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HAMILCAR VE HANNIBAL
Yazan: CORNELIUS NEPOS
Çeviren : MEHMET AL~~KAYA
Comelius Nepos, Catullus'un, Vergilius'un, Livius'un ve Plinius'un
do~du~u topraklarda-Gallia Cisalpina-do~mu~tur. Do~um yerinin Ticinum
oldu~u san~ lmaktad~ r. Do~um ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle
birlikte, ~.Ö. 99-24 y~ llar~~ aras~ nda ya~am~~~olsa gerektir. Nepos, gençli~inde Roma'ya yerle~mi~, ya~am~n~n büyük bölümünü orada geçirmi~tir. Politikaya ilgi duymam~~t~r. Ça~~n~n ünlü ki~ilerinden Cicero'yla ve onun
can dostu Atticus'la yaz~~m~~t~ r. Ozan Catullus'un övgüsünü kazanm~~t~ r.
Nepos'un günümüze kalan en önemli kitab~, De Excellentibus Ducibus Exterarum Gentium'dur (Yabanc~~ Halklar~n Seçkin Komutanlar~). Bu
kitap, De Viris Illustribus (Ünlü Ki~iler) adl~~ onalt~~ kitapl~ k yap~ t~n~n bir
bölümü olsa gerektir. Yazar~n, De Historicis Latinis (Latin Tarihçileri) adl~~ yap~t~ ndan günümüze yaln~zca iki ya~amöyküsü kalm~~t~ r. Üç kitapl~ k
bir dünya tarihi olan Chronica'dan, be~~kitapl~ k k~sa öyküleri içeren
Exempla'dan, sevgi ~iirlerinden, co~rafya yazdandan günümüze hiç bir
~ey kalmam~~t~ r.
Nepos'un dili yal~ nd~ r, dü~üncelerini genellikle k~sa tümcelerle anlatmaya çal~~~ r. Pek özgün ve ba~ar~ l~~ bir tarih yazar~~ olarak tan~nmayan Nepos'un yap~tlar~~ ki~ileri yüceltici niteliktedir. Buna kar~~l~ k, Comelius Nepos yaz~ lar~~ günümüze de~in gelen ilk ya~amöyküsü yazar~~ olmas~~ aç~s~ ndan önemlidir.
Roma'n~ n siyasal ve ekonomik ya~am~ n~~ etkileyen Kartaca Sava~lar~n~ n iki ünlü komutan~, Hamilcar ve Hannibal'i de yaz~ lar~ na konu eden
Nepos'un yaz~ lar~~ henüz Türkçe'ye çevrilmemi~tir
Hamilcar ve Hannibal'in ya~amöyküsünü çevirirken büyük ölçüde Calonne'nin kulland~~~~Latince metinden yararland~m 2 .
' 1888 y~l~nda, Kola~as~~ Mehmet Tahir taraf~ndan Almanca'dan Osmanl~ca'ya çevrilmi~tir. Ancak bu çeviride, Hamilcar ve Hannibal de dahil ünlülerin hepsine yer verilmemi~tir.
2 Les Vies de Cornelius Nepos, Traduction Nouvelle, par P. F. De Calonne, Amedee
Pommier Homme de Lettres, Paris, 1837.
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Bu çeviriyi yaparken yard~ mlar~ na ba~vurdu~um Latin Dili ve Edebiyat~~ Anabilim Dal~~ Ara~t~rma Görevlisi Haydar Dönmez'e te~ekkürlerimi
sunar~ m.
HAMILCAR
Soy ad~~ Barcas olan Kartacal~~ Hamilcar, Hannibal'in o~ludur. Birinci Kartaca sava~~ n~n sonlar~ na do~ru, daha çocuk denecek ya~ta Sicilya'daki bir orduya komutanl~ k etmeye ba~lad~. O Sicilya'ya gitmeden
önce, Kartacal~lar~ n hem karada hem denizde i~leri kötü gitmesine kar~~n,
kendisi nerede bulunursa bulunsun dü~man~ na hiç boyun e~medi,
kötülük etme f~ rsat~~ tan~ mad~ ; öte yandan f~ rsat ç~kt~~~nda da onlara meydan okudu ve çarp~~madan hep üstün ayr~ ld~. Bununla birlikte, Kartacal~lar Sicilya'da hemen her ~eylerini yitirdiklerinde, Hamilcar, Eryx'i 3 öyle
ba~ar~ l~~ savundu ki, insan orada bir sava~~yap~ ld~~~ n~~ dü~ünemezdi. Bu
arada Romal~~ konsül C. Lutatius'un 4 Kartacal~ lar~~ bir donanmayla Aegates' yak~ n~nda yenilgiye u~ratmas~~ üzerine, onlar sava~~~sona erdirmeye
karar verdiler ve o sorunu çözme i~ini Hamilcar'a b~rakt~ lar. O sava~ma
iste~iyle yan~ p tutu~mas~ na kar~~ n, gene de bar~~~için çaba gösterilmesi gerekti~ini dü~ündü; çünkü gelir kaynaklar~~ kurumu~~olan ülkesinin sava~~ n
y~ k~mlar~na daha fazla katlanamayaca~~n~~ anl~yordu. Ne var ki, Kartaca
biraz toparlan~ rsa yeniden sava~a girmeyi tasarl~yor, kendi adamlar~~ ya yi~itçe yengi kazan~ ncaya de~in ya da yenilip çarp~~may~~ b~ rak~ncaya de~in,
Romal~ lara kar~~~silah b~ rakmamay~~ dü~ünüp duruyordu. Bar~~~~böyle bir
dü~ünceyle sa~lad~. Bu bar~~~ s~ ras~nda öyle küstahça bir tutum tak~ nd~~ ki,
Catulus, Hamilcar'la Eryx'i elinde tutan adamlar~~ silahlar~ n~~ b~ rak~ p Sicilya'dan çekip gitmedikçe, kendisinin sava~~~sona erdirmeyece~ini söylemesi
üzerine; o yurdu dize gelmi~~bir durumda böylesi bir utançla yurduna
dönmektense kendisinin ölmeyi ye~leyece~ini söyledi. Çünkü dü~manlar~na kar~~~kullanmak için yurdundan sa~lad~~~~silahlan dü~manlara teslim
etmenin yi~itli~e yak~~mayaca~~n~~ belirtti. Catulus, onun bu kararl~l~~~~kar~~s~ nda boyun e~di.
Ama o Kartaca'ya geldi~inde, devletin umdu~undan çok farkl~~ oldu~unu ö~rendi. Çünkü d~~ar~da i~lerin uzun süre ters gitmesi içerdeki
çeki~meyi öyle k~z~~t~ rm~~t~~ ki, Kartaca yerle bir edilmeden önce böylesi
3

