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A. ROBERTS, Eski Çağ’ın Büyük Komutanları MÖ 1479-MS 453. İstanbul 

2021. Kronik Yayınları, 286 sayfa. ISBN: 9786257631273 

Fatma Nur KONUKMAN  

Tanıtımı yapılan bu kitap çok yazarlı olup Andrew Roberts tarafından hazırlanmıştır. Hazırlayan 

Andrew Roberts’ın ve Çevirmen Kutsi Aybars Çetinalp’in özgeçmişleri ile başlayan kitap İçindekiler 

bölümüyle devam etmektedir. İçindekiler bölümü, Giriş; Eski Çağ Komutanlık Tarihi’ne Giriş (9-

11), Çevirmen Notu (13), Katkı Sunanlar (15-21), Birinci Bölüm; III. Thutmosis (23-31), İkinci 

Bölüm; II. Ramses (33-41), Üçüncü Bölüm; Yeşu Ben Nŭn (43-51), Dördüncü Bölüm; Kral Davud 

(53-60), Beşinci Bölüm; III. Tiglath-Pileser (61-69), Altıncı Bölüm; Sun Tzu (71-79), Yedinci Bölüm; 

Büyük Kyros (81-89), Sekizinci Bölüm; Leonidas (91-100), Dokuzuncu Bölüm; Themistokles (101-

108), Onuncu Bölüm; Thoukydides (109-117), On Birinci Bölüm; Alkibiades (119-127), On İkinci 

Bölüm; Ksenophon (129-136), On Üçüncü Bölüm; Makedonialı II. Philippos (137-146), On Dör-

düncü Bölüm; Büyük İskender (147-155), On Beşinci Bölüm; Hannibal (157-165), On Altıncı Bölüm; 

Scipio Africanus (167-175), On Yedinci Bölüm; Yehuda Makabi (177-185), On Sekizinci Bölüm; 

Pompeius (187-195), On Dokuzuncu Bölüm; Iulius Caesar (197-206), Yirminci Bölüm; Arminius 

(207-216), Yirmi Birinci Bölüm; Traianus (217-225), Yirmi İkinci Bölüm; Zhuge Liang (227-236), 

Yirmi Üçüncü Bölüm; I. Alaric (237-245), Yirmi Dördüncü Bölüm; Aetius (247-255), Yirmi Beşinci 

Bölüm; Attila (257-265), İlave Okumalar (267-271) ve Dizin (273-286) ile son bulmaktadır.  

Giriş; Eski Çağ Komutanlık Tarihi’ne Giriş (9-11) bölümüyle başlayan kitapta, Büyük Komutan-

lar serisinin birinci cildi olan bu kitabın hazırlanma amacını, MÖ 1479’dan MS 453’e kadar kapsa-

dığı yüzyılları, komutanların seçilme nedenlerine dair açıklamaları içermektedir. Çevirmen Notu 

(13) bölümünden sonra yer alan Katkı Sunanlar (15-21) bölümünde kitap bölümlerinde yazarlık 

yapan isimlerin özgeçmişleri bulunmaktadır. 

Birinci Bölüm; III. Thutmosis (23-31), Joyce Tyldesley tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 1479-

1425 yıllarında hüküm süren, III. Thutmosis ile ilgili olarak Mısır’ın günümüze ulaşmış en uzun 

yazıtı olan 22.-42. Hükümdarlık yıllarını kapsayan dönemle ilgili askeri faaliyetlerini anlatan Yıllıklar 

(24-25), Mitanni Devleti’nin Mısır üzerinde yarattığı tehditi anlatan Büyüyen Mitanni Tehlikesi (25-

27), Thutmosis’in askeri stratejideki kabiliyeti ve cesareti ile gerçekleşirdiği seferleri anlatan 

Muzaffer Seferler (27-30) ve askeri başarıları nedeniyle tarihçiler tarafından verilen Mısırlı 

Napoléon unvanınn alması nedenlerini özetlediği Mısırlı Napoléon (30-31) alt başlıkları yer almak-

tadır. İkinci Bölüm; II. Ramses (33-41), Joyce Tyldesley tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 1290-

