve Palatinus Tepesi arasında yer alır.

Constantinus Takı

Constantinus Takı, Foto: Picasa kullanıcısı Michael. Bazı hakları saklıdır.

Constantinus Licinius’a karşı
1. Constantinus, Licinius’un kız kardeşiyle onunla ittifak kurmak için evlendi.
2. Constantinus Batı’nın Augustus’uydu, fakat o ve Licinius sınırda çekişme halindeydi.
3. Licinius, Constantinus’u ölümüne kadar tek Augustus yapan 324’te devrildi.

Constantinus ve Hıristiyanlık
1. Dini olarak görünüşe göre öbür Romalı çok tanrılı kadar gerçekten iki arada bir
derede kaldı.
2. Constantinus Takı onu yalnızca pagan tanrılarla ilişkilendirdi.
3. Constantinus özellikle Balkan birliklerinde popüler olan Güneş Tanrısı’na sempati
duymaktaydı.
4. Sol Invictus - Mağlup Edilemeyen Güneş. 321’e kadar Constantinus Sol Invictus
tasvirleriyle sikke bastırdı.
5. Erken Hıristiyan sanatı bazen İsa’yı Güneş Tanrısı görüntüsünde betimler, çünkü
belki Güneş Tanrısı’nı Constantinus’a daha cazip yaptı.
6. Constantinus ölümünden kısa bir süre öncesine kadar vaftiz edilmemişti (ancak daha
sonra bu daha yaygın bir uygulamaydı).

Milano Emirnamesi, 313
1. Bütün diğer dinlerle birlikte bir din olarak Hıristiyanlık resmi olarak kabulü ilan edildi.
2. Barışı diğer her şeyden çok devam ettirmek amacındaydı.

Nicaea (İznik) Konsili, 325
1. Constantinus tarafından Aryanizm konusunu ele almak için toplamıştır.
2. İsa’yı tanrı olarak, ya da Baba Tanrı ile aynı özde ilan ettiler.
3. Constantinus’un katılabilmesi için Constantinopolis’e oldukça yakın toplandı.
4. Constantinus rahipleri kent meclisindeki görevlerinden ve vergi ödemekten de
kurtardı.
5. Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi gibi büyük kiliselerin inşası için arazi verdi.

Constantinopolis: Yeni Roma
1. Constantinus
324-330’a
kadar kenti
Nova Roma
ya da Yeni
Roma olarak
vaftiz etmek
için inşa etti.
2. Kenti tek
Augustus
olmasından
sonra
doğu‘nun
işlerini daha
iyi yönetmek
için kurdu.
3. İ.Ö. yaklaşık
665’de
kurulmuş oldukça stratejik bir konumdaki Byzantium’da inşa edilmiştir.
Bu harita Carolyn Connor ve Tom Elliott tarafından derlenmiş ve yapılmıştır.
Telif Hakkı 2003, 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.

Constantinus'un varisleri
1. İmparatorluğu üç oğlu arasında bölüştürür.
2. Egemenliklerindeki topraklarda kavga halindeydi.
3. Yalnızca Constantius hayatta kaldı ve İ.S. 361’e kadar hüküm sürdü.

Sorular:
İ.S. geç 3. yüzyılda Diocletianus’un egemenliği ile başlayan dönem Roma Tarihi’nde “Geç
Roma Dönemi olarak adlandırılır.
1. Niçin “erken” ve “geç” arasında bu noktada bir ayrım yapılıyor?
2. 285’ten hem önceki hem de sonraki diğer tarihler dönüm noktaları olarak aynı
derecede ikna edici olabilir mi?