Sicilya'n~n Kuzey-Bat~s~nda yüksek bir da~.
C. Lutatius Catulus, ~.Ö. 241 y~l~~ konsülü.

s Akdeniz'de, Sicilya'n~n bat~s~ndaki üç ada.
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bir tehlikeye hiç dü~memi~ti. ~lk önce, Romal~lara kar~~~olan yirmi bin
ücretli asker ba~kald~rd~. Bunlar Afrika'n~n dört bir yan~nda insanlar~~ birbirine dü~ürdüler, Kartaca'ya sald~rd~lar. Kartacal~lar bu u~ursuz olaylardan ötürü öylesine korkuya kap~ld~lar ki, Romal~lardan bile yard~ m istediler, dahas~~ istediklerini elde ettiler; ne var ki, tam umutsuzlu~a dü~ecekleri bir s~rada Hamilcar'~~ ba~komutan yapt~lar. O dü~manlar~n~~ yaln~z Kartaca surlar~ndan öteye püskürtmekle kalmad~, yüz bini a~k~n silahl~~ adam
olmas~na kar~~n, onlar~~ dar bir geçitte k~st~rarak birçoklar~n~~ k~l~çla
öldürmektense açl~ kla öldürmeyi ba~ard~. Kartaca'dan ayr~lan bütün kasabalar~-bunlar aras~ nda Afrika'n~n en güçlü kasabalar~~ olan Utica ve Hippo8 da vard~- yurt topraklar~na yeniden katt~. Bununla da yetinmeyerek
egemenlik alan~ n~~ geni~letti, Afrika'n~n her yerini öyle bir bar~~a kavu~turdu ki, oras~~ y~llarca sava~~görmemi~~gibiydi.
Bu i~leri kendi amac~na uygun olarak gördükten sonra, kararl~l~k
içinde, Romal~lara dü~manl~k duygulanyla dolu olarak, sava~~gerekçesi
bulmak kolay olsun diye kendisinin bir ordunun ba~~nda ~spanya'ya
gönderilmesini sa~lad~. Dokuz ya~~ndaki o~lu Hannibal'i de yan~s~ra
götürdü. Ayr~ca ünlü ve yak~~~kl~~ bir genç olan Hasdrubar de onunla birlikteydi; kimileri Hamilcar'~n onu gerekti~i gibi sevip saymad~~~n~~ söylemi~tir. Do~rusu, böylesine büyük bir ki~i kara çalmalardan kendisini kurtaramazd~. Nitekim, töre denetçisi, kendisiyle ilgili suçlamalardan ötürü
Hasdrubal'in Hamilcar'la birlikte olmas~n~~ yasaklad~. Ancak Hamilcar, bu
ki~iye kendi k~z~n~~ verdi. Çünkü onlar~n geleneklerine göre, bir kay~nbaba
damattan yoksun b~rak~lamazd~. Hasdrubare ~öyle bir de~indim; çünkü
Hamilcar öldürülünce, ordunun ba~~na o geçti ve büyük i~ler ba~ard~ ; ancak Kartacal~lann köklü geleneklerini, ona buna para yedirerek yozla~t~ran
bir önder oldu. Onun ölümünün ard~ ndan ise Hannibal, ordudan ba~komutanl~ k yetkisi ald~.
Ancak Hamilcar, denizi geçip Ispanya'ya geldikten sonra, birçok
i~i talihi yüzüne güldü~ü için ba~arm~~t~r. Güçlü ve sava~ç~~ halklar~~ dize
getirmi~; Afrika'n~n dört bir yan~n~~ atla, silahla, adamla, parayla doldurmu~tur. ~spanya'ya vard~ktan dokuz y~l sonra Italya'ya sava~~açmay~~
dü~ünürken, Vettonlara 8 kar~~~giri~ti~i bir çarp~~mada öldürülmü~tür. BuKuzey Afrika k~y~s~nda iki kent.
Hamilcar'~ n damad~, diplomatik ba~ar~lar~yla tan~nm~~~Kartaca Nova'y~~ (Yeni Kartaca) kurmu~, 1.0. 22I'de öldürülmü~tür.
Ispanya'n~ n kuzeyinde Lusitania'da ya~ayan halk.
6
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nun Romal~lara kar~~~besledi~i dinmek bilmez kin, ~ kinci Kartaca Sava~~na yol açm~~~olsa gerektir. Çünkü onun o~lu Hannibal, babas~n~n s~ k s~ k
söylemeden edemedi~i biricik dile~inden öyle etklendi ki, Romal~ lan sava~~
alan~ nda s~ namadan ölmemek boynunun borcuydu.
HANNIBAL
Kartacal~~ Hannibal, Hamilcar'~ n o~ludur. Roma halk~ n~ n yi~itlikte
bütün halklardan üstün oldu~u do~ruysa -bundan kimse ku~ku duymamaktad~ r- Roma halk~ n~ n yi~itlikte bütün haklardan üstün oldu~u ölçüde
Hannibal'in de öteki komutanlardan üstün oldu~u dü~üncesi gerçek d~~~~
say~lmamal~d~ r. Çünkü ~talya'da Roma halk~yla kaç kez kar~~la~m~~sa, çarp~~madan üstün ç~ kan hep o olmu~tur. E~er kendi yurtta~lar~= k~skançh~~~onu yurdunda güçsüz dü~ürmemi~~olsayd~, o, Romal~lar~~ egemenli~i alt~ na alabilirdi. Ancak birçok ki~inin çald~~~~kara, bir adam~ n yi~itli~ine
gölge dü~ürdü. Romal~lara kar~~, babas~ndan bir miras gibi geçen kinini
öylesine biledi ki, sonunda kin duygusunu yitirmektense can~ n~~ yitirmeyi
ye~leyecekti. Nitekim, yurdundan kovulduktan sonra yabanc~~ güçlerin deste~ine gereksinim duyarken, Romal~larla sava~mak dü~üncesinden hiç mi
hiç caymad~.
Hannibal yurdundan uzaktayken, Romal~lara dü~man olamas~na
yol açt~~~~Philippos'u 9 saymazsam, o zamanlar bütün krallar~n içinde en
güçlü kral Antiokhos i° idi. O, askeri güçlerini ta K~z~l Deniz'den ~talya'ya
götürmeye kalk~~acak denli Antiokhos'un sava~ma tutkusunu art~ rd~. Romal~~ elçiler, onun iste~ini anlamak ve sanki kendileri ona para yedirmi~,
sonra da o duygular~ n~~ de~i~tirmi~~gibi, kral~n Hannibal'den ku~kulanmas~ n~~ sa~lamak için art niyetle onun yan~na geldiler. Hannibal, bundan bir
sonuç alamad~klar~n~~ ö~renip kendisinin gizli tasanlardan habersiz oldu~unu anlay~ nca, ilk f~rsatta kral~n yan~ na gitti. Kendi güvenilirli~ine ve Romal~lara kar~~~besledi~i kine ili~kin birçok ~eyi ona an~msatt~ktan sonra ~unu da ekledi: "Babam Hamilcar, dedi, ben daha dokuz ya~~n~~ a~mam~~~
bir çocuk olarak Kartaca'dan Ispanya'ya komutan samyla yola ç~karken,
ulu Iuppiter'e kurbanlar kesti. Bu kutsal yükümlülü~ü yerine getirirken,
bana kendisiyle birlikte ordugâh~ n yolunu tutmak istiyor muyum, istemiyor muyum diye sordu. Bunu seve seve kabul edip beni yan~ na almakta
Makedonya kral~~