1224 yılları arasında hüküm süren II. Ramses ile ilgili olarak babası I. Seti tarafından eğitilen Ram-

ses’in savaş sanatındaki yeteneklerinin anlatıldığı Savaşçı Prens (34-35), korsanlara karşı aldığı sa-

vunma taktiklerini anlatıldığı Deltayı Savunmak (35-36), Hititlere karşı kazandığı zaferin anlatıldığı 

Kadeş Muharebesi (36-40) ve Kadeş Barışı kabul edilmesi sürecinde iki ülkenin siyasi ve askeri du-
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rumu ve anlaşma şartlarının anlatıldığı Hititlerle Barış (40-41) alt başlıkları yer almaktadır. Üçüncü 

Bölüm; Yeşu Ben Nŭn (43-51), Martin van Creveld tarafından yazılmıştır. MÖ 1354-1244 yılları 

arasında yaşayan İsrailoğullarının komutanı, Yeşu ile ilgili olarak Musa’nın halefi olarak seçilme 

nedenlerini, karakteri ve başarılarının anlatıldığı Yönetimi Ele Almak (44), yönetimi ele alan 

Yeşu’nun değişen hayatı, askeri hamleleri ve Yeriho’da yaşananları anlattığı İlk Zafer (45-46), Ay 

şehrinin ele geçirilmesine ilişkin süreçte yaşananların anlatıldığı İsrail Topraklarının Fethi (46-49), 

ele geçirdiği toprakları anlattığı Fethi Tamamlamak (49-50) Yeşu hakkında yazılan ve anlatılanlarla 

ilgili bilgilerin verildiği Efsane (50-51) alt başlıkları yer almaktadır. Dördüncü Bölüm; Kral Davud 

(53-60), Martin van Creveld tarafından yazılmıştır. İsrail Kralı Davud ile ilgili olarak doğumundan 

gençliğine ve kral olarak seçilişine kadar olan hayatının anlatıldığı Gençliği ve Çıraklığı (54), Davud 

ve Goliath arasındaki savaşı ve yaşananları anlattığı David Goliath’a Karşı (54-55), Kral Saul’’un 

takdirini ve güvenini kazanan Davud’un Kral Saul ile arasının bozulması, bu süreçte yaşananlar ve 

Davud’un tahta çıkışının anlatıldığı Çobanlıktan Krallığa (55-56), başkent Giva’nın yerine başkenti 

Küdüs’e taşıma kararı sürecinde yaşananlarını, düşmanlarını ve komutanı Yoav’ın anlatıldığı İsrail 

Kralı (56-58), oğlu Avşolom’un isyanını anlattığı İsyanı Bastırmak (58-60) ve Tanrı tarafından geri 

çevirilişi, yaptığı hatalar, tahtı yasal varisi Süleyman’dan almaya çalışan Adonia ile mücadeleri, Sü-

leyman’ın tahta çıkışını ve ardında bıraktığı eserleri anlattığı Sonrası (60) alt başlıkları yer almak-

tadır. Beşinci Bölüm; III. Tiglath-Pileser (61-69), Doyne Dawson tarafından yazılmıştır. Asur Kralı 

III. Tiglath-Pileser’in askeri başarılarını, hakim olduğu bölgeleri, savaş stratejileri, soy ve ismiyle 

ilgili olarak bilgiler verdikten sonra Kitab-ı Mukaddes’teki bölümlerden ulaşılan seferlerinin anla-

tıldığı III. Tiglath-Pileser’in Seferleri (63-66), kralın belirlediği yeni idare şekillerini anlattığı İdari 

Reformlar (66-67) ve askeri birimlerin tanımlamalarının yapıldığı, yeni ordu modelinin ve savaş 

stratejileriinin anlatıldığı Askeri Reformlar (67-69) alt başlıkları yer almaktadır. Altıncı Bölüm; Sun 

Tzu (71-79), Jonathan Fenby tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 544-496 yılları arasında yaşadığı 

tahmin edilen Wu Devleti’nde generallik yapan, 13 bölümden oluşan Savaş Sanatı adlı eseri olan 

