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ÖNSÖZ
Bu ders kitabının içeriğini tarih öncesi dönemlerden başlayarak İran’ın Eskiçağ Tarihi
oluşturmaktadır. Oldukça uzun bir zaman diliminde İran’a damgasını vurmuş kültürler ve
devletlerin ele alındığı bu dersin içeriği de doğal olarak oldukça yoğundur.Siyasi olaylar
mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde özetlenmiş ve resimlerle de desteklenmiştir. Ders
konusunun merkezini İran’da kurulan devletler içinde en geniş sınırlara sahip olan ve bir
dünya imparatorluğu niteliğindeki Pers İmparatorluğu yani Akhaimenid Hanedanı
oluşturmaktadır. Bu dersimizde kimi yayınlarda devleti kuran hanedandan ötürü
Akhaimenid/Akameniş İmparatorluğu olarak da geçen bu devleti tanımlamadaPers
İmparatorluğu adlandırması kullanılacaktır.
İran’da kurulan devletlerin yoğun bir biçimde batı ile olan münasebetleri, mücadeleleri
söz konusudur. Devletlerin isimleri yüzyıllar boyunca değişse de mücadele her zaman devam
etmiştir. Persler’in önce Lydia Krallığı daha sonra Yunanistan ve Anadolu’daki polisler (kentdevletleri) ile, Parthlar’ınönce Hellenistik bir krallık olan Seleukoslar daha sonra Romalılar
ile, Sasaniler’in ise önce Roma daha sonra da Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu ile
mücadeleleri, savaşları bu derste ele alınan başlıca konulardandır.
Sözkonusu bu imparatorlukların sikkelerine de burada ayrıntılı olarak değinilmiştir.
Tarih boyunca bağımsızlığın ve egemenliğin sembolü olarak basılan sikkeler hem tarihi birer
belge hem de dönemlerinin sanat özelliklerini yansıtan eserlerdir. Özellikle Parth kralları
hakkındaki bilgilerinpek çoğu numismatik verilerden, yani sikkelerden elde edilmektedir.
Ayrıca sikkelerin gazete veya internet gibi Eskiçağ’ın bir iletişim aracı oldukları da
unutulmamalıdır. Parth ve Sasani sikkelerinde görülen kral portreleri sikkeler vasıtasıyla
imparatorluğun dört biryanına yayılarak kralların herkes tarafından tanınmasını sağlıyordu.
Dersin hazırlık aşamasında gösterdiği anlayış ve destek için AUZEF Tarih programı
bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Muharrem KESİK ile bazı kaynaklara ulaşmamı sağlayan, ilgili
ders notlarını benimle paylaşan Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan
KONYAR’a teşekkür ederim. Ayrıca ders notlarının ve görsellerinin hazırlanmasında
yardımını esirgemeyen Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aşkım
ÖZDİZBAY’a da teşekkür borçluyum.
Yararlı olması dileğiyle..
Dr. Öğretim Üyesi Aliye EROL-ÖZDİZBAY
İstanbul, Ocak 2016-Ağustos 2018
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YAZAR NOTU
Bu ders kitabı, tarih öncesi dönemlerden başlayarak Sasanilerin yıkılışına kadar olan
dönemde İran’ın Eskiçağ Tarihini ele almaktadır. Yüzyıllar boyunca İran’a damgasını vurmuş
pek çok kültür ve devletin tarihi genel hatlarıyla ele alınmıştıtr. Siyasi olaylar resimlerle
desteklenerek mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde özetlenlenmeye çalışılmıştır. Ders
konusunun merkezini İran’da kurulan devletler içinde en geniş sınırlara sahip olan ve bir
dünya imparatorluğu niteliğindeki Pers İmparatorluğu yani Akhaimenid Hanedanı
oluşturmaktadır. Anadolu’daki Akhaimenidler Hanedanı/Pers hakimiyeti hakkında yakın
zamanda yayımlanan oldukça geniş kapsamlı bir kitap olan Persler. Anadolu’da Kudret ve
Görkem (YKY 2017) adlı eser dersimiz için önemli bir yardımcı kaynak olarak gösterilebilir.
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1.İRAN’IN TARİHİ COĞRAFYASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

İran’ın Tarihi Coğrafyası

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Eskiçağ’da İran’ın konumu nasıldır ?
2-) Önemli dağları, ovaları, ırmakları hangileridir?
3-)Eski İran’ın tarihi coğrafyası eski isimleri ne şekildedir ?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İran’ın
Coğrafyası

Tarihi

İran
kelimesinin
etimolojisi, bölgenin tarihi
isimleri, İran’ın konumu,
sınırları, dağları, ovaları,
nehirleri gibi önemli coğrafi
oluşumlarını kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konu üzerinde daha
ayrıntılı okuma yaparak,
bölgeye
ait
haritalar
inceleyerek

4

Anahtar Kavramlar
İran,
Eskiçağ,
Tarihi Coğrafya,
Dağlar,
Irmaklar,
Ovalar,
Eski İsimler.

5

Giriş
Bu bölümde İran’ın tarihi coğrafyası ele alınacaktır. İrankelimesinin etimolojisi,
bölgenin tarihi isimleri, İran’ın konumu, sınırları, dağları, ovaları, nehirleri gibi önemli
coğrafi oluşumları ele alınacaktır.
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1.1 İran’ın Tarihi Coğrafyası
Eskiçağ’da İran; Mezopotamya, Anadolu, Filistin ve Mısır gibi uygarlıklarla birlikte
yakın doğunun en büyük kültürlerinden biridir. İran gerek coğrafik gerekse etnik ve iklimsel
yönden çok farklı karakterleri bünyesinde taşıyan bir ülkedir.
İran konumu açısından üç temel bölgeye ayrılır: 1) Geniş havzalar ve platoları içine
alan İran’ın merkezi bölgeleri; 2) Kuzeyde büyük Elbruz sıradağları, batı ve güneybatıda
Zagros sıradağları; 3) Kuzey’de Hazar Denizi sahilinin ince şeridi ve güenyde Basra körfezi
çevresinin alüvyonlu alçak ovaları (İran Medeniyeti 2010, 17).
Kuzey’de Hazar Denizi, güneyde Basra Körfezi ve Umman Denizi ile sınırlanan İran
toprakları Yakındoğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan konumuyla tarihin en önemli
bölgelerinden biri olmuştur. Coğrafi ve kültürel farklılıklar İran’ı Yakındoğu ve Orta
Doğu’dan ayırmaktadır. Yüksek dağ ve yaylaları, karlı uzun kışları ve İç Asya’dan gelen
rüzgarları ile İran coğrafyası Sami Yakındoğu’nun büyük antik uygarlıklarının vatanı olan
bugünkü Arap dünyasından farklılıklar göstermektedir.

Res.1 Zagros Sıradağları
(http://www.asergeev.com/pictures/archives/2010/843/jpeg/11.jpg)
İran coğrafyasının merkezini Mezopotampa’dan Ceyhun (Amuderya) Nehri’ne ve
güneyde Hint okyanusuna kadar uzanan İran Platosu oluşturur. 100-200 metre arasında bir
yüksekliğe sahip olan İran Platosu’nun büyük bir kısmı kuzeyde Elbruz Dağları, güneybatıda
Zagros Dağları ile kaplıdır. Bu iki dağ silsilesi kuzeybatıdaki Kafkas Dağları’na doğru
birbirine karışır. Azerbeycan adlı bölge İran’ın en tepelik ve sulak bölümlerinden biridir. İran
Platosu’nun esas kısmı Elbruz ve Zagros sıradağlarının arasında yer alır. Bu engebesiz arazide
7

ovalar ve yarı çöl araziler bulunur. Bu coğrafi yapı yerini ülkenin orta ve güneydoğusundaki
büyük kum ve tuz çöllerine bırakır (Deşt-i Kevir ve Deşt-i Lut). Yerleşmenin pek mümkün
olmadığı bu alanlar kurumuş eski göl yataklarıdır. Ülkenin doğu kısmı ise daha çoraktır.

Res. 2 Lut Çölü
(https://en.wikipedia.org/wiki/Dashte_Loot#/media/File:Lut_Desert_Yardangs_by_Ha
di_Karimi.jpg)

Har.1 : İran Coğrafyası ( Garthwaite 2011, Harita 1)
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Bölgenin batı tarafında kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan Zagros Sıradağları ile
bölge Mezopotamya’nın aşağı düzlüklerinden ayrılmıştır. Kuzeyde ise bölge ile Hazar Denizi
arasında doğu batı istikametinde uzanan Elburz sıradağları yer alır ve burada bölgenin en
yüksek noktası olan Demavent Tepesi bulunur. Kuzeydoğuda ise Elburz Dağları’nın bir
uzantısı durumunda olan ve Horasan Dağları olarak adlandırılan dağ silsileleri bölge ile
Bugünkü Türkmenistan arasında doğal bir sınır oluşturur. Doğuda İran’ın Afganistan ve
Pakistan ile olan sınırları çok belirgin değildir. Burada İran Platosu’nun doğu sınırını
belirleyen dağ sıraları vardır.

Res. 3 Elbruz Dağları
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Elbrus#/media/File:Mt_Elbrus_Caucasus.jpg)
Kuzey yarımkürenin ılımlı bölgesinde yer almasına rağmen ekvator hattına yakın
olduğu için İran coğrafyasında farklı iklimlerle karşılaşılır. Plato hisarının kuzeybatıda
kapanması ve doğal geçitlerin doğu kenarlarında bulunması, plato sakinlerinin sosyal
hayatlarını etkilemiştir (İran Medeniyeti 2010, 17).
İran topraklarında birçok iklimsel ve coğrafik çeşitlilik göze çarpar. Bu, bölgede
tarihsel süreçte ortaya çıkan kültürler üzerinde de etkili olmuş, çeşitli yerel kültürlerin
oluşmasına zemin hazırlamıştır.Aşırı uçlarda gezinen sıcaklık değerleri, yükseklik, yağış ve
topografya İran Platosu’nun genel özelliklerini belirler. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin
metre yükseklikte erozyon sonucu oluşmuş çöller ve bozkırlar, daha yüksekteki sıradağlar,
yağmur sularının akmasıyla oluşan büyük tuz havzalarıyla göller, platonun karakterini
oluşturur. Sıcaklık farklılıkları aşırıdır; yazın çok sıcak, kışın soğuk olup yükseğe çıkıldıkça
soğuk iyice artar.
Güney batıda yer alan ve Kuzistan olarak adlandırılan bölge, Mezopotamya alçak
düzlüklerindeki gibi kuru iklimde ve aynı sıcaklıktadır. Bölgedeki kültürel oluşumlar da bu
çerçevede hep Mezopotamya etkili olmuştur. Kuzeyde ise Hazar denizini çevreleyen kuşak
9

nemli bir iklime ve sıkı ormanlık alanlardan oluşan bitki örtüsüne sahiptir. Afgan sınırındaki
alanlarda ise boğucu yaz sıcakları ve güçlü rüzgârlar burada yaşamayı zorlaştırır. Ancak
platonun büyük bir bölümünde genellikle yazlar sıcak kışın ise iki üç ayı kar yağışlı geçer.
İran kültürel bakımdan çizilen coğrafi sınırlardan daha büyük bir etki alanına sahiptir.
Batıda Karadeniz ve Balkanlar, doğuda Hindistan; kuzeyde Aral Gölü; güneyde Güney
Arabistan’a kadar çok geniş bir coğrafyaya tarihin faklı zamanlarında farklı İranlı
hanedanların nüfuz ettikleri görülmektedir.
İran’a verilen Pers ülkesi deyimi Basra Körfezi kıyısındaki güney bölgenin adı olan
Fars veya Pars’ın (Parsua) Helenleştirilmesinden türetilmiştir. İranlılar Eskiçağ’da
ülkelerinden İran ülkesi anlamına gelen “İranşehr [Eranshahr]” veya “İranzemin”olarak
bahsederler. Sasani hükümdarlarının da adlarına “İran ve İran olmayan” anlamında “Eran ad
Aneran” unvanını ekledikleri bilinmektedir. Bu ad Hint-Avrupa dil ailesine mensup ari dili
olan “aryan” kelimesinden gelmektedir. İran adına MÖ 3. yy’da yaşamış olan Yunan tarihçi
Eratosthenes’te de rastlanmaktadır. Fakat Batı tarafından Antik Yunan’dan beri “Pers Ülkesi”
adı kullanılagelmiştir. Persis/Pers terimi özellikle MÖ 3. yy ile MS 6. yy arasındaki dönemde
İran ve İranlılar için kullanılmıştır. İran kelimesi modern Farsça’ya ise Zerdüştlük’ün kutsal
kitabı Avesta’ta yer alan Proto-İrani terim olan Aryanam’dan girmiştir. Orta Frasça’dan gelen
Eran terimi Pehlevi dilindeki yazıtlarda da görülmektedir. Nakşi Rüstem’deki I. Ardaşir’in taç
giyme törenini gösteren kabartmanın yazıtında, İran kelimesi Parthca “aryan” olarak,
Pehlevice (Orta Farsça) Eran olarak kullanıldığı görülmektedir.
Devamlı değişen antik İran imparatorluklarının sınırları, hükümdarlarının bu sınırları
savunma ya da genişletme becerilerini yansıtmaktadır. Tarih boyunca İran’da kurulan
devletler içinde en geniş topraklara ulaşan devlet, Akdeniz’den Orta Asya’ya uzanan Pers
Devleti/Akhaimenid hanedanı olmuştur. Toprak genişliği konusunda ikinci sırada Sasaniler
gelmektedir.
Bugünkü İran devleti ise 1648 bin km2’lik yüzölçümüyle dünyanın 18. büyük
ülkesidir. Kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan, kuzeyde Hazar Denizi, kuzeydoğuda
Türkmenistan, doğuda Pakistan ve Afganistan, batıda Türkiye ve Irak, güneyde Basra ve
Umman Körfezi ile sınırlara sahiptir.
Har.2 İran Haritası (Eskiçağ Tarihi ABD Dia arşivi)
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Uygulamalar
Öğrenci bu dersibölgenin haritaları eşliğinde başka kaynaklardan da okumalıdır.
Metinde adı geçen coğrafiisimlerin yerlerini haritada bulmalıdır.
Ayrıntılı okumalar için G. R. Garthwaite’in “İran Tarihi. Pers İmparatorluğu’ndan
günümüze”, W. Ball’ın “Tek Dünyaya Doğru. Antik İran ve Batı” ve Onbin Yıllık İran
Medeniyeti İkinin Yıllık Ortak Miras , Topkapı Saray Müzesi 2010 kitapları önerilir.
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Uygulama Soruları
1.

İran’ın tarihi coğrafyası hakkında genel hatlarıyla bilgi sahibi oldunuz mu ?

2.

İran’ın yerini ve bugünkü komşularını öğrendiniz mi?

3.
İran coğrafyasının önemli yeryüzü şekillerini, iklimini ve topografyasını
öğrendiniz mi?

12

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle İran coğrafyasının sınırları ele alınmıştır.Kuzey’de Hazar
Denizi, güneyde Basra Körfezi ile sınırlanan İran toprakları Yakındoğu ve Avrupa’yı birbirine
bağlayan konumuyla tarihin en önemli bölgelerinden biri olan İran’ı coğrafi ve kültürel
farklılıklar Yakındoğu ve Orta Doğu’dan ayırmaktadır.
İran coğrafyasının merkezini Mezopotampa’dan Ceyhun (Amuderya) Nehri’ne ve
güneyde Hint okyanusuna kadar uzanan İran Platosu oluşturur. 100-200 metre arasında bir
yüksekliğe sahip olan İran Platosu’nun büyük bir kısmı kuzeyde Elbruz Dağları, güneybatıda
Zagros Dağları ile kaplıdır. Bu iki dağ silsilesi kuzeybatıdaki Kafkas Dağları’na doğru
birbirine karışır. Azerbeycan adlı bölge İran’ın en tepelik ve sulak bölümlerinden biridir. İran
Platosu’nun esas kısmı Elbruz ve Zagros sıradağlarının arasında yer alır. Bu engebesiz arazide
ovalar ve yarı çöl araziler bulunur. Bu coğrafi yapı yerini ülkenin orta ve güneydoğusundaki
büyük kum ve tuz çöllerine bırakır (Deşt-i Kevir ve Deşt-i Lut). Ülkenin doğu kısmı ise daha
çoraktır.
İran kültürel bakımdan çizilen coğrafi sınırlardan daha büyük bir etki alanına sahiptir.
Batıda Karadeniz ve Balkanlar, doğuda Hindistan; kuzeyde Aral Gölü; güneyde Güney
Arabistan’a kadar çok geniş bir coğrafyaya tarihin faklı zamanlarda farklı İranlı hanedanların
nüfuz ettikleri görülmektedir.
İran’a verilen Pers ülkesi deyimi Basra Körfezi kıyısındaki güzey bölgenin adı olan
Fars veya Pars’ın (Parsua) Helenleştirilmesinden türetilmiştir. İranlılar Eskiçağ’da
ülkelerinden İran ülkesi anlamına gelen “İranşehr [Eranshahr]” veya “İranzemin” olarak
bahsederler. Sasani hükümdarlarının da adlarına “İran ve İran olmayan” anlamında “Eran ad
Aneran” unvanını ekledikleri bilinmektedir. Bu ad Hint-Avrupa dil ailesine mensup ari dili
olan “aryan” kelimesinden gelmektedir. İran adına MÖ 3. Yy’da yaşamış olan Yunan tarihçi
Eratosthenes’te de rastlanmaktadır. Fakat Batı tarafından Antik Yunan’dan beri “Pers Ülkesi”
adı kullanılagelmiştir. Persis/Pers terimi özellikle MÖ 3. yy ile MS 6. yy arasındaki dönemde
İran ve İranlılar için kullanılmıştır.
Devamlı değişen antik İran imparatorluklarının sınırları, hükümdarlarının bu sınırları
savunma ya da genişletme becerilerini yansıtmaktadır. Tarih boyunca İran’da kurulan
devletler içinde en geniş topraklara ulaşan devlet, Akdeniz’den Orta Asya’ya uzanan Pers
Devleti/Akhaimenid hanedanı olmuştur. Toprak genişliği konusunda ikinci sırada Sasaniler
gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1-)Aşağıdaki hangi coğrafi oluşum İran topraklarının kuzey sınırını oluşturur?
A-)Basra Körfezi
B-)Hazar Denizi
C-)Zagroslar
D-)Umman Denizi
E-)İran Platosu
2-)İran coğrafyasının merkezini aşağıdaki coğrafi tanımlamalardan hangisi oluşturur?
A-)Elbruz Dağları
B-)Kafkas Dağları
C-)İran Platosu
D-)Zagroslar
E-)Azerbaycan
3-)Aşağıdaki çöllerden hangisi İran’dadır ?
A-)Lut Çölü
B-)Kızılkum Çölü
C-)Taklamakan Çölü
D-)Nefud Çölü
E-)Arabistan Çölü
4-)İran’ın batısında kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ülkenin en ünlü sıradağları
aşağıdakilerden hangisidir ?
A-)Elbruzalar
B-)Horasan Dağı
C-)Demavent Tepesi
D-)Hermon Dağı
14

E-)Zagroslar
5-)İran’ın
hangisidir?

kuzeyinde

doğu-batı

istikametinde uzanan dağlar aşağıdakilerden

A-)Horasan dağları
B-)Zagroslar
C-)Fars dağları
D-)Elbruzlar
E-)Kuzistan dağları
6-)İran kelimesinin kökeni hangi kelimeye dayanmaktadır ?
A-)Parsua
B-)Persis
C-)Media
D-)Aryan
E-)Eranshahr
7-)İran’da kurulan hanedanlıklar/devletler içinde en geniş sınırlara ulaşanı
aşağıdakilerden hangisidir ?
A-)Akhaimenidler
B-)Sasaniler
C-) Elamlar
D-)Parthlar
E-)Medler
8-)İranlılar’ın Eskiçağ’da ülkelerine verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Parsua
B-)İranşehr
C-)Aneran
D-)Kuzistan
15

E-)Deşt-i Kevir
9-)İran coğrafyasının iklimini belirleyen özellikler aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir ?
A-)Ilıman iklim
B-)Bozkır iklimi
C-)Düşük yağış değerleri, yüksek sıcaklık
D-)Aşırı uçlarda gezinen sıcaklık değerleri, yükseklik ve yağış
E-)Akdeniz İklimi
10-)İran’ın batısında yer alan Mezopotamya kültür etkileşimine açık ve Mezopotamya
alçak düzlüklerindeki gibi kuru iklimde ve benzer sıcaklıkta olan bölgenin adı aşağıdakilerden
hangidisir?
A-)Belucistan
B-)Azerbaycan
C-)Horasan
D-) Luristan
E-)Kuzistan
CEVAPLAR
1-) B; 2-) C; 3-) A; 4-) E; 5-) D; 6-) D;7-) A;8-) B; 9-) D; 10-) E
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2. PERS DEVLETİ ÖNCESİ İRAN TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Prehistorik Dönem’de İran
2.2.Bronz ve Demir Çağı’nda İran
2.2.1.Susa Dönemi
2.2.2. Proto-Elam Dönemi
2.2.3. Elamlar
2.2.4. Medler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) İlk insan topluluklarının İran’daki uğrak noktaları ve önemli Paleolitik Çağ (Yontma
Taş devri) merkezleri hangileridir?
2-)İran’da yerleşik düzene geçildiğini kanıtlayan buluntular hangi yerleşimlerde
bulunmuştur?
3-) Bronz ve Demir Çağları’nda İran’daki kültürler hangileridir?
4-) Susa kenti ve Susa kültürünün genel özellikleri nelerdir?
5-) Proto Elam ve Elam uygarlıklarının başlıca özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Tarih yazıyla başlar,
kültür tarihi insanlık tarihi
ise insanın ilk olarak
yeryüzünde görünmesiyle..
Tarih öncesi dönemlerde
İran’ın ilk insan toplulukları,
ilk yerleşimleri hakkında
genel bilgiler edinmek

Prehistorik
Dönem’de İran

Bronz
Çağı’nda İran

ve

Demir

Bronz ve Demir
Çağlarında İran’da görülen
kültürleri genel hatlarıyla
kavramak. Susa kentinden
adını alan Susa kültürünü
tanımak, Proto Elam kültürü
ve Elam devletini öğrenmek,
son olarak da Medler
hakkında genel bilgilere
sahip olmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konuyla ilgili başka
kaynaklardan
okumalar
yapmak,
bölgede
gerçekleştirilen arkeolojik
kazıların
raporlarını
okumak, haritalardan adı
geçen yerleşimlerin yerlerini
kavramak
Konuyla ilgili başka
kaynaklardan
okumalar
yapmak, haritalardan adı
geçen yerleşimlerin yerlerini
kavramak
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Anahtar Kavramlar
Prehistorya,
Paleolitik,
Neololitik, Tarih Öncesi İran,
Bronz Çağı,
Demir Çağı,
Susa,
Proto-Elam,
Elam,
Medler,
Arkeolojik Yerleşimler,
Mağaralar.
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Giriş
Bu bölümdeasıl konumuz olan Eskiçağ’da İran’a geçmeden önce bölgenin tarihöncesi
dönemleri hakkında genel bilgiler edinilecektir. Eskiçağ Tarihi yazının icadıyla birlikte
başlamaktadır. Fakat ilk insanların yeryüzünde görünmeye başlamasıyla birlikte
insanlık/kültür tarihi başlar. Prehistorya tarihöncesi dönemlerde insan eliyle yaratılmış
kültürleri ve tüm kalıntıları inceleyen bir bilimdir. Bu bölümde de ilk olarak İran’ın
prehistoryası ele alınacak, ilk yerleşim yerleri kısaca tanıtılacaktır.Taş devrinden sonra
başlayan Bronz ve Demir Çağları da ayrı bir bölüm olarak verilmiştir. Bu dönemlerde ortaya
çıkan Susa kültürü, Proto-Elam, Elamlar, Medler gibi çeşitli kültür ve devletler bu bölümde
işlenecek konular arasındadır.
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2.1. Prehistorik Dönem’de İran
Zengin coğrafi çeşitliliği ve kaynaklarıyla ilk insansı grupların dolaştığı İran,
insanoğlunun Güney ve Doğu Asya’ya uzanan göç yollarından biri üzerindedir. İran’daki bu
erken insan topluluklarının varlığını işaret eden kanıtlar arasında sayılabilecek olan taş aletler
Doğu İran’da Kashafrud Irmağı havzasında, güneydoğudaki Mashkid ve Ladiz Irmakları,
kuzeydeki Sefidrud Irmağı, kuzeybatıdaki Mahabad Irmağı çakıl taşı yataklarında ve ülkenin
batı ve kuzeybatı bölgelerinde yüzey buluntusu olarak ele geçmiştir.
Horasan’da Kashafrud, Sistan’da Mashkid ve Ladiz, Gilan’da Ganj Par ve Darband
Mağarası gibi merkezler ilk insan topluluklarının İran’daki uğrak noktalarındandır.
Neanderthal insan tarafından yapıldığı bilinen Mousterian kültürüne ait taş aletler İran’ın
farklı noktalarında ele geçmiştir. Orta Paleolitik Dönem’e değin geriye giden Neanderthal’a
ait kültürel kalıntılar ağırlıklı olarak Zagros bölgesinde ve az da olsa İran’ın ortasındaki
Kobeh, Kunji, Bisitun gibi merkezlerde tesbit edilmiştir. İran’ın kuzeybatısındaki Zagros
bölgesinde yer alan Bisitun Mağarası’nda 1949 yılında Pensilvanya Üniversitesi adına kazılar
yapan Carlton Coon zengin Paleolitik depolarını ve Neanderthal’e ait kemik parçası (Radius)
bulmuştur.

Res.4 1949 yılında Bisitun Mağarası’nda yapılan kazılar
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bisitun_Cave#/media/File:Bisitun_caveCoon_1951.jpg)
Üst Paleolitik ve Epipaleolitik dönemlere ait kalıntılar ağırlıklı olarak yine Zagros
bölgesindeki Kermanşah, Khoramabad, Yafteh Mağaralarında bulunmuştur. Orta İran ve
Elbruz dağlarında da az sayıda yerleşim tespit edilebilmiştir. Paleolitik’in ardından yaklaşık
MÖ 18 bin-11 bin yılları arasındaki Epipaleolitik Dönem’de avcı-toplayıcı grupların Zagros
Dağları’ndaki mağaralarda yaşadıkları bilinmektedir.
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Har.3 İran’daki Neolitik Yerleşimler
("Neolithic sites in Iran" by Amani82 - Own work. Licensed under CC0 via Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neolithic_sites_in_Iran.jpg#/media/File:Neolithic_s
ites_in_Iran.jpg)
Avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik düzene geçip tarım yapmaya başladığı Neolitik
Dönem’de İran’da pek çok merkez ortaya çıkmıştır. Yakındoğu’da tarım ve yerleşik düzene
geçişin iyi bir biçimde izlenebildiği yerlerden biri de İran’dır. Zagros Sıradağları’nın
eteklerinde tarım için yabani tahıllar doğal olarak bulunmaktaydı. Önceleri bunları doğrudan
kullanan topluluklar daha sonra evcilleştirmeyi öğrenmişlerdir. Üretim anlayışındaki
değişiklik doğal sonuçları itibariyle yerleşik bir yaşam tarzını da beraberinde getirmiştir. Artık
yılın belli dönemlerinde kullanılan yerleşme alanlarının yerini yıl boyunca kullanılan daha
kalıcı konutlar almıştır.
İlk yerleşimler başlangıçta bir veya iki hektarlık köylerde görülür. Bu köylerin en eski
özelliklerinden biri, birbirinden ayrı ve kopuk yapılmış dörtgen odalı çamur evler olmalarıdır.
Yapılan çalışmalar ilk köylerin dağınık ve birbirlerinden uzak olduğunu göstermektedir. Her
köyün etrafında toplayıcılık yapmak, tarım yapmak ve sürüleri otlatmak için geniş bir alan
vardır. İran’ın eski dönem köylerindeki teknik ve sosyal farklılıklara rağmen, aralarında
benzerliklerin bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu dönemin belirgin özelliklerinden biri de
muhtemelen törensel kullanım amacıyla çamur ve taştan yapılmış küçük hayvan ve insan
heykelcikleridir (İran Medeniyeti 2010, 18).
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Res.5 Ganj Dare’deki erken köy kalıntıları
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ganj_Dareh#/media/File:Ganj_Darreh.jpg)
İran’ın en erken yerleşmeleri, sunduğu coğrafik koşullar nedeniyle Zagros dağları
eteklerinde ortaya çıkmıştır. Bugün Kermenşah’ın 37 km. doğusunda yer alan Ganj Dare’de
ortaya çıkarılmış olan çanak çömlekler M.Ö. 8.binli yılların sonlarına tarihlendirilmiştir.
Ahşap hatıllarla desteklenen, kerpiç tuğlalarla yapılmış duvarlar kille sıvanmıştır. Bu
yerleşmede keçi, koyun, sığır domuz ve ceylan kemikleri, karbonlaşmış tohum ve havan
taşları bulunmuştur. Luristan’da Tepe Guran Höyüğü’nde de kerpiçten yapılmış evler ve tarım
ile hayvancılığın yapıldığına dair önemli kanıtlar bulunmuştur. Kuzistan’daki Ali Koş’ta da
Akeramik Neolitiğe ait önemli bulgular elde edilmiştir. Bu yerleşmede 2.5 metrekarelik
odalar güneşte kurutulmuş kerpiç blokları ile yapılmıştır. Evlerin altında ise süs eşyaları ile
birlikte gömülmüş insanlara ait kemiklere rastlanmıştır. Gömüler hoker biçimindedir ve
üzerlerinde mikrolit aletler, oraklar, taş kaplarla birlikte bilezikler bulunmuştur. Bakır
levhadan dövülerek yapılmış olan boncuk madencilik tarihi açısından önemli bir buluntudur.
Bunun yanında yerleşmede evcilleştirildiği anlaşılan koyun ve keçi kemikleri de bulunmuştur.

Res.6 Ali Koş Tepe arkeolojik kazılarından bir görünüm
(https://parsarchitects.wordpress.com/2014/07/29/arquitectura-persa-i/)
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Res.7 Tepe Guran arkeolojik kazılarının sonuçlarını içeren yayını
(http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9406)
İran’da Keramikli Neolitiğe dair bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu dönemde sulu tarıma
geçilmesiyle yerleşme bölgelerinin daha çok Mezopotamya’ya doğru kaydığı söylenebilir.
Boyalı çanak-çömlek kültürü, fırınlamanın ortaya çıkıp gelişmesiyle birlikte görülmeye
başlanmıştır. En erken örnekleri Deh Luran’da Muhammed Jaffar, Luristan’da Tepe Guran ve
Chagha Sefid’de ortaya çıkmıştır ve daha sonra kuzey-doğuya doğru yayılmaya başlamıştır.

Res.8 İran boyalı çanak çömleğinden örnekler (İ.Ü. Eskiçağ Tarihi Dia Arşivi)
İran’da Prehistorik dönem boyunca, M.Ö 3000’li yıllara kadar boyalı çanak çömlek
pek çok yerleşim için karakteristiktir. Form ve bezeme anlayışı bölgelere göre çeşitlilik
gösterir, ama ortak özellikler sık sık gözlenir. Bazen benzerleri batıda,
komşu
Mezopotamya’da da görülmesine karşın bu çanak çömlekler yerel çömlekçi ustalarının
üretimleridir. Çanak çömleklerdeki bezeme anlayışı dikkate değerdir ve üstün bir sanatsal
başarının ürünüdürler.
Neolitik Dönemin sonuna doğru sulu tarımın yaygınlaşmasıyla, daha verimli ve etkin
bir üretim ve üretim fazlası oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde Mezopotamya’dan İran’a
doğru bir kültürel etki söz konusudur. Bu etki çanak-çömlek yanında mimaride de kendini
göstermiştir.

26

2.2. Bronz ve Demir Çağı’nda İran
İran’da ticaret merkezlerinin yükselişe geçtiği MÖ yak. 3400-3300’den Demir
Çağı’nın başladığı MÖ yak. 1400-1300’e kadar olan dönem Bronz Çağı olarak adlandırılır.
Bronz Çağı boyunca doğuda Hindikuş ve Himalaya dağları; batıda Kuzistan ve Mezopotamya
Ovaları ile sınırlandırılmış olan İran Platosunun halk toplulukları, sahip oldukları doğal
zenginlikler ve batıdaki ovalar ile Indus Vadisi, Orta Asya ve Afganistan arasındaki ticaret
rotasından dolayı gelişip zenginleşmişlerdi.