220- 197

).

"' Suriye kral~, Büyük Antiokhos (~.O. 223-187).
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duraksamamas~ n~~ ondan istemeye ba~lad~~~ m zaman, o "götürece~im" dedi, "e~er istedi~im ölçüde güvenimi kazanacak olursan." Beni önünde kurban kesmeyi dü~ündü~ü suna~a götürür götürrnez, ötekileri uzakla~t~ rd~ktan sonra, suna~a el sürerek and içmemi, Romal~larla asla dostluk kurmamam~~ buyurdu. Ben babam~n önünde içti~im bu anda ~u ya~~ma gelinceye de~in öyle ba~l~~ kald~m ki, gelecekte de ayn~~ tutumu sürdürece~imden
kimse ku~ku duymamal~d~ r. Bu yüzden, Romal~lar konusunda iyi duygular besliyorsan, bunu benden gizlemekle ak~ls~zl~ k etmi~~olmayacaks~ n,
do~rusu, sava~a haz~ rlan~ rken beni o giri~imin önderi seçmezsen, o zaman
kendini aldatacaks~ n."
Böylece, sözünü etti~im bu gençlik ça~~nda Hannibal, babas~yla
birlikte Ispanya'ya do~ru yola ç~kt~ ". Onun ölümünün ard~ ndan Hasdrubal komutan seçildi, bütün atl~~ birli~inin ba~~ na geçti. Bunun da
öldürülmesi üzerine, ordu onu ba~komutanl~~a atad~. Bu görev de~i~ikli~i
Kartaca'ya bildirildikten sonra, karar halk taraf~ndan da onayland~. Böylece Hannibal, daha yirmi be~ine basmadan ba~komutan oldu. Üç y~l geçmeden ~spanya'daki tüm halklar~~ sava~la dize getirdi. Roma'n~n ba~la~~~~~
Saguntum'u 12 kaba güçle ele geçirdi, üç büyük ordu olu~turdu. Bunlardan birini Afrika'ya gönderdi, ikincisini karde~i Hasdrubal" ile ~spanya'da b~rakt~, üçüncüsünü yan~ nda Italya'ya götürdü. Pyrene da~lar~n~~ a~t~. Nereden geçtiyse, oradaki yerlilerin tümüyle sava~a tutu~tu. Ba~~e~medikçe elinden kimse kurtulamad~. ~talya'y~~ Gallia'dan ay~ran s~rada~lara
—Yunanl~~ Hercules'in d~~~ nda hiçkimsenin bir orduyla a~amad~~~~Alp'lere
(bu yüzden, o geçit günümüzde Yunan geçidi diye bilinir)— geldi~i zaman kendisini geçitte durdurmaya yeltenen Alp boylar~ n~~ darmada~~n etti.
Bölgeyi açt~, yollar yapt~, önceleri silahs~z bir ki~inin sürünerek geçti~i bu
yolu donat~lm~~~bir filin geçebilece~i bir duruma getirdi, birliklerini buradan geçirip Italya'ya ula~t~.
Rhodanus " irma~~~yak~ n~ nda konsül P. Comelius Scipio I5 ile sava~a tutu~mu~, sonunda onu püskürtmü~tü. Po Irma~~~dolaylar~ nda Clastidium'da '6 ayn~~ ki~iyle bir kez daha çarp~~t~~ ve onu yaralay~p buradan
"
12
13

237.
Ispanya'n~ n do~u k~y~s~ nda bir kasaba.
Hannibal'in karde~i, L/D. 207'de öldü.
Galya'da bir ~ rmak.
to. 218 y~l~~ konsülü.
Gallia Cisalpina'da bir kasaba.
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kovdu. Gene bu Scipio, meslekta~~~Tiberius Longus17 ile birlikte Trebia 18
yöresinde onun kar~~s~na üçüncü kez ç~kt~. Hannibal bunlarla yak~ n
dö~ü~e girdi, sonunda ikisini de dize getirdi. Oradan, Etruria'ya 19 gitmek
için, Ligurlann" içinden geçerek Appeninleri a~t~. Bu yürüyü~ü s~ras~ nda,
öyle a~~r bir göz hastal~~~ na tutuldu ki, sa~~gözü bir daha görme i~levini
tam olarak yerine getiremedi. Sa~l~~~n~n bozulmas~~ üzerine taht~ revanla
götürülürken, Trasimenus'ta' konsül C. Flaminius'u '2 ordusuyla birlikte
tuza~a dü~ürüp öldürdü ve bir avuç seçkin adam~yla geçidi tutan praetor
C. Centenius'un da çok geçmeden i~ini bitirdi. Buradan Apulia'ya 23 gitti.
Orada iki konsül, C. Terentius ve L. Paulus Aemilius 24 ona kar~~~koydu.
~kisinin de ordusunu tek çarp~~mada kaç~~a zorlad~. Konsül Paulus'u, dahas~~ birkaç eski konsülü öldürdü, bunlar aras~nda bir önceki y~l~ n konsülü
Cn. Servilius Geminus da vard~.
