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M. A. KAYA, Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi I-III. İstanbul 2017-2019. Bilge 
Kültür Sanat Yayınları. (ISBN: Cilt I: 9786059521659, Cilt II: 

9786059521956, Cilt III: 9786057931405) 

Naciye KÜÇÜK∗ 

Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi I, Tarih Öncesi Çağlardan Demir Devri’ne Kadar, (2017) 424 sayfa.  

Eser, Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi serisinin ilk cildidir. Kitap, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Ta-
rih bölümünde, Ege ve Eski Yunan Tarihi, Roma Tarihi, Uygarlık Tarihi, Eskiçağ Tarihi ve Uygarlık-
ları, Eski Anadolu Tarihi gibi dersleri vermeye devam etmekte olan Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya’nın 
özgeçmişi ve günümüze kadar yazmış olduğu kitaplarının tanıtımı ile başlamaktadır. İçindekiler (5-
10), Önsöz (11), Giriş (17) bölümleri ile başlayan kitapta, okuyucu metodoloji konusunda kitaba 
hazırlanmaktadır. Yazar konunun çok daha iyi anlaşılıp analiz edilebilmesi için kitabı On Dört ana 
başlık altında toplamıştır. Birinci Bölüm, Türkiye’nin Tarih Öncesi, Taş Çağları ve Kültürleri (27-56), 
İkinci Bölüm, Türkiye’nin Maden Çağları (65-84), Üçüncü Bölüm, Tarihi Devirlere Giriş, MÖ III. Bin-
yılda Ön Asya ve Türkiye (89-108), Dördüncü Bölüm, Erken Hitit Çağı, Hint Avrupalıların Gelişi ve 
Asur Ticaret Kolonileri (113-129), Beşinci Bölüm, Eski Hitit Krallığı (135-151), Altıncı Bölüm, Orta 
Hitit Krallığı (153-162), Yedinci Bölüm, Hitit İmparatorluğu, İlk Beş Kral (169-205), Sekizinci Bölüm, 
Hitit İmparatorluğu, III Hattuşili ve Sonrası (209-235), Dokuzuncu Bölüm, MÖ II. Binyılda Güney ve 
Batı Anadolu (241-277), Onuncu Bölüm, Kral ve Ailesi, Bürokrasi, Eyaletler, Bağımlı Krallıklar, Ordu 
(287-308), On Birinci Bölüm, Toplumsal ve Ekonomik Yapı (309-328), On İkinci Bölüm, Din, Dil, Yazı 
ve Edebiyat (329-351), On Üçüncü Bölüm, Mimari ve Sanat (355-370), On Dördüncü Bölüm, Ege 
Göçleri, Deniz Kavimleri ve Karanlık Çağ (373-410) olarak listelenen konuların çok daha iyi anlaşı-
labilmesi için eser, bölümlerin içerisine yerleştirilmiş olan Haritalar ve Resimler ile desteklenmiştir. 
Kitap Bibliyografya (393-409) ve Dizin (410-424) bölümleri ile son bulur. 

Türkiye’nin Tarih Öncesi, Taş Çağları ve Kültürleri (27-56), bölümü ile başlayan eserde, oku-
yucu tarihin ilk çağlarından itibaren bilgilendirilmiştir. Homo (İnsan) türlerinin evrimi, paleolitik 
çağ ve kültürü, paleolitik çağ yaşam merkezleri, mezolitik (epipaleolitik) çağ, neolitik çağ ve kül-
türü, Göbekli tepe ve neolitik yerleşimler hakkında detaylı bilgiler verilerek, okuyucunun sonraki 
bölümleri çok daha iyi analiz edebilmesi ve kronolojik olarak gelişimi algılayabilmesi için bilimsel, 
rasyonel bir temel oluşturmuştur. Bu temeli oluştururken konu ile ilgili çalışmalar yapan bilim in-
sanlarının görüşlerini paylaşmış, yazı öncesi bu dönemi çeşitli buluntular, heykeller, duvar resim-
leri ile açıklayıp, haritalar ile desteklemiştir. 

Türkiye’nin Maden Çağları (65-84) bölümünde okuyucu Kalkolitik Çağ hakkında bilgilendiril-
miş, öncü olarak kabul edilen, Halaf, Obeyd, ve Uruk kültürlerini detaylı olarak inceleyip, aktarır-
ken buna bağlı olarak gelişen ve değişen kalkolitik çağ yerleşimleri ve kültürlerini mercek altına 
almıştır. Yazar, akabinde Eski Tunç Çağı hakkındaki bilgileri okuyucuya detaylı olarak sunmuş ve 
Troia örneği üzerinden Eski Tunç Çağı yaşamı net bir şekilde anlatılmıştır. Troia dışında eski tunç 
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çağının diğer yerleşimleri ve kültürleri maden buluntular, çanak çömlekler ve eski Asur, Akad ya-
zılarınca ulaşılan bilgiler ışığında dönemin kültürel yapısı ele alınmış, okuyucunun sanat eserleri 
üzerinden dönemin daha rahat algılamasını sağlanmıştır. 

Tarihi Devirlere Giriş, MÖ III. Binyılda Ön Asya ve Türkiye (89-108) kısmında okuyucuları böl-
genin tarihsel coğrafyası hakkında detaylı olarak bilgilendiriyor, özellikle Önasya dünyasının tarihi 
gelişimi, bölgede yer alan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri gözler önüne serilmektedir. Yazar 
özellikle dönemin önemli gücü Mısır’ın Mezopotamya ile olan ilişkisi, bölge hakkında bilgi verirken 
diğer taraftan Hititler öncesinde Mezopotamya ve Türkiye bölümlerinde Anadolu topraklarındaki 
gelişmelere dikkat çekmektedir. Dönemin önemli güçleri olan Hattiler, Hurriler, Lelegler, Pelagslar 
ve Karlar arasındaki ilişkiler, antik çağ kaynaklarına ve sonrasındaki Hitit metinlerine dayandırılarak 
bilimsel veriler ışığında aydınlatılmıştır. 

Erken Hitit Çağı, Hint Avrupalıların Gelişi ve Asur Ticaret Kolonileri (113-129), başlığında, göç-
lere bağlı olarak Türkiye’nin Hint Avrupalı ilk halkları araştırılırken, bu halkların yerleştikleri coğ-
rafyaya isim vermelerinin ve Türkiye tarihini biçimlendirmelerinin altı çiziliyor. Bu bölümde Hitit-
ler, Palalar, Luviler köken ve kültür olarak detaylı bir şekilde anlatılıyor. Sonrasında dönemin em-
paryal gücü olan Asur ve Asur Ticaret kolonileri bölgeye etkisi, ticari ve kültürel gelişmeleri ticaret 
kolonilerinin konulu alt başlıkta incelenirken, Ticaret kolonileri döneminin sonunu getiren saldırı-
lar, buna bağlı olarak Asurca yazışmaların yerini alan Hititçe yazışmaların gelişimi detaylı olarak 
okuyucunun bilgisine sunuluyor. Bu dönemin sonunda ise yeri hala tespit edilemeyen Kuşşara 
krallığı hakkındaki yazılı belgelerin sunulması ve kral Anitta’nın Hatti ülkesinde siyasi birliği sağla-
masını anlatmaktadır. Bölüm erken, eski, orta, büyük Hitit krallar listesi ile devam etmektedir. 