Har.4 : Bronz Çağı’nda İran ve Afganistan’daki Yerleşimler
(http://www.iranicaonline.org/articles/bronze-age)
Bronzun bir alaşım olarak ilk defa bu dönemde ortaya çıkması, en önemli teknik
gelişmelerdendir. Bronz Çağı’ndaki İran toplumları kültürel benzerliklere sahip değillerdi. Bu
dönemde bazı bölgelerde gelişmiş şehirli toplumlara ait eser ve kalıntılar keşfedilmiş, bazı
bölgelerde de göçebe yaşam tarzının özelliklerini tesbit etmek mümkündür. (İran Medeniyeti
2010, 19).
MÖ 4. Binyıldan itibaren Mezopotamya düzlüklerinde kentsel merkezler gelişir. En
büyük ve iyi bilinen şehir olan Uruk’tur. Bu dönemde görülen anıtsal mimari, iş bölümü, seri
üretilmiş çanak çömlek, idari sistem gibi özellikler diğer Yakındoğu toplulukları için de örnek
oluşturmuştur. İran’da ise ilk kent merkezleri Batı İran düzlüklerinde Kuzistan ve Luristan’da
ortaya çıkmıştır. Bu merkezler arasında Susa, Çoga Miş ve Ebu Fanduva sayılabilir.
Bronz Çağı’nda İran platosunun geniş alanlarında ve yakn bölgelerde geometrik
motifli düz, metal oyma damgaların kullanımının yaygın olduğu görülür. Bölge içi ve dışı
ticarette kullanıldığı düşünülen bu damgaların kullanımı MÖ 3. Bin yılın başlarından 2.
Binyılın ortalarına kadar devam etmiştir. (İran Medeniyeti 2010, 21).
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Bronz Çağı’nın sonu ve Demir Çağı’nın başlangıcıyla İran’da kültürel açıdan yeni bir
dönem başlamıştır, maddi ve manevi kültürel değişimler yaşanmıştır. Döneme adını da veren
en belirgin özellik demirden faydalanmanın artması ve yaygınlaşmasıdır. Hançer, kılıç gibi
çeşitli demir aletlerin üretimi için merkezler oluşturulmuştur.
İran’ın batısında Miyankuh çölü ve Zagros dağlarının eteğinde yer alan dağlık
Luristan bölgesi, Demir Çağı’nın başlarında “Luristan bronzları” olarak adlanrılan ve yerli
halkın sanatını yansıtan bronzdan yapılmış silah, alet, süs eşyası, at koşum süsleri gibi çeşitli
eserleri ile ünlüdür. Luristan bronzları, formları, bezemeleri ve yapım teknikleriyle oldukça
zengin bir çeşitlilik gösterir. Sanatkarlar eserlerine yaşam, ölüm, ölümden sonraki hayat, kötü
ruhları kovmak veya onları sakinleştirmek gibi konularındaki düşünce ve inançlarını
yansıtmışlardır. Hayvan ve insan figürlerinin gerçek ve hayali yansımaları, kimi zaman soyut
ve çok karmaşık, kimi zaman da esrarengiz bir üslupla verilmiştir. Luristan’ın değişik
bölgelerinde ele geçen bu tür eserlerin çeşitliliği ve çokluğu, bugün dünyanın büyük
müzelerinin koleksiyonlarında yer almaktadır (İran Medeniyeti 2010, 71 vd).

Res.8a Kabartma Boğa figürlü kase. Luristan
İran Ulusal Müze (İran Medeniyeti 2010, 75).

Res. 8b İnsan Biçimli Alem.
İran Ulusal Müze (İran Medeniyeti
2010, 75).

İran’ın yüksek kesimlerinde yaşayan topluluklar yazı kullanmadıkları için Demir Çağı
ile ilgili bilgiler sadece arkeolojik verilere dayanmaktadır. Akhaimenid hanedanı kurulup
kendi yazılı belgelerini oluşturmaya başlayana kadar bu bölge halkı ile ilgili bilgiler MÖ 9.
yüzyıldan itibaren Assur ve Urartu yazıtlarından elde edilmektedir. İran’ın Demir Çağı,
Demir Çağı I (MÖ 1450-1100), Demir Çağı II (MÖ 1000-800), Demir Çağı III (MÖ 800-550)
olarak adlandırılan üç döneme ayrılarak incelenir.
Demir Çağı I Kuzeybatı İran’da MÖ 1450’de; Luristan’da ise MÖ 1300 yıllarında
başlatılır. Bu zaman dilimi Mezopotamya, Suriye ve Türkiye’deki Son Tunç Çağı ile
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çağdaştır. Demir Çağı II, MÖ 1100’den MÖ 800 yıllarına kadar sürer. Demir Çağı III ise MÖ
800-550 yılları arasındaki Med Dönemi’ni içerir.
İran’da Demir Çağı’nda demirin düzenli kullanımı Demir Çağı II dönemi ile başlar.
Bilinen en eski demir nesneler Luristan’da bulunan ve radyo karbon tarihlemesi ile MÖ 11.
yüzyıl civarına tarihlenen bir takım demir kılıçlar olmalıdır. Dinkhatepe’de, Hasanlu’da,
Haftavantepe’de Kordlartepe’de Demir II dönemine tarihlendirilen mezarlarda çok sayıda(ki
bu sayı Hasanlu’da 39’u bulur) demirden bilezik bulunmuştur. Hasanlu’da Demir II’ye
tarihlendirilen 2000’e yakın demir buluntu saptanmıştır. Bu durum demir kullanımının ne
kadar büyük yoğunlukta olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
İran Erken Demir Çağı’nın başlangıcı Kuzeybatı İran Bölgesi’ne gelen yeni bir halk
kitlesi ve çanak çömlek modası ile ilişkilendirilir. Bu dönemde II. Binyıl boyalıları, yerini
açkılı, gri bir yüzey rengine sahip yeni bir çanak çömlek grubuna bırakır. Bu kültürün
belirleyici özellikleri yerleşme dışı mezarlıklar ve gri renkli çanak çömlektir. Bu çanak
çömlek ilk olarak kuzeydoğuda ortaya çıkar ve ülkenin batı ve kuzeybatı kesimine MÖ 1450
yıllarında ulaşır. Kuzeybatı İran’da çok az sayıda yerleşme tespit edilmiştir. Erken Demir
Çağı yerleşme ve nekropolleri Urmiye Gölü’nün hemen batı ve güney kıyılarında
yoğunlaşmıştır. Göl’ün batı kıyısında yer alan Geoy Tepe, hemen kuzeyinde yer alan
Kordlartepe, kuzeybatı uç noktada yer alan Haftavan Tepe, Urmiye Gölü’nün güneybatısında,
Solduz Vadisinin içinde yer alan Hasanluve daha güneyindeki Dinkhatepe gibi yerleşmeler
ova düzeyindeki höyük tipinde yerleşmelerdir.
Yerleşim yoğunluğu zamanla artar. MÖ 1110’dan itibaren Demir Çağı II yerleşmeleri
arasında bir hiyerarşiden de sözedilebilir. Bu dönemde Küçük ve surlu köyler ve surlu
merkezi yerleşimler dikkat çekmektedir. Küçük köylerin bile savunma duvarlarına sahip
olmaları o dönemin politik koşulları hakkında bilgi vermektedir. Assur kaynaklarından
Zagros Dağları’nda yaşayan ve birbirleriyle rekabet halinde olan sayısız yönetici ve krallıktan
bahsetmektedir.
Demir Çağı II yerleşmelerinin çiftçiliğe dayalı bir yaşam sürdükleri arkeolojik
verilerle kanıtlanmıştır. Hasanlu’dan alınan bitki örnekleri çeşitli tahılların yanı sıra
mercimek, fasulye, nohut ve çeşitli meyvelerin yetiştirildiğini de göstermiştir. Göçebe
hayvancılık da bu dönemde görülmektedir.
Yerleşik yaşamı gösteren en önemli veriler Hasanlu’dan gelmektedir. Urmiye
Gölü’nün güneyinde Solduz Vadisi’nin ortasında yer alan Hasanlu’da II. Binyıl ile Erken
Demir Çağı arasındaki kültürel değişim açık bir şekilde izlenmiştir. Hasanlu’da yerleşme
alanının etrafını 11 kuleye sahip bir sur çevrelemektedir. Kuleler arasında 35 m vardır ve her
biri yaklaşık 10 metre karedir. Tek girişin batıdaki yamaçta olduğu ve iki tane korunaklı
yolun Dış Kentten geldiği tespit edilmiştir. Sur içindeki yapılar iki katlıdır, her iki ucunda
küçük bir oda bulunan bir giriş mekânı ile depo odaları ile çevrili sütunlu kabul salonları
mevcuttur.
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Res. 9 Hasanlu’dan görünüm
(https://en.wikipedia.org/wiki/Teppe_Hasanlu#/media/File:Naghade-hasanloo2.jpg)

Res.10 Hasanlu’da bulunmuş pişmiş toprak oluklu kap ve ayağı (MÖ 9. yy- Demir
Çağı II) (http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/60.20.15)

Res.11 Hasanlu’da bulunmuş bronz kuş şekilli tekne veya çanak kulpları (MÖ 9. yy Demir Çağı II) (http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/61.100.3ab)
Hasanlu stratigrafik açıdan bölgede, bu döneme ait en iyi bilgileri veren yerleşmelerin
başında gelmektedir. Hasanlu VI ile V arasında belirgin bir stratigrafik ayrım yapmak zor
görünmekle birlikte çanak çömlekteki ayrım daha keskindir. Öncelikle VI tabakanın
karakterini yansıtan boyalı keramik yerini gri ve devetüyü renkte keramiklere bırakır. Ayrıca
gündelik kapların kullanımı artmış ve kazı bezemeli örnekler ortaya çıkmıştır.
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Hasanlu yerleşiminde birden fazla felaketin izleri bulunmuştur. Hasanlu IVB
tabakasında tespit edilen yangından Asurlular veya Urartular sorumlu olmalıdır. Yaşanan bu
felaket arkeolog ve tarihçiler için yaşam ve ölümü gösteren bir fotoğraf karesi gibidir.
Saldırıda ölen yüzlerce insan arkeolojik kalıntıların içinde bulunmuştur. Bunların içinde
saldırıda ve yağmada bulunan askerlerin de iskeletleri vardır. Askerlerle birlikte
yağmaladıkları çoğu silahtan oluşan nesneler de bulunmuştur.

Res. 12 Marlik mezar anıtından altın kap
(https://www.flickr.com/photos/antiquitiesproject/4637496199/)
İran’da Demir Çağı II dönemini temsil eden bir olgu da tekli veya çoklu gömülere
sahip mezarlıklardır. Kuzeybatı ve Luristan’daki mezarlıklar oldukça gösterişsiz, Kuzey İran
ve Taleş’tekiler anıtsaldır. Bu bölgede Demir Çağı’nda dolmenlere veya kurgan mezarlarına
rastlanır. Arkeolojik kazılarda mezar buluntuları olarak gri çanak çömlek, takılar, tunç eserler,
altın-gümüş kaplar bulunmuştur. Bu zengin buluntu mezarlıklar arasında Marlik ve Kaluraz
mezarları gelir. Bunlar mutlaka Gilan bölgesindeki Demir Çağı toplumlarının seçkin sınıfına
ait olmalıdır.
Bu dönem mezarlarının bazılarında altın, gümüş, bronz, demir ve yarı kıymetli
taşlardan yapılmış değişik eşyalar, çömlek kaplar, bazı bölgelerde ise gıda maddelerinin
kalıntıları bulunmuştur. Defnedilmiş kişinin cinsiyetinin mezarın içindeki eşyanın türüyle özel
ilgisi vardır. Süs eşyaları kadınların mezarlarından, savaş alet ve gereçleri erkeklerin
mezarlarından çıkarılmıştır. (İran Medeniyeti 2010, 18).
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Res.13 Kaluraz’dan pişmiş toprak idol vazo
(http://catalogue.gazette-drouot.com/images/perso/phare/LOT/88/10101/9.jpg)

Bronz ve Demir Çağları’nda İran’da görülen önemli kültürler ve devletler aşağıda
kronolojik olarak ele alınmıştır.

2.2.1. Susa Dönemi
İran’ın Güneybatısı’nda Obeyd Dönemi’nin (MÖ 5900-4300) sonlarında ortaya çıkan
Susa kenti, tarihsel süreçte bölgede kurulan birçok kırallığın idari ve kültürel başkentliğini
yapmıştır. Susa kültürü üç periyot altında incelenir.
Mezopotamya kent devriminin başlangıcı olarak kabul edilen Uruk Dönemi ile çağdaş
Susa I periyodunda Mezopotamya ile koşut bir kültürel oluşum görmekteyiz. Siyasi ve dinsel
bir merkez olduğu anlaşılan Susa I’in en dikkat çekici yanı yaklaşık 80x65 m boyutlarında ve
10 metreden fazla bir yükseltiye sahip, ziguratların prototipini oluşturan bir platformdur.
Kerpiçten yapılmış olan platformun cephesi Uruk’taki örnekler gibi pişmiş topraktan yapılmış
silindirik, renkli çivilerle bezenmiştir. Platformun üzerinde ise bir tapınak kompleksi ile buna
bağlı depolama birimlerinin kalıntıları tespit edilmiştir. Asıl dikkati çeken, platformun hemen
dibinde oluşturulmuş olan, mezarlık alanıdır. Normal gömülerin yanında, küp gömünün de
yer aldığı bu mezarlık alanında Susa I kültürünü temsil eden oldukça etkileyici boyalı çanak
çömlekler ile bakır eşyalar bulunmuştur.
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Res.14 Louvre Müzesi’nde bulunan Susa’dan boyalı çanak çömleklerden bir örnek
(http://www.veniceclayartists.com/wp-content/uploads/2010/06/367pxBushel_ibex_Louvre_4200-BC-Susa-Iran.jpg)
Bu dönem çanak çömleğinin en belirgin özelliği kırmızı ya da soluk sarı zemin üzerine
siyah boya ile yapılmış geometrik bezemelerdir. Geniş geometrik motifleri ile birlikte
kullanılan şematik hayvan figürlerinden oluşan çeşitli bezeme kompozisyonları da
kullanılmıştır.Kapların yüzeyi yatay veya dikey bantlar ile bölümlere ayrılmış bantlar
arasında kalan alanlara ise geometrik zikzak bezeme, yatay bantlar arasında birbiri peşi sıra
dizilmiş hayvan figürleri şeklinde bezeme uygulanmıştır. Geometrik motifler arasında yer
alan hayvanlar arasında büyük boynuzlu keçiler; uzun bacaklı ve boyunlu turnalar, leoparlar
ve uzun ince gövdeli köpekler bulunur. Bezemelerde arada sırada insan figürleri de
görülmektedir.Butürden çanak çömlek Susa’nın yanı sıra Kaşan yakınlarındaki Tepe Sialk,
Damgan yakınlarındaki Tepe Hissar, Persepolis yakınında Tal-i Bakun’da ve Kuzistan’daki
Deh Luran yerleşmelerinde de bulunmuştur.

Res. 15 Susa I Dönemi’ne ait pişmiş toprak kap(https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/76/bd/cb/76bdcb062ae9a9878967f43afa108348.jpg)
Susa I’i izleyen Susa II’de Geç Uruk kültürünü yani Mezopotamya etkili kent
kültürünün etkisi daha çok görülmeye başlar. Bu döneme ait mühür baskıları ve hesap
kayıtlarıyla ilgili oldukları düşünülen baskılı tabletler, sosyal organizasyonun ve ticaretin
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geliştiğini göstermektedir. Godin Tepe’de de bu döneme ait, küçük bir tüccar kolonisinin
yaşadığı, etrafı surlarla çevrili bir yerleşme ortaya çıkarılmıştır. Burada ele geçirilen çanak
çömlekler, mühür baskıları ve baskılı tabletler, İran’ın daha iç bölgelerinde yer alan alanların
da Mezopotamya ve Susa kültürünün etkisini taşıdığını göstermektedir.
2.2.2. Proto-Elam Dönemi
Susa II döneminden sonra, İran yaylasıyla daha yakın bir kültürel ilişki içinde olduğu
anlaşılan ve Susa III olarak adlandırılan, Proto-Elam Kültürü ortaya çıkmıştır. Proto-Elam
Kültürünü yansıtan en önemli yerleşme Fars Bölgesi’nde Persepolis’in batısında yer alan
Ansan (Tell Malyan) kentidir. Susa’nın 450 km. güneydoğusundadır. Bu dönemde surlarla
çevrili olduğu anlaşılan kentte önemli kamu binaları ve saray kompleksi ortaya çıkarılmıştır.
Daha sonraki Elam Devleti’nin temellerini oluşturacak bu yapılanma Yakındoğu’da yeni
siyasi dengelerin oluşmasına neden olmuştur.
Yapılan kazılarda duvarlarında kırmızı, beyaz, sarı, gri ve siyah boyayla yapılmış
resimler bulunan on yedi veya daha çok odalı bir kompleks bulunmuştur. Ambar ve işlik
olarak adlandırılan yapılarda Proto-Elam olarak adlandırılan tabletler bulunmuştur. İşliklerde
çakmaktaşı, bakır cevheri, zift gibi malzemelerin yanında, Basra körfezi kaynaklı obsidyen,
sedef ve deniz kabukları, Kuzey afganistan’dan kırmızı akik ve lapis lazuli gibi değerli taşlar
bulunmuştur.

Res. 16 Proto-Elam Dönemi’ne ait elinde kap tutan diz çökmüş bronz boğa figürü
(MÖ 3200-2900)(http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/66.173)
Proto-Elam Kültürünün diğer bir önemli özelliği ise genel hatlarıyla Mezopotamya
yazısının karakterini taşıyan Proto-Elam A yazısıdır. Kil tabletler üzerinde görülen bu
yazının M.Ö. 3. binden itibaren konuşulmaya başlanan erken bir örneğini oluşturmaktadır.
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Bu tabletler Ansan yanında ayrıca Susa, Tepe Sialk ve Kerman Bölgesinde yer alan
Tepe Yahya’da bulunmuşlardır. Oldukça doğuda Afgan sınırı yakınındaki Sehr-i Sohte’de bu
türden bir adet yazı bulunmuştur. Bunun yanında daha önce değindiğimiz gibi silindir
mühürler de bu kültürün önemli temsilcilerindendir. İran’ın güneyinden Kuzey
Mezopotamya’ya kadar yayılan bu türden mühürler az sayıda olmakla birlikte Güney
Mezopotamya’da da bulunmuştur. Bir mühür türü silindir biçimindeydi. Klorit yada sabun
taşı (steatit) den oyulan mühürler sertleştirilmek için daha sonra fırımlanmıştır. Mühürler
üzerinde, taramalı rozet, üçgen, daire gibi geometrik motifler kullanılmıştır.
M.Ö. 4. binyılın sonlarındaki önemli şehir yerleşmelerinden biri olan Tepe Yahya’da
idari ve ekonomik kayıtlarda kil tabletlerin artık kullanılmaya başlandığını görmekteyiz.

Res.17 Proto-Elam Dönemi’ne ait yaban domuzu biçimli pişmiş toprak
kap(http://ancientpeoples.tumblr.com/post/94179326042/vessel-in-the-shape-of-a-boarc3100-2900)
Doğu ile bağlantılar ve ticaret içine bu dönemde kullanılan iki ticaret yolunun varlığı
söz konusudur. Birincisi Sehr-i Sohte’den geçerek Dast-i Kevir ve Dast-i Lut Çölerinin
güneyinden Kirman ve Fars bölgelerine ulaşan güney yolu, diğeri ise Horasan üzerinden
Elburuz dağları ile Dast-i Kavir çölünün arasından geçerek Hemedan ve Kirmanşah üzerinden
Mezopotamya’ya ulaşan kuzey yolu. Her iki yol üzerindeki güzergâhlarda bulunan lapis lazuli
ve diğer yarı değerli taşlara ilişkin kanıtlar bu durumu doğrulamaktadır.
Afgan-İran sınırı yakınında yer alan Shahr-i Sokteh bu türden buluntu veren önemli
yerleşmelerin başında gelmektedir. Burada turkuaz, lapis lazuli ve klorit boncuk bulunmuş ve
bir mezarda bakır seti ve taş aletler yanı sıra işlenmeye hazır üç lapis lazuli parçası ortaya
çıkmıştır; binlerce lapis lazuli boncuk endüstriyel alanda bulunmuştur.
Bu dönemde Mezopotamya’da, Afganistan’ın bir bölgesi olan Badakhshan’da Sar-i
Sang madenleri orijinli olduğu tahmin edilen tanınmış Ur yerleşmelerindekiler kadar çok
miktarda lapis lazuli mevcuttur. Bu lapisler Mezopotamya’ya muhtemelen Shahr-i Sokhteh
yoluyla gelmiştir. Tepe Hissar’da bol miktarda lapis lazuli bulunmaktadır.
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Res.18 Tepe Hissar’dan lapis lazuli pendant
(http://www.brynmawr.edu/collections/nehinterns/bull/tepehissar.html)
Üçüncü bin yılın sonunda 2000’lerde, güneydoğu İran’da gelişen yerleşmeler,
Mezopotamya ile daha yoğun olmasına rağmen daha güneydoğuda Elamla da ilişkileri
yoğundur. Ayrıca kuzeydoğuda, kuzey Afganistan ile de ilişkiler vardır. Bu dönemde Tepe
Yahya en geniş sınırlarına ulaşmıştır ve en başarılı dönemidir. Dönemin dikkate değer diğer
bir yerleşmesi Kerman’ın yaklaşık 60km. Doğusunda Dest-i Lut Çölünün güneyinde yer alan
Shahdad’dır. Buradaki mezarlık alanında yapılan kazılar sonucunda kilden erken figürinleri,
klorit, alabaster va bakır kaplar, silindir ve damga mühürler bulunmuştur. Maden işlemek için
fırınlar, kornalin, akik, lapis lazuli ve klorit eşyaların yapıldığı işlikler de bu kazılar sırasında
tespit edilmiştir. Daha geç olduğu anlaşılan bazı mezarlardan da bakır alaşımı balta, hilal
biçimli bıçaklar ve incelikle işlenmiş başlık bulunmuştur. Shahdad’da bulunmuş bu baltaların
çok benzeri Shahdad’ın yaklaşık 120km. Batısında Khinaman yakınındaki mezarlıkta
bulunmuştur. Benzer formdakı Shahdad baltaları ile Khinaman örnekleri arsenikli bakırdan
yapılmıştır. Gerek bunlar gerekse diğer yerleşimlerden elde edilen materyallerin analizleri,
arsenikli bakırın özellikle güneydoğu İran’da yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu
baltalar M.Ö.1950-1900 arası bir döneme tarihlendirilmişlerdir
Bu verilerden yola çıkılarakMÖ 2000’li yıllarda güneydoğu İran’da oldukça gelişmiş
bir kültürün olduğu söylenebilir. Shahda, Khinaman ve Tepe Yahya gibi yerleşmeler ve bu
yerleşmelerde oraya çıkarılan buluntular bu durumu kanıtlamaktadır.
2.2.3 Elamlar
Bugün Kuzistan Eyaleti içinde yer alan İran’ın güneybatı bölgesi, Eskiçağ’da Elam
adını almıştır. Zagros dağlarının batısındaki ovalık alana yayılan Elam kuzeyde Susa’dan
güneyde Tall-Malyan’a Fars eyaleti sınırlarına uzanır. Aynı zamanda doğusunda kuzeydoğu
yönünde uzanan İran yüksek coğrafyasını Zagros dağ silsilesinin bir bölümünü de içine alır.
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Har.5 Elam’ın konumu
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elam_localisation.png)
Elam’ın Güney Mezopotamya-İran ticaret yolu üzerinde yer alan önemli coğrafi
pozisyonu burada güçlü bir krallığın doğmasını sağlamıştır. Susa’nın yer aldığı ve
Mezopotamya kültür etkisindeki ovalık kesim yanında, dağlık kesimden de beslenerek farklı
bir karakter almıştır. Bölge daha çok Mezopotamya etkisinde olmakla birlikte. Yani Elam’ın
ovalık kesimi bu dönemlerde yüksek kesimler üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu etkiyi
kaybettiği zamanlarda, dağlık bölge ve ovalık kesimin birlikte ortak bir yapıya bürünebildiği
görülmüştür.

Res.19 Elam Dönemi’ne ait köpek biçimli altın amulet (MÖ 3. Binyıl). Köpek sağlık
tanrıçası ve doktorların koruyucusu Gula’nın kutsal hayvanı sayılmaktaydı.
(http://archaicwonder.tumblr.com/post/67304360394/elamite-dog-amulet-of-the-goddessgula-circa-3rd)
Susa kentinin Elam’ın merkezi, başkenti olduğu genellikle kabul edilmekle birlikte,
bugün bölgede ortaya çıkarılan birçok yerleşme alanı bölgenin prehistorik ve sonraki
dönemleriyle ilgili önemli bilgiler vermekte ve önemli merkezler olduklarını
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göstermektedirler.Kaynaklara göre, Anşan, Liyan, Silk, Bahtiyari ve Buyerahmad gibi kentler
Elam Krallığı’nın sınırları içinde yer almaktadır.
Elam kelimesini ifade eden bir işarete ilk kez MÖ 3. bin yılın ortalarına ait bir Sümer
metninde rastlanmıştır. Akadlar’da Elam/Elamtu biçiminde kullanılan bu işaret Tevrat’ta da
Elam olarak geçmektedir.
Elam bölgesinin zengin maden yataklarına sahip olması ve ticaret yollarının üzerinde
bulunması Mezopotamya’daki krallıklar ve Elam arasında her dönemde çekişmelere neden
olmuştur. Bunlardan ilki yazılı belgelerden öğrenildiği kadarıyla birinci Kiş Hanedanlığı ve
Elam Krallığı arasında gerçekleşen savaştır. Bu savaşı Kiş Kralı Emmebaragesi kazanmış ve
pek çok ganimet ve esirle ülkesine dönmüştür. Sümer Kral listelerinden Elam tarihi ile ilgili
önemli bilgiler edinilmektedir. Elam bölgesinde Avan, Hamasi, Simaş gibi hanedanlarının
hüküm sürdüğü öğrenilmektedir.Lagaş kentinin savaş tanrısı Ningirdu’nun başrahibi
tarafından yazılmış olan bir tabletten de Lagaş Kralı Eannatum’un Elam’a saldırdığı, bu
saldırının ardından da Elam’ın 12 kraldan oluşan bir birlik ile Lagaş’a saldırarak yağmaladığı
öğrenilmektedir.

Res. 20 Elam tanrısı heykelciği
(http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Sumer_additional/Sumer_add5
a.htm)
Akad kralı I. Sargon (MÖ 2334-2279)’un Elam’la aralarındaki savaşı anlatan yazıtları
vardır.Bu belgelerden Sargon’un saldırdığı Elam kentlerinin, krallarının ve devlet görevlilerin
adları öğrenilmektedir. Sargon’un oğulları Rimuş ve Maniştuşu zamanında da devam eden
Elam Akad savaşları, Sargon’un torunu Naramsin döneminde son bulmuş ve Elam kralı Hita
ile antlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma metninde 37 tanrının adı tanık olarak geçmektedir.
Anlaşma metni “göklerin tanrıçası” olarak geçen Pinikir/ Pinenkir ile başlamaktadır. Elam
panteonundaki diğer tanrıçalar, Kiririşa, Parti/Partikir, Zit/Sir (sağlık tanrıçası), Siaşum
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(tanrılar sarayının koruyucusu) ve Narunte (zafer tanrıçası)’dir. Anlaşma metninde geçen
tanrılardan bazıları şunlardır: Humban/Huban, Amal, Nahiti/Narunte/Nahhunte (güneş
tanrısı), İnşuşinak (öteki dünyada insanları yargılayan tanrı), Hutran, Ninkarak, Napir (ay
tanrısı), Şazi (Su ve ırmak tanrısı).Elamlılar öte dünya inancına sahip bir kültürdür. Susa’da
bulunan tabletlerde öteki dünyada insanları yargılayacak olan tanrının İnşuşinak olduğu
öğrenilmektedir. Tanrı İnşuşinak için Untaş-gal tarafından yaptırılan Çoğa-Zenbil Tapınağı
Elam’ın en büyük tapınağıdır. Elam mimarisinin genel karakteristiğini en iyi yansıtan
yapılardan biri olan bu zigguratın dört tarafında hayvan heykellerinin dizili olduğu
merdivenler vardır. Elam’da bilinen en eski tapınak ise (ziggurat) Silk höyüğündedir.
Ziguratın yanında bulunan Proto-Elam dilindeki tabletlerden dolayı MÖ 2.binlerin sonuna
tarihlendirilmektedir.

Res.21 Çoğa Zenbil Tapınağı
(https://en.wikibooks.org/wiki/Iranian_History/The_Elamites#/media/File:Choghazanbil2.jpg
Üçüncü Ur hanedanlığının kralı Şulgi döneminde (MÖ 2094-2047) içinde Elamlıların
da bulundğu askeri bir birlik kurulmuş ve bu sayede egemenliklerini uzun süre
koruyabilmişlerdir. Şulgi’nin torunu Şusin ve oğlu İbbisin dönemine kadar devam eden
egemenlik daha sonra zayıflamaya başlamıştır. Bu zayıflama döneminde isyan eden Elam’ın
Simaş hanedanından bir kralı Üçüncü Ur hanedanlığının yıkılmasına neden olmuştur.
Babil Kralı Hammurabi (MÖ 1792-1750) döneminde Elam, Babil’e karşı kurulan bir
ittifakın içinde yer almıştır. Hammurabi’nin bu ittifak bozguna uğrattığı düşünülmektedir.
MÖ 16. Yüzyıldan itibaren Mezopotamya’da Kassitlerin görülmesiyle birlikte Elam tarihi
karanlığa bürünmüştür. MÖ 14. YüzyıldaKassit Kralı II. Kurigalzu’nun (MÖ 1332-1308)
yazıtlarından, Elam’ın Ebarti hanedanı kralı Barahşi’nin II. Kurigalzu tarafından bozguna
uğratıldığı ve hanedanlığın yıkıldığı öğrenilmektedir.
Kassitler, Eski Babil sülalesinin Hititler tarafından yıkılmasının ardından, doğudaki
dağlardan gelerek Babil ve çevresine yerleşen bir kavimdir. Aslında kökenleri kesin olmayan
Kassitlerin bir görüşe göre İran dağlarından gedikleri düşünülmektedir. Uzun süren göç
dalgası sonunda nüfusları Mezopotamya’daki kentlerde çoğalmış ve bir çok yerde yönetimi
ele geçirmişlerdir. Sadece Güney Mezopotamya’da değil Suriye ve Kuzey Mezopotamya’da
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da yerleştikleri anlaşılmaktadır. Kral listelerine göre Babil ve çevresinde Kassit sülalesinden
Gandaş, Agum, Kaştiliaş ve Karaindaş gibi adlar taşıyan 36 kral hüküm sürmüştür.
Mezopotamya’daki Kassit egemenliği Assur’un kısa süreli denetimi sonrasında MÖ 1115’te
gelen Elam kralı Şutruk-Nuhhunte’nin saldırısı ile son bulmuştur.
Ebarti hanedanlığının ardından Elam’da İke-Halki Hanedanlığının kurulduğu
bilinmektedir. MÖ 13. Yüzyılda Elam’ın ekonomik ve siyasal açıdan istikrarlı bir dönem
yaşadığı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Fakat Elam’ın en güçlü olduğu dönem Şutruki
Hanedanlığı zamanıdır. MÖ 12. yüzyılda Şutruki kralı Şutruk-Nahhunte zamanında Babil’e
karşı girişilen sefer başarıyla sonuçlanmış; zafer sonrasında Naram-Sin steli, Hammurabi
yasalarının yazılı olduğu yazıt ve Maniştuşu’nun iki heykeli Elam’a götürülmüştür. Bu
hanedanlığın krallarından Şilhak-inşuşinak (MÖ 1150-1120) döneminde yaşanan refah ve
siyasi istikrardan dolayı Elam tarihinin en büyük krallarından biri kabul edilmektedir.
Yaklaşık üçyüzyıl kadar Elam tarihi ile ilgili bilgilere kaynaklarda rastlanmamaktadır.
Daha sonra Asur ve Babil kaynaklarında yeniden Elam ve Elam kralları hakkında bilgilere
ulaşılabilmektedir. Asur Kralı II. Sargon (MÖ 722-705) ve oğlu Sanherib (MÖ 704-681)
dönemlerinde Asur ve Elam arasında çeşitli mücadeleler yaşanmıştır. Elam krallarından
Kudur-nahunte zamanında başkent Madaktu’ya daha sonra da Hidallu’ya taşınmıştır. Susa ise
siyasal olarak önemini kaybetse de kült ve ticaret merkezi olarak varlığını sürdürmüştür.
Elam Krallığı, Asur Kralı Asurbanipal’in MÖ 646’da seferle yıkılmış ve tarih
sahnesinden silinmiştir. Elam’ın son kralları Babil kaynaklarında Urtaki/Urtak, Asur
kaynaklarında Teumman olarak geçmektedir.