Sun Tzu ile ilgili olarak yaşadığı dönemin anlatıldığı, savaşa bakışı, stratejileri ve Savaş Sanatı’nda 

gösterilen talimatları uygulayarak Savaşan Beylikler Dönemi’nin sona erişinin anlatıldığı Savaşan 

Beylikler Dönemi (72-73), savaş stratejilerinin anlatıldığı İnsiyatif’in Önemi (74-75), mantığa karşı 

duyduğu inanç nedeniyle Konfüçyüs’ten aktarılan davranış öğretisinin yönetimde ve askeri idare-

deki etkilerinin anlatıldığı Konfüçyüs Öğretisi (75-76), başarılı olma nedenlerini anlattığı İstihbarat 

ve Casuslar (76-77) ve Savaş Sanatı ‘da yer alan savaş taktiklerini ve öğretilerini benimseyerek 

savaşan isimlere yer verilen Sun Tzu’nun Mirası (77-79) alt başlıkları yer almaktadır. Yedinci Bö-

lüm; Büyük Kyros (81-89), Tom Holland tarafından yazılmıştır. MÖ 590/576-529 yılları arasında 

yaşayan, Pers İmparatoru Büyük Kyros ile ilgili olarak, komuta yeteneği, fetihleri ve kazandığı mu-

harebeler ile ilgili bilgilere ulaşmak için kaynak olarak Herodotos’un kullanıldığını anlattığı Kyro-

mania (82-83), Herodotos’un Kyros’un gençliğini anlattığı bölümlerinden, Lydia kralı Kroisos’a 

karşı kazandığı savaşa kadar olan dönemin anlatıldığı Demir Yumruk ve Kadife Eldiven (83-85), 

Kroisos’a karşı kazandığı zafer sonrasında Ionia’da yaşananları anlattığı Medler Geldiğinde: Io-

nia’nın Zaptı (85-86) ve fetih hareketiyle genişlettiği hakimiyet bölgesinin sınırlarını korumaya yö-

nelik stratejileri ile Babil’in zaptına ilişkin yaşananların anlatıldığı Kralların Kralı (86-89) alt başlıkları 

yer almaktadır. Sekizinci Bölüm; Leonidas (91-100), Ben Dupré tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 

530-480 yılları arasında yaşamış olan Sparta Kralı Leonidas’ın hayatı ve askeri başarılarını anlattık-

tan sonra Pers Kralı Kserkses’in babası Dareios’un küçük düşürülmesinden dolayı intikam almak 

için Yunan şehir devletlerine diz çöktürmeyi planladığı seferi anlattığı Hellas: Kanayan Yara (92), 

Kserkses’in seferine karşılık verilen savunma stratejilerinin anlatıldığı Yunanın Karşılığı (92-93), Le-

onidas’ın Hellen savunma stratejisini belirlerken bölgenin konumu, coğrafi oluşumların etkileri ve 

bölgeye uygun hazırlanan savunma sistemlerini anlattığı Thermopylai Geçidi (93), Hellen askeri 

birliklerinin sayılarını belirtirken düşman kuvvetlerinin durumu ile ilgili bilgilerin verildiği Düşman 
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Kuvvetleri (93-95), Leonidas ve askerlerinin Thermopylai’daki çarpışmada öleceklerini bilerek mi 

mücadeleye başladılar sorusunun Herodotos’tan alıntılarla çözümlenmeye çalışıldığı Bir İntihar 

Görevi? (95-96), çarpışmanın ilk iki gününün anlatıldığı Birinci ve İkinci Günler (96-97), Perslere 

rehberlik ederek savaşın seyrini değitiren Ephialtes nedeniyle yaşananları ve Leonidas’ın savunma 

seçimlerini ve sonuçlarını anlattığı Talih Döndü (97-98), savunmada yaşanan açıklık nedeniyle Hel-

lenlerin bölünerek Leonidas’ı ve birliklerinin zor durumda kalmasına neden olmaları ve yaşanan-

ları anlattığı Yunanların Bölünmesi (98), Leonidas ve birliklerinin ölümü ile sonuçlanan savaşın son 

sürecinin anlatıldığı Son Savunma (99) ve Leonidas ve birliklerinin verdikleri mücadelenin Atina 

demokrasisine ve kültürel gelişimine etkilerini içeren bilgilerin verildiği Thermopylai’in Mirası 