Beşinci bölüm olan Eski Hitit Krallığı (135-151)’nda yazar, Türkiye tarihinin ilk monarşi devlet-
leri olarak nitelendirdiği devletlerin kuruluşuna dair bilgileri vermektedir. Hitit krallığının kurulu-
şuyla birlikte I. Hattuşili’nin faaliyetleri, ardından Babil fatihi olarak adlandırılan I. Murşili, Hitit 
krallığındaki Kargaşa dönemi, Yasa koyucu olarak kral Telipinu dönemi ve sonrasında yaklaşık elli 
yıllık dönem boyunca yaşanan kargaşa ve karanlık dönemin II.Tudhaliya dönemine kadar olan kı-
sım, Hitit yazılı belgelerinin yanı sıra Mezopotamya yazılı kayıtlara dayanarak aktarmaktadır. 

Orta Hitit Krallığı (153-162) adlı altıncı bölümde, Orta Krallık döneminin önemli isimleri yap-
tıkları faaliyetler ve dönemin siyasi gelişmeleri bu bölümde detaylı olarak ele alınmaktadır. Döne-
min kilit kralları olarak sunulan II. Tudhaliya, I. Arnuvanda, III.Tudhaliya, Genç Tudhaliya dönemleri 
Hitit tarihinde yeni hanedanlık dönemi olarak nitelendirilmiştir. Geleneksel egemenlik politikasına 
bağlı kalıp faaliyet göstermeleri dönemin önemli güçleri Mittani, Hurri ve Kaşkalar ile olan ilişkileri 
yazılı kaynaklar aracılıyla incelenmiştir. Bölüm Hititlerin başına sürekli dert olan Kaşkalar alt başlığı 
ile devam eder, burada Kaşkaların siyasi, coğrafi ve kültürel oluşumları hakkındaki bilgiler Hitit 
metinlerine dayanılarak sunulmaktadır, Kaşkaların kendilerine ait yazılı belgeleri olmaması sebebi 
ile Hititlerin Kaşkaları tanıdığı ve tanıttığı şeklinde kendi kaynakarında sundukları çerçevede bu 
halkların özelliklerini aktarmıştır. 

Hitit İmparatorluğu, İlk Beş Kral (169-205) bölümünde Hitit İmparatorluğu’nun kurucusu I. 
Şuppiluliuma’dan başlayarak III. Hatuşili dönemine kadar geçen krallar ve yaptıkları faaliyetler de-
taylı olarak anlatılmaktadır, konu başlıkları olarak; Kaşkalarla savaş, Azza – Hayaşşa bağımlı hale 
gelişi, Kizzuvatnanın ilhakı, Mittani ve Kuzey Suriye’nin fethi, Hititler ve Mısır arasında bozulan 
ilişkiler, II. Arnuvanda, Dindar ve kekeme kral II. Murşili, II. Murşilinin Kaşka seferleri, Kuzey Suri-
yedeki isyanlar ve savaşlar, Batı Anadolu’daki bağımlı krallıklar Arzava ülkesi, Hatuşşanın sorunlu 
kraliçesi Tavananna, II. Muvatalli, yeni başkentin kuruluşu Tarhuntaşşa, Kadeş savaşı ve Urhi Te-
şubun tahta çıkması hakkındaki bilgiler Hitit tabletleri ve Mısır yazıtlarına istinaden değerlendiril-
miş, dönemin siyasal ve sosyal yaşantısı okuyucuya detaylı olarak sunulmuştur. 
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Hitit İmparatorluğu, III Hattuşili ve Sonrası (209-235) bölümünde ise dini siyasete alet eden 
kral III. Hattuşili döneminde yaşanan barış ve istikrar ele alınmıştır. Buna bağlı olarak gelişen Mısır 
ve Hitit barışı, güçlü kraliçe Puduhepanın yönetimi, ardından IV. Tudhaliya dönemleri incelenmiş-
tir. Daha sonra ise aşağı ülke olarak adlandırılan Tarhuntaşha kralı Kurunta ve krallığına dair bilgiler 
verildikten sonra, Batı Anadolu’daki isyanlara dikkat çekilmiş, Mısır, Babil, Asur ve Ugarit ile ilişkiler 
değerlendirilmiştir. Bölüm sonunda ise II. Şuppiluliuma döneminde Hitit İmparatorluğu’nun kıtlık, 
savaş ve en önemlisi Deniz Kavimleri olarak adlandırılan kavimlerin saldırıları sonucunda tarih sah-
nesinden silinmesini hatta MÖ 1280 yılına gelindiğinde ise Hitit adında devlet olmadığı Mısır Me-
dinet Habu Tapınağı duvar kayıtlarından bilinmektedir. 

Dokuzuncu bölüm olan MÖ II. Binyılda Güney ve Batı Anadolu (241-277) kısmında ise, Ana-
dolu’nun Batı komşuları, Girit, Akalar (Mikenler), Troia ve Troia Savaşı, Antikçağda Homeros’un 
Troia’sı, Troia kazıları ve günümüzde Troia alt başlıklarında Batı Anadolu’da yaşayan halklar hak-
kında coğrafi, siyasi ve kültürel bilgiler okuyucunun dikkatine Homeros’un destansı anlatımları ile 
sunulmuştur. Aynı bölümde yer alan ve hakkında çok bilgi bulunmayan Ahhiyava ülkesi, Kizzuvatna 
Krallığı, Arzava Ülkeleri ve komşuları hakkındaki yorumlar Hitit yazıtlarına bağlı olarak incelenmiş, 
Luvice hiyerogliflerin önemi, tarihsel süreç içindeki asimilasyonları ele alınmıştır. 