Res.22 Susa’nın Asurlular tarafından tahrip
edilişi.(https://en.wikibooks.org/wiki/Iranian_History/The_Elamites#/media/File:Susadestruction.jpg)
Elam bölgesinde kullanılan ilk yazı resim yazısıdır (piktografik yazı). Avan
hanedanlığının son kralı Kutik-inşuşinak dönemine ait tabletlerde linear yazısına
rastlanmaktadır. İlk önceleri 150 daha sonra 80 işaretten oluşan bu yazı tam olarak
çözülebilmiş değildir. Bu yazı sistemenin ardından Mezopotamya’dan alınan çivi yazısına
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geçilmiştir. Elam yazısı en parlak dönemini Kral Humbannumena döneminde yaşamış,
Akadca’nın yanı sıra Elamca çivi yazılı tabletler de yazılmıştır.

Res.23 Üstünde Linear Elam yazısı ile yazılmış bir yazıt bulunan gümüş kap.
(https://destinationterre2.files.wordpress.com/2012/02/elam11b.jpg?w=640)
2.2.4. Medler
İran’daki ilk hanedanlık olarak bilinen Med İmpratorluğu, bugünkü İran’ın
kuzeybatısında, kuzey Kharvararna ve Asuristan ile Anadolu’nun güneydoğusunda
kurulmuştu. Nüfusunu Medler ve onların komşuları Persler’in oluşturduğu bu imparatorlukta
Aryan diliyle (Eski Persçe) akraba Med dili konuşulmaktaydı. Med Dönemi hakkındaki
bilgiler oldukça sınırlıdır.

Har.6 Med İmparatorluğu (http://www.iranchamber.com/history/median/median.php)
Urmiye Gölü’nün güneydoğusunda Hemedan yakınlarında yaşayan Medlerin başkenti
Ekbatana’dır. Herodotos’a göre Medlerin ilk kralı adaletiyle ünlü ve kral olduktan sonra
dağınık Med boylarını birleştiren Deiokes’tir.MÖ 728-675 tarihleri arasında hüküm süren
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Deiokes başkent Ekbatana’yı (bugün Hemadan) da kurmuştur.Ondan sonra Phraortes ve
Kyaksares’in tahta geçtiği belirtilmektedir.

Res.24 Ekbatana’da bulunmuş altın
rython(http://www.iranchamber.com/history/median/median.php)
Medler hakkındaki en erken yazılı kaynaklardan birini Herodotos’un eseri oluşturur.
MÖ 5. yüzyılda yaşayan Halikarnassoslu Herodotos eserinde Pers Savaşları’nı anlatırken bu
sorunun tarihçesini de ele almıştır. Herodotos’ta Ön Asya’nın tarihi bir dizi imparatorluk
gücündeki krallıklarla belirlenir. Başlangıçta Herodotos’un çok yakından ilgilenmediği Asur
imparatorluğu yer alır. Onu, ‘Med logosu’ adı altında Med İmparatorluğu takip eder. Medler
Herodotos’un bu sıralamada en çok önem verdiği Pers Krallığı tarafından yıkılır. Med
İmparatorluğu iki büyük krallığı (Asur ve Pers) birbirine bağlayan bir dönem olarak
verilmiştir.

Res.25 Persepolis’ten bir rölyef üzerinde iki Medli.
(http://www.livius.org/a/iran/persepolis/apadana-eaststairs/medes.JPG)
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19. yüzyılda çivi yazısının çözülmesi ve Asuroloji biliminin ortaya çıkışı ile Ön Asya tarihi
yeni bir temele oturtulur. Assur, Ninova, Babil ve Susa gibi eski İmparatorlukların önemli
şehirlerinde yapılan kazılarda bulunan zengin çivi yazılı arşivler o dönem tarihine önemli
katkılar sağlar, yepyeni bir bakış açısı kazandırır.
Medler çiviyazılı metinlerde ilk kez MÖ 9. yüzyılın ortasından hemen sonra görülür.
Assur Kralı III. Salmanesser’in MÖ 835’te yaptığı seferde Orta Toros dağlarına ve ‘Med
ülkesine’ dayandığı anlatılır. Bu tabletlerde Pers ve Med isimlerine Parsua ve Medes olarak
rastlanılmıştır. V. Samsi-Adad’a ait bir yazıtta ise Medlerle olan askeri anlaşmazlıklardan
sözedilir ve Sagbita adında bir kral şehrinde oturan, 1200’den fazla şehre hükmeden
Hanasiruka adlı Med kökenli bir kişiden söz edilir. Assur kralı bu Med derebeyini yenmiş,
kral şehrini yağmalamış ve topladığı genimetle oradan ayrılmıştır.

Res.26III. Salmanesser Dönemi’ne ait Siyah Obelisk.Dikilitaş’ta kralın Med ülkesine
dayandığı yazmaktadır. (http://museum-of-artifacts.tumblr.com/post/98715964887/the-blackobelisk-of-king-shalmaneser-iii-825-bc)
Assur Kralı Adad-nirari (MÖ 810-783) Medlere karşı toplam sekiz asleri sefer
girişiminde bulunur. Asurlular MÖ 8. Yüzyıldan itibaren bölgeyi devamlı kontrol altında
tutmaya çalışmışlardır. Bu dönemde Med Krallığı değil çok sayıda küçük bölümlü yönetim
birimleri ve derebeylikler söz konusudur. Zagros dağlarından Hazar Denizi’ne uzanan geniş
bir idari bölgeye dağılmışlardır.
Kaynaklara göre Medler, Ön Asya tarihinde sadece Assur İmparatorluğu’nun yıkılışı
sırasında politik açıdan baskın bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Medlerin ün
kazanmasında Assur, Ninova ve Harran gibi Assur kentlerinin fethedilmesi, yağmalanması
önemli rol oynar. MÖ 612’de Medler bin yıllık Asur İmparatorluğu’na son vermişlerdir. Bu
tarihten biraz daha önce Anadolu’nun yüksek yaylasının güçlü devleti Urartu Krallığı da tarih
sahnesinden silinmişti. Böylece Ön Asya’da Babil’in yanı sıra Med Devleti önemli bir güç
olarak parlamış ve Kızılırmak’a kadar tüm Doğu ve Orta Anadolu’nun egemeni durumuna
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gelmişti. Yozgat’ın Sorgun ilçesi yakınlarındaki Kerkenesdağ yerleşmesinin Pteria adıyla
Medler tarafından kurulduğu ileri sürülmektedir. Kesinliği tam olarak tesbit edilemese de
surlarla çevrili bu yerleşim Medlerin Kızılırmak yayı içersinde önemli kalıcı bir üs
oluşturmak istediklerini göstermesi bakımından önemlidir.
Herodotos, Medler ve Lydialılar arasında Halys ırmağı yakınlarında gerçekleşen ve
beş yıl süren bir savaştan söz eder. Med kralı Kyaksares (MÖ 625-585) ve Lydia Kralı
Alyattes’i karşı karşıya getiren savaş MÖ 585 yılında sonlandırılmış, Kızılırmak sınır olarak
belirlenerek anlaşma sağlanmıştır. Alyattes kızını, Kyaksares’in oğlu, veliaht Astyages’e
vererek anlaşmayı güçlendirmişti. Herodotos’tan öğrendiğimize göre bu savaş esnasında
meydana gelen güneş tutulması sebebiyle savaş sona erdilir. Miletoslu Thales’in bu güneş
tutulmasını hesaplayarak önceden tahmin ettiği bilinmektedir. (28 Mayıs 585).
Kyaksares’in oğlu Astyages zamanında (MÖ 585-550) Perslerin saldırıları karşısında
daha fazla dayanamayan Medler, Pers egemenliğine girmişlerdir. (MÖ 550)

Res.27 Persepolis apadanasına (kabul salonu) ulaşan merdivenlerde betimlenen elele
tutuşmuş Medler ve Persler. Yuvarlak başlıklı olanlar Medler.
(http://kirbyarthistory.tumblr.com/post/115743381887/persians-and-medes-detail-of-theprocessional)
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Uygulamalar
Öğrenciler bölüm içinde anlatılan her bir kısım için kaynakçadaki kitaplar ve internet
üzerinden daha çok örneği incelemelidir. Ancak bu yapılırken özellikle internetteki bilgiler
iyice doğruluk süzgecinden geçirilmelidir.
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Uygulama Soruları
1.

İran’ın prehistoryasını öğrendiniz mi?

2.

İran’ın Bronz ve Demir Çağları’nı öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak İran’ın Prehistoryasını yani tarih öncesi dönemlerini öğrendik.
Zengin coğrafi çeşitliliği ve kaynaklarıyla ilk insansı grupların dolaştığı İran, insanoğlunun
Güney ve Doğu Asya’ya uzanan göç yollarından biri üzerindedir. İran’daki bu erken insan
topluluklarının varlığını işaret eden kanıtlar arasında sayılabilecek olan taş aletler Doğu
İran’da Kashafrud Irmağı havzasında, güneydoğudaki Mashkid ve Ladiz Irmakları, kuzeydeki
Sefidrud Irmağı, kuzeybatıdaki Mahabad Irmağı çakıl taşı yataklarında ve ülkenin batı ve
kuzeybatı bölgelerinde yüzey buluntusu olarak ele geçmiştir. Üst Paleolitik ve Epipaleolitik
dönemlere ait kalıntılar ağırlıklı olarak yine Zagros bölgesindeki Kermanşah, Khoramabad,
Yafteh Mağaralarında bulunmuştur. Orta İran ve Elbruz dağlarında da az sayıda yerleşim
tespit edilebilmiştir.
Avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik düzene geçip tarım yapmaya başladığı Neolitik
Dönem’de İran’da pek çok merkez ortaya çıkmıştır. Yakındoğu’da tarım ve yerleşik düzene
geçişin iyi bir biçimde izlenebildiği yerlerden biri de İran’dır. Zagros Sıradağları’nın
eteklerinde tarım için yabani tahıllar doğal olarak bulunmaktaydı. Önceleri bunları doğrudan
kullanan topluluklar daha sonra evcilleştirmeyi öğrenmişlerdir. Üretim anlayışındaki
değişiklik doğal sonuçları itibariyle yerleşik bir yaşam tarzını da beraberinde getirmiştir. Artık
yılın belli dönemlerinde kullanılan yerleşme alanlarının yerini yıl boyunca kullanılan daha
kalıcı konutlar almıştır.
İran’da ticaret merkezlerinin yükselişe geçtiği MÖ yak. 3400-3300’den Demir
Çağı’nın başladığı MÖ yak. 1400-1300’e kadar olan dönem Bronz Çağı olarak adlandırılır.
Bronz Çağı boyunca doğuda Hindikuş ve Himalaya dağları; batıda Kuzistan ve Mezopotamya
Ovaları ile sınırlandırılmış olan İran Platosunun halk toplulukları, sahip oldukları doğal
zenginlikler ve batıdaki ovalar ile Indus Vadisi, Orta Asya ve Afganistan arasındaki ticaret
rotasından dolayı gelişip zenginleşmişlerdi.
İran’ın Güneybatısı’nda Obeyd Dönemi’nin (MÖ 5900-4300) sonlarında ortaya çıkan
Susa kenti, tarihsel süreçte bölgede kurulan birçok kırallığın idari ve kültürel başkentliğini
yapmıştır. Susa kültürü üç periyot altında incelenir: Susa I, Susa II, Susa III.
Susa II döneminden sonra, İran yaylasıyla daha yakın bir kültürel ilişki içinde olduğu
anlaşılan ve Susa III olarak adlandırılan, Proto-Elam Kültürü ortaya çıkmıştır. Proto-Elam
Kültürünü yansıtan en önemli yerleşme Fars Bölgesi’nde Persepolis’in doğusunda yer alan
Ansan (Tell Malyan) kentidir. Susa’nın 450 km. güneydoğusundadır. Bu dönemde surlarla
çevrili olduğu anlaşılan kentte önemli kamu binaları ve saray kompleksi ortaya çıkarılmıştır.
Daha sonraki Elam Devleti’nin temellerini oluşturacak bu yapılanma Yakındoğu’da yeni
siyasi dengelerin oluşmasına neden olmuştur.
Elam kelimesini ifade eden bir işarete ilk kez MÖ 3. bin yılın ortalarına ait bir Sümer
metninde rastlanmıştır. Akadlar’da Elam/Elamtu biçiminde kullanılan bu işaret Tevrat’ta da
Elam olarak geçmektedir.Babil Kralı Hammurabi (MÖ 1792-1750) döneminde Elam, Babil’e
karşı kurulan biir ittifakın içnde yer almıştır. Hammurabi’nin bu ittifak bozguna uğrattığı
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düşünülmektedir. MÖ 16. Yüzyıldan itibaren Mezopotamya’da Kassitlerin görülmesiyle
birlikte Elam tarihi karanlığa bürünmüştür. MÖ 14. Yüzyılda Kassit Kralı II. Kurigalzu’nun
(MÖ 1332-1308) yazıtlarından, Elam’ın Ebarti hanedanı kralı Barahşi’nin II. Kurigalzu
tarafından bozguna uğratıldığı ve hanedanlığın yıkıldığı öğrenilmektedir. Elam Krallığı, Asur
Kralı Asurbanipal’in MÖ 646’da seferle yıkılmış ve tarih sahnesinden silinmiştir. Elam’ın son
kralları Babil kaynaklarında Urtaki/Urtak, Asur kaynaklarında Teumman olarak geçmektedir.
Urmiye Gölü’nün güneydoğusunda Hemedan yakınlarında yaşayan Medlerin başkenti
Ekbatana’dır. Herodotos’a göre Medlerin ilk kralı adaletiyle ünlü ve kral olduktan sonra
dağınık Med boylarını birleştiren Deiokes’tir. Ondan sonra Phraortes ve Kyaksares’in tahta
geçtiği belirtilmektedir. Kaynaklara göre Medler, Ön Asya tarihinde sadece Assur
İmparatorluğu’nun yıkılışı sırasında politik açıdan baskın bir faktör olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Medlerin ün kazanmasında Assur, Ninova ve Harran gibi Assur kentlerinin
fethedilmesi, yağmalanması önemli rol oynar. Kyaksares’in oğlu Astyages zamanında (MÖ
585-550) Perslerin saldırıları karşısında daha fazla dayanamayan Medler, Pers egemenliğine
girmişlerdir. (MÖ 550)
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın Paleolitik Çağ yerleşmelerinden biri değildir ?

A)

Kobeh

B)

Bisitun

C)

Kunji

D)

Yafteh

E)

Susa

2)
Avcı ve toplayıcı topluluklar hangi dönemde tarım yapmaya başlayıp yerleşik
düzene gemişlerdir?
A)

Paleolitik

B)

Epipaleolitik

C)

Neolitik

D)

Mezolitik

E)

Kalkolitik

3)

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın neolitik yerleşimlerinden biri değildir?

A)

Ali Koş

B)

Ladiz

C)

Muhammed Jaffar

D)

Ganj Dere

E)

Tepe Guran

4)

Aşağıdakilerden hangisi neolitik çağın özelliklerinden biri değildir?

A)

Tarım yapılması

B)

Hayvancılık yapılması

C)

Ateşin kullanılması

D)

Demirin kullanılması
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E)

Pişmiş toprak kap kacak kullanımı

5)
İran’da ticaret merkezlerinin yükselişe geçtiği MÖ yak. 3400-3300’den MÖ
yak. 1400-1300’e kadar süren çağa ne ad verilir?
A)

Bronz Çağı

B)

Demir Çağı

C)

Hellenistik Çağ

D)

Neolitik Çağ

E)

Paleolitik Çağ

6)
Demir çağının karakteristiğini oluşturan ve çağa adını veren demir kullanımı
İran’da en erken hangi bölgede kaçıncı yüzyılda görülmektedir?
A)

Luristan - 14. yy

B)

Kuzistan – MÖ 11. yy

C)

Luristan - MÖ 11.yy

D)

Kuzistan – MÖ 12. yy

E)

Sistan – MÖ 14. yy

7)
Çanak çömleğinde kırmızı veya soluk zemin üzerine siyah boya ile yapılmış
geometrik bezemeler ve hayvan figürlerinden oluşan kompozisyonların kullanıldığı,
ziguratların prototipini oluşturan platform yapı komlekslerinin inşa edildiği İran’ın MÖ 5. Bin
yıl kültürü aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Susa I

B)

Uruk

C)

Susa III

D)

Obeyd

E)

Elam
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8)
hangisidir?

Proto-Elam kültürünün en önemli ve dikkat çekici özelliği aşağıdakilerden

A)

Çanak Çömlek kullanmaları

B)

Demirden alet teçhizat yapıp kullanmaları

C)

Tarımla uğraşmaları

D)

Erken yazı örneklerini içeren kil tabletler bulunması

E)

Çok odalı yapı komlekslerine sahip olmaları

9)
Asur Kralı Asurbanipal’in MÖ 7. yy’da düzenlediği bir seferle yıkılan İran
uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Medler

B)

Proto-Elam

C)

Susa

D)

Luzistan

E)

Elamlar

10)

Medler’in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Susa

B)

Persopolis

C)

Ekbatana

D)

Babylonia

E)

Uruk

CEVAPLAR:
1-)E; 2-)C; 3-)B; 4-)D; 5-)A; 6-)C;7-) A; 8-)D;9-)E;10-) C
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3.PERSLER : AKHAIMENID HANEDANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.Persler: Akhaimenid Hanedanı
3.1 Perslerin Ortaya Çıkışı ve Pers Devletinin Kurulması
3.2 Akhaimenid Hanedanı Kralları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Akhaimenid hanedanı ne zaman kim tarafından kurulmuştur ?
2-) Perslerin İran tarihi ve dünya tarihine etkileri nelerdir?
3-) Perslerin batı ile olan ilişkileri nasıldı ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Perslerin Ortaya Çıkışı ve Dağınık bir şekilde yaşayan
Pers Devleti’nin Kuruluşu
Pers kabilelerini birleştiren
Akhaimenid
hanedanı
hakkında
bilgiye
sahip
olmak,
Pers krallarının
meşgul oldukları iç ve dış
meseleleri öğrenmek, Lydia
Krallığı
ile
ilişkileri,
seferleri
ve
savaşları
hakkında genel bilgiye sahip
olmak
Akhaimenid
Kralları

Hanedanı Akhaimenid
Hanedanına
mensup Pers tahtına geçen
kralların
kronolojik
bir
listesini görmek, her kralın
egemenlik
dönemlerinde
yaşanan siyasi olaylara ana
hatlarıyla değinmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bu konuyla ilgili başka
kitapları
okuyarak,
Herodotos
gibi
antik
kaynaklardan faydalanarak

Bu konuyla ilgili kitapları
okuyarak, Herodotos ve
Ksenophon
gibi
antik
kaynaklardan faydalanarak
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Anahtar Kavramlar
Pers,
Kyros,
Akhaimenid,
Kambyses,
Herodotos,
Teispes,
Lydia Krallığı,
Pers İmparatorluğu,
Behistun Yazıtı,
Dareios,
Satraplık.

56

Giriş
Bu bölümde İran’ın ve hatta dünyanın ilk büyük çok uluslu imparatorluğu sayılan
Perslerin kuruluşuna ve Krallarına değinilecektir. Bugünkü İran’ın Fars eyaleti olan
Eskiçağ’da Persis bölgesinde yerleşmiş halkın adından dolayı Persler olarak bilinen bu
krallığın
kurucuları
Akhaimenid
Hanedanına
mensuptu.
Bu
sebeple
Akhaimenidler/Akhaimenid Krallığı olarak da bilinen bu devletin adı bu dersimizde Persler
veya Pers Krallığı/İmparatorluğu olarak kullanılmıştır.
Pers Krallarının kronolojik bir listesi de verilmiş, her bir kralın egemenlik döneminde
yaşanan siyasi gelişmeler özetlenmiştir.
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3.1 Perslerin Ortaya Çıkışı ve Pers Devleti’nin Kuruluşu
Akhaimenid (Ahamenişler / Akhaimenosoğulları) Hanedanlığı, MÖ 6. Yy’da dağınık
şekilde yaşayan Pers kabilelerini birleştirerek siyasal bir güç haline getirmiştir. Pers
hükümdarlığı, Doğu ve Orta Asya’ya, Nil nehrinden Ceyhun nehrine, Ege denizinden Ganj
nehrine kadar geniş bir coğrafyada iki yüzyıldan fazla hüküm süren dünyanın ilk büyük ve
düzenli imparatorluğudur. Adını Akhaimenes’ten alan hanedanın hükümdarlık kurması
Büyük Kyros zamanında gerçekleşmiştir. Hanedanın yazılı kaynaklardan bilinen ilk temsilcisi
Teispes’tir. Teispes, Akhaimenid hanedanına ismini veren Akhaimenes’in torunudur.
Akhaimenes’in adı Hemedan pazarından satın alınan, üzerinde eski Persçe yazıt bulunan altın
bir plakada ve I. Dareios’un kendini tanıttığı meşhur Behistun yazıtında geçer. Teispes, Elam
Krallığı’nın yıkılmasından sonra Pers kabilelerini birleştirmiş, Asur etkisinin de azalmasıyla
sınırlarını genişletmiştir. Daha sonra I. Kyros ve I. Kambyses’in iktidarı sözkonusudur. Med
Kralı Astyages’in kızı ile I. Kambyses evlenmiş; böylece bu dönemde Medler ve Persler
arasında bir dostluk kurulmuştur. Bu evlilikten dünyaya gelen II. Kyros, MÖ 6. Yüzyılda
“büyük” unvanını alarak geniş toprakları fethedecek ve tek bir kralın hakimiyeti altında çeşitli
halkların oluşturduğu, bugün genel olarak tarihin ilk dünya imparatorluğu olarak adlandırılan,
hüdümdarlığı kuracaktır.

Har. 7 Pers İmparatorluğu Haritası
(http://www.worldmapsonline.com/persian_empire.htm)
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Büyük Kyros (Pers dilinde Kuraş) başa geçer geçmez (MÖ 559-529) Babil kralının da
desteğiyle Medlere karşı savaş açmış ve Med Devleti’ne son vermiştir. MÖ 6. yy’da
Önasya’nın en büyük gücü olmasını sağlayan Büyük Kyros Pers devletinin kurucusu
sayılmaktadır. Perslerin Akdeniz ve Ege ticaretini kontrol altında tutma isteklerinin önündeki
tek engel batıdaki Lydia Krallığı idi. Pers tehdidine karşı Lydia, Babil ve Sparta’nın da
desteğiyle Mısır ile ittifak içine girmişti. Kyros bu dönemde bu ittifağın önünü kesmek için
Kilikia’daki yerel krallıklae ile iyi ilişkiler içersine girmiştir.

Res.28 Büyük Kyros (http://www.iranchamber.com/history/cyrus/cyrus.php)
Pers Kralı Büyük Kyros MÖ 547’da Lydia Kralı Kroisos’u yenilgiye uğratarak
krallığın başkenti Sardeis’i ele geçirmiştir. (Bkz. 4. Bölüm)
Lydia seferinin ardından Kyros çekirdek bölgeleri İran’ı çevre tehditlerden korumak
ve imparatorluğunun sınırlarını genişletmek için güneybatıya ilerleyerek MÖ 539/8’de Babil
Krallığı’nı yıkmıştır. Böylece tarihe “Babil Sürgünü/Esareti” olarak geçen trajedi son
bulmuştur. MÖ 587/6’da Babil Kralı Nabukadnezar tarafından Iudaia’dan (Filistin ve civarı)
sürgün edilerek Babil’e getirilen ve burada esaret hayatı yaşayan Yahudiler tekrar kendi
yurtlarına dönmüşlerdir. Yeni Babil İmparatorluğu, Mısır sınırından Zagros eteklerine kadar
uzanan toprakları içine almaktaydı. Kyros’un Babil zaferi muazzam bir bölgenin kapısını
açmıştı. Bu fethin Persler açısından büyük önem taşıdığı oğlu Kambyses’i resmen Babil Kralı
olarak hareket etmesi için ortak impartaor olarak atamasından anlaşılmaktadır. MÖ 538’de
Fenike limanları ve kentlerinin de Pers egemenliğine girdiği görülmektedir. Babil’in
düşüşünün ardından Kyros gözünü Orta Asya’ya çevirmişti. Baktria, Horasan, Harzem ve
Maveraünnehr bölgesini de Pers topraklarına katmıştır.
Persler ve Pers tarihi hakkında ulaşılabilen yegane bilgi kaynağı uzun zaman boyunca
Eski Yunan yazarları olmuştur. Kyros figürü Yunanistan’da öyle büyük bir saygınlığa sahip
olmuştu ki özellikle Ksenophon’un Kyroupedia (Kyros’un Eğitimi) adlı yapıtında görüldüğü
gibi, “iyi kral”a bir örnek olarak yüceltilmişti. Kyros’un yaşamının ve fetihlerinin ilk ve tek
kesintisiz anlatısını da Herodotos’a borçluyuz. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve yeni
buluntularla Yunan yazarları dışında başka kaynaklara da yönelinmiştir. (Briant 2017, 12 vd)
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Perler hakkında daha doğrudan ve bilgilendirici belgeler arasında gösterilen Babil’de
bulunmuş olan bir silindir mühür üzerinde Büyük Kyros kendini şöyle tanıtmaktadır:
“Ben Kyros’um büyük kral, güçlü kral, Babil’in kralı, Sümer ve Akad’ın kralı,
dünyanın dört bucağının kralı, Anşan’ın kralı büyük kral Kambyses’in oğlu, Anşan’ın kralı
büyük Kral Kyros’un torunu, Anşan’ın Kralı büyük kral Teispes’in torununun çocuğu,
ölümsüz kral ailesinin bir ferdi.”

Res. 29 Büyük Kyros’un silindir mührü
(http://www.iranchamber.com/history/cyrus/cyrus_charter.php)
Metinde Babil, Akad ve Sümer diyerek Mezopotamya’dan bahsetmesi Kyros’un
Mezopotamya’nın binlerce yıllık mirasçısı olduğunu vurgulaması bakımından önemlidir.
Mührün Pers merkezlerinde değil de Babil’de bulunması halka, yani yerel elitlere hitap
ettiğini gösterir. Kyros ayrıca daima krallar yetiştirmiş bir soya ait olduğunun da altını
çizmektedir.
Kyros eski bir Elam şehri olan Ansan’ın 75 km kuzeydoğusunda kurduğu yeni kraliyet
merkezine kabilesinin isminden dolayı “Pasargadai” adını vermiştir. Birkaç saray inşa
edilmiş, bahçeler kurulmuştur. Sütunlu koridorlarıyla Zagros mimari geleneğinin izlerini
taşısa da taş işçiliğinde Ionialı ustaların etkileri görülmektedir. Kyros’un basamaklı bir kürsü
üstüne konmuş kalkan duvarlı mezarı Batı Anadolu’daki örneklerle benzerlik göstermektedir.

Res. 30 Kyros’un Pasargadai’daki anıt mezarı
(http://www.livius.org/pan-paz/pasargadae/pasargadae.html)
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Kyros otuz yıldan kısa bir sürede krallığının küçük egemenlik alanını uçsuz bucaksız
topraklara yaymıştır. Mükemmel bir strateji uzmanı, yerine göre hem gaddarca hem de sakin
davranışlar sergilemeyi bilen, düşmanlarını gafil avlayan bir kral olarak bilinmekteydi.

3.2. Akhaimenid Hanedanı Kralları
Akhaimenid hanedanına mensup Pers krallarının kronolojik listesi aşağıda verilmiştir:
II. Kyros

MÖ 558-530

II. Kambyses

MÖ 530-522

Gaumata/Bardiya

MÖ 522

I. Dareios

MÖ 522-486

I. Kserkses

MÖ 486-465

I. Artakserkes

MÖ 465-424

II. Kserkses

MÖ 424-423

II. Dareios

MÖ 423-404

II. Artakserkses

MÖ 404-359

III. Artakserkses

MÖ 359-338

Arses

MÖ 338-336

III. Dareios

MÖ 336-330

Büyük Kyros’un ardından Pers tahtına oğlu II. Kambyses (MÖ 530-522) geçer.
İktidarının ilk yıllarında iç isyanları bastırmakla meşgul olan Kambyses, MÖ 525’te Mısır
firavununu yenilgiye uğratmıştır. Kyros’un seferlerinde fethedilmeden kalan tek devlet
Mısır’dı. Mısır’ın büyüyen donanması Kambyses’i bu zorlu düşmana karşı harekete geçmek
için hazırlıklara başlamak zorunda bırakmıştı. Bunun ilk adımı olarak kadırga yapımı ve
liman inşaatlarına muazzam bir yatırım yaparak bir Pers donanması oluşturuldu.
Kambyses’in Mısır’da olduğu esnada imparatorlukta ciddi sorunlar başgöstermişti.
Kambyses’in öz kardeşi Bardiya’yı öldürdüğü kaynaklarda geçmektedir. Pasargad’ta
Gaumata adında bir rahip örtbas edilen bu olayı fırsat bilerek kendisinin Bardiya olduğunu
ileri sürüpBardiya adıyla tahta geçmişti. Bu haber üzerine Mısır’dan hareket eden Kambyses
Suriye’de MÖ 522’de ölmüştür. Kambyses son nefesini verirken, Bardiya’yı meşru kral kabul
etmemeleri için yanındaki saray görevlilerine kardeş katili olduğunu itiraf etmiştir. Daha
sonra Parthia satrabı Hystaspes’in oğlu I. Dareios (MÖ 522-486) Pers soylularının yardımıyla
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Bardiya’yı indirip tahta geçmiştir. Pers İmparatorluğu’nun en güçlü krallarından biri olan I.
Dareios ilk iş olarak İran, Mezopotamya, Ermenistan, Afganistan’ın tamamını Orta Asya’nın
bazı kesimlerini sarsan, Mısır ve Lydia’da da etkileri görülen isyanlarla meşgul olmuştur.
Dareios’un bu mücadelesi ünlü Behistun yazıtlarına konu olmuştur. Çivi yazısı ile Pers, Elam
ve Akad dillerinde kaleme alınan yazıt Dareios’un ağzından yazılmıştır. Yazıta kabartmalar
da eşlik etmektedir.Arkasında iki Pers askeri ile duran kral Dareios, ayağı ile yerdeki Pers
tahtında hak iddia eden Gaumata’nın (Gomata, nam-ı diğer Bardiya) göğsüne basmaktadır.
Kralın önünde ise elleri arkalarından bağlanmıi ve boyunlarından zincirlenmiş dokuz kişiden
oluşan bir grup isyancı krala doğru ilerlemektedir. Bu figürler özellikle kraldan küçük
çizilmişlerdir. Esirlerin kimler olduğu hem yazıttan hem de ülkelerine özgü kıyafetlerinden
anlaşılmaktadır. Ayaktaki ilk sekiz figür Dareios’un tahta çıkışının ilk yılında patlayan
isyanların ele başlarını temsil etmektedir. Son esir sivri başlıklı İskit Skunksa ise sahneye
daha sonra, Dareios’un 519’daki İskit seferini başarıyla tamamlamasının ardından
eklenmiştir. Sahnenin üzerinde ise kanatlı Ahura Mazda figürü bulunmaktadır.