V. Giri~ilen bu çarp~~madan sonra, hiçbir direni~le kar~~la~madan Roma'ya do~ru ilerledi, kentin az ötesindeki da~larda konaklad~. Oradaki ordugâhta birkaç gün geçirdikten sonra Capua'ya 25 dönerken, Romal~~ diktatör Q Fabius Maximus" ile Falern 2' bölgesinde kar~~la~t~. Hannibal
dar geçitte k~st~ r~lm~~~olmas~ na kar~~ n karanl~ktan yararlanarak ordusundan bir tek er bile yitirmeksizin buradan kurtulmasm~~ ve cin gibi bir kon~ utan olan Fabius'u aldatmas~n~~ bildi. Çünkü gece karanl~~~nda, genç
bo~alann boynuzlar~ na çal~~ ç~rp~~ ba~lay~ p onlan tutu~turdu ve ba~~bo~~dola~an bo~a sürüsünü kovalad~. Bu beklenmedik görünüm kar~~s~nda, Roma ordusu o denli büyük bir korkuya kap~ld~~ ki, hiç kimse siperden d~~ar~~
ad~m atma yüreklili~ini gösteremedi. Bu ba~ar~n~ n üzerinden çok geçmeden, atl~~ birli~inin önderi M. Minucius Rufus'a bir diktatörünkine benzer
yetki verildi~inde, Hannibal onu da kurnazl~kla çarp~~maya çekmesi üzerine, Rufus'a çarp~~madan kaçmak kald~. Kendisi uzakta olmas~na kar~~n,
~.Ö. 218 konsülü.
Gallia Cisalpina'da bir ~ rmak.
'9 Roma'n~ n kuzey bat~s~ nda bir bölge.
20 Gallia Cisalpina'n~n kuzey bat~s~ na yerle~mi~~olan bir halk.
21
Etruria'da bir göl.
" ~~
217 konsülü.
23
Italya'n~ n güney-do~u kesiminde bir bölge.
"
216 y~l~~ konsülleri.
25 Campania bölgesinde önemli bir kent.
1.4.). 217 y~l~ nda, halk meclisi karar~ yla ilk "Dictatör” unvan~ n~~ alan komutan.
27
Falernus ager, kuzey-bat~~ Campania'da bir bölge, ~arab~yla ünlüdür.
18
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~ kinci kez konsül seçilen Ti. Sempronius Gracchus'u Lucanlar~ n 29 topraklar~nda tuza~a dü~ürüp i~ini bitirdi. Be~inci kez konsül seçilen M.
Claudius Marcellus'u Venusia 31 yöresinde gene böyle öldürdü. Çarp~~malar' bir bir anlatmak uzun i~. Bu yüzden, onun ne denli büyük birisi
oldu~unu göstermek aç~s~ ndan ~u bir tek duruma de~inmek yeterli olacakt~ r: O ~ talya'da bulundu~u sürece, sava~~alan~ nda kimse kar~~s~ nda tutunamad~, Cannae sava~~ n~ n 32 ard~ ndan hiç kimse kar~~s~ na geçip aç~ k
alanda ordugah kurmad~.
Yenilgi nedir bilmeyen Hannibal, yurdunu savunmaya ça~r~ ld~,
orada da Hannibal'in önce Rhodanus, ard~ ndan Padus 33, daha sonra da
Trebia irma~~~yöresinde sava~~alan~ ndan kaç~ rd~~~~ki~inin o~lu P. Scipio'ya
kar~~~sava~~ n~~ sürdürdü. Ülkenin kaynaklar~~ tükenmesi üzerine onunla elveri~siz ko~ullarda sava~~~ sürdürmek istemedi. Amac~~ zaman kazan~ p
onunla daha güçlü olarak boy ölçü~ mekti. Scipio ile bir araya geldi; ne
var ki ko~ullarda anla~amad~ lar. Görü~menin bitiminden üç be~~gün sonra, Zama 34 yöresinde Scipio ile bir kez daha çarp~~t~. inan~ lmaz gibi gelecek ama, püskürtülmesine kar~~ n, iki gün iki gece içinde Zama'dan yakla~~ k üçyüz bin ad~ m' uzaktaki Hadrumentum 36 kasabas~ na vard~. Sava~~
alan~ ndan onunla birlikte çekilmi~~olan Numidial~ lar 3', bu geri çekilme s~ras~ nda ona tuzak kurdular. Ancak o kendisine tuzak kuranlar~ n elinden
kurtulmakla kalmad~ , onlar~ n canlar~ n~~ da yakt~ . Geri çekilme giri~iminden
sa~~ç~ kanlar~~ Hadrumentum'da bir araya getirdi, bir kaç gün içinde yeni
er kaydederek çok say~da er toplad~ .
O haz~ rl~ klar~ n~~ canla ba~la yürütürken, Kartacal~ lar Romal~ larla
bar~~~yapt~ lar. Bununla birlikte o, bir süre sonra, ordunun ba~~ na geçti ve
ta P. Sulpicius ve C. Aurelius'un' konsüllüklerine de~in, Afrika'da sava~~~
~ .Ö. 213 y~ l~~ konsülü.
'" Güney-bat~~ ~ talya'da ya~ayan bir halk.
~ .O. 222, 215, 214, 210 Ve 208 y~ llar~ nda konsüllük yapm~~t~ r.
31