Kral ve Ailesi, Bürokrasi, Eyaletler, Bağımlı Krallıklar, Ordu (287-308) başlıklı onuncu bölümde 
Hitit Monarşisi ele alınmış, buna bağlı olarak Krallar, kraliçeler ve çocuklarının yönetim içindeki 
yerleri incelenmiştir. Hitit Panku ve Tuliya meclisleri hakkındaki bilgiler Hitit yazılı kaynaklarınca 
detaylı olarak okuyucuya iletilmiştir. Yönetim işleyişinde bürokrasi ve bürokratların faaliyetleri ile 
idari yönetim şemasında krallığa bağımlı olan krallıklar ve eyaletler değerlendirilmiştir. Hititlerin 
en önemli gücü olan ordu detaylı olarak incelenmiş, ordunun bölümlerinden olan arabalı savaşçı-
lar, piyadeler, deniz gücü analiz edilmiş, asker kaynağı, ordunun sevk ve idaresi, savunma, savaş 
kararları ve stratejileri hakkında bilgiler Hitit yazılı kaynakları ışığında verilmiştir. 

Toplumsal ve Ekonomik Yapı (309-328) bölümünde ise Hitit yaşamına dair önemli toplumsal 
araştırmalar okuyucunun dikkatine sunulmakta, geçmiş ile köprü kurulması sağlanmaktadır. Konu 
başlıkları olarak Hitit halkı, namralar, köleler, aile ve kadın, yasalar altında toparlanmış Hitit toplu-
mundaki piramidal yapıyı en kolay ve anlaşılır şekilde izah etmektedir. Bunun yanı sıra bölümde 
ekonomi ve ticaret başlığı altında, tarım ve hayvancılık, meslekler ve imalat, ticaret, değer ve ölçü 
birimleri Hitit yazılı kaynaklarına dayanılarak çeşitli örneklerle incelenmiş ve okuyucunun konuyu 
rahatça kavraması sağlanmıştır. 

Din, Dil, Yazı ve Edebiyat (329-351) başlıklı onikinci bölümde, Hititlerin bin tanrılı panteonunu 
derinlemesine inceleyen yazar, Hitit dinin çok tanrılı yapısını örneklerle anlatır, hatta düşmanları-
nın ülkelerinden aldıkları tanrı heykellerini de kendi panteonlarına dahil edip bunlara tapmalarını 
da dönemin geleneği olarak vurgular. Din olgusu, Hitit dininin Hurrileşmesi ve Yazılıkaya, bayram-
lar, kehanet ve büyü, öbür dünya inancı ve ölü gömme adetleri alt başlıkları ile konu okuyucuya 
sunulmuştur. Din olgusunun öncülüğünde gelişen dil, yazı ve edebiyat; tapınak yazıtları, yıllıklar, 
metinler, mektuplar, efsane ve mitoslar, fermanlar, bağış belgeleri, otobiyografiler gibi çok sayıda 
yazılı metin ile desteklenmiştir. 

Mimari ve Sanat (355-370) Hitit mimarisinin temelini eski Hitit krallık dönemi oluştursa da 
Anadolu’da gelişen mimari Mezopotamya, Mısır ve Girit’ten farklıdır. Bu bölümde mimari başkent 
Hattuşa mimarisi detaylı olarak ele alınmış, kent kapıları, poternler, kral sarayları ve konutlar, ta-
pınaklar ve dini yapılar başlıkları altında incelenmiştir. Aynı dönemdeki kültürler ile karşılaştırıldı-
ğında Hitit mimarisinin anıtsal ve dekoratif anlamda geride olduğu görülmektedir. Sanat olarak 
inceleme yapıldığında ise Kaya kabartmaları ve heykeller, çömlek sanatı, mühürler, el sanatları ise 
mimari ile paralellik gösterir. Neredeyse tüm eserleri asimetriktir ve belirli bir üslubu yoktur. Yazar 
Hititlerde yazılı olarak belirgin bilim üretildiğine dair henüz kaydolmadığını belirtmektedir. Ancak 
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anatomiye ve gündelik yaralanmalara bitkisel tedaviler uyguladıkları kayıtlarca günümüze ulaş-
mıştır. Hititlerde Müzik konusuna da değinen yazar müzisyenlerin özellikle tapınaklarda yetiştiğini, 
seferler sırasında ise krala eşlik etmiş olabileceklerini belirtirken, en yaygın müzik aletinin lir oldu-
ğunu vurgulamaktadır. 

Ege Göçleri, Deniz Kavimleri ve Karanlık Çağ (373-410) adlı son bölümde Hitit imparatorluğu-
nun sonunu getiren nedenler özellikle Mısır kaynakları ışığında açıklanmaktadır. Bu bölüm, deniz 
kavimleri, Ege göçlerini hazırlayan koşullar, başlangıcı ve süreci bakımından göçler, Hitit İmpara-
torluğu’nun yıkılışı, karanlık çağ, demir devri alt başlıklarında yaşanan süreç aktarılmaktadır. Ege 
göçleri süresince ve bu göçlerden sonra Anadolu ve Hellas dahil orta ve doğu Akdeniz, Önasya da 
200 ve 400 yıllık zaman dilimindeki yaşanan Karanlık Çağ Hititler ile dönemin diğer başatlarını da 
etkilemesi, sonrasında derin bir kültürel, yaşamsal geri dönüş yaşanması yazar tarafından bölgesel 
olarak aktarılmıştır. 

Sonuç olarak, yalın ve akıcı bir dilde, didaktik olarak yazılan ‘Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi I’ adlı 
eserinin odak noktasına Hitit tarihi ve uygarlığını alarak kronolojik açıdan on binlerce yıllık bir za-
man dilimine ışık tutmaktadır. Bu eksende Paleolitik Çağ kültürleri de dahil, hem Türkiye’nin Hitit-
ler öncesi tarihi, hem de Hititlerin çağdaşı halklar ile onların Luvia, Kaşka, Pala, Karkişa, Lukka, 
Arzava, Assuva, Viluşa gibi adlarla bilinen ülkelerini ve antik kaynaklarda adları geçen Pelagslar, 
Karlar, Lelegler ve Troialar gibi farklı kültürlere sahip halkları ele alıyor. Günümüz Türkiyesi’nin 
sınırları dışında kalan komşu uygarlıklara da yer veren Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi’nin bu ilk cildi tüm 
Önasya’yı ve Ege Dünyası’nı etkileyen, ayrıca Hititler ile çağdaşlarının siyasi ve kültürel tarihlerini 
sonlandıran Ege göçleri ve deniz kavimleri ile tamamlanmaktadır. 

Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi II, Demir Devri ve Pers Hakimiyeti Dönemi, (2018) 368 sayfa.  