Res.31 Behistun yazıtı ve kabartmaları
(http://unesco-dunya-miraslari.blogspot.com.tr/2012/11/unesco-dunya-mirasibehistun-yaziti.html)
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Res. 32 Kral I. Dareios ve esir alınan halklar
(https://www.pinterest.com/pin/322429654551396603/)
İsyanları bastıran Dareios önce Hindistan’a ardından da İskitler üzerine yürümüştür.
İskit seferi sırasında Trakya, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyıları Pers kontrolüne geçmiştir.
Böylece Ionlar’ın Karadeniz üzerinden yaptıkları ticaret kötü yönde etkilenecek ve isyanlara
neden olacaktı. Bu isyanların sonucunda da tarihe Pers-Yunan Savaşları olarak geçen savaşlar
silsilesi başlayacaktır. (Ayrıntılı olarak bkz. Bölüm 5)
Akhaimenid İmparatorluğu’nun ülke içi tarihi I. Dareios döneminden itibaren daha iyi
bilinmektedir. Yazılı, arkeolojik, ikonografik ve numismatik belgelemede bollaşma olduğu
görülür.
Dareios’un ölümünün ardından yerine oğlu Kserkses (MÖ 486-465) tahta geçer. Kral
Ksarkses de Mısır ve Babil’de çıkan isyanlar bastırdıktan sonra bir sonraki bölümde ayrıntılı
olarak ele alınacağı gibi Yunanlarla mücadelelere devam etmiştir. 465’te öldürülen
Kserkses’in de yerine oğlu I. Artakserkses geçer. Artakserkses’in hükümdarlığı da Mısır’daki
isyanlar ve Yunanlarla mücadelelerle geçmiştir. En nihayetinde Yunanlarla yapılan savaşların
sonu gelmiş Persler ve Yunanlar arasında barış antlaşması imzalanmıştır.
I. Artakserkses’ten sonra başa geçen II. Dareios ve II. Artakserkses dönemlerinde
İran’da çıkan isyan ve iç karışıklıklar ile uğraşılmıştır. Artakserkses’in kardeşi genç Kyros’un
isyanı da yine bu dönemin önemli olaylarından biridir ( ayrıntılı olarak bkz. Bölüm 6). Tüm
Pers kralları içinde hükümdarlığı en uzun süren II. Artakserkses olmuştur (MÖ 405-359).
Roma İmparatorluk Dönemi’nde Yunan tarihçi Plutarkhos “Artakserkses’in Hayatı” adlı
eserinde kralı cömert bir hükümdar, sevecen bir koca ve askerlerinin çektiği eziyeti
paylaşmaya hazır gözüpek bir savaşçı olarak tanıtmıştır.
II. Artakserkses’in oğlu Okhos, III. Artakserkses adıyla MÖ 359’ta tahta
geçmişti.Krallığı döneminin en büyük başarısı uzun ve zorlu bir savaşın ardından 343’te
Mısır’ın yeniden fethedilmesidir. Daha öncesinde de Sidon hükümdarı Temnes’in başı çektiği
Fenike kentlerinin çıkardığı isyanı bastırmıştı.
Kaynaklara göre Artakserkses ve ailesinin birçok üyesi, Bagoas adında bir hadımın
önayak olduğu bir ayaklanmada öldürülmüştü. Bagoas Artakserkses’in sağ kalan tek oğlu
Arses’i IV. Artakserkes adıyla tahta çıkarmıştı. İki yıl tahtta kaldıktan sonra Artaşa isimli
Akhaimenid ailesinin yan kollarından birinin bir üyesi III. Dareios adını alarak tahta
çıkmıştır.Perslerin son kralı III. Dareios (MÖ 336-330), savaşlar ve isyanlarla zayıflayan
imparatorluğu ayakta tutmak için uğraşmıştır. Fakat bu durum fazla uzun sürmemiş, III.
Dareios Makedonya Kralı III. Aleksandros (Büyük İskender) karşısında yenilgiye uğramış ve
Pers İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir. (Bkz. 6. Bölüm)
Akhaimenid İmparatorluğu, iç isyanlarla, sınırları boyunca yaşanan sorunlarla, veraset
sorunları gibi çok çeşitli problemlere rağmen yaklaşık iki yüzyıl boyunca çok geniş bir
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coğrafyada hüküm sürmüş, ayakta kalmayı başarmış bir dünya imparatorluğudur.
İmparatorluk sistemlerinin merkezinde Pers kralı bulunuyordu. İnanışlarına göre, büyük tanrı
Ahuramazda Pers kralını çeşitli ülkelerin halklarının hakimi kılmış, Pers ülkesini de onların
başına getirmişti. Mutlak monarşide kral, veraset hakkının en büyük oğulda olduğunu
buyuran anayasaya bağlı değildi. Zaman zaman siyasal kaygılar küçük oğullardan birini
seçmeyi de gerektirebilirdi. Veliaht prens seçme töreni hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Halk
arasında yapılan bir tören olduğu ve halefin kalkık tiara/serpuş adı verilen ve sadece kralların
taktığı bir tür Pers başlığı giymesine izin verilen bir tören olduğu söylenebilir.

Res.33 Pers başlığı (tiara/serpuş) örnekleri
(http://www.iranicaonline.org/articles/clothing-ii)
Genç prensler, soyluları çocuklarıyla birlikte erken yaşlardan itibaren “en bilge
adamlar” tarafından eğitilirdi. Kralın üstüne düşen ve krala karşı yerine getirilecek görevler de
eğitimin bir parçasıydı. Kral öldüğü zaman kutsal ateş ülke çapında söndürülür, yas ilan
edilirdi. Persler saçlarını kazıtır, atların yeleleri kırpılırdı. Atanmış varis babasının cenaze
merasiminin düzenlemekle sorumluydu. Kral nerde ölürse ölsün naaşı Persia’ya getirilir ve
kraliyet mezarlarına gömülürdü. Pers krallarının cenaze arabalarına ilişkin herhangi bir tasvir
günümüze ulaşmamış olsa da kendiniAkhaimenid tahtının resmi varisi olarak ilan eden Büyük
İskender için hazırlanan araba, bize bunların ihtişamı hakkında bilgi verir.

Res.34 Büyük İskender’in cenaze arabasınının 19. yüzyılda çizilmiş bir tasviri
(http://www.historytoday.com/james-romm/who-killed-alexander-great)
Pers İmparatorluğu’nun toprakları genellikle satraplık adı verilen eyaletlere
bölünmüştü. Bu eyaletleri yöneten valilere satrap denirdi. Satraplar Persli soylu bir aileden
gelirdi. Her satraplık geniş bir alana yayılırdı, satraplık başkentleri kraliyet merkezleriin
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küçük bir modeliydi. Eyalet vergileri toplanır ve görevlilere kaynak olarak burada saklanır
bazen de merkeze gönderilirdi. Satrabın konutu sarayı aratmazdı. Eyalet başkentlerindekiler
genellikle önceki krallıklardan devralınan saraylardı. İmparatorun seyahatleri esnasında
kullanma ihtimali bulunduğundan herzaman bakımlı tutulurdu. Eyalet saraylarında satrabın
aldığı kraliyet emirlerinin saklandığı arşivler de bulunurdu. Bunun yanı sıra Zagros dağ
silsilesinin yaylalarında yaşayan halk hiç bir zaman Pers eyaletlerinden birine dönüştürülüp
merkezi devlete dahil edilmemişlerdir. Persler dağınık yaşayan sağlılarla geçici anlaşmalar
yaparak başa çıkıyorlardı. Pers kralı yerel liderlere düzenli armağanlar gönderir, bu yolla
onları kendine bağlayarak gerekli gördüğünde onların insan kaynaklarını kullanır, kabileler de
dağ yollarını güven içinde geçmesi için yardım ederlerdi.
Akhaimenidler Dönemi’nde farklı milletlerden sanatçıların bir araya gelmesiyle özgün
üsluplar ortaya koyan sanat dalları ortaya çıkmıştır. Hükümdar ve sarayın doğrudan etkisi
altında doğan “saray sanatı”nın en görkemli örnekleri, Susa, Pasargad ve Persepolis’teki
(Taht-ı Cemşid) mimari yapılarda ve taş işçiliğinde görülür. Mimari eserlerin yanı sıra
Akhaimenid dönemine ait çok sayıda süs eşyası, mücevher, savaş aletleri, altın ve gümüş
kaplar, madeni eşyalar, yazılı levhalar vs. gibi çeşitli eserler, dünyanın en büyük ve önemli
müzelerinde sergilenmektedir. (İran Medeniyeti 2010, 79).

65

Uygulamalar
1.

Derste sözü edilen yer, bölge ve ülke isimleri harita üzerinden incelenmelidir.

2.
Ayrıntılı okumalar için önerilen eserler: P. Briant “Persler Kimdir ? / Who are
the Persians” Persler Anadolu’da Kudret ve Görkem, YKY 2017, 12-21. Onbin Yıllık İran
Medeniyeti. İkibin Yıllık Ortak Miras, Topkapı Sarayı Müzesi, 2010. Ksenophon, Kyrou
Pedia/Kyros’un Eğitimi, Alfa Yayıncılık, 2007.
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Uygulama Sorular
1. Akhaimenid Hanedanının kurucusunu ve krallarını öğrendiniz mi ?
2. Pers İmparatorluğu’nun sınırlarını ve komşularını öğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dağınık şekilde yaşayan Pers kabilelerini birleştirerek siyasal bir güç
haline getiren Akhaimenid Hanedanlığı’nı öğrendik. Hanedanın yazılı kaynaklardan bilinen
ilk temsilcisi Teispes’tir. Teispes, Akhaimenid hanedanına ismini veren Akhaimenes’in
torunudur. Akhaimenes’in adı Hemedan pazarından satın alınan, üzerinde eski Persçe yazıt
bulunan altın bir plakada ve I. Dareios’un kendini tanıttığı meşhur Behistun yazıtında geçer.
Teispes, Elam Krallığı’nın yıkılmasından sonra Pers kabilelerini birleştirmiş, Asur etkisinin
de azalmasıyla sınırlarını genişletmiştir. Daha sonra I. Kyros ve I. Kambyses’in iktidarı
sözkonusudur.
Pers Kralı Büyük Kyros MÖ 547’da Lydia Kralı Kroisos’u yenilgiye uğratarak
krallığın başkenti Sardeis’i ele geçirmiştir. Lydia seferinin ardından Kyros çekirdek bölgeleri
İran’ı çevre tehditlerden korumak ve imparatorluğunun sınırlarını genişletmek için
güneybatıya ilerleyerek MÖ 539/8’de Babil Krallığı’nı yıkmıştır.
Büyük Kyros’un ardından Pers tahtına oğlu II. Kambyses (MÖ 530-522) geçer.
İktidarının ilk yıllarında iç isyanları bastırmakla meşgul olan Kambyses, MÖ 525’te Mısır
firavununu yenilgiye uğratmıştır. Kyros’un seferlerinde fethedilmeden kalan tek devlet
Mısır’dı. Mısır’ın büyüyen donanması Kambyses’i bu zorlu düşmana karşı harekete geçmek
için hazırlıklara başlamak zorunda bırakmıştı. Bunun ilk adımı olarak kadırga yapımı ve
liman inşaatlerına muazzam bir yatırım yaparak bir Pers donanması oluşturuldu.
Pers İmparatorluğu’nun en güçlü krallarından biri olan I. Dareios ilk iş olarak İran,
Mezopotamya, Ermenistan, Afganistan’ın tamamını Orta Asya’nın bazı kesimlerini sarsan,
mısır ve Lydia’da da etkileri görülen isyanlarla meşgul olmuştur. Dareios’un bu mücadelesi
ünlü Behistun yazıtlarına konu olmuştur. Çivi yazısı ile Pers, Elam ve Akad dillerinde kaleme
alınan yazıt Dareios’un ağzından yazılmıştır. Yazıta kabartmalar da eşlik etmektedir.
Arkasında iki Pers askeri ile duran kral Dareios, ayağı ile yerdeki Pers tahtında hak iddia eden
Gaumata’nın göğsüne basmaktadır. Kralın önünde ise elleri arkalarından bağlanmıi ve
boyunlarından zincirlenmiş dokuz kişiden oluşan bir grup isyancı krala doğru ilerlemektedir.
Bu figürler özellikle kraldan küçük çizilmişlerdir. Esirlerin kimler olduğu hem yazıttan hem
de ülkelerine özgü kıyafetlerinden anlaşılmaktadır. Ayaktaki ilk sekiz figür Dareios’un tahta
çıkışının ilk yılında patlayan isyanların ele başlarını temsil etmektedir. Son esir sivri başlıklı
İskit Skunksa ise sahneye daha sonra, Dareios’un 519’daki İskit seferini başarıyla
tamamlamasının ardından eklenmiştir. Sahnenin üzerinde ise kanatlı Ahura Mazda figürü
bulunmaktadır.
Perslerin son kralı III. Dareios (MÖ 336-330), savaşlar ve isyanlarla zayıflayan
imparatorluğu ayakta tutmak için uğraşmıştır. Fakat bu durum fazla uzun sürmemiş, III.
Dareios Makedonya Kralı III. Aleksandros (Büyük İskender) karşısında yenilgiye uğramış ve
Pers İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Pers kabilelerini birleştirerek siyasal bir güç haline getiren hanedan
aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Arşaklar
B-) Akhaimenidler
C-)Hekatomnoslar
D-)Antigonoslar
E-)Sasaniler
2-

) Akhaimenid hanedanının yazılı kaynaklardan bilinen ilk temsilcisi kimdir ?

A-)Kambyses
B-)Arsakes
C-)Kroisos
D-)Dareios
E-)Teispes
3-)Pers krallığının kurucusu kabul edilen büyük unvanlı kral aşağıdakilerden
hangisidir ?
A-)II. Kyros
B-)I. Kyros
C-)I. Kambyses
D-)II. Kambyses
E-)Kserkses
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4-) Perslerin Akdeniz ve Pers ticaretini kontrol altında tutma isteklerinin önündeki en
büyük engel ne idi ?
A-)Babil Krallığı
B-)Mısır
C-)Urartular
D-)Lydia Krallığı
E-)Akadlar
5-)Kral Kyros’un mezarının da bulunduğu, Anzan’ın 75 km kuzeybatısında kurduğu
yeni kraliyet merkezinin adı nedir ?
A-)Susa
B-)Persopolis
C-)Pasargadai
D-)Sardes
E-) Ekbatana
6-) Seferleri ve mücadeleleri Behistun yazıtı ve kabartmalarına konu olan Pers kralı
aşağıdakilerden hangisidir ?
A-)II. Kyros
B-)I. Dareios
C-)Bardiya
D-)Artakserkses
E-)Kserkses
7-)Kral I. Dareios Hindistan’daki isyanları bastırdıktan sonra kuzeybatıdaki hangi
uygarlık üzerine sefer düzenlemiştir ?
A-)Yunanlar
B-)Lydialılar
C-)İskitler
D-)Urartular
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E-)Makedonlar
8-) Pers kralı II. Artakserkses’in hayatı hangi Yunan tarihçinin eserine konu olmuştur
?
A-)Herodotos
B-)Plutarkhos
C-)Ksenophon
D-)Arrianos
E-)Strabon
9-)Pers İmparatorluğu hangi krallık tarafından yıkılmıştır ?
A-)Makedonya Krallığı
B-)Babil Krallığı
C-)Akadlar
D-)Urartular
E-)Medler
10-)Pers Krallığı yıkıldığında tahtta hangi kral vardı ?
A-)I. Dareios
B-)III. Artakserkses
C-)II. Dareios
D-)III. Dareios
E-)II. Kyros
CEVAPLAR
1-)B;2-) E; 3-) A; 4-) D; 5-) C; 6-) B; 7-) C; 8-)B; 9-) A; 10-) D
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4.PERSLERİN ANADOLU HAKİMİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.Perslerin Anadolu Hakimiyeti
4.1.Lydia Krallığı’nın Yıkılışı
4.2. Pers Satraplık Merkezleri
4.3. Ionia İsyanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Lydia Krallığı ve Persler arasındaki mücadele ne şekilde olmuştur ? Bu
dönemde krallıkların başında hangi krallar vardı?
2.

Persler Anadolu’yu ne şekilde yönetmişlerdi ? Yönetim merkezleri nerelerdi?

3.

Ionia İsyanında hangi Batı Anadolu kenti başı çekmiştir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Metinde verilen örnekleri
incelemek ve kaynakçadaki
kitaplara
başvurarak
zenginleştirmek

Lydia Krallığı’nın Yıkılışı

Batı Anadolu’daki güçlü ve
zengin Lydia Krallığı’nın
Pers İmpartorluğu tarafından
yıkılması öğrenilecek, iki
güç arasındaki mücadele ve
savaşlar ayrıntılı olarak ele
alınacak

Pers Satraplık Merkezleri

200
yıl
boyunca Antik
kaynaklara
ve
Anadolu’ya hakim olan kaynakçadaki
kitaplara
Perslerin nasıl bir sistemle başvurarak zenginleştirmek
bu toprakları yönettiklerini
öğrenmek

Ionia İsyanı

Bağımsızlıklarına düşkün Antik
kaynaklara
ve
Ionia kent-devletlerinin Pers kaynakçadaki
kitaplara
egemenliğine karşı isyanını başvurarak zenginleştirmek
nedenleri
vesonuçlarıyla
kavramak
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Anahtar Kavramlar
Pers,
Kyros,
Dareios,
Lydia,
Satraplık,
Daskyleion,
Sardes,
Ionia,
Herodotos,
Eyalet,
Ionia Isyanı.
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Giriş
Bu bölümde Lydia Krallığı’na son vererek Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek olan
Pers hakimiyeti genel hatlarıyla ele alınacaktır. Anadolu’da kurulan Pers satraplıkları ve Pers
izlerine değinilecektir.
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4.1. Lydia Krallığı’nın Yıkılışı
Mermnad sülalesinin sonuncu hükümdarı Lydia Kralı Kroisos ülkesindeki altın
madenlerinden kaynaklanan zenginliği ve cömertliği ile büyük ün kazanmıştı. Babasının
Medlerle yaptığı anlaşmaya sadık kalan Kroisos, doğuda komşu olarak Medleri tanıyordu.
Tam bu esnada Perslerin yükselişiyle Önasya’da siyasi dengeler bozularak birtakım
karışıklıklar ortaya çıkmıştır.

Res. 35 Bir Yunan Vazo resminde Kral Kroisos (http://www.cappadociacity.com/wpcontent/uploads/2014/11/croesus.jpg)
Lydialıların Batı Anadolu’daki en büyük şehri Sardeis Kyros’un iktidara geldiği MÖ
6. Yy ortalarında Lydia Krallığının başkenti idi. Gyges’ten Kroisos’a Mermnad Hanedadı
küçük bir kasabayı büyük bir metropole çevirdi. Sikkeyi de icat ederek Eskiçağ ekonomik
düzenini değiştirmişlerdi (Cahill 2017, 308).
MÖ 547’de Kroisos çoğunu ücretli askerlerin oluşturduğu ordusuyla Kızılırmak’ı
aşarak Medlere ait Pteria (Kerkenes) kalesi ve yöresini yağmalayıp halkını köleleştirdi. Pers
kralı Büyük Kyros da bu sırada ordusuyla Kilikia üzerinden Kızılırmak yayı içine ulaşmıştı.
Halys Irmağı (Kızılırmak) yakınında karşı karşıya gelen Pers ve Lydia orduları arasındaki
savaş üç ay sürdü ve bir sonuç alınamadı. Herodotos’tan bu savaşla ilgili bilgiler
edinilmektedir. Herodotos’a göre Kyros komutanı Harpagos’un önerisiyle Pers askerlerini
develere bindirmiş ve atların develerden ürkerek kaçmasını sağlamıştır. Savaştan kesin bir
sonuç alınamayıp kış başlayınca, Kroisos eskiçağın savaş geleneği gereğince kışı geçirmek
için Sardes’e döndü ve gelecek yıl yeniden toplamak üzere ücretli ordusunu terhis etti. Ancak
Kyros onu gizlice izleyerek Lydia’nın başkenti Sardes yakınlarına kadar gelmişti. Lydialılar,
Sardes’in doğusunda bir ovada Persleri durdurmaya çalışsalar da başarılı olamamışlardır. 14
günlük bir kuşatmanın ardından kent ele geçirilmiş ve Lydia Krallığı tarih sahnesinden
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silinmiştir. Böylece Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek olan Pers egemenliği başlamıştır.
Persler, işgal ettikleri bölgelerin etnik çeşitliliği ile karşılaşarak , birbirinden farklı halkları
kendi yönetim sistemleri içine dahil etmişlerdir. Herodotos ve Pers vergi listelerinde adı
geçen Anadolu halkları; Yunanlar, Paphlagonialılar, Bithynialılar, Kappadokialılar, Phrygler,
Mysialılar, Lydialılar, Karialılar, Pisidialılar ve Kilikialılar’dır (Maffre 2017, 52).

Har. 8 Lydia Krallığı (http://www.ancientanatolia.com/historical/lydian_period.htm)
Perslerle ilgili en önemli antik kaynağımızı Herodotos’un “Historia” adlı eseri
oluşturmaktadır. Romalı ünlü hatip Cicero’nun “tarihin babası” olarak adlandırdığı
Herodotos, Karia’daki Halikarnassos (bugünkü Bodrum) kentinde doğmuştur. Çocukluğu
Pers-Yunan Savaşları içinde geçen Herodotos, daha sonra Samos’a göç etmiş bir süre de
Atina ve Güney İtalya’daki Thurioi kentlerinde yaşamıştır. Trakya, Anadolu ve Önasya’yı
dolaşmıştır. Herodot Tarihi olarak bilinen eseri “historia”yı Hellenler ve barbarlarların
(Hellence konuşmayanlar, yani Persler) yaptıkları işler unutulmasın ve Yunanlarla Perslerin
savaş nedenleri bilinsin diye yazdığını belirtmiştir. Hellenistik Dönem’de 9 bölüme ayrılan
kitap, Kroisos’un Lydia Krallığı tahtına çıkışıyla başlar, Mısır’a ait bilgiler verildikten sonra,
Perslerin yönetim biçimine geçilir. Ionia Ayaklanması ve Pers-Yunan Savaşları da ayrıntılı
olarak anlatılmaktadır. Herodotos MÖ 5. Yüzyıldaki Pers, Yunan ve Anadolu tarihi ve
coğrafyası hakkında bilgiler sağladığı için çok önemli bir kaynaktır.
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Res.36 Herodotos (http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search/245829)

4.2. Anadolu’daki Pers Satraplık Merkezleri
Persler, Lydia Krallığı’nı yıktıktan sonra Lydia’nın egemenliği altındaki Batı
Anadolu’daki bölgeleri Sardeis’ten yönetmeyi sürdürmüşlerdir. Kentin akropolisi ve aşağı
şehir onarılarak kullanılmaya devam edildi. Persler merkezle olan iletişimde Aramice dilini
kullansalar da halk Yunanca ve Lydce konuşmaya devam etmiştir.

Res.37 Sardeis Artemis Tapınağı
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,51373/sardes-antik-kenti-ve-bintepeler-lidyatumulusleri-mani-.html)
Batı Anadolu’daki Ionia ve Aiolis kentleri Sardeis’te bulunan Pers kralı Kyros’a
elçiler göndererek Lydia Kralına bağlı oldukları koşullarla kendisine bağlanacaklarını
bildirirler. Bu isteği reddeden Kyros sadece Miletos kenti ile anlaşma yapmıştır. Lydia
Satraplığı, Persler’in en önemli satraplıklarından biri haline gelmiş olsa da Büyük Kral’a
başkaldırmaya da eğilimli idi. Kyros, tutsağı Kroisos ile birlikte Ekbatana’ya dönerken,
Lydia topraklarını yönetmesi için Tabalos isimli bir Persi atamıştı. Kroisos’un hazinesi ise
Pakytas isimli Lydialı yerel bir memura teslim edilmişti. Pakytas hazineyi İran’a götürmek
yerine hazinedeki servetle birlikte kaçıp ayaklanma başlatmıştı. Perslerin tepkisi hızlı ve sert
olmuş, Kyros generali Mazares’i göndermiştir. Mazares Pakytas’ı Khios’ta yakalamış, Priene
kentini yakıp yıkarak halkını köle olarak satmıştır.Pers satrap ve komutanları Ionia ve Aiolis
kentlerini çeşitli mücadeleler sonucunda egemenlik altına almışlardır. Mazares’ten sonra başa
geçen Pers komutanı Harpagos, Phokaia (bugünkü Foça) kentini kuşatmış ve onlardan sur
duvarlarının bir kısmını yıkmaları ve bir binayı Pers Büyük Kralı için tahsis etmeleri halinde
zarar verilmeyeceğini bildirmişti. Phokaialılar bunu düşünmek için zaman istediler ve bu
esnada köle olarak yaşamaktansa kendilerine başka bir yurt bulmaya karar verdiler; gemilere
atlayıp Khios’a doğru yelken açtılar.Persler boş bir kente girdiler. Harpagos’un daha sonra
Teos (bugünkü Sığacık) kentini kuşattığı bilinmektedir. Daha önce başka kentlerde yaptığı
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gibi sur duvarlarının dibine toprak yığdırarak zemini yükseltmil ve askerlerinin surları
aşmasını sağlamıştı. Özgürlüklerine düşkün Teoslular da hemen gemilere atlayıp Trakya’daki
Abdera kentine yerleşmişlerdir.

Res.38 Phokaia’daki “Taş Kule” olarak adlandırılan Pers Mezar Anıtı. MÖ 6. Yy
sonu- 5. Yy başında bölgede yaşayan bir Pers soylusu veya idarecisine ait olduğu
düşünülmektedir.
(http://www.tursab.org.tr/tr/dokumantasyon/fotograf-galerisi/turkiyeden-1001fotograf/ege/foca/63)

Yine Herodotos’tan öğrendiğimiz kadarıyla, Harpagos Ionia kentlerini egemenlik
altına aldıktan sonra Karia bölgesine yönelmiştir. Perslerin geldiğini duyan Knidoslular
(bugünkü Datça) kentin bulunduğu kıstağı kazarak bir adaya dönüştürmeye çalışmışlardı. Bu
işte çalışan işçilerin gözlerinde yaralar çıkmaya başlayınca Delphoi kehanet merkezine
danışmışlardı. Zeus’un kıstağın ada haline dönüştürülmesini istemediği cevabını alınca bu işi
yarım bırakıp Perslere teslim olmuşlardır. Harpagos Lykia kentlerinde de direnişle karşılaştı.
Bunlardan en dikkat çekici olanı Pers hakimiyetine girmektense Ksanthoslu kadınların
çocuklarla birlikte kaleye toplanıp kendilerini ateş vermeleri ve erkeklerin de yenilinceye
kadar savaşıp ölmeleridir.
Ksenophon’a göre; Babil saldırısında gönüllü olarak Kyros’un yanında yer aldıkları
için kral, Kilikialılar, Kıbrıslılar ve Paphlagonialılar üzerine bir satrap göndermemiştir. Yine
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de vergi ödemek ve ihtiyaç duyulduğu takdirnde Pers komutasına verilecek askeri birlikleri
hazır bulundurmak zorundaydılar. Yerel krallar muhtemelen Gangra merkezli olmak üzere
bölgeyi Büyük Kral adına yönetmişlerdi (Maffre 2017, 56).
Paphlagonia’da olduğu gibi Kilikia kralları da kendi topraklarını Büyük Kral
adına yöneterek özerkliklerini korumuşlardır. Persler bölgeyi ele geçirince yerel bir hükümdar
Kilikialıların Kralı anlamına gelen syennesis unvanını almış ve bölgeyi yönetmiştir. Fakat
daha sonra bölge Pers Büyük Kralı’nın atadığı Akhaimenid görevlileri tarafından yönetilen
bir satraplığa dönüşmüştür. MÖ 4. Yy ortalarında bilinen ilk satrabı Datames’tir. Datames’in
ardından Tiribazos, Pharnabazos ve Mazaios gibi Pers görevlileri Tarsos merkezli olarak
bölgeyi yönetmişlerdir (Maffre 2017, 56).
Kral Kyros yönetimde kolaylık sağlaması açısından Anadolu’yu bir tür eyalet sistemi
olan satraplıklara ayırmıştır. I. Dareios (büyük) ise satraplıkları yeniden organize etmiş ve
yeni bir vergi sistemi oluşturmuştu. Herodotos’tan öğrendiğimiz kadarıyla bu yeni vergi
sistemine göre oluşturulan yeni satparlıkların sayısı yirmiyi bulmaktaydı. Her bir satraplığın
kapsadığı bölgeler ve vergi miktarları da belirtilmiştir. Vergiler Babil gümüş talantonu olarak
toplanıyorsa da at olarak yapılan ödemeler de söz konusuydu. Satraplıklar birkaç bölge
halkının biraraya getirilmesiyle oluşturulmuştu. Toplanan vergiler hazinenin önemli bir
kısmını oluşturmaktaydı. Herodotos, Pers kralının hazinede toplanan gümüşleri erittirip
küplere doldurttuğunu ve para gerektiği zaman dolan küpleri kırdırıp değerli metali sikke
basmada kullandığını ifade etmektedir. Her satraplığın bir merkezi ve yöneticisi vardı. Her
satrap hüküm sürdüğü toprakların adeta kralıydı. Satraplıkların sayıları, sınırlarında zaman
içinde değişiklikler olsa da Herodotos’un sözünü ettiği Anadolu’daki satraplıklar şunlardır:
Ionialılar, Magnesialılar, Aiolisliler, Karialılar, Lykialılar, Milyaslılar,
Pamphylialılar: 400 talanton gümüş
-

Mysialılar, Lydialılar, Lasonialılar, Kabalialılar, Hygenneialılar : 500 talanton

gümüş
Hellespontoslular,
Phyrgialılar,
Anadolu
yakasındaki
Paphlagonialılar, Mariandynler, Kappadokialılar : 300 talanton gümüş
-

Trakyalılar,

Kilikialılar: 500 talanton gümüş ve 360 beyaz at

Paktyike ve Armenialılar ile onların Karadeniz’e kadar olan komşuları : 400
talanton gümüş
-

Moskhoslar, Tibarenler, Makronlar, Mossynoikler, Mareliler : 300 talanton

gümüş
Anadolu’daki belli başlı satraplık merkezleri ise şunlardır:
Daskyleion : Perslerin Batı Anadolu’daki en önemli satraplık merkezlerinden biri olan
Daskyleion, bugünkü Manyas Gölü’nün (Daskylitis) kıyısında Ergili yakınlarındaki
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Hisartepe’ye lokalize edilmektedir. Günümüzde “kuş cenneti” olarak bilinen Manyas Gölü
Paradeisos adı verilen Pers parklarının en güzellerinden biriydi. Ksenophon’dan öğrendiğimiz
kadarıyla buradaki parklarda dünyanın en güzel av hayvanları yaşıyor, her çeşit balık
bulunuyordu.

Har. 9 Kuş Gölü’nü gösteren harita
(http://daskyleion.mu.edu.tr/index.php/tarihce/daskyleion-un-paradeisos-u)

Merkezini Daskyleion’un oluşturduğu, yıllık 300 talanton gümüş vergi ödeyen ve
Hellespontos Phrygiası satraplığı olarak da anılan satraplığı Hellespontoslular, Phrygialılar,
Anadolu yakasındaki Trakyalılar, Paphlagonialılar, Mariandynler ve Kappadokialılar’dan
meydana getirilmişti. Büyük İskender, ordusu tarafından ele geçirilen Daskyleion’da bulunan
Pers satrabı Arsites’in yerine Kalas’ı atamış, halktan Perslere ödenen verginin aynısını
vermelerini istemiştir.

Res.39 Daskyleion’daki Pers Dönemi’ne ait sur duvarı
(http://daskyleion.mu.edu.tr/index.php/tarihce/kazi-alanlari)
Daskyleion’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda çok çeşitli Pers dönemi eserleri
bulunmuştur. Burada Pers varlığı kendini ağırlıklı olarak mezar stelleri, kabartmalı bloklar ve
küçük buluntularda göstemektedir. Stel ve kabartmalarda Persler ve onların yaşam şekilleri
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görülmektedir. (İren-Yıldızhan 2017, 227) Ayrıca satraplık merkezinde Pers satraplarının
yaptırıp kullandıkları saray ve kutsal alan kalıntılarına da rastlanmıştır. Bu sarayda I.
Artabazos, I. Pharnabazos, I. Pharnakes ve II. Pharnabazos gibi satraplar yaşamışlardır. Antik
kaynaklardan bu sarayın MÖ 395’te Spartalı komutan Agesilaos’un saldırısıyla yandığı
öğrenilmektedir.