(100) alt başlıkları yer almaktadır. Dokuzuncu Bölüm; Themistokles (101-108), Robin WATERFIELD 

tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 525-459 yılları arasında yaşamış olan general Themistokles ile 

ilgili olarak Laureion’da bulunan zengin gümüş madenlerinden ihtiyaç fazlası olanları donanmayı 

güçlendirmek için kullanılmalarına Atinalıları ikna etmesiyle birlikte yaşanan süreçte donanmanın 

güçlenmesinin ekonomik ve siyasi etkilerinin anlatıldığı Donanmanın Gelişimi (102-103), Themis-

tokles’in konu edildiği, doğruluğu kesin olmayan ve kahinler tarafından savunmada ahşap duvar 

yapılmasının söylendiği hikayenin anlatıldığı Ahşaptan Bir Duvar (103-104), 490 yılında Marathon 

Muharebesi’nde yenilen Perslerin intikamını almak için ikinci Hellas istilasını planlayan Kserkses’in 

stratejisini ve donanma gücünü anlatırken Hellen ordusunun bu istilaya karşı belirledikleri sa-

vunma stratejileri ile ilgili bilgilerin verildiği İkinci Pers İstilası (104-105), Themitokles’in zaferi ile 

sonuçlanan Salamis Deniz Muharebesi’nin anlatıldığı Salamis Deniz Muharebesi (106-107) ve sa-

vaştan sonra Themistokles’in politik kararları sonucu yaşadıklarının anlatıldığı Savaştan Sonra The-

mistokles (107-108) alt başlıkları yer almaktadır. Onuncu Bölüm; Thoukydides (109-117), Andrew 

ROBERTS tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 455-398 yılları arasında yaşayan general Thoukydi-

des’in çağdaşları ve hayatı ile ilgili bilgiler verildikten sonra Peloponnesos Savaşı çıkar çıkmaz yaz-

maya başladığını söylediği “Tarih” adlı eserinin yazım amacı, yöntemi, konuları, diğer antik yazar-

larla stil açısından karşılaştırılmaları, eserin özelliği ve bitiş şeklini anlattığı Peloponnesos Sa-

vaşı’nın Tarihi (110-112), Thoukydides’in kitapta değindiği konular ile savaşın ve yokluğun insan 

hayatına etkilerine dair alıntı yapılarak çıkarılacak derslere dikkat çekilen Eserden Çıkarılacak Ders 

(112-113), çalışmasında devletlerarası ilişkilerin özündeki ahlaksızlığın olduğu realpolitik kavramı-

nın ortaya çıkardığı kısmı anlatan Melos Diyaloğu (113-114) ve Atina’nın Melos, Skyone ve başka 

yerlerdeki zulmüne misilleme hikayesinin Sicilya Seferi olarak anlatılmasını ve o süreçte ve sonra-

sında yaşananları anlatan Sicilya Seferi (114-117) alt başlıkları yer almaktadır. On Birinci Bölüm; 

Alkibiades (119-127), Robin Waterfield tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 452-404 yılları arasında 

yaşamış olan Alkibiades’in hayatını ve başarılarını anlattıktan sonra çocukluğundan itibaren savaşa 

olan ilgisi ile başlayan ve ilerleyen süreçte gerek sahada gerek politikada yaptığı yönlendrimeleri, 

dahil olduğu ittifakları, anlaşmaları ve savaşları anlattığı Kamusal Yaşama Giriş (120-121), 416 

yılında Nikias ve Lamakhos ile birlikte çıkacağı seferle ilgili bilgiler verdiği Sicilya Seferi (121-122), 

Spartalılarla ve Perslerle yürüttüğü politikadan ve sonuçlarından bahsederken demokrasinin yerini 

alan oligarşi ile ilgili bilgilerin verildiği Sparta’da ve Sardeis’te (123-124) ve oligarkhlardan ayrılışı, 