Eser, Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi serisinin ikinci cildidir. Kitap, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Tarih bölümünde, Ege ve Eski Yunan Tarihi, Roma Tarihi, Uygarlık Tarihi, Eskiçağ Tarihi ve Uygar-
lıkları, Eski Anadolu Tarihi gibi dersleri vermeye devam etmekte olan Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya’nın 
özgeçmişi ve günümüze kadar yazmış olduğu kitaplarının tanıtımı ile başlamaktadır. İçindekiler (5-
9), Önsöz (13-15) bölümleri ile başlayan kitapta, okuyucu ilk cildin devamı olarak kronolojik geli-
şimi takip eder. Yazar konunun çok daha iyi anlaşılıp analiz edilebilmesi için serinin ikinci cildini de 
On üç ana başlık altında toplamıştır. Birinci Bölüm, Geç Hititler (14-37), İkinci Bölüm, Urartular 
(41-64), Üçüncü Bölüm, Frigler (69-89), Dördüncü Bölüm, Lidyalılar (97-133), Beşinci Bölüm, Med-
ler ve Kimmerler (137-149), Altıncı Bölüm, İskitler (153-164), Yedinci Bölüm, Karialılar, Lykialılar 
ve Amazonlar (167-186), Sekizinci Bölüm, Aioller ve Ionialılar (193-221), Dokuzuncu Bölüm, Pers-
lerin Gelişi (233-256), Onuncu Bölüm, Batı Anadolu ve Trakya Pers Yunan Savaşları (259-277), On-
birinci Bölüm, Batı Anadolu Yunan İttifakı, Savaşları, ve Persler (279-293), On İkinci Bölüm, Satrap 
Kyrosun İsyanı ve Onbinlerin Dönüşü (299-319), On Üçüncü Bölüm, Anadoluda Pers Hakimiyetinin 
Son 70 Yılı, Atina, Sparta ve Satraplar (321-355) bölümleri ile ikinci cilt konuları son bulur. Konular 
bölümler içerisine yerleştirilen Haritalar ve Resimler ile desteklenmiştir. İkinci cilt Bibliyografya 
(339-354) ve Dizin (355-368) bölümleri ile tamamlanır. 

Geç Hititler (14-37) kitabın birinci bölümü ilk kitabın devamı niteliğindedir, yazar kronolojik 
işleyişine birinci ciltten kaldığı yerden devam eder. Geç Hitit devletleri hakkında coğrafi ve tarihsel 
süreci siyasal gelişmeleri okuyucuya aktarır. Hitit imparatorluğunun yıkılmasından sonra oluşan 
krallıklar hakkında bilgilendirme yaparak, Tabal krallığı, Melid, Kummuh ve Gurgum Krallıkları, Pat-
tin, Que, Azativataya, Hilakku, Samall krallıkları ve Kargamış ile ilgili olarak geniş bir perspektif 
sunmaktadır. Dönemin sosyopolitik ve ekonomik yapısı, dini, bu bileşenler doğrultusunda gelişen 
mimari ve sanatı hakkında okuyuculara yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden dönemin ruhunu ak-
tarmaktadır. 
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İkinci bölüm Urartular (41-64) kısmında özellikle Asur çivi yazısı metinlerinden hakkında bilgi-
lere sahip olunan Doğu Anadolu’nun yerli halkı olan Urartulular hakkında yazar, Urartu etimoloji-
sinden, coğrafyasına ve sosyolojik yaşamına değin yazılı belgeler aracılığı ile rasyonel bilgileri gü-
nümüze ulaştırmaktadır. Bölüm, Urartu adı üzerine, Beylikler dönemi, Urartu Krallığı’nın kuruluş 
ve yükselme dönemi, Urartu krallığının gerileme dönemi ve yıkılışı, sosyopolitik ve ekonomik yapı, 
din, yazı, dil, mimari, sanat ve bilim, alt başlıkları ile kadim uygarlığın derinlemesine analizini yap-
maktadır. 

Frigler (69-89) başlığı altında Anadolu’ya Balkanlardan göçlere gelen Frigler hakkında en 
önemli kaynak olarak Homeros’un İlyada destanı olması vurgulanır. Yazılı kaynaklardan Stra-
bon’dan da hakkında bilgiye ulaşılan Friglerin, yazar tarafından kökeni, karanlık çağdaki gelişme-
leri, Frigler ve Muşkilerin ilişkileri, Frigya Krallığı’nın yapısı, krallığın sosyopolitik yapısı incelenmiş, 
günümüze değin net olarak çözülemeyen yazısı ve dili üzerine yorumlar yapılmıştır. Friglerin gü-
nümüze ulaşan zengin el ürünleri, kaya anıtları ve özgün mimarisi dışında özellikle ahşap ve metal 
el sanatı hakkında bilgiler verilmiştir. 

Yazılı kaynaklarca adından çokça söz edilen Lidyalılar (97-133) bölümünde yazar oldukça de-
taylı bilgiler vermiş, dönemin önemli gücü ve para ekonomisinin tarihteki başlangıcı olan Lidyalıları 
Homeros, Strabon, Herodotos’tan yararlanarak alt başlıklar halinde okuyucuya sunmuştur. Lidya-
lıların tarih öncesi durumu, Lidyalı Hanedanlar, Lidya Krallığı, Tahtın Mermnadlara geçişi, Gyges 
Krallığı, Ardys ve Sadyattes dönemi, Alyattes’in Medlerle savaşı, Lidya’nın son kralı Kroissos, Pers-
lerle savaş ve Lidya Krallığı’nın yıkılışı, gibi siyasi gelişmelerin yanı sıra, sosyopolitik yapıya da de-
ğinmiştir, Lidyalıların uygarlığa en son büyük armağanı olan sikke, buna bağlı gelişen ekonomi, 
refah seviyesinin yükselmesiyle artan yazı, dil, din, mimari ve sanat bölümleri yalın bir dil ile anla-
tılmıştır. 

Beşinci bölüm olan Medler ve Kimmerler (137-149)’de Medler Demir Çağı’nın Hint Avrupalı 
olduğu bilinen yeni kavmidir, yazar bu kavmi Asur çivi yazısı belgeleri ışığında okuyucusu ile buluş-
tururken, Medler gibi göçebe halk olan ve yazıyı kullanmayan Kimmerler hakkında yazılı kaynağa 
Babil, Asur ve eski Hellen kaynaklarınca ulaşılmaktadır, yazar Kimmeria Kimmerleri hakkında de-
tayların yanı sıra, Kimmerlerin Anadolu’ya göçü, Anadolu’da Kimmerlerin yaşayışı, Kimmerlerin 
sosyopolitik yapısı ve kültürleri, gibi konularda Kimmerleri mercek altına almıştır. 

İskitler (153-164) başlığında göçebe kavim olan İskitlerin de yazıyı kullanmaması sebebiyle ya-
zar bu bölümde İskitler hakkındaki kaynakları araştırır. Herodotos tarafından aktarılan bilgileri sor-
gulayarak, etnik bakımdan İskitleri araştırır, göçebe hayat süren İskit kavimlerinin yaşadığı ülkeleri 
buna bağlı olarak da Anadolu’daki İskitleri incelemektedir. İskitlerin sosyopolitik yapısı ve sanatı, 
İskitlerin dili, gibi alt başlıklar ile İskitler üzerindeki bulutları aralar. 