Apulia'da bir kasaba.

32

Cannae, Apulia'da bir köy. Cannae sava~~~ ~.Ö. 216'da yap~lm~~t~ r.

" Po Irma~~.
34

Numidia'da bir kasaba.

Üçyüz mil.
36 Kuzey Afrika'da, Kartaca'n~ n güneyinde bir k~ y~~ kenti.
3' Kuzey Afrika'n~ n yerli bir halk~ .
33

~.Ö.

200

y~ l~~ konsülleri.
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sürdürdü. Çünkü bu yüksek kamu görevlilerinin döneminde Kartacal~~ elçiler, kendileriyle bar~~~yapt~ klar~~ için Roma halk~~ ve senatosuna te~ekkür
etmek üzere Roma'ya geldiler. Bar~~a katk~ lar~ndan dolay~, onlar~~ alt~ndan
bir taçla onurland~r~ rken, ellerindeki rehinelerin Fragellae'da" oturmalar~n~ , sava~~tutsaklar~ n~ n geri verilmesini içeren isteklerini dile getirmeyi de
unutmad~lar. Senato karar~~ uyar~ nca bunlara ~öyle kar~~l~ k verildi: arma~anlar~~ te~ekkürle kar~~lanm~~t~ r: rehineler diledikleri yerde oturacakt~r; eylemleriyle sava~a yol açm~~~olan Hannibal, Roma halk~ n~ n amans~z
dü~man~~ oldu~u ve karde~i Mago ile birlikte ordu komutanl~~~n~~ hâlâ elinde tuttu~u için, tutsaklar geri gönderilmeyecektir: Kartacal~lar, bu kar~~l~~~~
ö~rendikten sonra Hannibal ve Mago'yu yurda ça~~rd~lar. Hannibal, yirmi
bir ya~~ nda praetor olmu~tu, Kartaca'ya bu kezki geli~inde kral yap~ld~.
Roma'daki konsüllük seçimlerinde oldu~u gibi, Kartaca'da da her y~l iki
kral seçiliyordu. Hannibal, sava~ta gösterdi~i etkinli~i o orunda da gösterdi. Antla~maya göre, Romal~lara verilmesi gereken sava~~ödencesini yeni
vergiler yoluyla sa~lamakla kalmad~, hazinenin parayla dolup ta~mas~ n~~ da
sa~lad~. Bundan sonra, M. Claudius ve L. Furius'un' konsüllüklerinde
Roma'dan Kartaca'ya elçiler geldi. Hannibal onlar~ n kendisini teslim almak için gönderildiklerini dü~ünerek, elçiler senatoca kabul edilmeden
önce, gizlice bir gemiye binip Suriye'ye Antiokhos'un yan~na gitti. Kartacal~ lar, e~er izini bulabilirlerse onu hemen tutuklamak için iki gemiyle
adam yollad~ lar, Hannibal'in mallar~ n~~ kamula~t~ rd~lar, evini temelinden
y~ kt~ lar, onu kanun kaça~~~diye nitelendirdiler.
VIII. Ne var ki, Hannibal, kendisinin ordulanyla ~ talya üzerine
yürümek konusunda akl~ n~~ çeldi~i Antiokhos'tan yard~ m umuduyla, ya
Kartacal~ lar sava~a girerse diyerek, yurdundan kaç~s~n~ n üçüncü y~l~ nda,
L. Cornelius'la Q. Minucius'un'~~ konsüllükleri zaman~nda, be~~gemiyle
Afrika'ya Kyrenellilerin topraklar~ na yana~t~. Karde~i Mago'yu da buraya 42 ça~~rd~. Kartacal~lar bunu ö~renince ülke d~~~ ndaki Mago'yu da Hannibal'e verdikleri cezayla cezaland~ rd~lar. Onlar durumdan umut kestikleri
için, demir al~ p gemilerle yola ç~kt~lar, sonra Hannibal Antiokhos'un yan~na gitti. Mago'nun ölümü konusunda iki öykü yarat~ lm~~t~r. Kimisi deniz
kazas~ nda öldü~ünü, kimisi de onun kendi köleleri eliyle öldürüldü~ünü
Latium'un güney-do~usunda bir kent.
1.0. 196 y~l~~ konsülleri.
"" 1.0. 193 y~l~~ konsülleri.
" Italya'ya.
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yazm~~t~ r. Antiokhos'a gelince, o, Hannibal'in sava~~ n yönetimi konusundaki ö~ütlerini sava~ta üstlenmeyi dü~ündü~ü sorumluluk ölçüsünde dinlemi~~olsayd~ , Thermopylae'da' yeryüzüne egemen olmak için de~il, Tiber'in " daha da yak~n~na gelmek için çarp~~acakt~ . Hannibal kral~n birçok
i~e budalaca giri~ti~ini görmesine kar~~n, gene de onu hiçbir i~te yaln~z b~rakmad~. Suriye'den Asya'ya" yollanmas~~ istenilen üç be~~geminin ba~~na
geçti ve bunlarla Pamhylia Denizinde" Rodoslular~n donanmas~na kar~~~