Atina’daki görevi, Alkibiades’in Kyzikos Deniz Muharebesi’nde Sparta’nın mağlubiyetinde oynağı 

etkin rol, muharebede yaşananlar ve sonuçları, tekrar itibarini kazanması, Notion Deniz 

Muharebesi’ndeki yenilgisi, sürgünü ve ölümünü anlattığı Göreve İade, İkinci Düşüş ve Ölüm (124-

127) alt başlıkları yer almaktdır. On İkinci Bölüm; Ksenophon (129-136), Robin Waterfıeld tara-

fından yazılmıştır. Pers Kralı’nı devirmek ve yerine kardeşini geçirmek için çıktığı seferde “On Bin-

ler” olarak anılan Yunan paralı askerlerinin liderlerinden biri olan, MÖ yaklaşık 430-354 yılları ara-

sında yaşamış, tanıklık ettiği seferin yazarı olan Ksenophon’un hayatı ve paralı askerlik kariyeri 

hakkında bilgiler verdikten sonra Kyros’un Küçük Asya’daki Pers bölgelerinin hakimiyetini almasına 

rağmen yetinmeyip Pers tahtını abisinden almayı planlaması ile yaşanan olaylar bütününü anlatan 
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Anabasis (130-133), yolculuğun sonunda Ksenophon’un üstlendiği görev ve sorumluluklar ile o 

süreçte yaşananları anlattığı Spartalılara Hizmet (133-134) ve Ksenophon’un doğudaki seferde 

edindiği tecrübelerinin ve gözlemlerinin sonucu geliştirdiği liderlik teorisi ile ilgili bilgilerin verildiği 

Komuta Teorisi (134-136) alt başlıkları yer almaktadır. On Üçüncü Bölüm; Makedonialı II. Philippos 

(137-146), Robin Lane Fox tarafından yazılmıştır. MÖ 382-336 yılları arasında yaşayan Makedonia 

kralı II. Philippos ile ilgili yazılı kaynaklarda geçen bilgilere yer verdikten sonra Kuzey Yunanis-

tan’daki Makedonia Krallığı’nın komutasını aldığı dönemden başlayarak Hellen şehri Olynthos’u 

ele geçişine kadar geçen sürecin anlatıldığı Kral Philippos’un Askeri kariyerinin Başları (138-139), 

düzenlediği seferler ve yaptığı barış anlaşmalarını anlattığı Barıştan Savaşa (139-142), Makedon-

ların askeri birimlere yeni isimler vermesi, fetihlerde kazanılan toprakların askerlere paylaştırıl-

ması ve askeri donanımın anlatıldığı Philippos’un Yeni Model Piyadesi (142-144), askerlerinin sa-

vaş giysilerinin ve silahlarının detaylı anlatıldığı Süvari Harbinde Yeni Bir Soluk (144-145) ve yeni 

savaş ilkeleri olan denge ve çeşitlilik üzerine kurduğu stratejileri anlattığı Dengeli Bir Ordu (145-

146) alt başlıkları yer almaktadır. On Dördüncü Bölüm; Büyük İskender (147-155), Robin Lane Fox 

tarafından yazılmıştır. MÖ 356-323 yılları arasında yaşamış Makedon kralı Büyük İskender’in ba-

şarılı olma nedenlerini inceledikten sonra, kral ilan edildikten sonra babasının kurduğu Hellen itti-

fakının lideri rölünü üstelerek MÖ 336-331 yılları arasında çıktığı seferleri anlattığı İskender’in Er-

ken Kariyeri (148-151), MÖ 330 yılından MÖ 323 yılında ölümüne kadar geçen süreçte yaşanan 

olayları anlattığı Asya’da Savaşmak (151-154) ve hedeflerinin anlatıldığı İskender’in Hedefleri ve 

Planlaması (154-155) alt başlıkları yer almaktadır. On Beşinci Bölüm; Hannibal (157-165), Tom 

Holland tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 247-183 yılları arasında yaşamış olan Kartacalı general 