Herodotos verilerine dayanarak haklarında bilgi sahibi olunan Karialılar’ın kökeni, sosyal ya-
şantıları, sanatlarının incelendiği yedinci başlık Karialılar, Lykialılar ve Amazonlar (167-186) Komşu 
yerleşke olan Lykia ve halkı Lykialılar ise, Hititçe metinlerin yanı sıra eski Hellen tarihçilerin akta-
rımları ile sanatı, mimarisi, destanları ile okuyucuya aktarılmıştır. Bu bölümde efsanevi kadın sa-
vaşçılar Amazonlar hakkında öne sürülen savlar da mitolojik ve yazılı kaynaklarca sorgulanmıştır. 

Aioller ve Ionyalılar (193-221) bölümünde Ege göçleri sonunda Batı Anadolu’da yerleşen, Ai-
oller ve Ionların Anadolu’ya gelişiyle birlikte gelişen Panionion ve Aiolis birliği hakkında gelişmeler 
aktarılmıştır. Aiolis ve Ionya’nın siyasi tarihi, polislerin ortaya çıkışı, sosyopolitik ve ekonomik ya-
pıları incelenmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişimin ışığında, din, dil ve yazı, edebiyatla birlikte geli-
şen mimari sanat ve bilim yazılı kaynakların verileriyle desteklenmiştir. 

Perslerin Gelişi (233-256) adlı dokuzuncu bölümde Persler hakkındaki ilk bilgilere Asur çivi ya-
zılarından ulaşılmıştır. Konu başlıkları Pers kralı Kyros, Med krallığının sonu, Pteriave Sardes savaş-
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ları, Lidyada Pers hakimiyeti, Paktyas’ın İsyanı, Batı Anadolu’nun kentleri, direniş ve teslimiyet, 
Anadolu’da Pers yönetimi, satraplıklar, Kral yolu alt başlıkları altında sistematik akıcı bir anlatımla 
okuyucuya aktarılmıştır. 

Batı Anadolu ve Trakya Pers Yunan Savaşları (259-277) bölümünde, Herodotos, Ksenophon 
gibi yazılı kaynaklar ışığında; Dareios’un İskit Seferi, Marmara Bölgesi ve Trakya hakkında detaylar, 
Ionia İsyanı, Mardonios’un Trakya seferi ve Batı Anadolu, Hellas’a ilk sefer ve bu sefer ardından 
gelişen Maraton savaşı aktarılmıştır. Ardından Hellas’a karşı yapılan ikinci sefer, savaş hazırlıkları, 
güzergâh ve Hellespontos köprüsünün yapımı, Kserksesin ordusu, Trakya’dan Hellas’a, gibi bölüm-
ler ile siyasi gelişim aktarılmıştır. Thermophylai, Artemision ve Salamis Deniz savaşı, Plataia ve My-
kale muharebeleriyle bölüm sonlanmıştır. 

Onbirinci bölüm olan Batı Anadolu Yunan İttifakı, Savaşları ve Persler (279-293) başlığında ya-
zar, Mykale muharebesi ve sonrasında Batı Anadolu’yu incelemiş, İkinci Ionia İyanı ve Delos Bir-
liği’nin sonunu anlatmıştır. Boğazlar bölgesi ve Trakya’da gelişen savaşları değerlendirmiştir. Eury-
medon (Köprüçay) savaşı sonunda Atina Birliği’ne dönüşen Attika Delos Deniz Delos Birliği ve Batı 
Anadolu, Attika Delos Deniz Birliği’nin dağılışına değinmiştir. Ardından Batı Anadolu kıyılarında sa-
vaşları değerlendirmiş, Notion, Arginussai, Aigospotamoi muharebeleri hakkında bilgiler vermiştir. 

Satrap Kyrosun İsyanı ve Onbinlerin Dönüşü (299-319), bölümünde ise Sardes satrabı Kyros’un, 
kardeşi Artakserkses’e karşı isyanı ile birlikte, hazırladığı paralı Hellen askerinden oluşan ordu ile 
Lidya’dan Kilikia’ya, doğru yola çıkması ardından Kilikia’da satrap Syennesis’in sarayının yağmalan-
ması, sonrasında ise Suriye ve Mezopotamya’da ilerleyişi aktarılmıştır. Kunaksa Muharbesi ve Ky-
ros’un ölümünün ardından, Hellen paralı askerlerden oluşan Onbinlerin Dönüşü, Ksenophon kay-
naklarınca aktarılmış, Yukarı Mezopotamya, Onbinler Doğu Anadolu’da, Onbinler Doğu Karade-
niz’de, Paphlagonia ve Herakleia, Onbinlerde bölünme, Bithynia, Byzantion, Trakya, Ksenophon 
Troas’tan Pergamon’a, alt başlıkları ile bu zorlu yolculuk coğrafi betimleme ile eser üzerinden 
bahsi geçen mevkilerin günümüz detayları okuyucuya aktarılmıştır. 

Son bölüm Anadolu’da Pers Hakimiyetinin Son 70 Yılı, Atina, Sparta ve Satraplar (321-355) 
kısmında siyasi karışıklıklar neticesindeki Anadolu’daki Pers hakimiyeti yazılı kaynaklar ışığında sor-
gulanmaktadır. Bölüm, Batı Anadolu kıyıları, Sparta Pers savaşları, Sparta ve satraplar, Sardeis mu-
harebesi, Agesilaos, Mysia, Paphlagonia, Knidos Muharebesi, Atina, Sparta ve Perslerin ilişkileri, 
dönem içindeki sonuçsuz barış görüşmeleri, Kral Barışı, Satraplar İsyanı alt başlıklarında detaylı 
olarak incelenmiştir. 

Sonuç olarak, serinin bu ikinci cildinde Türkiye’nin Hellenistik Dönem Öncesi yani Demir Çağı 
MÖ I binyıl Anadolu uygarlıkları olan Geç Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, Kimmerler, İskitler, 
Karialılar, Lykialılar, Aioller, Ionlar ve Persler ele alınmakta; bu halkların ve devletlerin tarihi, yal-
nızca siyasi ve askeri bakımından değil, sosyopolitik, dinsel, kültürel ve ekonomik bakımdan da 
anlatılmaktadır. Yazar akıcı ve anlaşılır üslubunu sürdürdüğü Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi II, tarihe ve 
arkeolojiye ilgi duyan herkese, özellikle üniversitelerin tarih ve arkeoloji öğrencilerine, araştırma-
cılara ve akademisyenlere hitap edecek şekilde kaleme alınmıştır. 

Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi III, Hellenistik Dönem, (2019) 480 sayfa.  

Eser, Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi serisinin üçüncü cildidir. Kitap, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Tarih bölümünde, Ege ve Eski Yunan Tarihi, Roma Tarihi, Uygarlık Tarihi, Eskiçağ Tarihi ve Uygar-
lıkları, Eski Anadolu Tarihi gibi dersleri vermeye devam etmekte olan Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya’nın 
özgeçmişi ve günümüze kadar yazmış olduğu kitaplarının tanıtımı ile başlamaktadır. İçindekiler (5-
11), Önsöz (13-15), Giriş (17-28) bölümleri ile başlayan kitapta, okuyucu ilk ve ikinci cildin devamı 
olarak kronolojik gelişim izlenmeye devam eder. Giriş Bölümü okuyucuya bu ciltte yer alan konular 
hakkında bilgi verir ve okuyucuyu hazırlar, Yazar konunun çok daha iyi anlaşılıp analiz edilebilmesi 
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için serinin üçüncü cildini de on altı ana başlık altında toplamıştır. Birinci Bölüm, Büyük İskender 
ve Anadolu (29-60), İkinci Bölüm, Büyük İskender’in Halefleri Dönemi (65-89), Üçüncü Bölüm, Ha-
lefler Dönemi’nin Kralları (92- 101), Dördüncü Bölüm, Suriye Krallığı ve Anadolu (104-133), Beşinci 
Bölüm, Galatların Gelişi ve Yurtları Galatya (138-157), Altıncı Bölüm, Pergamon Krallığı (160-179), 
Yedinci Bölüm, MÖ II. Yüzyılda Pergamon Krallığı (187-207), Sekizinci Bölüm, Bithynia ve Pontos 
Krallıkları (211-232), Dokuzuncu Bölüm, Kapodokya Krallığı (235-253), Onuncu Bölüm, Roma’nın 
Gelişi, Diplomasi ve Magnesia Savaşı (257-274), On Birinci Bölüm, Manlius’un Galat Seferi ve Apa-
meia Barışı (277-290), On İkinci Bölüm, Apameia Barışından Aristonikos İsyanı’na, Anadolu Roma 
ilişkileri (292-308), On Üçüncü Bölüm, Attalos’un vasiyeti, Aristonikos İsyanı ve Asia Eyaletleri 
(311-333), On Dördüncü Bölüm, Pontos kralı Mithradates VI Eupator, Birinci ve İkinci Mithradates 
Savaşı (336-363), On Beşinci Bölüm, Korsanlar, Killikia, Bithynia ve III. Mithradates Savaşı (366-
395), On Altıncı Bölüm, Pontos Krallığı’nın Roma Tarafından İlhakı, Eyaletler, Hellenizasyon ve Ba-
ğımlı Krallıklar (403-440) bölümleri ile serinin üçüncü cilt konuları son bulur. Konular bölümler 
içerisine yerleştirilen Haritalar ve Resimler ile desteklenmiştir. Üçüncü cilt Bibliyografya (443-463) 
ve Dizin (463-480) bölümleri ile tamamlanır. 

Büyük İskender ve Anadolu (29-60) bölümünde yazar ikinci cildin devamı niteliğinde olan bu 
kitaba, Makedonya kralı Philippos’un oğlu İskender’in hayatı ile başlamaktadır. Bölüm Philippos 
ve Korinthos Birliği hakkındaki gelişmeleri aktararak devam etmektedir. Babasının ani ölümünden 
sonra Makedonya tahtına çıkan İskender, Makedonya ve Attika’daki düzenlemelerin ardından, 
Anadolu’ya yapacağı seferin hazırlıklarına başlamıştır. Amacı Pers egemenliğine son vermek olan 
İskender, Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçer, Granikos Muharebesi’yle Anadolu’da Pers sa-
vaş gücünün sonu gelir. Sonrasında ise Ephesos İskender ve Artemis Tapınağı’na ziyareti, Miletos 
Kuşatması, Perslerin Batı Anadolu’daki son kalesi Halikarnassos’un alınması, Karia’dan Issos’a se-
fer ve sonrasında Kilikia’da Issos Muharebesi kronolojik ve akıcı bir şekilde alt başlıklarla aktarıl-
mıştır. Yazar Issos zaferinden sonra İskender’in ölümüne kadar geçen zamanın ardından, İskender 
döneminde Anadolu’nun yönetimine değinmiş, dönemin ruhunu yansıtan satraplıklar, satraplar 
ve kentler hakkında detaylı bilgiyi okuyucuya sunmuştur. 

İkinci bölüm olan Büyük İskender’in Halefleri Dönemi (65-89) kısmında İskender’in ani ölümü 
ve meşru halef bırakmamasıyla birlikte komutanları arasında çıkan erk sorunları çıkmıştır. Buna 
bağlı olarak gelişen Babil toplantısı ve sonrasında diadokhoi arasında paylaşılan satraplıklar detaylı 
olarak ele alınmıştır. Haleflerin güç mücadelesi sonucunda yaptıkları Birinci Halefler Savaşı, Tripa-
radeisos Toplantısı, İkinci Halefler savaşı, Üçüncü Halefler Savaşı, MÖ 311 barışı ve sonuçları bu 
bölümde ele alınmıştır. 

Halefler Döneminin Kralları (92-101) bölümünde satraplıktan krallığa ilk krallar anlatılmakta-
dır. İskender’in komutanlarının kendilerini sırayla bölgelerinin kralı ilan etmeleri buna karşın Anti-
gonos’un bütün kralları kendi krallığının parçası olarak görmesiyle halefler arasındaki mücadelenin 
ve ardından gelişen Ipsos Muharebesi’nin yazılı kaynaklar ışığında anlatıldığı Halefler döneminin 
son yirmi yılı aktarılmıştır. Dönem İskender’in son komutanları Lysimakhos ve Seleukos’un Kuru-
pedion Muharebesi’yle noktalanmıştır. 

Suriye Krallığı ve Anadolu (104-133) başlıklı dördüncü kısımda İskender’in komutanlarından ve 
haleflerinden Seleukos’un kurmuş olduğu Suriye Krallığı ve Anadolu ile ilişkilerini değerlendirir. 
Bölüm alt başlık olarak Suriye savaşları ve Anadolu, Haleflerin I., II., III. Suriye Savaşları, Antiokhos 
II Hieraks’ın Krallığı, Akhaios’un İsyanı ve Selge Savaşı, Suriye kralı Antiokhos III Megas, Batı Ana-
dolu ve Trakya, III. Antiokhos-Roma Savaşı, III. Antiokhos sonrası krallığın çöküş süreci ve yıkılışı, 
Kommegene Krallığı kısımlarından oluşmaktadır. Okuyucu dönemin siyasi ve sosyal yapısı hak-
kında bilgilendirilir. 

