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ÖNSÖZ

Bu kitap bir biyografi değil. Her ne kadar kişi unsurunun 

önemi bilinse de yalnızca İskender’in şahsına indirgeneme-

yecek bir tarihsel olayın başlıca veçhelerini ortaya koymaya 

çalışıyor. Dolayısıyla bu kitabın düzenlenişi bilinçli bir ter-

cihin sonucu. Fetihlerin anlatısı, okurun, fethin önemli kro-

nolojik safhalarını anlamasını sağlayacak giriş niteliğinde 

kısa bir bölümde özetlendi. Çalışmanın asıl büyük kısmı, in-

sanın tamamen doğal olarak kendine sorduğu önemli soru-

ların araştırılmasına ayrıldı: Fethin kökenleri ve İskender’in 

hedefleri; direnişlerin mahiyeti ve önemi; fethedilen toprak-

ların düzenlenişi; fethedenlerle fethedilmiş halklar arasın-

daki ilişkiler gibi.

Sekizinci Baskı İçin Giriş Notu

Antikçağ tarihi, diğer beşeri ve sosyal bilimlerden daha 

fazla, sarsılmaz kesinlikler üzerinde donup kalmış değildir. 

Her sene etkileyici bir bibliyografyayla beslenen ve ağırla-

şan Büyük İskender’in tarihi de bu yeniden değerlendirme-

lerden payını alır. Bunlar yalnızca, maalesef bu alanda nadir 

olan belge yayınlarından ileri gelmez, aynı zamanda hatta 

belki öncelikle, Ahameniş İmparatorluğu tarihi hakkında 

günümüzde gerçekleşen kapsamlı yenilenmeye1 de bağlıdır; 

1 Benim çıkardığım Bulletin d’histoire achéménide, II, Paris, Thotm, 
2001 (ilk sayı Topoi [Lyon] dergisinin Supplément 1’i içinde yayım-
landı, s. 5-125), “Persika” (De Boccard) koleksiyonundan çıkan kitap-
lar ve www.achemenet.com internet sitesi incelendiğinde durum 
anlaşılacaktır.
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bu yenilenmenin kendisi de birinci binyılın Ortadoğu tarihi 

bağlamında ve uzun süre egemen olan Hellen merkezli ba-

kıştan bağımsız olarak İskender’in fetihlerinden başka bir 

vizyonu ortaya sürer. Mesela İskender’in Babil ve Mısır’da 

yürüttüğü siyasetin ve yerel aristokrasilerin buna verdiği 

karşılığın analizi için giderek daha da sistematik şekilde 

Babil ve Mısır belgelerine başvurulması da bu hareket sa-

yesindedir; aynı zamanda Asurbilimciler ile Mısırbilimciler 

de çok uzun zaman boyunca yalnızca klasik çağ araştırmacı-

larının uzmanlıklarına terk edilmiş dönemler için artan bir 

ilgi göstermektedir.

Bu sekizinci baskı, kitabın 1974’teki ilk baskısında geliş-

tirilen yapısını yeniden tartışmaya açmıyor. O günden beri 

düzenli olarak yapılan gözden geçirilmiş baskılarda olduğu 

gibi, yeni ortaya çıkmış belgeler ve bunlara bağlı yorumlar2 

dolayısıyla ve benim düşüncelerimin, ayrıca sürdürmekte 

olduğum araştırmalarımın gelişimi sebebiyle de sunumum-

da artık yerinde olmadığını düşündüğüm noktalara bazı ye-

niden yazılmış kısımlar ekledim (özellikle İskender’e dair 

tarihyazımı ve fetihlerinin iktisadi sonuçları hakkında, s. 

81-96). Aynı şekilde çalışma araçları ve bibliyografya da zo-

runlu olarak seçici bir şekilde güncellendi, bunu yaparken 

tek kaygımız kitabın boyutları değildi; yoruma dayalı yakın 

tarihli yayınların çok azı gerçekten yeniydi.