Hannibal’ın mağlubiyetini ve Scipio Africanus ile yaşadığı diyaloğu anlattıktan sonra, sefer plan-

larını ve askeri stratejilerini anlattığı Babasının Oğlu (159-160), Roma müttefiki İspanyol şehri Sa-

guntum’a saldırmasıyla başlayan süreç ve yaşananların anlatıldığı Fil Adam (160-161), Roma ile 

mücadelesi, Roma’nın tutumunu, zaferlerini, mağlubiyet sürecinde yaşananların ve politik duru-

şunun anlatıldığı “Hannibal ad Portas” (161-164) ve Cannae Muharebesi’nin anlatıldığı Kusursuz 

Muharebe: Cannae (164-165) alt başlıkları yer almaktadır. On Altıncı Bölüm; Scipio Africanus (167-

175), Adrian Goldsworthy tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 236-184 yılları arasında yaşamış olan 

Roma genareli Scipio AFRICANUS’un hayatı, kariyeri ve Hannibal ile bağlantılarını anlattıktan sonra 

genç yaşta babasının kurmaylarından biri olarak seferlere katılması ve gösterdiği askeri başarıların 

anlatıldığı Zor Okul (168-169), Scipio’nun İspanya’daki seferini, stratejilerini, sonuçlarının 

anlatıldığı İspanya Seferi (169-171), Kuzey Afrika’yı istila ederek direkt Kartaca’yı hedef aldığı se-

ferler ile uyguladığı stratejiyi anlattığı Kuzey Afrika’nın İstilası (171-172), Zama Muharebesi’nin 

anlatıldığı Zama Muharebesi (173-174) ve Africanus soy ismini alışı ile kazandığı büyük başarılar 

sonrasında siyasi ve askeri hayatının nasıl devam ettiğinin anlatıldığı Sönen Şöhret (175) alt baş-

lıkları yer almaktadır. On Yedinci Bölüm; Yehuda Makabi (177-185), Martin van Creveld tarafından 

yazılmıştır. MÖ yaklaşık 190-160 yılları arasında yaşayan Yahudi komutan Yehuda Makabi ile ilgili 

olarak yazılı kaynaklarda geçen bilgilere yer vererek adının kökeni, Yahudiye’nin içinde bulunduğu 

durum ile Seleukos Krallığı içinde yaşanan karışıklıklar, Yahudilere yönelik yaptırımlar, babası 

Matatyahu’nun başlattığı isyanı devralmasını anlattıktan sonra Yahudi İsyanı’nda yaşananlar, ta-

rafların turumu ve sonuçlarının anlatıldığı Yahudi İsyanı (178-179), Antiokhos tarafında ciddiye 

alınmaya başlayan isyana karşı değişen askeri tutumunu ve Ammaous Muharebesi sürecinde ya-

şananları anlattığı Kudüs Yolu (179-183), isyanın devam eden yıllarında Yehuda’nın ölümüne kadar 

olan süreçte yaşanan olayları anlattığı Son Muharebeler (183-185) ve hayatını kaybettikten sonra 

devam eden isyanı ve sonuçlarını anlattığı Sonrası (185) alt başlıkları yer almaktadır. On Sekizinci 

Bölüm; Pompeius (187-195), Adrian Goldsworthy tarafından yazılmıştır. MÖ 106-48 yılları ara-

sında yaşamış Romalı komutan Pompeius’un karakter özelliklerini, askeri başarılarını ve savaş stra-

tejilerini anlattıktan sonra gençlik yıllarından başlayarak konsül olarak seçilene kadar olan süreçte 
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yaşanan olayların anlatıldığı Özel Ordu (188-190), korsanlıkla ve Mithradates ile verdiği askeri mü-

cadelelerin anlatıldığı Halkın Generali (90-193) ve Pompeius’un Crassus ve Caesar’la ittifak oluş-

turarak kurduğu Birinci Triumvirlik ve devamında yaşananlar ile ölümüne kadar geçen sürecin an-

latıldığı İç Savaş (193-195) alt başlıkları yer almaktadır. On Dokuzuncu Bölüm; Iulius Caesar (197-