 Galatların Gelişi ve Yurtları Galatya (138-157) başlığı altında Batı Avrupa kökenli olan Galatla-
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rın MÖ ca. 280 yılında kitlesel göçü ile Makedonya, Hellas ve Trakya istilası anlatılmaktadır. Galat-
ların göçü öncesinde Anadolu’nun siyasi ve sosyal durumu özetlenmiş, Galatların Anadolu’ya gö-
çüyle birlikte yerleşen bu barbar kavmin, Anadolu’daki ilk on yılı yazılı kaynaklar ışığında aktarıl-
mıştır. Bithynia tarafından paralı asker olarak kullanılan Galatların kontrolden çıkmasıyla Ana-
dolu’da istila ve talan yaşanmış, sonrasında Suriye kralı I. Antiokhos önderliğindeki filler savaşın-
dan sonra dağılmaları aktarılmıştır. 

Pergamon Krallığı (160-179), yazar Ksenophon’un Anabasis adlı eserinden Pergamon tarihi 
hakkında bilgi verir; sonrasında sırasıyla Attaloslar öncesinde Pergamon, Attalosların ilk hüküm-
darı Philetairos, Eumenes, Attalos I Soter ve Galat zaferi, Attalos I Soter Suriyeli krallar ve Galatlar 
ile ilişkileri, Attalos I Soter ve Hellas’ta savaşlar, Makedonya kralı V. Philippos ve Batı Anadolu, 
İkinci Makedonya Savaşı alt başlıklarında dönemin siyasal gelişmeleri hakkında okuyucuyu aydın-
latır. 

Yedinci bölüm olan MÖ II. Yüzyılda Pergamon Krallığı (187-207) kısmında kurtarıcı olarak ad-
landırılan Eumenes II Soter’in, Sparta kralı Nabis ile savaş girişimi Roma’nın araya girmesiyle ile 
savaşın sonlanması, yerine Suriye kralı III. Antiokhos’a karşı direniş göstermesi anlatılmıştır. III. 
Antiokhos’a karşı savaşta başarı sağlayan Eumenes, Apameia Barışı ile Suriye Krallığı’nın geri çe-
kilmesini sağlamıştır. Sonrasında bölüm koloniler ve sınırların gelişimi, komşu krallıklarla savaşlar, 
Bithynia ve Pontos ilişkileri, Üçüncü Makedonya Savaşı ve sonrası siyasi gelişmeler, Attalos II Phi-
ladelphos faaliyetleri ile devam eder. Dönem, Kappadokia ve Pamphylia ile ilişkileri, Galatlara karşı 
kazanılan zafer ve ardından Pergamon’un son kralı III. Attalos’un krallığı Roma halkına bırakma-
sıyla sonlanmaktadır. 

Bithynia ve Pontos Krallıkları (211-232) başlığında, Bithynia krallığı kurucusu Zipoites, Nikome-
des hakkında siyasi ve sosyal bilgiler verilerek başlanan bölüm, ardından halefi Ziaelas ile devam 
etmektedir. MÖ 228 yılında kral olan Prusias I Kholos, sonrasında ise Prusias ve Kynegos dönemleri 
detaylı olarak dönemin siyasi aktörleri içinde anlatılmıştır. Yazar son üç kral döneminde Bithy-
nia’daki gelişmeleri, Pontos Krallığı ile ilişkileri akıcı bir dille aktarmıştır. Ardından Pontos Kral-
lığı’nın kuruluşu ve I. Mithradates dönemi sonrasında halefi Ariobarzanes ve II. Mithradates, III. 
Mithradates dönemleri detaylı olarak okuyucuya aktarılmıştır. I. Pharnakes, Mithradates IV. Phi-
ladelphos ve Mithradates V Euergetes dönemleri siyasal olayları aktarılmıştır. Genel olarak bölüm 
kralların kronolojik sıralamasıyla gelişen olaylar çerçevesinde verilmeye çalışılmıştır. 

Kappodokia Krallığı (235-253)’nda bölüme Kappadokia’nın kısa tarihi ile başlayan yazar, İsken-
der ve halefleri döneminde Kappadokia’nın satraplardan haleflere geçmesi ve Kappadokia Kral-
lığı’nın kuruluşu kısımları ile devam eder. İlk dört kral ardından Ariarathes’lerden oluşan bir dizi 
kralı ve Ariararthes X Eusebes Philadelphos’tan sonra kral Arkhelaos’a dönemlerinin siyasal çal-
kantısını aktarır. 

Roma’nın Gelişi, Diplomasi ve Magnesia Savaşı (257-274), kısmında Roma ve Anadolu arasın-
daki ilk ilişkiler anlatılıp, Roma himayesi ve diplomasisinin gelişimi vurgulanmıştır. Yazar Magnesia 
Muharebesi ve sonrasında barış görüşmeleri ile bölümü bitirir. 

Manlius’un Galat Seferi ve Apameia Barışı (277-290), yazar on birinci bölümde, Romalı general 
Manilus’un Galat Seferi’nin ardından da Roma’nın zaferi ile sonuçlanan Olympos ve Magaba dağ-
larında gerçekleşen savaşları aktarmaktadır. Romalı Tarihçi Titus Livus’un verdiği detaylarla anla-
tılan, Suriye kralı III. Antiokhos ve Manilus arasında yapılan Apameia Barışı anlaşma detaylarıyla 
incelenmiş, bölüm Manlius’un Roma’ya dönüş yolculuğu ile noktalanmıştır. 

Apameia Barışı’ndan Aristonikos İsyanı’na, Anadolu Roma ilişkileri (292-308) başlığında yazar, 
Apameia Barışı sonrasının ilk yarım asrı anlatırken Roma’nın Anadolu topraklarındaki etkinliğine 
dikkat çeker. MÖ 186-183 yıllarında Sınır sorunları ve Roma hakemliği, MÖ 183-171 yıllarında Ana-
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dolu’da savaşlar ve Roma hakemliği kısımları ise Roma’nın gücünü siyasi olarak destekleyen kitap 
bölümleridir. Roma-Perseus Savaşı süresince Anadolu Roma ilişkileri, Pydna Muharebesi sonrası 
Anadolu Roma ilişkileri, MÖ 168-133 yıllarında Krallar, Galatlar ve Roma, MÖ 172-1 

MÖ 133 yıllarında Kentler ve Roma, Lykialıların özgürlüğü, Rodos Peraiası bölümlerinde döne-
min antik kaynakları ışığında Roma’nın, dönemin emperyal gücü olduğu gözlenmektedir. 