Bibliyografyanın katlanarak artışı bir perspektif hatası-

na sebep olmamalı. Şunun altını tekrar tekrar çizmek gere-

kir; her şeyden önce belge külliyatının hem nicelik hem nite-

lik açısından yetersiz olması sebebiyle İskender’in fetihleri-

2 İskender dönemine ait olup olmadığı hâlâ tartışmalı belgeleri  
–Aramca Edom belgeleri ya da Mazday’a ait bir Suriye sikkesi– bir 
kenara bıraktım (bkz. benim çıkardığım Bulletin, I, s. 62; II, s. 99; Da-
rius dans l’ombre d’Alexandre, Paris, Fayard, 2003, s. 62-84 ve ge-
çenlerde çıkan kitabım Alexander the Great and his Empire, 2010, 
Princeton, Princeton University Press, s. 171-185).
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ne dair bilgilerimiz sınırlıdır ve kesinlikten uzaktır. Mevcut 

Yunanca (Diodoros, Plutarkhos, Arrianos) ya da Latince (Qu-

intus Curtius, Justinus) Yunan-Roma anlatısal kaynakları 

İskender’den iki ila dört yüzyıl sonra kaleme alınmıştır ve 

talihsiz bir alışkanlıkla “antik dönem İskender tarihçileri” 

şeklinde adlandırılanların hiçbiri, ne yöntem açısından ne 

de kavrayış ve tutum açısından bugün anladığımız anlamda 

tarihçidir. Diğer yandan, Makedonyalının kendisini bir ke-

nara bırakırsak3 tam olarak onun hükümdarlığı dönemine 

tarihlenen arkeolojik kaynakların neredeyse hiçbiri elimize 

ulaşmamıştır ve en meşhur ikonografik belgeler (Napoli Mo-

zaiği ve İskender Lahdi), fatihin ölümünden sonra meyda-

na getirilmiştir ve çoktan kanon haline gelmiş bir yoruma 

uygun olarak kahraman figürünü görselleştirirler.4 Yalnızca 

nümismatik kaynaklar bol miktardadır ve bunların yararı 

o kadar kesindir ki yakın tarihli çalışmalar –her ne kadar 

“İskender madalyonu”5 da dahil olmak üzere tereddütler de-

vam etse de– bu konuda bütüncül ve tutarlı bir inceleme-

yi mümkün kılmıştır.6 Aynı şekilde, şimdiye kadar her tür-

lü arşiv belgesinden neredeyse tamamen mahrum kalmış 

Doğu İran bölgelerinde bulunan, Ahameniş döneminin so-

nuna ve İskender’in hükümdarlığı dönemine ait yazılı bel-

gelerin devam etmekte olan yayınını da not etmek gerekir.7  

3 Burada Vergina kraliyet nekropolündeki keşifler hakkında bir tar-
tışmaya girmeyi gerekli görmedim. Mecburen kısa tutulacak ve ön-
celikli olarak fetih meselesine hasredilmiş bir kitapla tam bütün-
leşmeyecekti.

4 Edebi kaynaklar, bunların sınırları ve ikonografik kaynaklarla bir-
birini bütünleme ihtimalleri hakkında şu kitabımın tamamına ba-
kılabilir: Darius dans l’ombre d’Alexandre (op. cit.), Napoli mozai-
ği ve modern yorumları hakkında özellikle bkz. s. 227-247.

5 Bkz. Alexander and his Empire, op. cit., s. 162-165’teki bibliyografik 
değerlendirme.

6 Bkz. G. Le Rider, Alexandre le Grand. Monnaie, finance, politique, 
Paris, Puf, 2003.

7 Bkz. S. Shaked, Le Satrape de Bactriane et son gouverneur. Documents 
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Fıratötesi’ne ait Aramca başka belgelere, Babil’in çiviyazısı 

tabletlerine ve Mısır’ın demotik belgelerine eklenen bu bel-

geler grubu, İskender’in saltanatını, antik Ortadoğu ülkesi-

nin ve halklarının uzun tarihine dahil etmeyi gerektirir ve 

kolaylaştırır.8

Sonuç olarak bu küçük kitap, sağlam bilgileri sunmak-

tan ziyade, “antik dönem İskender tarihçileri”nin fazlaca ko-

lay kabul edilen otoritelerinin etkisiyle hâlâ orada burada 

apaçık gerçeklermiş gibi sunulan izahlar üzerinde ağırlığı-

nı koruyan, kimi zaman derin belirsizlikleri ortaya sermek 

amacındadır. Günümüzün tarihçisi, aynı zamanda bir başka 

metodolojik riskten de kendini korumayı bilmelidir; bu risk 

de sistematik olarak antik yazarların karşısında yer alarak, 

bu kaynaklarda ona çizilen kahraman-aziz temsili kadar gü-

venilir olmaktan uzak, nefret edilesi bir İskender portresi 

ortaya koymaktır.

araméens du IVe siecle av. n. e. provenant de Bactriane, Paris, De 
Boccard, “Persika”, 2004; bkz. Alexander and his Empire, op. cit., s. 
178-180.

8 Bkz. giriş bölümü, P. Briant ve F. Joannès de La Transition entre 
l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques, Paris, De Boc-
card, 2007, s. 11-15.