sava~t~. Onun adamlar~~ dü~manlann say~ca çoklu~u yüzünden bu çarp~~mada yenilmesine kar~~n, o, sava~t~~~~kanatta ki~isel üstünlük sa~lad~.
Antiokhos'un yenilgiye u~ramas~~ üzerine, Hannibal kendisinin
[Romahlaral teslim edilmesinden-kendisi buna olanak tan~sayd~, ku~kusuz
bu durum gerçekle~ecekti- korkarak Girit'e, Gortynal~lar~n yan~na, nereye
s~~~naca~~n~~ dü~ünmek için gitti. Kurnazl~ kta üstüne kimse olmayan Hannibal, Giritlilerin açgözlülü~ünden kurtulu~~yollar~n~~ bulmazsa büyük bir
tehlikeyle kar~~~kar~~ya kalaca~~n~~ anlad~; çünkü yüklüce bir paray~~ yan~nda ta~~ yordu; üstelik bu konuda bir söylentinin de zaten al~ p yürüdü~ünü
biliyordu. Bu yüzden, dü~ünüp ta~~n~p ~u karara vard~: Bir y~~~n amforay~~
kur~unla dolduracakt~r, en büyüklerinin a~~zlar~n~~ da alt~n ve gümü~le
kaplayacakt~r. Bunlar~~ gerçekle~tirdikten sonra, amforalan ileri gelen ki~ilerin gözleri önünde mallar~n~~ onlar~n denetimine b~rakt~~~~izlenimini uyand~rarak Diana tap~na~~na koydu. Bu ki~ileri yan~lg~ya dü~ürdükten sonra
yan~nda ta~~d~~~~tunçtan yontulara bütün paras~n~~ doldurup onlar~~ evinin
bahçesine at~verdi. Gortynahlar, kendi bilgileri olmaks~z~n tap~naktan herhangi bir ~ey al~p götürmesin diye Hannibal'e uygulad~klar~~ s~k~~ denetimi
ötekilere uygulamad~lar.
Kartacal~~ paras~n~~ pulunu böyle güvence alt~na ald~ktan sonra,
Pontus'a Prusias'~n 48 yan~na gitti. Onun yan~nda da Italya'ya ili~kin
dü~üncesini de~i~tirmedi, Romal~lara kar~~~kral~~ silahland~rmak ve onun
birliklerini e~itmekten öte bir ~ey yapmad~. Prusias'~n ki~isel kaynaklar~~
aç~s~ndan pek güçlü olmad~~~n~~ gördü~ü için onun öteki krallarla dostluk,
sava~ç~~ boylarla ise yak~n ili~ki kurmas~n~~ sa~lad~. O, Romal~lann can dos43 Orta Yunanistan'~ n do~u k~ y~s~ nda bir geçit.
" ~talya'da bir ~ rmak.
" Küçük Asya.
' Akdeniz körfezi.
" Anadolu'nun kuzey-do~usunda bir bölge.
228-180 y~llar~nda Bithynia kral~.
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tu Pergamum' kral~~ Eumenes'le 5° görü~~aynl~~~na dü~mü~tü, karada ve
denizde birbirleriyle sava~~yorlard~. Ne var ki, Romal~larla kurdu~u birlik,
Eumenes'i denizde de karada da daha üstün k~l~yordu. Bu yüzden, Hannibal ondan bir kurtulursa, öteki güçlüklerden de kolayca slynlaca~~n~~
dü~ünüyordu. Bunu öldürmek için ~u yola ba~vurdu. Birkaç gün içinde
donanmalanyla sonuç alacaklard~: Hannibal'in gemileri say~ca azd~; silahça da dü~man~n düzeyinde olmad~~~na göre, onun dolap düzene ba~vurup
öyle sava~mas~~ gerekiyordu. Olabildi~ince çok say~da zehirli y~lan toplan~p
topraktan kaplara canl~~ olarak konulmas~n~~ buyurdu. Çok say~da y~lan
sa~land~ktan sonra, deniz sava~~na giri~ece~i gün, deniz güçlerini toplay~p
onlara yaln~zca kral Eumenes'in gemisine sald~rmalann~, kral~n öteki
adamlar~na kar~~~ise yaln~zca kendilerini kollamakla yetinmelerini buyurdu. Onlar, çok say~da y~lanla bunu kolayca gerçekle~tirieceklerdi. Dahas~,
Hannibal kral~n hangi gemiyle yol ald~~~n~~ adamlar~na bildirece~ini söyedi. kral~~ ister ölü elegeçirsinler ister diri, onlar~~ arma~ana bo~aca~~na söz
verdi.
XI. Erler böyle yüreldendirildikten sonra, gemiler her iki kesimce de
sava~~düzenine sokuldu. Bunlar yerlerine çekildi~inde, sava~~i~areti verilmeden, Hannibal, Eumenes'in nerede oldu~unu kendi adamlar~na aç~kça
bildirebilmesi için elinde asa bulunan bir ula~~~kay~kla yollad~. Ulak
dü~man gemilerinin yan~na vannca, mektubu göstererek kendisinin kral~~
arad~~~n~~ aç~kça söylemesi üzerine, yaz~l~~ belgenin içeri~inin bar~~la ilgili
oldu~undan kimse ku~ku duymad~~~~için hemen Eumenes'in yan~na