206), Adrian Goldsworthy tarafından yazılmıştır.MÖ 100-44 yılları arasında yaşamış Romalı ge-

neral Iulius Caesar’ın karakterini, komutanlık becerilerini, askeri ve siyasi tutumunu anlattıktan 

sonra gençliğinden başlayarak 60 yılının sonuna kadar olan süreçte yaşanan olayların anlatıldığı 

Erken Kariyeri (198-200), Roma müttefiki bir Galya kabilesinden gelen yardım talebine karşılık ola-

rak yaşananların anlatıldığı Galya Müdahalesi (200-202), İkinci Britanya Seferinden sonra çıkan ilk 

isyan ve sonrasında Galya’da çıkan diğer isyanla ilgi yaşananların anlatıldığı İsyanlar (202-203) ve 

Caesar ve Pompeus arasında yaşanan anlaşmazlıkların anlatıldığı Caesar’ın ölümüyle tamamlanan 

İç Savaş (204-206) alt başlıkları yer almaktadır. Yirminci Bölüm; Arminius (207-216), Adrian 

Murdoch tarafından yazılmıştır. MÖ yaklaşık 18-MS 21 yılları arasında yaşamış Germen komutan 

Arminius’un Roma’ya karşı kazanılan zaferini ve bu zaferin Roma’daki etkilerini anlattıktan sonra 

gerçek ismine ve ailesine ilişkin bilgilerin verildiği ve Germania’da yaşanan isyandaki tutumunun 

anlatıldığı Roma’yla İlk Temas (208-209), gençlik yıllarında Roma ordusunda bir subay olarak baş-

ladığı kariyerinin başarılarına etkilerinin anlatıldığı Roma’nın Hizmetinde (209-210), Roma hizme-

tinden ayrılarak Cheruschi’ye dönüşünün ve sonrasında yaşananların anlatıldığı Eve Dönüş (210-

211), isyanına neden olan olay örgülerinin anlatıldığı İsyan (211-213), Teutoburg’ta yaşananların 

anlatıldığı Teutoburg Sonrası (213-214), Idistaviso Muharebesi’nde yaşananları Germanlar ve Ro-

malılar açısından değerlendirdiği Idistaviso Muharebesi (214-215) ve Arminius’un Idistaviso Mu-

harebesi’ndeki yenilgisi ve sonrasında yaşananların anlatıldığı Son Yıllar (215-216) alt başlıkları yer 

almaktadır. Yirmi Birinci Bölüm; Traianus (217-225), Adrian Goldworthy tarafından yazılmıştır. MS 

56-117 yılları arasında yaşamış olan imparator Traianus’un karakterini ve askeri başarılarını 

anlattıktan sonra hayatı, ailesi, siyasi yükselişi ve askeri kabiliyetlerini anlatan Traianus’un İktidara 

Yükselişi (218-220), Dacia Savaşları’nı ve yaşananları anlattığı Dacia Savaşları (220-223) ve Dacia 

zaferi sonrasında yaşananları ve Parthlara karşı çıkılan seferi, sonuçlarını, ölümünü ve başa Hadri-

anus’un geçişini anlatan Parthia Savaşı (224-225) alt başlıkları yer almaktadır. Yirmi İkinci Bölüm; 

Zhuge Liang (227-236), Jonathan Fenby tarafından yazılmıştır. MÖ 181-234 yılları arasında yaşa-

mış, Çinli bir komutan olan Zhuge Liang’ın hayatı ve başarılarını anlattıktan sonra stratejilerinin ve 

donanımlarının anlatıldığı Teknikler ve Teknoloji (228), Han Hanedanı’nın düşüşüyle birlikte ya-

şanan olayların ve Zhuge’nin hayatının anlatıldığı Han’ın Düşüşü (228-229), Lui Bei ile birlikte Wei 

Hükümdarına karşı verdikleri mücadelenin anlatıldığı Üç Krallık (229-230), Kızıl Kayalar Muhare-

besi’nde yaşananların anlatıldığı Kızıl Kayalar Muharebesi (230-231), Lui Bei’nin oğlunu varis bı-

rakması ve sonrasında yaşanan süreç ile cephelerin korunmasına yönelik yapılan stratejilerin an-

latıldığı Güneyi Korumak (231-232), Zhudge’nin Pingzhong Planı uyarınca kuzeydeki Wei’ye karşı 

ilerlemesi sonucu yaşananları anlattığı Kuzey Yürüyüşü (232-233), Wei Bölgesine karşı başlattığı 

seferden Üç Krallık Dönemi’nin sonuna kadar olan sürecin anlatıldığı Tedarik Zinciri ve Yağmur 