Res.40 Daskyleion’da bulunmuş bir stel (MÖ 5. yy). Üst frizde, iki katırın çektiği
araba, alt frizde ise ziyafet sahnesi betimlenmiş.
(http://www.turquiewebguide.com/turkeyinformation-fr/fra/history4.htm)

Res.41 Daskyleion’da bulunan Pers Dönemi Bulla’ları
(http://daskyleion.tripod.com/resim016_001.html)
Sardeis: Lydia Krallığı’nın Persler tarafından yıkılmasıyla başkent Sardeis de Sparda
adıyla Pers satraplık merkezlerinden biri olmuştur. Kyros’un emperyal gücünün ilk hedefini
Lydia’nın ve Sardeis’in oluşturduğunu söyleyebiliriz. Pers yönetiminin hoşgörülü ve kültürel
anlamda benimseyici olduğu bilinmektedir. Halk Lydce konuşmaya ve yazmaya devam
ediyor, Lyd gömü geleneği devam ettiriliyordu. Kyros’un Pasargadai’da yaptırdığı yapılarla
Sardeis’teki sitadelin ve Piramit Mezar’ın taş işçiliği arasındaki teknik benzerlik Lydia
esinlenmesini işaret etmektedir. Bu dönemdeki sanat eserlerinde ve mimaride Pers, Yunan ve
Anadolu özelliklerinin ortak kullanımı söz konusudur. Pers dönemi’nde Sardeis zenginliği ve
refahı ile ünlü görkemli bir yer olarak bilinmekteydi. Kral Dareios ile kardeşi Sardeis satrabı
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Artapharnes arasında gidip gelen mühürlü belgelerden Persepolis’te bulunmuş tabletlerde söz
edilmektedir.
Pers hakimiyeti altında, Lydia kültürü ve toplumunun bazı özelliklerinin büyük bir
kesintiye uğramadan varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Yine de kentin yerleşim düzeni
gibi diğer bazı özellikleri, tamamıyla dönüşüme uğramış görünmektedir (Cahill 2017, 311).

Res. 42 Sardeis’teki Pers Dönemi’ne ait piramidal mezar anıtından günümüze ulaşan
basamaklar
(http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&d
o=showpic&pid=100487)
Persler fethettikleri bölgeleri Perslileştirmeyi hiçbir zaman amaçlamamışlardır.
Egemenlik altına alınan halkarın vergilerini ödemeleri ve ordularını Büyük Kral’ın hizmetine
tahsis etmeleri beklenmiş, fakat bu topluluklara yeni bir hayat tarzı veya doğulu siyasi
kavramları benimsemeleri için baskı yapılmamıştır. Yerel soylular, Perslerin onlara verdikleri
yetkiler sayesinde kendi toplumları içindeki sosyal statülerini koruyabilmişlerdir (Maffre
2017, 60).

4.3. Ionia İsyanı
Pers Kralı Büyük Dareios’un MÖ 6. yy’da gerçekleştirdiği İskit seferi sonucunda
Trakya, Karadeniz’in batı kıyıları ve boğazların kontrolü de Perslerin eline geçmişti. Bu
durum Ionia kent devletlerinin ticari faaliyetlerini engellemiş, Karadeniz’den Ege’ye akan
buğday trafiği sekteye uğramıştı. Bunun yanı sıra Perslerin Batı Anadolu’da kurdukları
satraplık bağımsızlıklarına düşkün kent-devletleri arasındaki hoşnutsuzluğu giderek
arttırmıştı.
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Har.
10
İonia
İsyanı’nın
görüldüğü
bölge
ve
kentler(http://www.ime.gr/chronos/04/images/politics/exw/ph54b_en.gif)

isyana

katılan

Miletos kent-devletinin başında Perslerin desteği ile tiran olmuş Histaios adlı bir kişi
bulunuyordu. Histaios kent dışında olduğu bir sırada yerine vekil olarak damadı Aristagoras’ı
bıraktı. Aristagoras, Sardeis satrabı Artapharnes’i Naksos adasındaki aristokratlara karşı
başlatılan ayaklanmanın bastırılması için ikna etti. Kiklad adalarında önemli bir üsse sahip
olunacağı düşüncesiyle Naksos’a donanma gönderildi. Ancak düzenlenen sefer başarısız
olunca Aristagoras faturanın kendisine kesileceğinden korkarak Miletos’ta bağımsızlığını ilan
etti. Batı Anadolu’daki demokratik rejimin savunuculuğuna soyunan Aristagoras Ionia’daki
Pers destekli tiranlara da savaş açtı. Böylece MÖ 499’da Ionia’nın bazı kentleri Perslere karşı
isyan çıkardılar. Pers satrabının ikamet ettiği Sardeis yakılıp yıkıldı. Atina ve Eritria
Aristagoras’a yardım gönderiyse de başarılı olamadı. Yenileceğini anlayınca Trakya’ya kaçtı.
Herodotos’un aktardığına göre Kral Dareios Atina’ya çok kızmıştı. Masaya her oturduğunda
hizmetçisine üç kez “Efendimizi, Atinalıları unutmayınız” diye seslenmesini emretmişti.
MÖ 494’te Lade yakınlarında Persler Ionia donanmasını bozguna uğrattılar. Miletos
kenti kuşatmanın ardından ele geçirildi ve isyan bastırıldı. Miletos halkının bir kısmı sürüldü,
bir kısmı ise öldürüldü. İsyana katılan diğer kentler vergilerini düzenli olarak ödeme
koşuluyla cezalandırılmadılar.

Res. 43 Miletos’un Roma Dönemi Tiyatrosu
(http://eniyion.hurriyet.com.tr/default.aspx?mekanID=1595&siraID=3512&hID=1218
7051&mKat=2)
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci, Lydia ve Pers ülkelerini gösteren haritaları incelemeli, savaşların
ve ayaklanmaların gerçekleştiği noktaları haritadan tesbit edebilmelidir.
Şu kitap içindeki ilgili makaleler okunmalı : Persler. Anadolu’da Kudret ve Görkem
(Haz. K. İren, Ç. Karaöz, Ö. Kasar) , YKY, 2017.
F. Maffre, “Pers Hakimiyeti Altında Anadolu Halkları” Persler. Anadolu’da Kudret ve
Görkem (Haz. K. İren, Ç. Karaöz, Ö. Kasar) , YKY, 2017, 52-61;
K. İren-H. Yıldızhan, “Pers Dskyleionu: Güney Marmara Bölgesi’nde Bir Satraplık
Merkezi” Persler. Anadolu’da Kudret ve Görkem (Haz. K. İren, Ç. Karaöz, Ö. Kasar) , YKY,
2017, 332-345.
N. Cahill, “ Lydia Satraplığı “Persler. Anadolu’da Kudret ve Görkem (Haz. K. İren, Ç.
Karaöz, Ö. Kasar) , YKY, 2017, 308-329.
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Uygulama Soruları
1.
Perslerin Anadolu topraklarını ne şekilde yönettiklerini, yönetim merkezlerini
kavradınız mı ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Lydia Krallığı’na son vererek Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek olan
Pers hakimiyeti ayrıntılı olarak öğrendik.Kral Kyros Lydia Krallığı üzerine yürümüş ve
Kızılırmak yayı içine karşı karşıya gelen Pers ve Lydia orduları arasındaki savaş üç ay sürmüş
ve bir sonuç alınamamıştı. Herodotos’tan bu savaşla ilgili bilgiler edinilmektedir. Savaştan
kesin bir sonuç alınamayıp kış başlayınca, Kroisos eskiçağın savaş geleneği gereğince kışı
geçirmek için Sardes’e döndü ve gelecek yıl yeniden toplamak üzere ücretli ordusunu terhis
etti. Ancak Kyros onu gizlice izleyerek Lydia’nın başkenti Sardes yakınlarına kadar gelmişti.
Lydialılar, Sardes’in doğusunda bir ovada Persleri durdurmaya çalışsalar da başarılı
olamamışlardır. 14 günlük bir kuşatmanın ardından kent ele geçirilmiş ve Lydia Krallığı tarih
sahnesinden silinmiştir. Böylece Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek olan Pers egemenliği
başlamıştır.
Persler, Lydia Krallığı’nı yıktıktan sonra Lydia’nın egemenliği altındaki Batı
Anadolu’daki bölgeleri Sardeis’ten yönetmeyi sürdürmüşlerdir. Kentin akropolisi ve aşağı
şehir onarılarak kullanılmaya devam edildi. Persler merkezle olan iletişimde Aramice dilini
kullansalar da halk Yunanca ve Lydce konuşmaya devam etmiştir.
Kral Kyros yönetimde kolaylık sağlaması açısından Anadolu’yu bir tür eyalet sistemi
olan satraplıklara ayırmıştır. I. Dareios (büyük) ise satraplıkları yeniden organize etmiş ve
yeni bir vergi sistemi oluşturmuştu. Herodotos’tan öğrendiğimiz kadarıyla bu yeni vergi
sistemine göre oluşturulan yeni satparlıkların sayısı yirmiyi bulmaktaydı. Her bir satraplığın
kapsadığı bölgeler ve vergi miktarları da belirtilmiştir. Vergiler Babil gümüş talantonu olarak
toplanıyorsa da at olarak yapılan ödemeler de söz konusuydu. Satraplıklar birkaç bölge
halkının biraraya getirilmesiyle oluşturulmuştu. Toplanan vergiler hazinenin önemli bir
kısmını oluşturmaktaydı. Herodotos, Pers kralının hazinede toplanan gümüşleri erittirip
küplere doldurttuğunu ve para gerektiği zaman dolan küpleri kırdırıp değerli metali sikke
basmada kullandığını ifade etmektedir. Her satraplığın bir merkezi ve yöneticisi vardı. Her
satrap hüküm sürdüğü toprakların adeta kralıydı.
MÖ 499’da Başını Miletos’un çektiği Ionia’nın bazı kentleri Perslere karşı isyan
çıkardılar. Pers satrabının ikamet ettiği Sardeis yakılıp yıkıldı. Atina ve Eritria Aristagoras’a
yardım gönderiyse de başarılı olamadı. Yenileceğini anlayınca Trakya’ya kaçtı.
Herodotos’un aktardığına göre Kral Dareios Atina’ya çok kızmıştı. Masaya her oturduğunda
hizmetçisine üç kez “Efendimizi, Atinalıları unutmayınız” diye seslenmesini emretmişti. MÖ
494’te Lade yakınlarında Persler Ionia donanmasını bozguna uğrattılar. Miletos kenti
kuşatmanın ardından ele geçirildi ve isyan bastırıldı. Miletos halkının bir kısmı sürüldü, bir
kısmı ise öldürüldü. İsyana katılan diğer kentler vergilerini düzenli olarak ödeme koşuluyla
cezalandırılmadılar.
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Bölüm Soruları
1-) Lydia Krallığı Persler tarafından yıkıldığında başında hangi kral bulunuyordu?
A-) Kroisos
B-) Alyattes
C-) Sadyattes
D-) Mermnad
E-) Dareios
2-) Perslerle ilgili en önemli antik kaynağımızı aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A-) Cicero
B-) Homeros
C-) Herodotos
D-) Diodoros
E-) Arrianos
3-) Perslerin bir tür eyalet sistemi olan imparatorluklarını yönetim şekline ne ad
verilir?
A-) Satraplık
B-) Kanton
C-) Demiurgosluk
D-) Tiranlık
E-) Derebeylik
4-) Bugünkü Manyas Gölü kıyısında yer alan Perslerin Batı Anadolu’daki en önemli
satraplık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Sardes
B-) Miletos
C-) Phokaia
D-) Ephesos
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E-) Daskyleion
5-) Ionia İsyanı hangi kent-devleti önderliğinde çıkartılmıştır?
A-) Ephesos
B-) Miletos
C-) Atina
D-) Priene
E-) Phokaia
6-) Ionia Isyanı hangi bozgun sonrasında bastırılmıştır ?
A-) Salamis deniz savaşı
B-) Miletos meydan savaşı
C-) Naksos bozgunu
D-) Sardeis Savaşı
E-) Lade’deki Ionia donanması bozgunu
7-) Ionia Ayaklanmasına destek veren ve Herodotos’tan öğrendiğimize göre masaya
her oturduğunda hizmetçisine “ efendimiz ....’ı unutmayınız” diye seslenmesini emreden kral
Dareios’u da bu destek yüzünden çok kızdıran kent aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Sparta
B-) Aigina
C-) Thebai
D-) Atina
E-) Korinthos

91

8-) Miletos ayaklanmasının sebeplerinden birisi Sardeis satrabı Artaphernes’in
Aristagoras’ın kışkırtmasıyla Kiklad adalarında bir üsse sahip olma düşüncesiyle buraya bir
donanma göndermesiydi. Bu dönemde Pers donanması hangi Kiklad adasına gönderilmişti?
A-) Syros
B-) Paros
C-) Naksos
D-) Delos
E-) Mykonos
9-) MÖ 546’da gerçekleşen Lydia Krallığı ve Persler arasındaki savaş nerede olmuştur
?
A-) Halys Irmağı yakınında
B-) Magnesia Irmağı yakınında
C-) Sardeis’te
D-) Persopolis’te
E-) Daskyleion’da
10) -Perslerin Anadolu’daki komutanı Mazares’in yerine atanan ve Phokia, Teos gibi
Ionia kentleri ile Karia ve Lykia kentlerini Pers egemenliğine katan komutan aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) Artabazos
B-) Agesilaos
C-) Histaios
D-) Pakytas
E-) Harpagos
CEVAPLAR:
1-) A; 2-) C; 3-) A; 4-) E; 5-) B; 6-) E; 7-) D; 8-) C; 9-) A; 10-) E
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5. PERS-YUNAN SAVAŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.Pers-Yunan Savaşları
5.1.Marathon Savaşı
5.2.Artemision ve Termopylai Savaşı
5.3.Salamis Deniz Savaşı
5.4. Plataia ve Mykale Savaşları
5.5 Attika Delos Deniz Birliği
5.6. Eurymedon Savaşı
5.7. Kallias Barışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Pers-Yunan Savaşları’nın Sebepleri Nelerdir?
2-) Marathon Savaşı’nın adı nereden gelir ?
3-) Pers-Yunan savaşlarında hangi çarpışmalar yaşanmıştır ? Savaşın sonunu
belirleyen Anlaşma nedir ?
4-) Attika Delos Deniz Birliği’nin kuruluş amacı nedir ?

95

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Marathon Savaşı

Kazanım

MÖ 490’da Yunanların
Perslere karşı kazandıkları
ilk zafer olan Marathon
Savaşını
ayrıntılarıyla
öğrenmek

Artemision ve Termopylai Marathon Savaşı’ndan 10 yıl
Savaşı
sonra tekrar karşı karşıya
gelen Pers ve Yunan
güçlerinin
yeniden
karşılaşması,
Perslerin
galibiyeriyle
Orta
Yunanistan’ı
ele
geçirmelerini öğrenmek
Salamis Deniz Savaşı

Plataia ve Mykale Savaşları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Başka kaynaklardan da bu
dönem ve savaş hakkında
daha ayrıntılı okumalar
yaparak

Başka kaynaklardan da bu
dönem ve savaş hakkında
daha ayrıntılı okumalar
yaparak

Salamis adası yakınlarında Başka kaynaklardan da bu
Yunanların
zaferiyle dönem ve savaş hakkında
sonuçlanan savaşı kavramak daha ayrıntılı okumalar
yaparak
Plataia ve Mykale’de Sparta Başka kaynaklardan da bu
güçleri
ile
karşılaşan dönem ve savaş hakkında
Perslerin mağlubiyetini ve daha ayrıntılı okumalar
sonuçlarını öğrenmek
yaparak

Attika Delos Deniz Birliği

Herbiri ayrı kent-devleti olan
ve
birbirleriyle
sürekli
rekabet ve mücadele içinde
olan
Yunanların
ortak
düşman
Perslere
karşı
oluşturdukları
birlik
hakkında bilgi edinmek

Başka kaynaklardan da bu
dönem ve savaş hakkında
daha ayrıntılı okumalar
yaparak

Eurymedon Savaşı

Eurymedon
sonrasında
güneyinin
temizlenmesi

Kallias Barışı

Pers-Yunan
Savaşalarını Başka kaynaklardan da bu
resmi olarak bitiren anlaşma dönem ve savaş hakkında
Kallias Barışı’nı öğrenmek
daha ayrıntılı okumalar
yaparak

Savaşı
ile Başka kaynaklardan da bu
Anadolu’nun dönem ve savaş hakkında
Perslerden daha ayrıntılı okumalar
yaparak
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Anahtar Kavramlar
Pers,
Yunan,
Atina,
Sparta,
Marathon,
Artemision,
Termopylai,
Salamis,
Platai,
Mykale,
Eurymedon,
Kallias,
Mardonios
Kserkses,
Yunanistan,
Batı Anadolu.
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Giriş
MÖ 492’de Ionia Ayaklanması’nın bastırılmasından iki yıl sonra Kilikia’da büyük bir
Pers ordusu toplandı. Mardonios komutasındaki gemilerin bir kısmı Trakya’ya doğru yola
çıktı, diğer kısmı ise kara yoluyla Hellespontos’a hareket etti. Thasos (Taşoz) adası ele
geçirildi, Makedonya kontrol altına alındı. Mardonios’un amacı Atina ve Eritrai’a kadar
ilerlemekti ancak kendisini ve ordusunu riske atmak istemediğinden Anadolu’ya geri döndü.
Mardonios’un bu seferi bölgedeki Pers egemenliğini güçlendirse de başta Atina olmak üzere
Yunanistan’daki diğer kentler Persler için potansiyel tehlike olmaya devam ediyordu.
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5.1. Marathon Savaşı

Res. 44 Marathon Ovası
(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Marathon#/media/File:Ac.marathon.jpg)
MÖ 490 yılında gerçekleşen Marathon Savaşı Yunanlar’ın Perslere karşı kazandığı ilk
zaferdir. Dareios, Ionia Ayaklanması’nda Sardeis’in işgal edilip yakılmasına katılan Atina ve
Eretria’yı köleleştirmek amacıyla Datis ve Artapharnes komutasındaki Pers donanmasını
Ege’yi geçerek Yunanistan’a gönderdi. (Sarıkaya-Arslan 2017, 86) Persler “teslim olun”
anlamına geldiğinden Yunanlardan toprak ve su istediler. Eritrailılar dışında Yunanların çoğu
teslim olmayı kabul etmişti. Karşı koyan Eritrailılar’ın kentleri yakılıp yıkıldı, halkı
köleleştirildi. Pers ordusuna sürgünde bulunan Atinalı tiran Hippias rehberlik ediyordu.

Res. 45 Marathon Savaşı’nda Pers ve Yunan güçleri yerleşim planı
(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Marathon)
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Res. 46 Marathon Körfezi’ne çıkan Pers gemilerinin rekontrüksiyonu
(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Marathon)
Atina’nın 30 km kuzeydoğusunda yer alan Marathon Körfezine ulaşan Pers ordusu,
buradaki Marathon Ovası’nda Miltiades komutasındaki Atinalılar tarafından ağır bir yenilgiye
uğratıldı. Atinalılar atlet Pheidippides’i Sparta’ya göndermişler ve yardım istemişlerdi. Ancak
söz vermiş olmalarına rağmen beklenen yardım çok geç ulaşmıştı. Asıl yardım Plataia
kentinden gelmiş, 1000 hoplit gönderilmişti.Yapılan savaş sonucunda Atinalılar 200 civarında
kayıp verirken Perslerin asker kaybı 6 binden fazlaydı. Marathon zaferiyle Yunanlar bir süre
daha rahat nefes alsalar da Pers tehlikesi henüz tamamen ortadan kalkmamıştı. Dareios ise
Marathon yenilgisinin ardından, Yunanistan’ı imparatorluğa katmak için kapsamlı bir sefer
hazırlığına başladı. Fakat Mısır ayaklanması ve oğulları arasındaki taht kavgaları bu seferi
sekteye uğrattı. Bu sefer, gerçekleştirmek MÖ 486 yılında Dareios’un ölmesiyle tahta geçen
ve babasının politikasını sürdüren oğlu Kserkses’e düştü (Sarıkaya-Arslan 2017, 86).

5.2. Artemision ve Termopylai Savaşı
Atina’da Miltiades’ten sonra başa geçen devlet adamı Themistokles’in (MÖ 515-450)
çabalarıyla güçlü bir donanma meydana getirildi. Spartalılar da bundan böyle Perslere karşı
Atinalıların yanında yer aldılar.

Res. 47 Themistokles (http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=4994)
Persler ise Marathon Savaşı’ndan on yıl sonra MÖ 480’de Kserkses komutasında
büyük bir orduyla aralarında yedi stadia bulunan Abydos ve Sestos kentleri arasında
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kurdurduğu gemilerin yanyana dizilmesinden oluşan köprüler yardımıyla Hellespontos’tan
(Çanakkale Boğazı) Yunanistan’a geçtiler (Sarıkaya-Arslan 2017, 86). Trakya ve Makedonya
üzerinden Teselya bölgesine kadar ilerlediler. Atinalılar güneye Artemision ve Termopylai’ya
çekildiler. Hem karadan hem denizden saldırmayı planlayan Persleri donanmasıyla Atina
durdurmaya çalışacak Sparta ise kara ordusuyla karşı koyacaktı. Ancak güçlü ve kalabalık
Pers ordusu karşısında başarı sağlayamadılar. Perslerin yaklaşık 150 bin kişilik askeri gücüne
karşılık Yunanlar sadece 10 bin civarındaydı. Bu savaşlar sonucunda Persler Orta
Yunanistan’ı ele geçirip Atina’yı yakıp yıktılar.

Har. 11 Artemision ve Termopylai’ın yerini gösteren harita
(http://pages.uoregon.edu/klio/gr/per-war/DOCS/thermopylae2.html)

5.3. Salamis Deniz Savaşı

Res. 48 Salamis Savaşı’nın yeri ve savaş düzeni
(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Salamis#/media/File:Battle_of_salamis.png)
Pers donanması Thermopylai yenilgisinden sonra Korinthos Körfezi ve Salamis
Adası’na çekilen Atinalıları takip etti. Yapılan savaş Yunanların kesin zaferi ile sonuçlandı.
Kserkses Batı Anadolu’ya kaçtı, Pers komutanı Mardonios büyük bir orduyla Teselya’da
kalarak kışı geçirdi. MÖ 480 yılında Persler ve Yunanlar arasında Artemision, Termopylai ve
Salamis gibi üç büyük savaş gerçekleşti.İlk ikisini Persler kazanmış, son savaş Salamis Deniz
Savaşı’nda galip çıkan taraf Yunanlar olmuştu.
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Res.49 Yılanlı Sütun, Sultanahmet İstanbul. Yunanların Salamis zaferini simgeleyen
sütun Constantinus Dönemi’nde Delphoi’dan Konstantinopolis’e getirtilmiş, hipodroma
dikilmişti.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Yılanlı_Sütun#/media/File:Istanbul_hippodrome_Serpen
tine_Column.JPG)

5.4. Plataia ve Mykale Savaşları
Yukarıda sözü edilen savaşlardan sonra Pers kralı Kserkses İran’a dönmüş, Yunanlarla
mücadele için komutan Mardonios görevlendirilmişti. MÖ 479’da güneye inen Mardonios’un
ordusu Plataia’da Spartalı komutan Pausanias’ın ordusuyla karşılaştı.

Res.50 Plataia Savaşı savaş düzeni (https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Plataea)
Yapılan savaşı Spartalılar kazandı ve Mardonios öldürüldü. Aynı gün Sparta kralı
Leotykhides komutasındaki donanma Ephesos’un güneyindeki Mykale (Samsun) burnu
üzerinde karaya çıkarak Pers mevzilerini geri püskürtüp gemilerini ateşe verdi. Yunanların
zaferiyle sonuçlanan Plataia ve Mykale Savaşlarıyla Batı Anadolu Persler’den bir süreliğine
temizlendi. Batı Anadolu’nun kent devletleri İonia isyanındaki gibi ayaklanarak Pers
hakimiyetinden kurtuldular. Böylece Yunanlar savunmadan saldırıya geçen taraf olacaktı.
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Res. 51 Plataia Savaşı’nda Spartalı askerleri gösteren canlandırma
(https://plus.google.com/collection/wZOSb)

Res. 52 Plataia Savaşını gösteren canlandırma
(https://plus.google.com/collection/wZOSb)

5.5Attika Delos Deniz Birliği
Persler kıta Yunanistanı’ndan püskürtülmüş de olsalar adalar ve Anadolu’daki polisler
(kent-devleti) için Pers tehlikesi devam etmekteydi.Ortak düşman Perslere karşı bir Yunan
birliği kurulmasının gerekliliği anlaşılmıştı. Spartalıların kurduğu Peloponnessos Birliği
siyasal ve sosyal yapısı dolasıyla denizaşırı büyük seferleri organize edebilecek güce sahip
değildi. Ayrıca Spartalıların donanma deneyimi de zayıftı. Bu yüzden Atina önderliğinde MÖ
478/477’de merkezi Delos adası olan bir Yunan birliği (symmakhia) kuruldu.
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Har.12 Attika Delos Deniz Birliği müttefiklerini gösteren harita. Yeşil kısımlar Delos
birliği, kırmızı kısımlar Spartalıların müttefiklerini gösteriyor.
(http://apwhod2011.pbworks.com/w/page/40479341/Delian%20League)
Birliğin amacı Perslerin Yunanistan’da yarattıkları tahribatın öcünü almak ve Pers
tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktı. Birliğe üye 300’e yakın Yunan kent-devleti
ekomonik güç ve zenginliklerine güre birliğe her yıl vergi vermekteydiler. Vergi ödeyen
kentlerin isimleri ve ödedikleri miktar mermer steller üzerine yazılarak Atina Akropolisi’nde
sergilenmekteydi. Birliğin hazinesi Delos adasında korunduğundan Delos Deniz Birliği veya
Delos Konferansı olarak adlandırılan birliğin hazinesi MÖ 454’te Atina’ya taşınmıştı. Bu
sebeple Attika-Delos Deniz Birliği olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bu üç adlandırmanın
da modern bir yakıştırma olduğu unutulmamalıdır.

Res. 53 Delos Adası’nda Apollon kutsal alanında bulunan aslan heykellerinden biri
(http://www.ancient.eu/image/929/)
Attika-Delos Deniz Birliği Trakya ve Boğazları Persler’den temizleyerek Karadeniz
ticaret yolunun açık tutulmasını sağladı. Bu dönemde Byzantion ele geçirildi. MÖ 470’ler ve
460’lar boyunca büyük başarılar elde eden birliğin üye kentleri arasında Atina en güçlü olan
kentti. Delos Birliği’nin giderek Atina İmparatorluğu’na dönüştürülmeye başlanmasıyla üye
kentler arasında hoşnutsuzluk başladı. MÖ 5. Yüzyılda Atina birlik içinde kendi para ve
ağırlık sisteminin kullanılması için bir kararname yayımlayarak müttefik kentlere gümüş
sikke basımını yasakladı.Atina’nın bu hegemonik tutumu birliğin MÖ 431’de dağılmasına
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sebep oldu. Böylece Perslere karşı birlikte mücadele eden Yunanistan’ın iki büyük gücü Atina
ve Sparta’nın arası açıldı ve tarihe Peloponnesos Savaşları olarak geçen mücadeleler başladı.
İlkinden 100 yıl sonra MÖ 378’de Atina önderliğinde ikinci bir Attika Delos Deniz
Birliği kurulduğu bilinmektedir. Fakat bu kez birlik Perslere karşı değil Spartalılara karşı
kurulmuştu.

5.6. Eurymedon Savaşı
Miltiades’in oğlu Kimon Attika-Delos Deniz Birliği’nin başında Perslere karşı pek çok
seferi yönetmişti. MÖ 468’de Anadolu’nun güneyine inerek Pamphylia bölgesinde
Eurymedon Irmağı (Köprüçay) ağzında mevzilenen Pers ordusunu hem karadan hem
denizden yenilgiye uğrattı. Anadolu’nun güneyi bu zaferle birlikte Persler’den temizlendi,
bölgedeki pek çok kent birliğe üye oldular.