On üçüncü bölümde Attalos’un vasiyeti, Aristonikos İsyanı ve Asia Eyaletleri (311-333), kıs-
mında Roma’nın Magnesia Muharebesi’nde Seleukos kralı III. Antiokhos’u yenmesi, ardından Ga-
latlara karşı kazandığı zafer sonunda Pergamon krallarının saygısını kazanmıştı. III. Attalos’un bu 
saygıyı ileri taşıyıp, kendinden sonra halef olarak Pergamonu Roma vatandaşlarına bırakması bu 
bölümün ana temasını oluşturmaktadır. Ardından Aristonikos isyanı ve isyanın evreleri bölüm içe-
rinde detaylı olarak aktarılmaktadır. Bölüm Romanın eyalet yönetimine dair siyasal bilgileriyle de-
vam eder. Konular, Roma eyaleti, Provincia Asia, Eyaletin yolları ve vergilendirilmesi, Asia eyale-
tinde Romalılar ve Roma yönetimi alt başlıkları halinde okuyucuya aktarılır. 

Pontos Kralı Mithradates Eupator, Birinci ve İkinci Mithradates Savaşı (336-363) başlığı altın-
daki on dördüncü bölümde yazar Mithradates VI Eupator’un ülkesi, yaşamı ve 25 yılını aktararak 
başlar. Sonrasında Mithradates Eupator’un Batı Anadolu gezisi ve Mithradates VI Eupator komşu 
krallıklar ve Roma ile olan ilişkileriyle devam eder. Romalılara karşı ilk mücadelesi olan Birinci Mith-
radates-Roma Savaşı akabinde ise Mithradates’in Anadolu’yu fethi kısmında Roma’ya karşı haklı 
bir isyan ve başkaldırı gözlenmektedir. Buna karşılık Mithradates’in yaptırdığı ve Romalı kaynak-
larca abartılan rakamların olduğu, Batı Anadolu’da soykırım, adalarda ve Hellas’ta savaşlar, Perga-
mon’da Galat katliamı, Anadolu’da savaşlar kısmı ile devam eder. Bölüm, Dardanos barışı, Romalı 
general Sulla ve emperyalizmin intikamı, Asia eyaleti valisi Murena ve İkinci Mithradates savaşı ile 
son bulur. 

Korsanlar, Kilikia, Bithynia ve III. Mithradates Savaşı (366-395), yazar bölüme korsanlığı güç-
lendiren koşulları detaylı bir şekilde listeleyerek başlar, ardından Roma’nın Cilicia Eyaleti ve kor-
sanlar kısmı ile dönemin içinde bulunduğu siyasal durum ve korsanlar aracılıyla elde edilen kötü 
kazanç okuyucuya sunulur. Bölüm Bithynia Krallığı’nın sonu Bithynia eyaleti, Üçüncü Mithradates 
Savaşı, ile devam eder. Bithynia’da Savaşlar ve Kyzikos kuşatması, Pontos’un fethi ve Herakleia, 
Kabeira ve Küçük Armenia, Amisos ve Sinope son direnişçileri ve teslimiyeti detaylı bir şekilde ak-
tarır. İlgili kısım, Asia Eyaleti’nde vergi zulmünün sonlandırılması, Lucullus’un Armenia seferi, 
Mithradates Eupator’un Pontos’a dönüşü, Romalı general Pompeius’un Cilicia’nın sınırları geniş-
letilerek Roma eyaleti haline getirmesi ve Karadeniz Krallığı’nı yıkılması ile son bulur. 

Pontos Krallığının Roma Tarafından İlhakı, Eyaletler, Hellenizasyon ve Bağımlı Krallıklar (403-440) 
kısmında üçüncü cildin son bölümünde, Pompeius ve Anadolu’da yeni Roma egemenliği ile başlar; 
Roma egemenliğinden sonra Suriye Bithynia, Pontos eyaletleri hakkında genel durum bilgisi verir. 
Pompeius’un Hellenizasyon politikası ile oluşan yeni kentlerin yanı sıra Roma yönetimince Bağımlı 
krallar, Galat kökenli krallar, Fıratın ötesindeki yerler, Sophene, Gordyene ve Osroene, Kommma-
gene kralı Antiokhos, Armenia krallığı ve II. Tigranes, Parthlar, Syria ve Cilicia eyaletleri hakkında 
gelişmeler ve yeni oluşumlar hakkında okuyucuyu bilgilendirir. Bölüm, Parthlar ve Roma ile Karrhai 
savaşı, Roma diktatörü Ceasar döneminde krallar, koloniler ve Zela savaşı, Deiotaros ve Galatya 
krallığı, Romanın İkinci Triumvirus’luk dönemi ve Anadolu, Roma Triumvirus’u Antonius ve Ana-
dolu, Actium savaşı ile son bulur. 

Sonuç kısmında Büyük İskender’in imparatorluğu döneminden (MÖ 334-323) başlayıp MÖ 30 
yılına kadar devam eden takriben 300 yıllık zaman dilimi tarihte Hellenistik Dönem olarak bilinir. 
Sentez bir kültürün yaratıldığı bu dönemin aktörleri Mısır’da Ptolemaioslar, Suriye’de Seleukoslar, 
Kappadokia, Karadeniz, Bithynia, Pergamon krallıkları ile MÖ 278 -277 yılında göçle gelip Orta 
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Anadolu’ya yerleşen Galatlar diğer yerli kabileler ve kent devletleridir. Hellenistik dönemde yaşa-
nan anlaşmazlıkların, savaşların, barış ve ittifakların tarafları olan bu krallıklar devletler, MÖ III. 
yüzyılın sonlarına doğru Roma Cumhuriyeti’nin büyük bir Siyasal güç olarak yükselişine tanıklık 
ettiler. MÖ 190 -188 yılları arasında Fırat nehrinin batısındaki tüm Türkiye topraklarını siyasi nü-
fusu altına almayı başaracak koşulları oluşturan Roma, kurduğu eyaletlerle bugünkü Türkiye top-
rakları üzerindeki doğrudan yönetimini kademeli olarak genişletti. 

Bu sürecin Karadeniz kralı Mithradates‘in yükselişi ve Roma ile Savaşları çerçevesinde geliş-
mesi ile Mithradates Savaşları’nın sonunda MÖ 63 Roma’nın egemenlik politikası yeniden biçim-
lendi. MÖ 30 yılına kadar sürdürülen bu politikaya eyaletlerin yanı sıra Hellenizasyon (kentleşme) 
politikası, bağımlı krallıkların ve kralların (Galat kökenli krallar, Armenia, Galatia, Paphlagonia, Kap-
padokia, Kommagene Gordyene, Osroene krallıkları) tayini ile Parthlarla anlaşmazlıklar ve savaşlar 
da dahildi. 
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