götürüldü. Ulak, komutan gemisini kendi adamlar~~ için saptad~ktan sonra,
geldi~i yere geri döndü. Ne var ki Eumenes, mektubu açt~ktan sonra,
onun kendisini alaya alma amac~~ güden deli saçmas~~ sözlerin ötesinde hiç
bir ~ey içermedi~ini gördü. Böyle bir davran~~~n nedenini merak etmesine
kar~~n, bir tek neden bulamad~; gene de sava~~~hemen ba~latmakta duraksamad~. Sald~r~ya geçildi~inde, Bithynial~lar 51 Hannibal'in buyru~uyla hep
birlikte Eumenes'in gemisine sald~rd~lar. Kral bunlar~n sald~r~s~n~~ durduramad~~~~için kurtulu~unu kaç~~ta buldu. Az ötedeki k~y~larda konaklam~~~
olan kendi koruma birli~ine ula~amad~kça, kurtulu~unu sa~layamayacakt~.
Di~er Pergamum gemilerinin dü~manlar~n~~ alabildi~ine s~k~~t~rd~~~~bir s~rada, onlar yukar~da sözünü etti~im topraktan kaplan gemilere do~ru f~rlatMysia'da bir kent (Bergama).
m) Leo. 197-158 y~llan aras~nda Bergama kral~.
'~~ Anadolu'nun kuzeyinde bir bölge.
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maya koyuldular. Ba~lang~çta f~rlat~ lan kaplar sava~anlar~n gülmesine yol
açt~~ ve bunun ne anlama geldi~ini anlayamad~lar. Gemilerinin y~ lanla doldu~unu gördükten sonrad~ r ki, bu umulmad~k durum kar~~s~ nda iyiden
iyiye korkuya kap~ lm~~~olan Pergamumlular, onlardan nas~ l sak~ nacaklar~n~~
bilmedikleri için gemilerini oraya buraya yönelttiler, sonunda deniz üslerine geri çekildiler. Böylece, Hannibal, Pergamumlular~ n güçlerini sava~~
takti~iyle alt etti. Yaln~z bu zamanda de~il, birçok kez de~i~ik ko~ullarda
da kara birlikleriyle buna benzer bir kurnazl~ k gösterip dü~manlar~ n~~
püskürttü.
XII. Asya'da bunlar olurken, Roma'da ~öyle bir ~ey gerçekle~ti: Prusias'~ n elçileri eski konsül T. Quintius Flamininus'un 52 konutunda yemek
yerken orada Hannibal'in ad~~ an~ l~ nca, elçilerden biri onun Prusias'~ n
krall~~n~ n s~ n~ rlar~~ içinde bulundu~unu söyledi. Ertesi gün Flamininus bu
bilgiyi senatoya iletti. Hannibal sa~ken, onun tuzaklar~ ndan asla kurtulamayacaklar~n~~ dü~ünen senatörler, kraldan Romal~ lar~ n amans~ z dü~man~n~~ yan~ nda tutmamas~ n~~ ve kendilerine teslim etmesini rica etmek için aralar~nda Flamininus'un da bulundu~u elçileri Bithynia'ya yollad~lar. Prusias onlar~ n isteklerini olmaz diye kestirip atmad~. Kendisinden beklenen
davran~~~n konukseverlik ilkeleriyle ba~da~mayaca~~ndan buna olur da demedi. E~er bu iste~i konukseverlik ilkeleriyle ba~da~~ r bir duruma sokarlarsa, onu yakalayabileceklerini söyledi. Onlar onu kolayca bulacaklard~.
Çünkü Hannibal, bir tek yerde, kral~ n kendisine verdi~i bir kalede kal~yordu. Geçmi~teki olay~ n yeniden ba~~ na gelmesinden çekinerek kaleyi
öyle bir biçime sokmu~tu ki, yap~ n~ n dört bir yan~ ndan kaçmak olanakl~yd~. Romal~~ elçiler, buraya gelip onun kald~~~~yeri askeri birliklerle çepeçevre sar~ nca, bir köle kalenin kap~s~ ndan d~~ar~~ bakt~ktan sonra Hannibal'e al~~~ lm~~~ n d~~~ nda silâhl~~ bir y~~~ n erin gözüne ili~ti~ini bildirdi.
Hannibal, ona bütün kale kap~ lar~ n~~ dola~mas~ n~~ ve dört bir yandan benzer biçimde k~st~ r~ l~ p k~st~ r~ lmad~~~ n~~ çabucak kendisine bildirmesini buyurdu. Kölenin olup biteni ona çabucak bildirip bütün ç~ k~~lar~ n denetim
alt~nda oldu~unu söylemesi üzerie, Hannibal bu ortam~ n rasgele gerçekle~medi~ini, tersine kendisini ele geçirmeye yönelik oldu~unu, sonuç olarak kendisinin bundan böyle ya~am~ n~~ korumamas~~ gerekti~ini anlad~. Eski yi~itliklerini an~ rnsayan Hannibal, kendi ya~am~ n~~ bir ba~kas~ n~ n iste~iyle yitirmeyi istemeyerek yan~ndan eksik etmedi~i zehiri içti.