Res. 54 Aspendos yakınlarındaki Eurymedon
Irmağı(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Eurymedon#/media/File:Eurymedon_Brid
ge,_Aspendos,_Turkey._Pic_01.jpg)

5.7. Kallias Barışı
MÖ 459’da Atina donanması Mısır’da Perslere karşı başlayan ayaklanmaya destek
vermek üzere Mısır’a sefer düzenledi. Küçük bazı başarılar elde edilse de Memphis
yakınlarında MÖ 454’te Persler tarafından yenilgiye uğratıldılar. MÖ 450 yılında ise Mısır
yenilgisinin öcünü almak üzere Doğu Akdeniz’e sefer kararı alan Yunanlar biri Mısır’a diğeri
Kıbrıs’a olmak üzere iki ordu gönderdiler. Ancak Kıbrıs’a giden donanmanın başında bulunan
Kimon’un ölümü üzerine zor durumda kalan Atinalı devlet adamı Perikles, Perslerle anlaşma
yapmak zorunda kaldı. MÖ 449’da Kıbrıs’ta veya Susa’da yapıldığı düşünülen barış
görüşmelerine Yunanları temsilen Atina’nın ileri gelenlerinden ve Olimpiyat galibi Kallias
katıldı. Bu sebeple Yunanlar ve Persler arasındaki bu barış anlaşması “Kallias Barışı” olarak
geçmektedir.
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MÖ 490’da başlayan Pers-Yunan Savaşları yaklaşık yarım yüzyıl sonra Kallias Barışı
ile son buldu. Böylece Pers ülkesinin kuzeybatı sınırı netleşmiş, Atina da doğuya müdahale
girişimlerini bırakmış oluyordu.
Pers İmparatorluğu’nun MÖ 479-450 yılları arasında Anadolu kıyı bölgelerinde birbiri
ardına yaşadığı kayıplar karşısında Küçük Asya satrapları diplomatik manevralarla Atinalıları
ve Sapartalıları kontrol altında tutmayı başardılar. MÖ 5. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren
Tissaphernes’le birlikte Atina ve Sparta’nın Peloponnesos Savaşları sırasında birbirlerini
yıpratıp zayıflatmasına çaba gösterilmekte; satraplar eyalet çıkarları doğrultusunda saflarını
belirleyip onlsts para ve asker yardımında bulunmaktaydı(Sarıkaya-Arslan 2017, 98).
MÖ 479-478’den itibaren Pers hakimiyetinden çıkan Küçük Asya kıyı kentlerinin
tekrar Pers boyunduruğuna girmesi MÖ 386’da Yunan kentleri ve Persler arasında imzalanan
Antalkidas anlaşması /Kral Barışı ile resmen kabul edilmiş oldu (Sarıkaya-Arslan 2017, 9192).
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci derste adı geçen kentleri ve savaşların gerçekleştiği mevkiileri
harita üzerinde incelemelidir.
Okuma önerisi: S. Sarıkaya-M. Arslan, “Anadolu’da Persler: Savaş, İsyan ve Diplomasi”
Persler. Anadolu’da Kudret ve Görkem, YKY 2017, 78-99.
O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları , 2012 (6. Baskı)
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Uygulama Soruları
1.
Pers-Yunan Savaşları esnasında sırasıyla hangi savaşların yapıldığını ve
sonucunda hangi tarafın başarılı olduğunu öğrendiniz mi?
2.
Pers-Yunan Savaşlarının ve sonucunun Yunanistan, Anadolu ve İran
coğrafyalarında ne gibi etkiler yarattığını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Pers-Yunan adı verilen ve MÖ 5. Yüzyılda Persler ile Yunanlar arasında
cereyan eden bir dizi savaş öğrenilmiştir.MÖ 490 yılında gerçekleşen Marathon Savaşı
Yunanlar’ın Perslere karşı kazandığı ilk zaferdir. Yapılan savaş sonucunda Atinalılar 200
civarında kayıp verirken Perslerin asker kaybı 6 binden fazlaydı. Marathon zaferiyle
Yunanlar bir süre daha rahat nefes alsalar da Pers tehlikesi henüz tamamen ortadan
kalkmamıştı.
Persler ise Marathon Savaşı’ndan on yıl sonra MÖ 480’de Kserkses komutasında
büyük bir orduyla Hellespontos’tan (Çanakkale Boğazı) karşı kıyıya geçtiler. Trakya ve
Makedonya üzerinden Teselya bölgesine kadar ilerlediler. Atinalılar güneye Artemision ve
Termopylai’ya çekildiler. Hem karadan hem denizden saldırmayı planlayan Persleri
donanmasıyla Atina durdurmaya çalışacak Sparta ise kara ordusuyla karşı koyacaktı. Ancak
güçlü ve kalabalık Pers ordusu karşısında başarı sağlayamadılar. Perslerin yaklaşık 150 bin
kişilik askeri gücüne karşılık Yunanlar sadece 10 bin civarındaydı. Bu savaşlar sonucunda
Persler Orta Yunanistan’ı ele geçirip Atina’yı yakıp yıktılar.
Pers donanması Thermopylai yenilgisinden sonra Korinthos Körfezi ve Salamis
Adası’na çekilen Atinalıları takip etti. Yapılan savaş Yunanların kesin zaferi ile sonuçlandı.
Kserkses Batı Anadolu’ya kaçtı, Pers komutanı Mardonios büyük bir orduyla Tselya’da
kalarak kışı geçirdi. MÖ 480 yılında Persler ve Yunanlar arasında Artemision, Termopylai ve
Salamis gibi üç büyük savaş gerçekleşti. İlk ikisini Persler kazanmış, son savaş Salamis
Deniz Savaşı’nda galip çıkan taraf Yunanlar olmuştu.
MÖ 479’da güneye inen Mardonios’un ordusu Plataia’da Spartalı komutan
Pausanias’ın ordusuyla karşılaştı. Yapılan savaşı Spartalılar kazandı ve Mardonios öldürüldü.
Aynı gün Sparta kralı Leotykhides komutasındaki donanma Ephesos’un güneyindeki Mykale
(Samsun) burnu üzerinde karaya çıkarak Pers mevzilerini geri püskürtüp gemilerini ateşe
verdi. Yunanların zaferiyle sonuçlanan Plataia ve Mykale Savaşlarıyla Batı Anadolu
Persler’den bir süreliğine temizlendi. Batı Anadolu’nun kent devletleri İonia isyanındaki gibi
ayaklanarak Pers hakimiyetinden kurtuldular. Böylece Yunanlar savunmadan saldırıya geçen
taraf olacaktı.
Atina önderliğinde MÖ 478/477’de merkezi Delos adası olan bir Yunan birliği
(symmakhia) kuruldu: Attika Delos Deniz Birliği. Birliğin amacı Perslerin Yunanistan’da
yarattıkları tahribatın öcünü almak ve Pers tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktı. Birliğe
üye 300’e yakın Yunan kent-devleti ekomonik güç ve zenginliklerine güre birliğe her yıl
vergi vermekteydiler.
Miltiades’in oğlu Kimon Attika-Delos Deniz Birliği’nin başında Perslere karşı pek çok
seferi yönetmişti. MÖ 468’de Anadolu’nun güneyine inerek Pamphylia bölgesinde
Eurymedon Irmağı (Köprüçay) ağzında mevzilenen Pers ordusunu hem karadan hem
denizden yenilgiye uğrattı. Anadolu’nun güneyi bu zaferle birlikte Persler’den temizlendi,
bölgedeki pek çok kent birliğe üye oldular.
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MÖ 490’da başlayan Pers-Yunan Savaşları yaklaşık yarım yüzyıl sonra Kallias Barışı
ile son buldu. Böylece Pers ülkesinin kuzeybatı sınırı netleşmiş, Atina da doğuya müdahale
girişimlerini bırakmış oluyordu.
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Bölüm Soruları
1-) Pers-Yunan Savaşları
aşağıdakilerden hangisidir ?

kapsamında

gerçekleşen

ilk

Pers-Yunan

savaşı

A-) Platai
B-) Marathon
C-) Artemision
D-) Eurymedon
E-) Mykale
2-) Atina’da Miltiades’ten sonra başa geçen ve yoğun çabalarıyla Perslere karşı güçlü
bir donanma meydana getiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Mardonios
B-) Hippias
C-) Pheidippides
D-) Themistokles
E-) Leotykhides
3-) Marathon Savaşı’ndan 10 yıl sonra Yunanistan’a doğru hareket eden Kserkses
hangi yoldan Asya’dan Yunanistan’a geçmiştir.
A-) Kıbrıs üzerinden
B-) Ege kıyılarından adalar üzerinden
C-) Karadenizden
D-) Bosporos üzerinden
E-) Hellespontos üzerinden
4-) Perslerin kazandıkları savaşlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A-) Artemision ve Termopylai
B-) Marathon
C-) Eurymedon
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D-) Platai
E-) Mykale
5-) Salamis Deniz Savaşı’ndan sonra İran’a dönen Kserkses, Yunanlarla mücadele için
hangi komutanı görevlendirmiştir ?
A-) Leotykhides
B-) Kallias
C-) Mardonios
D-) Miltiades
E-) Kimon
6-) Persler ve Yunanlar arasında geçenEurymedon Savaşı Anadolu’nun güneyindeki
hangi bölgede gerçekleşmiştir.
A-) Pisidia
B-) Kilikia
C-) Lykia
D-) Pamphylia
E-) Karia
7-) Attika Delos Deniz Birliği’nin merkezi neresidir?
A-) Syros adası
B-) Delos adası
C-) Atina
D-) Sparta
E-) Naksos adası
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8-) Attika Delos Deniz Birliği’nin kuruluşuna öncülük eden fakat hegomonik
tutumuyla dağılmasına da sebep olan kent aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Atina
B-) Sparta
C-) Thebai
D-) Erythrai
E-) Byzantion
9-) Pers-Yunan Savaşlarını sona erdiren Kallias Barışı niçin bu isimle anılmıştır ?
A-) Kallias isimli bir mevkiide imzaladıkları için
B-) Pers komutanı Kallias’ın isminden ötürü
C-) Kallias kentinden dolayı
D-) Yunan komutan Kallias’ın isminden ötürü
E-) Yunanları Atina’nın ileri gelenlerinden Kallias temsil ettiği için
10-) Kallias Barışı hangi yıl imzalanmıştır?
A-) MÖ 440
B-) MÖ 459
C-) MÖ 449
D-) MÖ 400
E-) MÖ 470
CEVAPLAR
1-) B; 2-) D; 3-) E; 4-) A; 5-) C; 6-) D; 7-) B; 8-) A; 9-) E; 10-) C
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6. PELOPONNESOS SAVAŞI SONRASINDA BATIDA PERS
HAKİMİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.Peloponnesos Savaşı Sonrasında Batıda Pers Hakimiyeti
6.1. Satrap Kyros’un Ayaklanması ve Onbinlerin Dönüşü
6.2. Perslerle Spartalıların Savaşında Anadolu
6.3. Kral Barışı
6.4. Satraplar Ayaklanması (MÖ 361/360)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Satrap Kyros’un isyan etme sebepleri nelerdir?

2.

Onbinlerein dönüş güzergahı hakkında bilgi veriniz.

3.

MÖ 4. Yy’da Pers Satraplarının isyan etme nedenleri nelerdir?

116

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Satrap
Kyros’un Pers Kralı ağabeyi II.
Ayaklanması ve Onbinlerin Artakserkses’e
karşı
Dönüşü
ayaklanan Batı Anadolu
satrabı Kyros’un seferini ve
Yunan tarihçi Ksenophon’un
eserine konu olan Yunan
paralı askerlerin geri dönüş
yolculuğunu öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Haritalar üzerinden metinde
geçen yerleşim ve kentlerin
yerlerni
tesbit
etmek,
onbinlerindönüş güzergahını
haritada
incelemek,
Ksenophon’un
Türkçeye
çevrilmiş Anabasis adlı
eserini okumak

Perslerle
Spartalıların Perslerle Spartalılar arasında
Savaşında Anadolu
mücadeler sürerken Anadolu
kentlerinin bu durumdan ne
ölçüde
etkilendiklerini
öğrenmek
Kral Barışı

Satraplar Ayaklanması

Haritalar üzerinden metinde
geçen yerleşim ve kentlerin
yerlerini
tesbit
etmek,
onbinlerin
dönüş
güzergahını
haritada
incelemek
Sparta- Pers mücadeleleri Bu konuyla ilgili başka
sonucunda imzalanan Kral kaynaklardan
okumalar
Barışı’nın
şartlarını yapmak
öğrenmek
Bağımsızlık
isteyen
ve Bu konuyla
yönetimden
memnun kaynaklardan
olmayan Pers satraplarının yapmak
ayaklanması ve sonuçlarını
kavramak

ilgili başka
okumalar
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Anahtar Kavramlar
Pers,
Sparta,
Ksenophon,
Anabasis,
II. Artakserkses,
Kyros,
Onbinler,
Satraplar isyanı,
Kral barışı.
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6. 1. Satrap Kyros’un İsyanı ve Onbinlerin Dönüşü
Pers İmparatorluğu’nda yaşanan bir taht kavgası Yunan tarihçiliğinin önemli
isimlerinden Ksenophon’un Anabasis adlı eserine konu olduğundan günümüze kadar
ulaşabilmiş ve Eskiçağ Tarihi içinde önemli bir yere sahip olmuştur.
Atina ve Sparta arasında gerçekleşen Peloponnessos Savaşı sonlandığında Pers kralı
II. Dareios ölmüş yerine büyük oğlu II. Artakserkses geçmişti. Dareios’un karısı kraliçe
Parysatis küçük oğlu Kyros’un kral olmasını istiyordu. İki kardeş Artakserkses ve Kyros
birbirlerinden hoşlanmıyorlardı. Küçük oğlu Kyros’un ağabeyi tarafından öldürüleceği
korkusunu taşıyan anneleri Parysatis, Artakserkses’i Kyros’u Batı Anadolu’ya satrap olarak
göndermeye ikna etmiştir.Böylece Kyros uzakta fakat güven içinde olacaktı. Kyros’un saray
çevresinden uzakta olması Artakserkses’in de işine geliyordu.
Fakat Batı Anadolu’da güç toplayan Kyros, ağabeyi II. Artakserkses’i tahttan
indirmeye karar verir. Sardeis’te paralı askerlerden oluşan büyük bir ordu toplamaya başlar.
Asker toplamada dostluk kurduğu Yunan subayların da desteğini kazanmıştı. Kyros MÖ
401’de Pers kralı ağabeyini ve kendi ordusunu tedirgin edip kuşkulandırmamak için isyan
eden Pisidialı kabileleri egemenlik altına almak için sefere çıktığını duyurdu. Fakat durumun
farkına varan Artakserkses’in de yakın arkadaşı olan satrap Tissaphernes hemen Susa’ya
giderek kralı uyarır. Kyros Kilikia üzerinden geçerek Babil’in kuzeyinde bulunan Kunaksa’ya
ulaşmıştı bile. Burada askerlerine gerçek planını açıklar, asker şaşırsalar da geri dönüş için
artık çok geçtir. Kyros’un ordusu ve Artakserkses’in ordusu MÖ 399’da Kunaksa’da
karşılaşır. Kyros ağabeyini yaralasa da savaş esnasında öldürüldü. Kyros’un öldüğünü duyan
askerler geri çekildiler.Geri çekilen onbin Yunan asker yurtlarına dönmek üzere
yolculuklarına başlarlar. Bu geri dönüş yolculuğu Anabasis adlı Antikçağ eserine konu
olmuştur. Yurtlarına dönmeye çalışan Yunanların maceraları Anabasis’in ana konusunu
oluşturur.

Res. 55 Ksenophon (http://thegreatthinkers.org/xenophon/)
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Dönüş yolculuğunda onbin paralı askerin başındaki komutanlardan biri de Anabasis’in
yazarı ünlü tarihçi Ksenophon’dur. Atinalı Gryllos’un oğlu olan Ksenophon’un MÖ 430-425
yılları arasında bir zamanda doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Atinalı aristokrat bir ailenin
çocuğu olarak Ksenophon Sokrates’in yanında iyi bir eğitim görmüştür. Antik kaynaklarda
geçen şu anektoddan Sokrates ve Ksenophon arasındaki hoca öğrenci ilişkisi anlaşılabilir:
Ksenophon birgün yolda Sokrates’le karşılaşır ve Sokrates ona ihtiyaç malzemelerinin nerede
satıldığını sorar, o da tarif eder. Sokrates daha sonra erdemli bir insan olmak için nereye
gitmek gerektiğini sorar. Treddüt edince Sokrates, “o halde benimle gel de öğren der” .
Ksenophon o günden itibaren Sokrates’in öğrencisi olur. Ksenophon vatanından uzaklarda
sürgünde ya da seferde hayatını geçirmiştir. Hem asker hem tarihçi olan Ksenophon birçok
konuya ilgi duymuş pek çok eser kaleme almıştır. Tarihi eserlerinin yanı sıra monografi
biyografi ve felsefe konularında yazılmış eserleri de mevcuttır. MÖ 411-362 yılları arası
Yunan dünyasında yaşanan gelişmeleri anlattığı eseri Hellenika adlı eserinden sonra en ünlü
eseri kuşkusuz Anabasis’tir.
Anabasis, Ksenophon’un macera dolu hayatından bir kesit sunmaktadır. Anabasis’te
anlatıldığına göre, Ksenophon Kyros’un seferine arkadaşı Proksenos’un davetiyle katılmıştır.
Ksenophon önce hocası Sokrates’e danışır, Sokrates de tanrılara danışmasını söyler. Bunun
üzerine Ksenophon Delphoi Apollon Tapınağı’na gider ve onay alır. Kyros’un ordusuna
katılmak için Sardes’e hareket eder ve bir buçuk yıl sürecek olan ilginç macerasına atılır.
Eski Yunanca çıkış/yükselme anlamına gelen Anabasis kelimesi batıdan doğuya doğru
yükseltinin artması, askerlerin dağlık bölgelerden tırmanarak geçmesi sebebiyle bu esere isim
olarak seçilmiş olmalıdır. Yedi bölümden oluşan eserin birinci bölümünde Kyros’un seferi
anlatılır. Kunaksa Savaşı’nda Kyros’un ölmesi üzerine Yunanlar yabancı oldukları bir
coğrafyada yalnız başlarına kalırlar. Pers satrabı Tissaphernes anlaşma bahanesiyle Yunan
komutanları çağırıp öldürtünce, ordu başsız kalır. Fakat kendi içlerinden seçilen komutanlarla
kısa sürede toparlanıp dönüş yolculuğuna başlarlar. Yunan askerler Tigris (Dicle) nehrini
izleyerek kuzeye doğru ilerleyip Karadeniz kıyısına varırlar. Doğu Anadolu’nun zorlu
coğrafyasını katedip denize ulaşan Onbinler, denizi gördüklerinde “thalassa thalassa” (Eski
Yunanca “deniz”) diye bağırırlar:
“ ...Beşinci gün bir dağa vardılar; dağın adı Thekhes idi. Öncüler dağa vardığında ve
denizi gördüklerinde büyük bir gürültü koptu. Ksenophon ve artçılar bunu duyunca ön
taraftan da başka düşmanların saldırdığını düşündüler....Çığlık devamlı çoğalıyor ve
yakınlaşıyordu, civardaki askerler de devamlı çığlık atan askerlere doğru koşuyordu.
Askerlerin sayısı arttıkça çığlık çok daha güçlü hake geldi; Ksenophon artık çok önemli şeyler
oluyor diye düşünmeye başladı ve atına atladığı gibi yanına Lykioslu süvarileri alıp yardıma
koştu. Hemen ardından askerlerin “Deniz! Deniz!” diye haykırışlarını ve bu haykırışların
ağızdan ağıza yayıldığını duydular. Ardından bütün artçı birlikler koşmaya başladı; hem yük
hayvanları koşuyordu hem de atlar... Herkes zirveye vardığı anda, komutanlar ve yüzbaşılar
da dahil olmak üzere hepsi gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar....” (Ksenophon, Anabasis
Onbinlerin Dönüşü, IV. 21-26, çev. O. Yarlıgaş)
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Res.56“Deniz! Deniz! Diye bağıran Yunan askerler, G. Baker 1901
(https://en.wikipedia.org/wiki/Thalatta!_Thalatta!#/media/File:10000-03.jpg)
Tarihçiler, onbinlerin denizi gördükleri yerin Karadeniz’de Zigana Geçidi civarı
olduğunu düşünmektedirler. Ordu buradan Makronların sonra da Kolkhosların memleketine
gelir. Daha sonra Trapezos (Trabzon) civarında denize ulaşırlar. Bir kısmı denizden bir kısmı
karadan ilerleyerek Kerasos’a (Giresun) geldiler. Burada 10 gün konakladıktan sonra
Kotyora’ya (Ordu) geçerler. Burada 45 gün konaklayan ordunun daha sonra Sinope’ye geçtiği
anlaşılmaktadır. Sinope’den Herakleia Pontike’ye (Karadeniz Ereğlisi) ulaşan Yunan
askerlere Herakleialılar dostça davranıp yiyecek temin ettiler. Fakat gelen hediyeleri az bulan
Yunan askerler çok miktarda altın para istediler. Bu davranış karşısında tüm mallarını ve
kentlerini korumaya alan Herakleialılar, kent kapılarını kapatarak surlara silahlı adam
yerleştirdiler. Bunun üzerine Yunanlar kendi aralarında anlaşmazlığa düşerek üç gruba
ayrıldılar. Arkadialılar ve Akhaialılardan oluşan birinci grup Bithynia topraklarını talan etmek
için gemilerle ayrıldılaar. İkinci grup kara yoluyla Trakya’ya gitmeye karar verdi. Ksenophon
komutasındaki üçüncü grup ise deniz yoluyla Bithynia’ya oradan da Trakya’ya ilerlemeye
başladılar. Bu üç grubun Kelpe (Kefken) limanında biraraya gelerek toplantı yaptığı ve tekrar
birarada ilerleme kararı aldıkları Anabasis’te yazmaktadır. Bithynialıların ve satrap
Pharnabazos’un saldırılarıyla baş edip yola devam eden ordu önce Khyrsopolis’e (Üsküdar),
oradan da Byzantion’a (İstanbul) varır. Trakya’da talana başlayan ve Trak Seuthes’in
komutasına giren askerlere para ödenmeyince huzursuzluk başlar. O esnada Pergamon’da
bulunan Spartalı komutan Thibron’un emrine girmek için Lampsakos üzerinden Troas
bölgesine geçerek Pergamon’a ulaşırlar.Onbinler 34.650 stadion yani 7000 km’lik yolu bir
sene üç ay’da katetmişlerdir.
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Har.13 Onbinlerin İzlediği Yol ( Ksenophon, Anabasis. Onbinlerin Dönüşü,
Humanitas Yunan ve Latin Klasikleri, çev. O. Yarlıgaş, Kabalcı, 2011)

6.2. Perslerle Spartalıların Savaşı’nda Anadolu
Pers satrabı Tissaphernes, yaptığı seferde Kyros’u desteklememişti. Batı Anadolu
kentleri Tissaphernes’in öç alacağından korktukları için Sparta’dan yardım istemişlerdi.
Spartalılar Thibron’u Batı Anadolu’ya göndermişlerdi. Ksenophon’un ordusuyla birlikte
Pergamon’da Thibron’un ordusuna katıldığını yukarıda belirtmiştik.Thibron genişleyen
ordusuyla beraber Pers satrapları Tissaphernes ve Pharnabazos üzerine yürümeden önce civar
bölgelerde Sparta egemenliğini tanımayan kentlere boyun eğdirdi. Fakat Aiolis kenti Larisa’yı
alamadı, bu başarısızlık üstüne Spartalılar Thibron’u görevden alıp yerine Derkylidas’ı
atadılar.

Res.57 Satrap Pharnabazos’un başı sikkenin arka yüzünde betimlenmiştir.
(http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=856997&AucID=1613&Lot=342&Val
=0c89754fcf436152b077a4f47058b176)
Aiolis bölgesi Pharnabazos’un egemenlik alanında olsa da yönetimi Dardanoslu
Zenis’e ve onun ölümünden sonra da karısı Mania’ya bırakılmıştı. Mania vergilerini düzenli
ödüyor, Pharnabazos’un Mysialılar ve Pisidialılara karşı düzenlediği seferlere destek
veriyordu. Mania’nın damadı onu ve oğlunu öldürerek Skepsis ve Gergis kentlerinde
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bağımsızlığını ilan etti. İşte bu karışık zamanda Spartalı Derkylidas, daha önce Mania’nın ele
geçirdiği Larisa, Hamaksitos ve Kolonai kentlerini geri aldı. Bazı kentler Pharnabazos’a sadık
kalırken bazı kentler de Derkylidas’ın çağrısıyla bağımsızlıklarını ilan edip kendisiyle ittifak
yapmayı kabul ederler. Bu şekilde Batı Anadolu’nun kuzeyini ve Ionia’yı ele geçiren
Derkylidas’ın ordusu Pers satrapları Tissaphernes ve Pharnabazos’un güçleri ile Menderes
Magnesia’sı yakınlarında karşı karşıya geldiler. Savaş düzeni alan ordular savaşa başlamadan
Tissaphernes Derkylidas’la görüşerek barış imzaladılar. Perslerin Batı Anadolu kentlerine
bağımsızlıklarını vermeleri şartıyla Spartalılar da bölgeden çekilmeyi kabul ettiler. Fakat bir
yıl sonra 396’da Spartalılar Agesilaos’u Batı Anadolu’ya gönderdiler. Tissaphernes Pers
büyük kralından kendisine yardım için ikinci bir ordu isteyerek Agesilaos’a savaş ilan
edeceğini bildirdi. Daskyleion yakınlarında karşılaşan iki ordu büyük kayıplar verdi. Geri
çekilen Agesilaos ilkbaharda ordusunu Ephesos’ta topladı. Perslerin en güçlü satraplık
merkezi olan Sardeis arazisini işgal ederek, MÖ 395’te Persleri bozguna uğrattı. Bu yenilginin
ardından Tissaphernes Pers büyük kralınının emriyle öldürüldü. Bu sırada Yunanistan’da
çıkan savaş nedeniyle geri döndü. Koroneia Savaşı’nda Agesilaos önderliğindeki Spartalılar
Atina Thebai birleşik ordusunu yenilgiye uğrattılar.Bir süre sonra Pers donanması Sparta
donanmasını Knidos (Datça) açıklarında bozguna uğratmıştı. Bu galibiyetle Persler
Anadolu’daki kentlere özgürlük vaad ederek Sparta hememonyasından kurtardılar.

Res.58 Satrap Pharnabazos’un Kisthene kentinde basılan sikkesi. Ön yüzde satrabın
başı
betimlenmiştir.(http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=856820&AucID=1613
&Lot=165&Val=e5fe6976dd6edf9599684091af809919)

6.3. Kral Barışı
Atinalıların Perslere karşı ayaklanan Kıbrıs ve Mısırlılara destek vermesi üzerine
Persler ve Spartalılar yeniden yakınlaştılar. Spartalı devlet adamı Antialkidas Sparta-Pers
dayanışması ile Atina’yı barışa zorlamayı amaçlıyordu. Sparta donanması Hellespontos’a bir
gemi yollayarak boğazı kapattı ve Atina’yı antlaşmaya zorladı. Spartalı Antialkidas Persler ve
Atinalılar arasında arabuluculuk yaptı. Kendi adından dolayı “Antialkidas Anlaşması” veya
Pers büyük kralından dolayı “Kral Barışı” olarak adlandırılan anlaşmaya göre Asyadaki
kentlerle Klazomenai (Urla) ve Kıbrıs Pers Kralı’na ait olacak, diğer Yunan kentleri özerk
kalacaktı. Lemnos, Imbros ve Skyros eskisi gibi Atina’ya bağlı kalacaktı. Atina için utanç
verici olan “Kral Barışı”na göre (MÖ 386) Anadolu’daki Yunanca konuşan ve Yunan
kültürünün etkisi altında bulunan kentler Perslerin egemenliğine girmiş oluyordu.
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Ksenophon’un Hellenika adlı eserinde kralın buyruğu olarak geçen anlaşmanın
koşulları şu şekildedir:
“Ve biraraya geldiklerinde Tirbazos onlara kralın buyryğubu gösterdi ve okumaya
başladı: Kral Artakserkeses, Asya’daki kentlerin Klazomenia ile Kıbrıs gibi adalar dahil,
kendisine ait olduklarını düşünmektedir. Ve küçük büyük diğer Yunan kentleri de bağımsız
kalmalıdırlar; Lemnos, Imbros veSkyros hariç. Bunlar eskiden olduğu gibi Atinalılara iat
olacaklardır. İki taraftan hangisi bu barış koşullarını kabul etmez ise, ben, bu antlaşmayı
tanıyanlar ile birlikte, hem karadan hem de denizden o tarafa savaş açacağım.”
Böylece Sparta ve Atina arasında MÖ 395’te başlayan Korinthos Savaşı önemli
çarpışmalardan sonra Perslerin Spartalılara destek vermesi ile MÖ 386’da son bulmuştur.
Korinthos Savaşı Spartalılara sadece prestij kazandırırken savaşın asıl galibi Persler olmuştur.

6.4. Satraplar Ayaklanması ( MÖ 361/360)
Pers büyük kralının buyruğu sayılan Kral Barışı’nın şartları, bir anlamda Kyros’un
isyan hareketinden itibaren zayıflayan merkezi yönetimin gövde gösterisi olarak algılanabilir.
MÖ 401-335 arasındaki dönem, bağımsızlık isteyen ve yönetimden memnun olmayan
satrapların huzursuzluk çıkartmaya başladığı bir dönemdi. Kıbrıs’ta Euagoras, Kappadokia’da
Aspis Pers kralına karşı isyan etmişlerdi. Aslen Karialı olan Kappadokia satrabı Datames’in
başını çektiği isyan tarihe “satraplar ayaklanması” olarak geçmiştir. MÖ 366’da Hellespontos
Phrygiası satrabı Ariobarzanes de isyana katıldı. Ardından Mysia satrabı Orontes ve
Anadolu’daki başka satrapların da isyanlara destek verdiği bilinmektedir. Pers kralı II.
Artakserkses isyan eden Datames’e hem karadan hem denizden hücum başlattı. Anadolu’nun
güneyindeki Lykialılar, Pisidialılar, Pamphylialılar ve Kilikialılar da isyancılarla birlik
olmuşlardı. İsyancıların birleşik ordusunun başındaki Orontes Pers kralının tarafına geçince
isyan son buldu (MÖ 360). Satraplar isyanı Pers Krallığı’nın hazinesinin yarıya yakınının
harcanmasına neden olmuştu. İsyancı satraplar Datames ve Ariobarzanes öldürüldü.

Res.59 Satrap Orontes’in sikkesi üzerindeki başı
(https://en.wikipedia.org/wiki/Orontes_I#/media/File:Orontes_II.j
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Uygulamalar
Ksenophon’un Türkçeye de çevrilmiş olan Anabasis adlı eserini okuyunuz. Onbinlerin
dönüş yolu güzergahını haritadan çalışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Ksenophon’un Anabasis adlı eserini okuduz mu ?

2. Peloponnesos Savaşları sonrasında Pers hakimiyeti altındaki Anadolu’nun
durumunu öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Pers İmparatorluğu’nda yaşanan bir taht kavgasını öğrendik: Satrap
Kyros’un İsyanı. Bu isyan ve sonrasında Yunan paralı askerlerin dönüşü Yunan tarihçiliğinin
önemli isimlerinden Ksenophon’un Anabasis adlı eserine konu olduğundan günümüze kadar
ulaşabilmiş ve eskiçağ tarihi içinde önemli bir yere sahip olmuştur.
Anabasis, Ksenophon’un macera dolu hayatından bir kesit sunmaktadır. Anabasis’te
anlatıldığına göre, Ksenophon Kyros’un seferine arkadaşı Proksenos’un davetiyle katılmıştır.
Ksenophon önce hocası Sokrates’e danışır, Sokrates de tanrılara danışmasını söyler. Bunun
üzerine Ksenophon Delphoi Apollon Tapınağı’na gider ve onay alır. Kyros’un ordusuna
katılmak için Sardes’e hareket eder ve bir buçuk yıl sürecek olan ilginç macerasına atılır.
Eski Yunanca çıkış/yükselme anlamına gelen Anabasis kelimesi batıdan doğuya doğru
yükseltinin artması, askerlerin dağlık bölgelerden tırmanarak geçmesi sebebiyle bu esere isim
olarak seçilmiş olmalıdır. Yedi bölümden oluşan eserin birinci bölümünde Kyros’un seferi
anlatılır. Kunaksa Savaşı’nda Kyros’un ölmesi üzerine Yunanlar yabancı oldukları bir
coğrafyada yalnız başlarına kalırlar. Pers satrabı Tissaphernes anlaşma bahanesiyle Yunan
komutanları çağırıp öldürtünce, ordu başsız kalır. Fakat kendi içlerinden seçilen komutanlarla
kısa sürede toparlanıp dönüş yolculuğuna başlarlar.
Pers satrabı Tissaphernes, yaptığı seferde Kyros’u desteklememişti. Batı Anadolu
kentleri Tissaphernes’in öç alacağından korktukları için Sparta’dan yardım istemişlerdi.
Spartalılar Thibron’u Batı Anadolu’ya göndermişlerdi. Thibron genişleyen ordusuyla beraber
Pers satrapları Tissaphernes ve Pharnabazos üzerine yürümeden önce civar bölgelerde Sparta
egemenliğini tanımayan kentlere boyun eğdirdi.
396’da Spartalılar Agesilaos’u Batı Anadolu’ya gönderdiler. Tissaphernes Pers büyük
kralından kendisine yardım için ikinci bir ordu isteyerek Agesilaos’a savaş ilan edeceğini
bildirdi. Daskyleion yakınlarında karşılaşan iki ordu büyük kayıplar verdi. Geri çekilen
Agesilaos ilkbaharda ordusunu Ephesos’ta topladı. Perslerin en güçlü satraplık merkezi olan
Sardeis arazisini işgal ederek, MÖ 395’te Persleri bozguna uğrattı. Bu yenilginin ardından
Tissaphernes Pers büyük kralınının emriyle öldürüldü. Bu sırada Yunanistan’da çıkan savaş
nedeniyle geri döndü. Koroneia Savaşı’nda Agesilaos önderliğindeki Spartalılar Atina Thebai
birleşik ordusunu yenilgiye uğrattılar. Bir süre sonra Pers donanması Sparta donanmasını
Knidos (Datça) açıklarında bozguna uğratmıştı. Bu galibiyetle Persler Anadolu’daki kentlere
özgürlük vaad ederek Saparta hememonyasından kurtardılar.
Spartalı devlet adamı Antialkidas Sparta-Pers dayanışması ile Atina’yı barışa
zorlamayı amaçlıyordu. Sparta donanması Hellespontos’a bir gemi yollayarak boğazı kapattı
ve Atina’yı antlaşmaya zorladı. Spartalı Antialkidas Persler ve Atinalılar arasında
arabuluculuk yaptı. Kendi adından dolayı “Antialkidas Barışı” veya Pers büyük kralından
dolayı “Kral Barışı” olarak adlandırılan anlaşmaya göre Asyadaki kentlerle Klazomenai
(Urla) ve Kıbrıs Pers Kralı’na ait olacak, diğer Yunan kentleri özerk kalacaktı. Lemnos,
Imbros ve Skyros eskisi gibi Atina’ya bağlı kalacaktı. Atina için utanç verici olan “Kral
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Barışı”na göre (MÖ 386) Anadolu’daki Yunanca konuşan ve Yunan kültürünün etkisi altında
bulunan kentler Perslerin egemenliğine girmiş oluyordu.
Pers büyük kralının buyruğu sayılan Kral Barışı’nın şartları, bir anlamda Kyros’un
isyan hareketinden itibaren zayıflayan merkezi yönetimin gövde gösterisi olarak algılanabilir.
MÖ 401-335 arasındaki dönem, bağımsızlık isteyen ve yönetimden memnun olmayan
satrapların huzursuzluk çıkartmaya başladığı bir dönemdi.
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Bölüm Soruları
1-