(233-235) ve savaş taktiklerinin anlatıldığı Zhudge’nin Taktikleri (235-236) alt bölümleri yer almak-

tadır. Yirmi Üçüncü Bölüm; I. Alaric (237-245), John Haywood tarafından yazılmıştır. MS yaklaşık 

360/370-410 yılları arasında yaşamış olan Got lideri I. Aleric’in hayatını ve askeri başarılarını an-

lattıktan sonra Frigidus Nehri Vadisi’nde gerçekleşen çarpışma sonrası yaşananlar ve Alaric’in üst-

lendiği rolün anlatıldığı Frigidus Muharebesi (239-241), İtalya yönetimi üzerinde baskı kurmak için 

düzenlediği birinci istilayı ve sonuçlarını anlattığı Alaric’in Birinci İtalya İstilası (241-242), İtalya yö-

netimi üzerinde baskı kurmak için düzenlediği ikinci istilayı ve sonuçlarını anlattığı Alaric’in İkinci 

İtalya İstilası (242-244) ve karakterini ve askeri başarılarını anlattığı Aleric’in Başarıları (245) alt 

başlıkları yer almaktadır. Yirmi Dördüncü Bölüm; Aetius (247-255), John Haywood tarafından 

yazılmıştır. MS yaklaşık 400-454 yılları arasında yaşayan General Aetius’un hayatını anlattıktan 
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sonra 432 yılında Roma konsülü yapılana kadar olan sürecin anlatıldığı İktidara Yükselmesi (248-

249), konsül seçildikten sonraki süreçte yaşanan olayların anlatıldığı İç Savaş (249-250), Bur-

gundların ortadan kaldırılması sürecinde yaşananları ve Attila’nın Balkanları istila etmesinin etki-

lerinin anlatıldığı Burgundların İmhası (250-252), Aetius ile Attila’nın arasının bozulması sonra-

sında yaşananların anlatıldığı Aetius Attila’ya Karşı (252-254) ve Aetius’un ölümü sonrasında ya-

şanan süreci ve Batı Roma İmparatorluğu’nun durumunun anlatıldığı Düşüşü ve Ölümü (254-255) 

alt başlıkları yer almaktadır. Kitabın son bölümü olan Yirmi Beşinci Bölüm; Attila (257-265), John 

Haywood tarafından yazılmıştır. MS yaklaşık 406-453 yılları arasında yaşamış olan Hun lideri At-

tila’nın hayatına dair bilgiler verdikten sonra Hunların yönetim şekillerini ile yaşamlarının anlatıl-

dığı V. Yüzyılda Hunlar (257-258), Attila ve kardeşi Bleda’nın Roma ile yaşadıklarını, seferlerini ve 

işgallerini anlattığı Balkanların İşgali (258-260), kardeşini öldürmesi ve sonrasında yaşananların 

anlatıldığı Hunların Tek Hükümdarı (260-261), Valentinianus’un müttefiki olması sürecinin, Batı 

Roma İmparatorluğuna karşı tutumunun, beklentilerinin ve seferlerinin anlatıldığı Göz Alıcı Gani-

metin Çekiciliği (261-263), ölümü sonrasnda yaşananlar ve Hun İmparatorluğu’nun yıkılışının an-

latıldığı Attila’nın İmparatorluğu’nun Yıkılışı (263-264), ölümünden sonra yaşananların, anlatıldığı 

Attila’nın Mirası (264) ve başarısında esas olarak etkili olan Hunların askeri güç ve kabiliyetlerinin 

anlatıldığı Savaşta Hunlar (264-265) alt bölümleri yer almaktadır. 

Kitap, İlave Okumalar (267-271) ve Dizin (273-286) bölümü ile son bulmaktadır. 

 