52

I.O.

~~ g7 y~ l~ nda Makedonya kral~~ V. Philippos'u yenilgiye ugratm~~t~ r.
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XIII. Böylece, birçok de~i~ ik güçlüklerden slynlm~~~yi~itler yi~idi bir
adam, yetmi~~ya~~ nda ölüm uykusuna dald~ . Onun hangi konsüller i~ba~~ndayken öldü~ü konusu tart~~mal~d~ r. Çünkü Atticus" kendi Y~ll~ k adl~~
yap~t~ nda onun M. Claudius Marcellus'la Q. Fabius Labeo' konsülken
öldü~ünü yazm~~t~ r. öte yandan, Polybios'a 55 göre o, L. Aemilius Paulus'la Cn. Baebius Tamphilus'un" döneminde; Sulpicius Blitho'ya" göre
ise, P. Comelius Cethegus ile M. Baebius Tamphilus'un" döneminde
ölmü~tür. Bunca Çetin sava~lara kat~lm~~~böyle büyük bir adam yaz~ p çizmeye hiç de zaman ay~ rmad~~ de~il. Çünkü onun Yunan dilinde yaz~ lm~~~
birkaç kitab~~ vard~ r. Bunlardan biri Rodoslulara yönelik, Cn. Manlius
Vulso'nun" Asya'daki ba~anlanna ili~kindir. Pek çok ki~i, bu ki~inin' saya~taki ba~anlann~~ yazm~~t~ r; ancak bunlardan Silenos6 ' ile Lakedaimonlu
Sosilos62 adl~~ iki ki~i vard~ r ki ordugâhta onun yan~ nda bulunup paylar~ na
dü~en süre kadar birlikte ya~am~~lard~ r. Art~k bu kitab~~ sona erdirme ve
Romal~~ komutanlar~~ anlatma zaman~ = geldi: Yerli ve yabanc~~ komutanlar~n eylemlerini kar~~la~t~ rma yoluyla kimlere üstünlük tan~nmas~~ gerekti~i kolayca anla~~labilir.

" Cicero'nun yak~n arkada~~.
" ~.C). 183 y~l~~ konsülleri.
" Yunanl~~ tarihçi.
1.0. 182 y~l~~ konsülleri.
" Romal~~ bir tarihçi.
" to. 181 y~l~~ konsülleri.
" Lo. 18g y~l~~ konsülü.
('" Hannibal'in.

6 ' Yunanl~~ bir tarihçi.
62

Yunanl~~ bir tarihçi.