Satrap Kyros’un ayaklandığı Pers Kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) I. Dareios
B-) II. Artakserkses
C-) III. Artakserkses
D-) II. Kyros
E-) III. Dareios
2Satrap Kyros Pers kralını ve kendi ordusunu tedirgin edip kuşkulandırmamak
için İran’a sefere çıktığını gizleyerek, yola çıkış amacını hangi gerekçeile açıklamıştır?
A-)Vergi toplamak için
B-) İsyan eden kentleri koltrol altına almak için
C-) Annesi Parysatis’i ziyaret için
D-) Diğer Pers satraplıklarını kontrol için
E-) Pisidialı kabileleri egemenlik altına almak için
3Satrap Kyros’un asıl amacını Kral Artakserkese’e haber veren satrap
aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Tissaphernes
B-) Pharnabazos
C-) Agesilaos
D-) Derkylidas
E-) Zenis
4-. Satrap Kyros’un bu başarısız ayaklanması hangi Yunan tarihçinin hangi eserine
konu olmuştur ?
A-)Arrianos-Anabasis
B-)Ksenophon- Hellenika
C-)Ksenophon - Anabasis
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D-)Strabon- Geographika
E-)Herodotos-Historia
5-) Tarihçiler onbinlerin denizi görüp Thalassa! Thalassa! diye bağırdıkları yerin
neresi olduğunu düşünmektedirler?
A) Gülek Boğazı
B-) Kerasos (Giresun)
C-) Kotyora (Ordu)
D-) Zigana geçidi
E-)Sinope
6- Kyros’un başarısız seferi sonrasında ona yardım ettikleri için cezalandırılacaklarını
düşünen Batı Anadolu kentleri kimden yardım istemişlerdi?
A-) Sparta
B-) Mısır
C-) Elaia
D-) Atina
E-) Ephesos
7-)Pers donanması Sparta’nın donanmasını Karia bölgesi kentlerinden hangisinde
bozguna uğratmışlardır ?
A-) Halikarnassos
B-) Euromos
C-) Knidos
D-) Stratonikeia
E-) Khios
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8-)Aşağıdakilerden hangisi Kral Barışı’nın maddelerinden biri değildir?
A-) Asya’daki kentler Pers kralına ait olacak
B-) Klazomenai ve Kıbrıs Perslerin olacak
C-) Lemnos Atina’da kalacak
D-) Persler Anadolu’dan çekilecek
E-) Diğer Yunan kentleri özerk kalacak
9-) MÖ 4. Yüzyılda başlayan Satraplar Ayaklanmasın’nda başı çeken aslen Karialı
satrap aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Datames
B-) Ariobarzanes
C-) Euagoras
D-)Aspis Pers
E-) Orontes
10-) Kral Barışı’nın diğer adı nedir ?
A-) Thibron
B-) Antialkidas
C-) Tissaphernes
D-) Themistokles
E-) Pharnobazos
CEVAPLAR
1-) B; 2-) E; 3-) A; 4-) C; 5-) D; 6-) A; 7-) C; 8-) D; 9-) A;10-) B
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7. PERS SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Pers Sikkeleri
7.1. Pers KraliSikkeleri
7.2. Pers Satrap Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Pers devletinin merkezi ve sınırları neresidir?
2-) Pers İmparatorluğu sikkelerinin üzerinde hangi tip yer alır ?
3-) Pers Büyük Kralı adına imparatorluğun topraklarını yöneten satrapların
sikkelerinde hangi tipler ve yazı kullanılmıştır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pers Krali Sikkeleri

Pers İmparatorluğu hakkında
genel bilgiye sahip olmak ve
üzerinde Pers büyük kralının
betimlendiği gümüş ve altın
sikkelerini
ayrıntılarıya
öğrenmek

Pers Satrap Sikkeleri

Yönetim kolaylığı sağlaması
açısından
satraplıklara
ayrılan topraklarda hüküm
süren
Pers
valilerinin
(satraplarının) kendi portre
ve adlarıyla bastırdıkları
sikkeleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Başka kaynaklardan söz
konusu
dönemin
tarihi
olaylarını
okuyarak
ve
internetten ve kitaplardan
Perslere ait başka sikkelerin
fotoğraflarını
inceleyip
öğrenilen
bilgileri
pekiştirerek.
Pers satraplarına ait başka
sikkelerin
fotoğraflarını
inceleyip öğrenilen bilgileri
pekiştirerek.
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Anahtar Kavramlar
Pers,
İran,
Akhaimenid,
Lydia,
Sikke,
Pers Büyük Kralı,
Satrap,
Numismatik
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Giriş
Bu bölümde İran’da doğup, Yunanistan’a kadar ilerleyip güçlü bir imparatorluk haline
gelen Pers İmparatorluğu’nun sikkelerine değinilecektir. Persler Lydia Krallığına son
verdikten sonra (MÖ 567/546) yaklaşık 200 yıl Anadolu’ya egemen olmuşlardır. İran’da
sikke basmayan Persler, Lydia darphanelerine de sahip olmuşlar ve bir süre daha Lydia
sikkelerini basıp kullanmaya devam etmişlerdir. Daha sonra kendilerine özgü tiplerle vergi
toplamak için veya siyasal otoritelerinin simgesi olarak MÖ 6. Y y’ın ortalarından itibaren
kendi sikkelerini basmışlardır. Bu bölümde Perslerin kendi özgün sikkeleri ile Anadolu’da
egemenlikleri altına aldıkları bölgelerde basılan satrap sikkeleri ele alınacaktır.
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7.1. Pers KraliSikkeleri
Perslerin MÖ 546’da Lydia kralı Kroissos’u yenilgiye uğratarak başkent Sardes’i ele
geçirdiğini yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak dile getirmiştik. Böylece Anadolu’da
yaklaşık 200 yıl sürecek Pers egemenliği başlamıştır. Anadolu’yu ele geçiren Persler, o
dönemde sikkeyi tanımıyordu ve ticarette para yerine değerli metal külçeler (ingot)
kullanıyordu. Lydia başkenti Sardeis’i ele geçirince, krallığın sikkeleri ile tanıştılar. Persler
Sardeis’teki darphaneleri kullanarak bir süre daha Lydialıların Kroiseios sikkelerini
kullanmaya devam etmişlerdir. Ön yüzünde aslan ve boğa betimleri, arka yüzde incus bulunan
bu sikkeler yaklaşık 30 yıl kadar daha basılmışlardır. I. Dareios zamanında (MÖ 521-486) bu
sikkelerin basımı son bulmuş ve yeni tiplerle Persler’in kendi özgün sikkeleri doğmuştur.
Aşağıda detaylı olarak ele alınacak olan bu sikkeler uzun yıllar boyunca değişikliğe
uğramadan basılıp kullanılmıştır.
Yaklaşık ikiyüz yıl Pers idaresinde kalan Anadolu’nun satraplıklara ayrılarak
yönetildiğini önceki bölümlerde ayrıntılı olarak dile getirmiştik. Satraplık merkezlerinde
genellikle merkezden atanan bir satrap yönetici olarak bulunmaktaydı. Aşağıda ikinci
bölümde Pers satraplarının kendi isim ve portreleri ile bastırdıkları satrap sikkeleri de ele
alınacaktır.

Res. 60 Pers Kralı I. Dareios. (http://lakedaimon.piranho.de/politik/persien.html)
I. Dareios Zamanında (MÖ 521-485) Perslerin kendilerine özgü tipleriyle altın ve
gümüş iki ayrı metalden sikkeleri basılmıştır. Uzun yıllar değişikliğe uğramadan kullanılacak
olan Pers sikke tipi ok atan bir figürdür (toksotes). Bu figürün başındaki taçtan (orthe/kydaris)
dolayı Pers büyük kralı olduğu anlaşılmıştır. Pers sikkeleri kralın tipine göre kronolojik olarak
tasnif edilmiştir. Sikkelerin arka yüzünde dikdörtgen incus vardır. Birinci tip sadece gümüş
sikkelerde, diğer tipler hem gümüş hem altın sikkelerde kullanılmıştır. Bilinen dört tip
şunlardır:
I) Pers kralı yarı beline kadar betimlenmiştir; bir elinde yay diğer elinde birkaç ok
tutmaktadır.
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Res. 61 Pers büyük kralı. Gümüş. MÖ. 500 civarı.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=436473|795|298|7b1b621e599989ab6
8332edd1589f1cb)

II) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, ok atma pozisyonundadır.

Res. 62 Pers büyük kralı. Altın. MÖ. 505-480.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=637460|1167|86|c57f0dea2eadae4125
4102706166a57c)

III) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay diğer elinde mızrak ile
koşmaktadır.

Res. 63 Pers büyük kralı. Altın. MÖ. 485-420.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=359288|641|5411|077dd10a961e02c6
fa50ef6b723d0ca7)
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IV) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay, diğer elinde hançer ile
koşmaktadır.

Res.64 Pers büyük kralı. Gümüş. MÖ. 420-375
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=230126|331|209|8bb889419b68139be
ca50ba9bff49b24)

Pers altın sikkelerine Dareios’tan dolayı dareikos, 5.4 gr. ağırlığındaki Pers gümüş
sikkelerine ise siglos adı verilmiştir. İlk zamanlar kroiseios sikkeleri ile aynı ağırlıkta yani 8.2
gr basılan altın sikkelerin ağırlığı biraz daha arttırılmış ve 8.4 gr basılmışlardır.
1 altın dareikos = 20 gümüş siglos değerindeydi. Dareikos kelimesi ilk kez
Herodotos’ta geçmektektedir. Yunanca bir kelime olan siglos ise Doğu’daki şekel ile aynı
anlamdadır. Belli ağırlıktaki gümüş için kullanılan siglos daha sonraları gümüş sikke birimi
olarak kullanılmıştır. Kalpazanlığın ve sahteciliğin önüne geçmek için sikkeler sık sık kontrol
ediliyor, doğru ağırlıkta ve gerçek olanlar damgalanarak onaylanıyordu. Günümüze ulaşan
bazı örnekler üzerinde el değiştirmeden dolayı çok sayıda kontrol damgası görülebilmektedir.
Arkeolojik kazılar ve defineler siglos’ların dareikos’a göre daha çok basılıp kullanıldığını
göstermektedir.Ksenophon Anabasis’te (1.3.21) bir Pers askerinin aylık kazancının 1 dareikos
olduğunu yazar.
Pers gümüş sikkeleri (sigloslar), Perslerin sikke kullanımının iyice yerleştiği Küçük
Asya’da kurduğu idari ve askeri sistemde başlıca birim olarak işlev görmüştür. Bunlar
sikkenin yaygın olarak kullanılmadığı Pers İmparatorluğu’nun diğer bölgelerinde dolaşıma
girmemiştir. Altın dareikoslar ise temelde Perslerin Yunanlara ya da diğer yabancı devletlere
veya aracılara yaptıkları ödemelerde uluslararası para birimi olarak kullanılıyordu. Özelde ise
Ege dünyasında tasarrufların biriktirilmesi açısından çok değerliydi. Pers siglos ve
dareikosları, Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’nu ele geçirip onu bir Yunan–Makedonia
imparatorluğuna çevirmesine kadar tasarımında ve üslubuna nerdeyse hiçbir değişiklik
olmadan 200 yıl boyunca dolaşımda kalmıştır.
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7.2. Pers Satrap Sikkeleri
Kyros, yönetim kolaylığı sağlaması için Anadolu’yu ve Indus Vadisi’ne kadar Yakın
Doğu’yu halklara/ethnik yapıya göre satraplıklara ayrılmıştır. Kyros’un kurduğu satraplıklar,
I. Dareios (Büyük) Dönemi’nde yeni bir vergi sistemi (nomos) ile birlikte yeniden organize
edilmiştir. Vergiler esas olarak Babil gümüş talanton olarak alınıyordu. Toplanan vergiler,
hazinenin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Herodotos’tan satraplıkları oluşturan halkları ve
ödedikleri vergi miktarları öğrenilmektedir. Satraplıklar birkaç bölge halkının biraraya
getirilmesiyle oluşturulmuştu:
I.
Ionialılar, Magnesialılar,
Pamphylialılar :400 talanton gümüş
II.

Aiolisler,

Karialılar,

Lykialılar,

Milyaslılar,

Mysialılar, Lydialılar, Lasonialılar, Kabalialılar, Hytenneis : 500 talanton

gümüş
III.
Hellespontoslular,
Phyrgialılar,
Anadolu
yakasındaki
Paphlagonialılar, Mariandynler, Kappadokialılar : 300 talanton gümüş
IV.
V.
talanton

Trakyalılar,

Kilikialılar : 500 talanton gümüş ve 360 beyaz at.
Paktyike ve Armenialılar ile onların Karadeniz’e kadar olan komşuları : 400

Muhtemelen I. ve II. sıradaki halklardan oluşan satraplığın merkezi Sardeis, III.
sıradaki satraplığın merkezi ise Daskyleion idi. Kilikia satraplığının merkezi Tarsos kentiydi.
Ancak çeşitli antik kaynaklar, satraplıkların ilk oluşturuldukları şekilde kalmadıklarını,
sayılarının ve kaspadıkları bölgenin zamanla değiştiğini göstermektedir.
Pers Krallığında sikke basma hakkı esas olarak Pers Kralı’nda olsa da kralın izniyle
satraplar ve yerel yöneticiler de sikke basabiliyorlardı. Her satrap hüküm sürdüğü toprakların
adeta kralı sayılıyor, adına sikke bastırtıyordu. Satrapların bastırdıkları sikkelerin ön yüzünde
satrabın portresi yer alır ve bazılarının üzerinde satrabın adı yazılıdır. Pers satrabı portresi
taşıyan ilk sikkeler MÖ 5. Yy’da görülür. Bunlara bir örnek Daskyleion satrabı Pharnabazos’a
ait Kyzikos’ta basılmış bir sikkedir. Miletos’ta basılmış Sardes satrabı Tissaphernes’e ait bir
sikke de örnek gösterilebilir.MÖ 4. Yy’da Pers satraplarının sikkelerinde önceki yüzyılla
kıyaslanmayacak br artış gerçekleşmiştir. Sikke üzerindeki basin satraba veya bir Persli’ye ait
olduğu başındaki tiara veya kyrbasia adlı başlığından anlaşılabilmektedir. Ancak satrap olarak
adlandırılsa da Pers tarzında basılan sikkelerin tamamı gerçekten satrapların sikkeleri
olmayabilir. Bazılarının karanoi adı verilen Pers büyük kralının emrindeki askeri komutanlar
veya ileri gelen kişiler ya da yerel hükümdarlar tarafından basıldıkları söylenebilir.
Karia bölgesi MÖ 412’de Atina Birliği’nin sona ermesiyle Pers satrabı
Tissaphernes’in egemenliği altına girmiştir. Tissaphernes’in ölümünün ardından ise Karialı
bir aile olan Hekatomnoslar satrap olarak görev yapmış ve kendi adlarına sikkeler
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bastırmışlardır.Hekatomnos, Maussollos, Hidrieos, Piksodaros ve Rhoontopates Karia’da
satrap olarak görev yapmışlar ve sikke bastırmışlardır.
Karia satraplarından Maussollos’un, karısı Artemisia tarafından yaptırtılan mezar anıtı
dünyanın yedi harikasından biri sayılıyordu. Piramit çatısıyla Yunan ve Mısır mimarilerini
birleştiren bu anıt mausoleion olarak adlandırılmıştır. Bugün halen Türkçe’de de kullanılan
mozole sözcüğü buradan gelmektedir.

Res. 65Halikarnassos Mausolleionu.

Res. 66 Mausollos ve Artemisia

(https://www.beazley.ox.ac.uk/Sculpture/ashmolean/
( Foto. A. Özdizbay. British
Museum) context/HalikarnassosFriezes.htm)
Mausollos’un (MÖ 377-353) adına basılan bir tetradrahmi üzerinde cepheden Apollon
başı/Mızrak ve çifte balta tutan Zeus Labraundos betimi kullanılmıştır. Satrabın adı arka
yüzde dikey bir şekilde yazılmıştır.

Res. 67 Mausollos Sikkesi. Gümüş. MÖ. 377-353.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=517404|927|142|ac9d19b10ac91fb3b
2f1e7024b912bf9
Karia satraplarından Hidrieus (MÖ 351-344) adına basılan sikke üzerinde de aynı tip –
Apollon/Zeus Labraundos- görülmektedir.
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Res. 68 Hidreus Sikkesi. Gümüş. MÖ. 344-341.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=88344|94|226|d5510b2e793187ba828
40ef35588cd10)
Piksodaros’a ait bir sikke üzerinde ise, ön yüzde cepheden Apollon başı arka yüzde
sekiz kollu yıldız benzeri bir motif görülmektedir. Yıldızın kolları arasında satrabın adı
yazılıdır.

Res. 69 Piksodaros Sikkesi. Gümüş. MÖ. 344-340.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=711403|1317|8341|f30e6ed04fbd140c
0485e80c0f16241e)
Kilikia satraplığının merkezi Tarsos’tur. MÖ 5. yy’ın üçüncü çeyreğinden itibaren
kentte basılan sikkeler üzerindeki lejand Aramice’dir. Hatta ilk örneklerde kentin adı Aramice
Tars şeklinde yazılmıştır. MÖ 386’da Pers kralı II. Artakserkses Salamisli Evagoras’a karşı
Sardes satrabı Tiribazos’u görevlendirmişti ve satrap da Kilikia’yı üs olarak kullanmıştı.
Tiribazos’tan itibaren neredeyse tüm Tarsos sikkelerinde Aramice bir satrap adı vardır.
Tiribazos’un statarlerinin ön yüzünde alt yarısı kuş, üst yarısı insan olan Ahuramazda, arka
yüzde ayakta duran, kartal ve asa tutan Zeus betimi kullanılmıştır. Bu staterler Kilikia
kentlerinden Issos, Mallos ve Soloi’de basılmıştır.
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Res. 70 Issos’ta basılmış bir Tribazos sikkesi. Gümüş. MÖ. 388-380.
(http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek
coins.asp?param=33197q00.jpg&vpar=587&zpg=38753&fld=http://www.forumancientcoins.
com/Coins2/)
Ahuramazda Pers imparatorluğunun resmi dini olan Zerdüştlüğün baş tanrısıdır.
Kötülük tanrısı Ehrimen’le mücadele içinde olan Ahuramazda iyiliği temsil eder.

Res. 71 Persepolis’ten Ahura mazda kabartması.
(İÜ. Klasik Arkeoloji Dia Arşivi)
Tiribazos’un ölümünden sonra Pharnabozos ve Datames’in faaliyetleri görülür. Bu
satrapların staterlerinin ön yüzünde Syrakusai sikkelerindeki Kimonun yaptığı Arethusa
başından esinlenildiği anlaşılan cepheden resmedilmiş bir tanrıça başı vardır. Arka yüzlerinde
ise sorguçlu Attika miğferi giymiş sakallı erkek başı görülür. Başın yanında Aramice yazılmış
satrap adları vardır
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Res. 72 Datames Sikkesi. Gümüş. MÖ. 384-361.
Sikkesi. Gümüş MÖ. 379-374

Res. 73 Pharnabazos

(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=715476|1323|198|339df6da10999abe794c10
da51e28992)3785|7|675|cfe912f5cb3aa572bd1c9ae2a9b82207)
Pharnabazosun ölümünden sonra bölgeye tek başına hakim olan Datames’in
staterlerinin ön yüzünde Zeus benzeri Tarsos Baal’ı (Baal Tars) bulunmaktadır, arkalıksız
sandalyede oturmakta, sol elinde buğday başağı ve üzüm salkımı tutmaktadır. Sahne Tarsos’u
çevreleyen sur duvarları ve burçlarıın temsil ettiği düşünülen bir bordür ile çevrilidir. Arka
yüzde ise Satrap Datames arkalıksız tahtta oturmakta okunu kontrol etmekte; sağda yayı,
yukarıda boşlukta Ahuramazdanın kanatlı diski yer alır. Satrabın arkasında Aramice adı
yazılıdır.

Res.
74
Datames
Sikkesi.
Gümüş.
MÖ.
378-372.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=806958|1511|2552|dd2e8e2fc13e1f34f823e4
2325884900)
Satrap Datames Kilikia’da faaliyet göstermeden önce Kappadokia satrabı olarak
Paphlagonia kentlerinden Sinope’de de adına sikke bastırtmıştır. Satraplığını Karadeniz
kıyılarına kadar genişletmek istediğinden Sinope’yi kuşatmıştı.(MÖ 361 ve sonrası). Sikkeler
bu dönemde basılmış olmalıdır. Sikke tipi olarak kentin nymphe/yunus üstünde deniz kartalı
betimli sikkeleri seçilmiştir. Lejandta kentin adı yerine  şeklinde satrabın adı
yazılıdır.
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Res. 75 Datames Sikkesi. Gümüş. MÖ. 361 sonrası
(http://boards.collectorssociety.com/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1776183/sit
e_id/1#import)
Lykia Bölgesi’nde de Pers egemenliği altında bulunduğu dönemde yerel hanedan
üyelerinin sikke bastırdıkları bilinmektedir. Sikkeler üzerindeki hükümdar adları Yunanca,
Lykçe veya Aramice’dir. MÖ 5. Yy’a tarihlenen Elmalı Definesi’ndeki sikkelerin neredeyse
yarısı Lykia hükümdarlarının sikkelerinden oluşmaktadır.
Ionia ve Lydia satraplarından Autophradates (MÖ 380-350) sikkeleri üzerinde satrap
başı/At başı tipi görülür. Ön yüzde betimlenen satrap başı serpuş adı verilen Perslere özgü bir
başlık taşır. Satrabın adı kısaltma şeklinde arka yüzde bulunur. Yine Ionia ve Lydia
Satraplarından Spithridates’in (MÖ 334) sikkelerinde Satrap başı/At protomu tipi
görülmektedir.

Res. 76 Autophradates Sikkesi. Gümüş. MÖ. 380-350. Res. 77 Spiridates Sikkesi. Gümüş.
MÖ. 336-334.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=595639(http://www.coinarchives.co
m/a/openlink.php?l=7440|1077|506|68d0e1d3c67b0474787f87d8d2e9c486)93|1381|1518|bad
ad4bd0bb4b73c7e12cc922646a04d)
Adı tesbit edilemeyen Ionia ve Lydia Satraplarından birinin sikkelerinin ön yüzünde
ok ve yay tutan Pers Kralı diz kapağı koşusu yapar vaziyette; arka yüzde ise Ephesos’un
hinterlandını şematik olarak gösteren bir harita betimlenmiştir. Almanca’dan dilimize giren
hinterland’ın anlamı art alan, arka plandır. Bir liman şehrinin arkasında kalan yerler, o limanı
kullanan bölgeleri ifade eder. Sikke üzerinde, Tmolos, Messogi gibi bölgedeki dağlar ile
Kaytros ve Maiandros gibi vadilerin gösterilmiş olduğu ileri sürülmektedir. Bu tarz sikkelerin
büyük bir çoğunluğu gümüştür ve 15 g. civarında basılmışlardır.
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Res. 78 Ephesos hinterlandlı Pers satrap sikkesi. MÖ. 340.
civarı(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=346753|623|146|7fceef9bd33db7dd391
b19fea67a7b4e)
Mysia satrabı olarak bilinen Orantas’ın sikkelerinde Pegasos ve ORANTA yazısı
görülmektedir. Orantas, satraptan ziyade yetkilerle donatılmış askeri bir komutan veya
hyparkhos olarak tanımlamak mümkündür.İlk Armenia satrabı olarak atanan Orantas MÖ
382’de Mysia satrabı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sikkelerin Mysia kentlerinden
Adramyteion’da basıldıkları düşünülmektedir.
Pers döneminde Anadolu’da özellikle MÖ 5. Yüzyıl içinde, sikke basımı yayılmaya
başlasa da esas itibariyle kıyı kesimlerdeki kolonilerde daha hızlı benimsenmişti. Yani sikke
basımı bu dönemde Batı Anadolu’nun kıyı kesimleri ile Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki
belli başlı kentlerle sınırlandırılmıştı. Pers Dönemi’nde Ionia, Mysia, Pamphylia gibi
bölgelerin pek çok kenti, kendi sikkelerini basıp kullanmaya devam etmişlerdir (Tekin 2017,
122 vd).
Pers Dönemi’nde Anadolu’da para basımı ve tedavülü ile ticari faaliyetlerin Perslerin
esnek egemenlik politikaları nedeniyle rahat bir ortamda sürdürüldüğü söylenebilir. Bu
dönemdedört farklı grup sikke tedavüldeydi: 1) Pers krali sikkeleri 2) Pers satrapları veya üst
düzey yönetici/komutan sikkeleri, 3) Yerel hanedan/ hükümdar sikkeleri 4) Kent-devletlerinin
sikkeleri (Tekin 2017, 131vd).
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Uygulamalar

-

İnternette online müzayede sitelerinden bu dönem sikkeleri taratılıp bulunarak ayrıntılı
olarak incelenmeli

-

Şu kaynaklar okunmalı: O. Tekin, “Pers Dönemi’nde Anadolu’da Para veTicaret”
Persler. Anadolu’da Kudret ve Görkem, YKY, 2017, 102-133.
H. A. Troxell, “Orentes, Satrap of Mysia” SNR 60 (1981), 27-37.
M. Alram, “The Coinage of the Persian Empire” W. Metcalf (ed.) The Oxford
Handbook of Greek and Roman Coinage, New York 2012, 61-87.
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Uygulama Soruları
1.

Pers sikkelerini ve Pers satrap sikkelerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
PerslerinMÖ 546’da Lydia kralı Kroissos’u yenilgiye uğratarak başkent Sardes’i ele
geçirmesiyle Anadolu’da yaklaşık 200 yıl sürecek Pers egemenliği başlamıştır. Persler
Sardes’teki darphaneleri kullanarak bir sure daha Lydialıların Kroiseios sikkelerini
kullanmaya devam etmişlerdir. Ön yüzünde aslan ve boğa betimleri, arka yüzde incus bulunan
bu sikkeler I. Dareios zamanında son bulmuş ve yeni tiplerle Persler’in kendi özgün sikkeleri
doğmuştır. Aşağıda detaylı olarak ele alınacak olan bu sikkeler uzun yıllar boyunca
değişikliğe uğramadan basılıp kullanılmıştır.
I. Dareios Zamanında (MÖ 521-485) Perslerin kendilerine özgü tipleriyle sikkeleri
basılmıştır. Uzun yıllar değişikliğe uğramadan kullanılacak olan Pers sikke tipi ok atan bir
figürdür (toksotes). Bu figürün başındaki taçtan (orthe/kidaris) dolayı Pers büyük kralı olduğu
anlaşılmıştır. Pers sikkeleri kralın tipine göre kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Sikkelerin
arka yüzünde dikdörtgen incus vardır. Birinci tip sadece gümüş sikkelerde, diğer tipler hem
gümüş hem altın sikkelerde kullanılmıştır. Bilinen dört tip şunlardır:
I) Pers kralı yarı beline kadar betimlenmiştir; bir elinde yay diğer elinde oklar
tutmaktadır.
II) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, ok atma pozisyonundadır
III) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay diğer elinde hançer ile
koşmaktadır.
IV) Pers Kralı tam figür olarak betimlenmiştir, bir elinde yay, diğer elinde hançer ile
koşmaktadır.
Pers altın sikkelerine Dareios’tan dolayı dareikos, 5.4 gr. ağırlığındaki Pers gümüş
sikkelerine ise siglos adı verilmiştir.İlk zamanlar kroiseios sikkeleri ile aynı ağırlıkta yani 8.2
gr basılan altın sikkelerin ağırlığı biraz daha arttırılmış ve 8.3 gr basılmışlardır.
1 altın dareikos = 20 gümüş siglos değerindeydi.
Kyros, yönetim kolaylığı sağlaması için Anadolu’yu ve Indus Vadisi’ne kadar Yakın
Doğu’yu halklara/ethnik yapıya göre satraplıklara ayrılmıştır. Kyros’un kurduğu satraplıklar,
I. Dareios (Büyük) Dönemi’nde yeni bir vergi sistemi (nomos) ile birlikte yeniden organize
edilmiştir. Vergiler esas olarak Babil gümüş talanton olarak alınıyordu. Toplanan vergiler,
hazinenin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Herodotos’tan satraplıkları oluşturan halkları ve
ödedikleri vergi miktarları öğrenilmektedir. Satraplıklar birkaç bölge halkının biraraya
getirilmesiyle oluşturulmuştu.
Her satrap hüküm sürdüğü toprakların adeta kralı sayılıyor, adına sikke bastırtıyordu.
Satrapların bastırdıkları sikkelerin ön yüzünde satrabın portresi yer alır ve bazılarının
üzerinde satrabın adı yazılıdır. Pers satrabı portresi taşıyan ilk sikkeler MÖ 5. Yy’da görülür.
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Bunlara bir örnek Daskyleion satrabı Pharnabazos’a ait Kyzikos’ta basılmış bir sikkedir.
Miletos’ta basılmış Sardes satrabı Tissaphernes’e ait bir sikke de örnek gösterilebilir.
Karia bölgesi MÖ 412’de Atina Birliği’nin sona ermesiyle Pers satrabı
Tissaphernes’in egemenliği altına girmiştir. Tissaphernes’in ölümünün ardından ise Karialı
bir aile olan Hekatomnoslar satrap olarak görev yapmış ve kendi adlarına sikkeler
bastırmışlardır.Hekatomnos, Maussollos, Hidrieos, Piksodaros ve Rhoontopates Karia’da
satrap olarak görev yapmışlar ve sikke bastırmışlardır.
Kilikia satraplığının merkezi Tarsos’tur. MÖ 5. yy’ın üçüncü çeyreğinden itibaren
kentte basılan sikkeler üzerindeki lejand Aramice’dir. Hatta ilk örneklerde kentin adı Aramice
Tars şeklinde yazılmıştır. MÖ 386’da Pers kralı II. Artakserkses Salamisli Evagoras’a karşı
Sardes satrabı Tiribazos’u görevlendirmişti ve satrap da Kilikia’yı üs olarak kullanmıştı.
Tiribazos’tan itibaren neredeyse tüm Tarsos sikkelerinde Aramice bir satrap adı vardır.
Tiribazos’un statarlerinin ön yüzünde alt yarısı kuş, üst yarısı insan olan Ahura mazda, arka
yüzde ayakta duran, kartal ve asa tutan Zeus betimi kullanılmıştır. Pers imparatorluğunun
resmi dini olan Zerdüştlüğün baş tanrısıdır. Kötülük tanrısı Ehrimen’le mücadele içinde olan
Ahura mazda iyiliği temsil eder.
Tiribazos’un ölümünden sonra Pharnabozos ve Datames’in faaliyetleri görülür.
Pharnabazosun ölümünden sonra bölgeye tek başına hakim olan Datames’in staterlerinin ön
yüzünde Zeus benzeri Tarsos Baal’ı (Baal Tars) bulunmaktadır, arkalıksız sandalyede
oturmakta, sol elinde buğday başağı ve üzüm salkımı tutmaktadır. Sahne Tarsos’u çevreleyen
sur duvarları ve burçlarıın temsil ettiği düşünülen bir bordür ile çevrilidir. Arka yüzde ise
Satrap Datames arkalıksız tahtta oturmakta okunu kontrol etmekte; sağda yayı, yukaırda
boşlukta Ahuramazdanın kanatlı diski yer alır. Satrabın arkasında Aramice adı yazılıdır.
Satrap Datames Kilikia’da faaliyet göstermeden önce Kappadokia satrabı olarak
Paphlagonia kentlerinden Sinope’de de adına sikke bastırtmıştır. Satraplığını Karadeniz
kıyılarına kadar genişletmek istediğinden Sinope’yi kuşatmıştı.(MÖ 361 ve sonrası). Sikkeler
bu dönemde basılmış olmalıdır. Sikke tipi olarak kentin nymphe/yunus üstünde deniz kartalı
betimli sikkeleri seçilmiştir. Lejandta kentin adı yerine  şeklinde satrabın adı
yazılıdır.
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Bölüm Soruları
1-) Medlere son vererek Pers krallığını kuran ve İran’da Akhaimenid hanedanlığını
başlatan Pers kralı kimdir ?
A-) Dareios
B-) Kroisos
C-) Artakserkses
D-) Kyros
E-) Kserkses
2-) Persler MÖ 546’da Lydia krallığını yıktıkları zaman Lydia Krallığı tahtında hangi
kral bulunuyordu ?
A-) Kroisos
B-) Kyros
C-) Gyges
D-) Alyattes
E-) Kimon
3-) Pers altın sikkesine ne ad verilir?
A-)Siglos
B-)Dareikos
C-)Drahmi
D-) Şekel
E-)Stater
4-) Persler hangi kral zamanında kendi özgün sikke tipleri ile sikke basmaya
başlamışlardır ?
A-) II. Dareios
B-) Kyros
C-) Kserkses
152

D-) II. Arkakserkses
E-) I. Dareios
5-) MÖ 4. Yy’da Persler adına Karia bölgesini hangi yerel hanedan yönetmiş ve
adlarına sikke bastırtmıştır ?
A-) Mermnadlar
B-) Atyatlar
C-) Seleukoslar
D-) Hekatomnoslar
E-) Akhaimenidler
6-)Pers sikkelerinin arka yüzünde hangi betim vardır ?
A-) At
B-) Pers Büyük Kralı
C-) Dikdörtgen incus
D-) Yıldız
E-) Büst
7-)Aşağıdakilerden hangisi sikkeler üzerinde betimlenen Pers büyük kralının elinde
tuttuğu objelerden biridir ?
A-)Kılıç
B-)Hançer
C-) Miğfer
D-)Asa
E-)Kalkan
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8-) Siglos nedir?
A-)Pers gümüş sikkesi
B-)Pers altın sikkesi
C-) Satrap Sikkesi
D-) Lydia sikkesi
E-)Bronz külçe
9-) Aşağıdaki satraplardan hangisi Paphlagonia kentlerinden Sinope’de kentin sikke
tipleriyle fakat kendine adına sikke bastırmıştır ?
A-)Autophradates
B-) Spithridates
C-)Pharnabazos
D-)Datames
E-)Tribazos
10-) Kilikia’daki Pers satrap sikkeleri üzerinde görülen ve Perslerin resmi dini olan
Zerdüştlüğün baş tanrısı olan figür aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) Ahuramazda
B-) Simurg
C-) Ateşgede
D-) Haldi
E-)Mithra
CEVAPLAR
1-) D; 2-) A; 3-) B; 4-) E; 5-) D; 6-) C; 7-) B; 8-) A; 9-) D; 10-) A
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8. PERS İMPARATORLUĞU’NUN YIKILIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1 Makedonya Krallığı ve Büyük İskender
8.2 Büyük İskender’in Pers Seferi ve Perslerle olan Savaşları
8.2.1. Granikos Savaşı
8.2.2. Ipsos Savaşı
8.2.3. Gaugamela Savaşı
8.2.4. Hindistan Seferi
8.3. Büyük İskender’in Ölümü ve Diadokhlar Savaşı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Büyük İskender ve Pers kuvvetlerinin yaptıkları savaşları sırasıyla sayınız?

2.
Büyük İskender’in inparatorluğunun yapısı ve Akhaimenidlerin varisi
olduğunu iddia etmesini değerlerndiriniz
3.

İskender’in ölümü sonrası ardılları arasında yaşanan kargaşa dönemine, ne ad

verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Makedonya Krallığı
Büyük İskender

Büyük İskender’in
Seferi ve Perslerle
Savaşları

İskender’in
ölümü
Diadokhlar Savaşı

Kazanım

ve Pers İmparatorluğu’nu yıkan
Makedonya Krallığı ve
Büyük
İskender
olarak
bilinen
kralı
III.
Aleksdandros’u
tanımak,
döneminin siyasi tarihine
ana hatlarıyla öğrenmek
Pers Büyük İskender’in Pers
olan seferi ve Perslerle yaptığı
savaşları etraflıca öğrenmek,
Pers
İmparatorluğu’nun
yıkılış sürecini kavramak
ve Büyük İskender’in Pers
ülkesini ele geçirdikten
sonra, genç yaşta ölümü
üzerine
yaşanan
kriz,
imparatorluğunun
topraklarının
paylaşılması
konusunu kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Haritalardan metinde geçen
yer
isimlerini
bularak
incelemek, başka modern
kaynaklardan
ve
antik
kaynaklardan
okumalar
yapmak
Haritalardan metinde geçen
yer
isimlerini
bularak
incelemek, başka modern
kaynaklardan
ve
antik
kaynaklardan
okumalar
yapmak
Haritalardan metinde geçen
yer
isimlerini
bularak
incelemek, başka modern
kaynaklardan
ve
antik
kaynaklardan
okumalar
yapmak
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Anahtar Kavramlar
Büyük İskender,
III. Aleksandros,
Persler,
III. Dareios,
Granikos,
Ipsos,
Gaugamela Hindistan,
Diaokhlar.
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8.1 Makedonya Krallığı ve Büyük İskender
Makedonya, Balkanlar ile Yunanistan yarımadası arasında yer alır. Dorlar arasında
“Makednon ethnos” olarak bilinen Makedonların kökenleri kesin olarak bilinmemektedir.
Herodotos’a göre Makedonlar bir Yunan kabilesidir, tarihçi Polybios da Yunanlar ve
Makedonyalıların aynı ırktan olduğunu yazmaktadır. Makedonyalıların krallığı feodal
nitelikte bir krallık olup kral hem en yüksek idare amiri, hem baş komutan, baş rahip ve baş
yargıçtı. Makedonya taht kavgaları yüzünden zaman zaman sarsılsa da gelişip büyümeye
devam ediyordu.Bilinen ilk Makedonya kralı MÖ 7. Yy’da yaşamış olduğu düşünülen I.
Perdikkas’tır.

Har.14 Makedonya krallığı
(https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(ancient_kingdom)#/media/File:Map_Mace
donia_336_BC-en.svg)
II. Philippos Dönemi’ne kadar Makedonya,Yukarı Makedonya’dakiyarı bağımsız
kabilelerle, Illyrialılarla, Trakyadaki Odryslerle, Khalkidike’deki Yunan kentleriyle, Perslerle,
Atina ve Spartalılarla mücadele etmişti. MÖ 399-359 yılları arasında görülen bir kargaşa
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döneminden sonra Amyntas oğlu II. Philippos Makedonya tahtına geçmiş ve Makedonya’yı
büyük bir krallık haline getirmiştir.

Res.79 II. Philippos
(http://www.greece.com/info/people/Philip_II_of_Macedon/)
Yunan kent-devletleri birbirleriyle sürekli mücadele içinde olsalar da ortak düşmanları
Perslere karşı birleşmemin zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Panhellenizm yani Yunan
birliği düşüncesinin doğmasıyla söz konusu birliği sağlayacak önder arayışı da başlamıştı.
Atinalı hatip Isokrates, MÖ 346’da Makedon Kralı II. Philippos’a açık mektup yazarak Yunan
kentleri arasında birlik sağlanarak onun komutasında Pers seferi düzenlenmesini istemişti. II.
Philippos tahta geçer geçmez, (MÖ 39-336) ülkeyi siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan
güçlü bir duruma getirmişti. Profesyonel bir ordu kurarak, mancınıklar kuşatma araçları gibi
savaş makineleri geliştirdi, kanatlara önem veren bir savaş planı stratejisi geliştirdi.

Res.80 Atinalı hatip Isokrates. Demosthenes’in aksine Yunan birliğinin Makedonya
Kralı II. Philippos önderliğinde kurulması gerektiğini savunuyordu.
(http://ancient-medieval-macedonianhistory.blogspot.com.tr/2008_11_01_archive.html)
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MÖ 337’de II. Philippos’un başkanlık ettiği kongre Korinthos’ta toplandı. Burada
alınan kararlar gereğince, Yunanlar bir “Hellen Birliği” oluşturdular. Siyasi ve askeri nitelikli
bu birlik yoplantı yerinden dolayı Korinthos Birliği olarak adlandırılmıştı.Makedonya Kralı
II. Philippos, üye kentlerin delegelerinden oluşan ve synhedrion adını taşıyan bir meclis
tarafından yönetilecek birliğin hegemonu yani önderi seçilmişti. Ve Perslere karşı sefer kararı
alınmıştı.

Res.81 Büyük İskender’in mermer portresi
(http://www.historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/AlexandertheGreat.html)
Fakat bir süre sonra II. Philippos’un, kızının düğün töreninde öldürülmesiyle Pers
seferi hazırlıkları yarım kalmıştı. Babası öldüğünde (MÖ 336) 20 yaşında olan İskender (III.
Aleksandros) ordu meclisi tarafından hemen kral ilan edildi. III. Aleksandros çok geçmeden
babasının yapmak istediklerini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Korinthos Birliği’nin
hegemonu seçildi. Fakat İskender hedefi büyüterek sadece Anadolu’daki kentleri Pers
boyunduruğundan kurtarıp Pers tehlikesini bertaraf etmek değil Pers İmparatorluğunu
tamamen ortadan kaldırmak istemiştir. Büyük İskender’in Pers seferine çıktığı MÖ 334
yılından Mısır’daki son Hellenistik Krallık olan Ptolemaiosların Actium Savaşı sonrası tarih
sahnesinden silindikleri MÖ 30 yılları arasındaki yaklaşık 300 yıllık döneme “Hellenistik
Çağ” adı verilmektedir.
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Res.82 Büyük İskender, bronz heykel
(http://www.getty.edu/art/exhibitions/power_pathos/)
Makedonya kralı II. Philippos ilekraliçe Epeiroslu Olympias’ın oğlu olan III.
Aleksandros (doğumu 356-ölümü 323) 14 yaşındayken Aristoteles’ten felsefe ve siyaset
bilimi dersleri almaya başlamıştı. Yunan edebiyatını çok iyi bildiği Homeros destanlarını,
Euripides’in dramalarını ezbere bildiği söylenir. Genç yaşta tahta geçmiş olmasına rağmen
büyük bir komutan, zeki ve uzak görüşlü bir kişiydi.

Res. 83 Büyük İskender’in hocası ünlü filozof Aristoteles
(http://dduc.acm.org/biographies-2/)

8.2 Büyük İskender’in Pers Seferi ve Perslerle Savaşları
Büyük İskender bir süre Makedonya ve Yunanistan’daki meseleler, iç karışıklıklarla
uğraştıktan sonra aralarında okçuların da bulunduğu 30 bin piyade ve 5 binden fazla
süvari’den oluşan bir ordu ile Hellespontos’a (Çanakkale Boğazı) yöneldi. İskender MÖ 334
yılı baharında Anadolu’ya geçmiştir. İlk iş olarak Ilion kentini ziyaret ettiği, tanrıça
Athena’ya kurbanlar sunarak Troia Savaşı’ndan arta kalan adak silahlarından bazılarını aldığı,
kendi silahlarını bıraktığı söylenmektedir. Troia kralı Priamos’un, Troia Savaşı
kahramanlarından Protosilaos, Akhilleus, Aias gibi kimselerin mezarlarını ziyaret ettiği,
kurbanlar kestiği antik kaynaklardan bilinmektedir. Böylece Homeros’un Ilyada destanının
163

ana konusunu oluşturan Troia Savaşı kahramanlarına karşı saygısını dile getirmiş oluyordu.
Artık Ege Denizi’nin iki yakasındaki Yunanları birleştirmek tek vücut olarak görmek
istiyordu. Bu düşüncenin etkisiyle ilk iş olarak Anadolu’daki Yunanca konuşan Yunan
kültürünün etkisi altındaki kentleri Pers boyunduruğundan kurtarmayı hedefliyordu.

Har.15 İskender’in sefer güzergahı
(https://www.awesomestories.com/asset/view/ALEXANDER-S-JOURNEY-INPICTURES-Alexander-the-Great)
8.2.1. Granikos Savaşı
Perslerle ilk karşılaşma Granikos Irmağı (Biga Çayı) kıyısında gerçekleşti. İskender
ordusunun asıl vurucu gücünü ağır silahlı piyadelerden oluşan phalanks oluşturuyordu. Babası
II. Philippos tarafından da kullanılmış olan ve sarissa adını taşıyan uzun mızraklı hoplitlerden
oluşan Makedonya phalanksı hızlı ve hareket yeteneğinin yüksek olmasından dolayı hantal
Pers güçleri karşısında kolaylıkla zafere ulaşabiliyordu. Pers süvarileri ırmağın kıyısı boyunca
paralel dizilmişler, askerler ise arkada yer almışlardı. İskender ortaya phalanksı, kanatlara da
süvarileri ve piyadeleri yerleştirdi. Savaş düzenindeki her iki ordunun ırmak boyunca
sıralanışı yaklaşık 3km’yi buluyordu. Önce kanatlardan saldırıya geçen İskender Perslere ağır
kayıplar verdirdi. İskender kendi askerleriyle birlikte Pers subaylarının ve düşman saflarında
çarpışan paralı Yunan askerlerin de gömülmelerini sağladı.
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Res.84 Savaş düzenindeki Makedonya phalanksı
(http://alanfildes.com/plogger/?level=picture&id=59)
Granikos zaferinden sonra İskender’in komutanı Parmenion Pers satraplık merkezi
Daskyleion’u hiçbir karşı koyma ile karşılaşmadan ele geçirdi. Pers satrabı Arsites yerine
Kalas atandı, halk Perslere verdikleri verginin aynısını vermeye devam edecekti.
İskender’in ordusu Troas’tan sonra sefer yolu üzerindeki Lydia, Ionia, Karia, Lykia,
Pamphylia, Pisidia ve Phrygia kentlerini sırasıyla tek tek ele geçirdi. Pek çok kent İskender’i
dostlukla karşılayıp kentlerini teslim ettiler. Kimi kentlerde Pers kuvvetleri ve direnişle
karşılaşılsa da sonunda İskender’in egemenliğini tanımak zorunda kalmışlardır.
8.2.2. Issos Savaşı
İskender Halys Irmağı’na kadar Anadolu’nun önemli bir kısmını egemenliği altına
aldıktan sonra Kappadokia’dan Kilikia’ya doğru ilerledi.Kilikia Kapıları olarak bilinen Gülek
Boğazı geçidi Persler tarafından tutulmuştu. Fakat İskender’in ilerlediğini gören Pers
nöbetçileri bulundukları yerleri terk ederek kaçtılar. İskender boğazdan kolayca geçerek
Kilikia’ya girdi. Pers satrabı Arsames Tarsos’u savunmaya niyetlendiyse de, sonradan
korkarak kentten kaçmaya karar vermiştir. Antik kaynaklardan Tarsos’a giren İskender’in
yorgunluktan bitap düştüğünü Kydnos Irmağı’nın (Tarsus çayı) serin sularında yüzdükten
sonra ateşlenerek bir müddet hasta yattığını söyler. Kilikia’daki kentleri de Pers
hegemonyasından kurtaran İskender, Pers kralı Dareios’un Issos’ta (Yeşil Höyük/Kinet
Höyük) mevzilendiğini öğrenir öğrenmez ordusunu savaş düzenine soktu. Sağ ve sol
kanatlarda komutanlarını görevlendirdi. Burada şiddetli bir savaş meydana geldi. (MÖ 333)
İskender sayıca daha fazla askere sahip olan Dareios’un ordusunu yenigiye uğrattı.Dareios
savaş meydanından kaçarken, karargahında bulunan annesi, karısı ve üç çocuğu İskender
tarafından esir alındı. Issos Zaferi’nden sonra İskender, kendi adıyla bugünkü İskenderun’da
Aleksandreia kentini kurdu.
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Har.16 İskender’in Seferi ve Persler’le yaptığı savaşların yerlerini gösteren harita
(http://www.ancient.eu/image/130/)

Res. 85İskener Mozağiyi olarak bilinen mozaik üzerinde Büyük İskender ve III.
Dareios Issos Savaşı’nda çarpışırken betimlenmiştir.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Issos_MAN_Napoli_Inv10020_n
01.jpg)
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8.2.3. Gaugamela Savaşı
İskender Suriye, Fenike ve Mısır’ı da ele geçirdikten sonra artık Pers kralına son
darbeyi vurmanın zamanı geldiğine karar verdi. Dareios’un bulunduğu Arbela (Erbil)
yöresindeki Gaugamela mevkiine geldi. Burada Pers ordusuyla şiddetli bir savaş meydana
geldi (MÖ 331) ve İskender bu savaşı da kazanarak Perslere büyük bir darbe indirdi. Pers
Kralı Dareios savaş alanından yine kaçsa da bir süre sonra öldürülmüştür. İskender Asya’nın
kralı ilan edildi. Daha sonra İran’a giderek Pers başkentleri Persepolis, Susa, Pasargad,
Babylon ve Ekbatana’yı ele geçirdi; Pers İmparatorluğu’nun hazinelerini ele geçirdi.

Res.86 Gaugamela Savaş Düzeni
(http://abstractstrategygames.blogspot.com.tr/2010/10/phalanx.html)
8.2.4. Hindistan Seferi
İskender MÖ 330-329’da herhangi bir direnişle karşılaşmadan Hindikuş Dağlarına
kadar ilerledi, Baktria (bugünkü Afganistan’ın kuzeyi, Özbekistan’ın güneyi) ve Sogdiana’ya
(Türkistan) savaşarak boyun eğdirdi. İskender’in aslında seferi Pers İmparatorluğu’nun
yıkılmasıyla amacına ulaşmıştı.Fakat o buna rağmen sefere devam etmek, tüm dünyanın kralı
olmak istiyordu. MÖ 327-325 yılları arasında askerlerinin yorgun ve isteksiz olmasına
rağmen Hindistan Seferi’ne çıkmıştır. Hindistan’da yerel kral Poros ile Hydaspes Irmağı
yakınlarında savaştı ve onu yenilgiye uğrattı. Böylece imparatorluğun sınırlarını Indos
Irmağı’na (Sind) kadar genişletmiş oluyordu.
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Res.87 İskender’in Babylonia’da bastırdığı bir zafer sikkesi. Ön yüzde zafer tanrıçası
Nike tarafından taçlandırılan İskender. Arka yüzde ise Hindistan’da kral Poros’la yaptığı
savaş betimlenmiştir. Fillerle savaşan Hint kralının karşısında atı üstünde Büyük İskender
görülmektedir.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_campaign_of_Alexander_the_Great#/media/File:Alexan
der_victory_coin_Babylon_silver_c_322_BCE.jpg)

Res.88İskender filminden Kral Poros’la savaşı gösteren bir sahne
(http://wikiality.wikia.com/wiki/File:AlexanderHorseElephant.jpg)

8.3. Büyük İskender’in Ölümü ve Diadokhlar Savaşı
Büyük İskender henüz 33 yaşındayken 13 Haziran 323’te ardında varis bırakmadan
öldü. Ölüm nedeni tam olarak bilinmemektedir. Zehirlendiği dedikodusu yayılsa da
muhtemelen sıtmadan öldüğü düşünülmektedir.Büyük bir cenaze töreninin ardından, Mısır’da
Aleksandreia’da gömülmüştür.
İskender kurduğu imparatorluğun yönetiminde Pers sistemini ve satraplık idaresini
benimsemişti. Böylesine geniş bir coğrafyayı tek merkezden yönetmenin imkansız olacağını
anlamıştı. Satraplıkların başına Makedonyalı yöneticiler atayan İskender imparatorluğunun
merkezi olarak Babylonia’yı (Babil) seçmişti. İskender sahip olduğu topraklarda bir kültür
birliği yaratmak istiyordu. Kendi adıyla kentler kurdurmuş, devletin resmi dilinin Eski
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Yunancaolmasını kararlaştırmıştı. Makedonyalılar ve Perslerin evlilik yaparak kaynaşmalarını
istiyordu. Kendisi de Susa’da yapılan bir törenle iki Pers prensesi ile evlenmişti.
Büyük İskender’in tahta varis bırakmadanani ölümü, imparatorluğunun başına kimin
geçeceği sorununu da beraberinde getirdi. İskender’in seferine katılan en yakınındaki
komutanlar imparatorluğun başına geçmek ya da belirli bir bölgede yönetimi ele geçirmek
için birbirleriyle mücadeleye başladılar. İskender’in ardılları yani diadokhlar Babylonia’da bir
devlet konseyi oluşturarak imparatorluğun yönetimini tartıştılar. Burada imparatorluğun
başına geçici olarak Perdikkas atandı, imparatorun doğacak çocuğunun erkek olması halinde
konsey onu kral seçecekti. İskender’in üvey kardeşi Arrhidaios da taht için henüz çocuk
yaştaydı. Perdikkas’ın zamanla güçlenmesi diğer komutanları rahatsız etmeye başlamıştı. MÖ
321’de Suriye’deki Triparadeisos’ta bir devlet konseyi toplandı ve alınan karar uyarınca
Antipatros imparator vekili, Antigonos ise Asya’daki büyük ordunun komutanı seçildi.
Seleukos Babylonia satraplığını, Ptolemaios da Mısır’ı aldı. Fakat Diadokhların egemenlik
mücadelesi sona ermedi, zaman zaman canlanan çatışmalar on yıllarca sürdü.Bu dönemde
diadokhlar arasında sırasıyla Gaza (MÖ 312), Ipsos (MÖ 301), Korou Pedion (MÖ 281)
Savaşları gerçekleşti. İskender’in ölümünü takip eden yetmiş yıl Yakındoğu tarihinin en yıkıcı
devirlerinden biri olarak kabul edilebilir. Kentler büyük ordular arasında sürekli el
değiştirmekte ve büyük tahribatlar meydana gelmekteydi. En sonunda devletin toprakları şu
şekilde paylaşıldı: Mısır’da Ptolemaioslar, çekirdek bölgesi Suriye olan Önasya’da
Seleukoslar, Makedonya’da Antigonoslar. Anadolu’da Seleukos egemenliğinin başlamasıyla
birlikte, Pergamon, Bithynia, Pontos, Kappadokia, Armenia ve Kommagene gibi küçük
Hellenistik Krallıklar kurulmuştu.

Har. 17 İskender’in ölümünden sonra paylaşılan imparatorluğu
(http://markbwilson.com/album/6-Macedon%20and%20the%20Hellenistic%20East/slides/I4Diadochoi%20After%20Alexander.html)
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Uygulamalar
Büyük İskender ve Hellenistik Dönem hakkında başka kaynaklardan okumalar
yapınız, haritaları kullanarak savaşların geçtiği yerleri belirlemeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1-) Büyük İskender’i ve başlattığı Dönemi öğrendiniz mi ?
2-) Pers İmpartaorluğu’nun ne şekilde yıkıldığını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Makedonya Kralı III. Aleksandros’un (Büyük İskender’in) Persler
üzerine çıktığı sefer, Pers kuvvetleri ile karşılaşmaları ve Pers İmparatorluğunu ortadan
kaldırışını ayrıntıları ile öğrendik. Büyük İskender’in Pers seferinin başarıya ulaşmasından
sonra da fetih ve seferlerine devam ettiğini Hindistan’a kadar ilerlediğini öğrendik.
Yunan kent-devletleri ortak düşmanları Perslere karşı birleşmemin zamanının
geldiğini düşünüyorlardı. Panhellenizm yani Yunan birliği düşüncesinin doğmasıyla söz
konusu birliği sağlayacak önder arayışı da başlamıştı. Atinalı hatip Isokrates, MÖ 346’da
Makedon Kralı II. Philippos’a açık mektup yazarak Yunan kentleri arasında birlik sağlanarak
onun komutasında Pers seferi düzenlenmesini istemişti. II. Philippos tahta geçer geçmez, (MÖ
39-336) ülkeyi siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan güçlü bir duruma getirmişti. Profesyonel
bir ordu kurarak, mancınıklar kuşatma araçları gibi savaş makineleri geliştirdi, kanatlara önem
veren bir savaş planı stratejisi geliştirdi.
MÖ 337’de II. Philippos’un başkanlık ettiği bir kongre Korinthos’ta toplandı. Burada
alınan kararlar gereğince, Yunanlar bir “Hellen Birliği” oluşturdular. Siyasi ve askeri nitelikli
bu birlik yoplantı yerinden dolayı Korinthos Birliği olarak adlandırılmıştı. Ve Perslere karşı
sefer kararı alınmıştı.
Fakat bir süre sonra II. Philippos’un, kızının düğün töreninde öldürülmesiyle Pers
seferi hazırlıkları yarım kalmıştı. Babası öldüğünde (MÖ 336) 20 yaşında olan İskender (III.
Aleksandros) ordu meclisi tarafından hemen kral ilan edildi. III. Aleksandros çok geçmeden
babasının yapmak istediklerini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. İskender MÖ 334 yılı
baharında Anadolu’ya geçmiştir. İlk iş olarak Ilion kentini ziyaret ettiği, tanrıça Athena’ya
kurbanlar sunarak Troia Savaşı’ndan arta kalan adak silahlarından bazılarını aldığı, kendi
silahlarını bıraktığı söylenmektedir.
Perslerle ilk karşılaşma Granikos Irmağı (Biga Çayı) kıyısında gerçekleşti. Önce
kanatlardan saldırıya geçen İskender Perslere ağır kayıplar verdirdi. İskender kendi
askerleriyle birlikte Pers subaylarının ve düşman saflarında çarpışan paralı Yunan askerlerin
de gömülmelerini sağladı. Granikos zaferinden sonra İskender’in komutanı Parmenion Pers
satraplık merkezi Daskyleion’u hiçbir karşı koyma ile karşılaşmadan ele geçirdi. Pers satrabı
Arsites yerine Kalas atandı, halk Perslere verdikleri verginin aynısını vermeye devam
edecekti.
Kilikia’daki kentleri de Pers hegemonyasından kurtaran İskender, Pers kralı
Dareios’un Issos’ta (Yeşil Höyük/Kinet Höyük) mevzilendiğini öğrenir öğrenmez ordusunu
savaş düzenine soktu. Sağ ve sol kanatlarda komutanlarını görevlendirdi. Burada şiddetli bir
savaş meydana geldi. (MÖ 333) İskender sayıca daha fazla askere sahip olan Dareios’un
ordusunu yenigiye uğrattı.
İskender Suriye, Fenike ve Mısır’ı da ele geçirdikten sonra artık Pers kralına son
darbeyi vurmanın zamanı geldiğine karar verdi. Dareios’un bulunduğu Arbela (Erbil)
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yöresindeki Gaugamela mevkiine geldi. Burada Pers ordusuyla şiddetli bir savaş meydana
geldi (MÖ 331) ve İskender bu savaşı da kazanarak Perslere büyük bir darbe indirdi. Pers
Kralı Dareios savaş alanından yine kaçsa da bir süre sonra öldürülmüştür.
İskender MÖ 330-329’da herhangi bir direnişle karşılaşmadan Hindikuş Dağlarına
kadar ilerledi, Baktria (bugünkü Afganistan’ın kuzeyi, Özbekistan’ın güneyi) ve Sogdiana’ya
(Türkistan) savaşarak boyun eğdirdi. Büyük İskender henüz 33 yaşındayken 13 Haziran
323’te ardında varis bırakmadan öldü.Büyük İskender’in tahta varis bırakmadanani ölümü,
imparatorluğunun başına kimin geçeceği sorununu da beraberinde getirdi. İskender’in seferine
katılan en yakınındaki komutanlar imparatorluğun başına geçmek ya da belirli bir bölgede
yönetimi ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye başladılar.
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Bölüm Soruları
1-Yunanların Perslere karşı birlik olup bir II. Philippos’un önderliğinde toplanmalarını
isteyen Atinalı hatip aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) Demosthenes
B-) Isokrates
C-) Thukydides
D-) Thales
E-) Alkibiades
2- Büyük İskender’in Pers Seferine çıktığı MÖ 334 yılından Mısır’daki son krallık
Ptolemaiosların yıkıldığı MÖ 30’a kadar süren döneme ne ad verilmektedir.
A-) Pers Dönemi
B-) Makedonyalılar
C-) Hellenistik Dönem
D-) İskenderiye
E-) Antik Dönem
3- Aşağıdaki şıklardan hangisinde İskender’in Perslerle yaptığı savaşlar kronolojik
olarak doğru sıralanmıştır ?
A-) Gaugamela-Issos-Granikos
B-) Issos-Gaugamela-Granikos
C-) Gaugamela-Granikos-Issos
D-) Issos-Granikos-Gaugamela
E-) Granikos-Issos-Gaugamela
4- İskender ordusunun asıl vurucu gücünü oluşturan ve ağır silahlı piyadelerden oluşan
savaş makinesine ne ad verilirdi ?
A-)hoplit
B-)phalanks
C-)süvari
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D-)birlik
E-)piyade
5- Pers İmparatorluğunun tamamen ortadan kalkması hangi savaş sonrasında
olmuştur?
A) Gaugamela
B-) Granikos
C-) Issos
D-) Kunaksa
E-) Babylon
6- İskender’in Hindistan’da yenilgiye uğrattığı yerel kralın adı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru verilmiştir ?
A-) Hydaspes
B-) Poros
C-) Baktria
D-) Indos
E-) Sogdiana
7- İskender İmparatorluğu’nun başkenti neresiydi ?
A-) Pasargad
B-) Ekbatana
C-) Babylon
D-)Persopolis
E-) Susa
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8-)Suriyedeki hangi kentte İskender’in ölümünden sonra MÖ 321’de imparatorluk
topraklarının yönetimi ile ilgili olarak bir devlet konseyi toplanmıştır.
A-) Ipsos
B-) Aleksandreia
C-) Aantiokheia
D-) Triparadeisos
E-) Hierapolis
9-) Diadokhlar krizinden sonra, Mısır’da hangi hanedan yerleşip hüküm sürmeye
başlar?
A-) Seleukos
B-) Ptolemaios
C-) Antigonos
D-) Lysimakhos
E-) Attalos
10-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulmuş olan küçük Hellenistik krallardan
biri değildir?
A-) Pergamon
B-) Epeiros
C-) Bithynia
D-) Pontos
E-) Kappadokia
CEVAPLAR:
1-) B; 2-) C; 3-) E; 4-) B; 5-) A; 6-) B; 7-) C; 8-) D; 9-) B;10-) B
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9. SELEUKOSLAR HAKİMİYETİNDE İRAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.Seleukoslar Hakimiyetinde İran
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İran Hellenistik Dönem’de hangi krallığın toprakları içinde kalmıştı ?
2-Parthlar Krallığı hangi terihte Seleukoslardan koparak kendi devletini kurmuştu?
3- Seleukos egemenliğinde İran kentlerinin durumu hakkında bilgi veriniz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Seleukoslar
İran

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hakimiyetinde Büyük
İskender’in Hellenistik Dönemi konu
ölümünden sonra diadokhlar edinen modern kaynakları
arasında çıkan problemlerin okumak
ardından Suriye’de kurulan
ve İran topraklarını da içine
Seleukos Krallığı hakkında
ayrıntılı bilgi edeinmek
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Anahtar Kavramlar
Seleukos,
Hellenistik,
İran,
Parth
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9. SELEUKOSLAR HAKİMİYETİNDE İRAN
Büyük İskender’in ölümünün ardından imparatorluk topraklarının diadokhlar olarak
adlandırılan komutanları arasında bir iktidar mücadelesine sahne olduğunu önceki bölümde
belirtmiştik.Bu komutanlardan Seleukos, Lysimakhos ve Ptolemaios ile ittifak yapıp Asya
ordularının başkomutanı sıfatını taşıyanAntigonos Monophtalmos ve oğlu Demetrios’a karşı
güç birliği oluşturmuşlardı. MÖ 301’de Ipsos Savaşı’nda Antigonos ve Demetrios güçleri
bozguna uğratılmıştı. Bu savaştan sonra iyice güçlenen Seleukos Anadolu’nun önemli bir
kısmına sahip olmuştu. Seleukos çekirdek bölgesi Suriye olan hanedanının sınırlarını
Anadolu’dan doğuda Indos’a kadar genişletmişti.Bir süre sonra önceden ittifak yaptığı
Lysimakhos ile de karşı karşıya gelen Seleukos Korou Pedion Savaşı (MÖ 281) ile
Lysimakhos’u yenilgiye uğratmış ve krallığının topraklarına sahip olmuştur. Böylece
Karadeniz kıyıları hariç hemen hemen tüm Anadolu’ya sahip oluyordu. I. Seleukos’un
ardından tahta oğlu I. Antiokhos geçmişti. Bu dönemde de Anadolu, Suriye ve Yukarı
Asya’nın egemeni olan Seleukoslar topraklarını elde tutabilmek için Ptolemaioslarla sürekli
bir mücadele içinde olmuşlardır. Bundan böyle Seleukosların tarihi I. Seleukos’un kazandığı
toprakların elde tutulması mücadelesinin tarihi olacaktır.

Har.18 Seleukos Krallığı topraklarını gösteren harita
(https://www.willamette.edu/cla/classics/resources/hfma/coininfo/002.html)
Seleukosların geniş toprakları 25 civarında eyalete bölünmüştü. “Strategos” veya
“satrap” unvanlı valilerce yönetilen bu eyaletler Pers zamanındaki satraplıklardan daha
küçüktü. Seleukoslar Anadolu’dan Suriye’ye, Hindistan içlerine kadar uzanan geniş bir
coğrafyada kentler kurmuşlardı. Yalnız I. Seleukos’un 16 tane Antiokheia, 5 tane Laodikeia, 9
tane Seleukeia, 3 tane Apameia ve 3 tane Stratonikeia isimli kent kurduğu bilinmektedir.
Seleukos kralları toprakları üzerinde Yunan kentleri kurup onlara bağımsız idare ve otonomi
vererek, bu yeni kurulan kentlere batıdan gelip yerleşen Yunanların ekonomik durumu
canlandırmalarını, krali geliri arttırmalarını ve hanedanları için destek olmalarını
sağlamışlardır.
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Res.89 I. Seleukos
(http://www.livius.org/a/italy/herculaneum/villa_papyri/herculaneum_villa_papiri_sel
eucus_nicator2_naples.jpg)
Büyük İskender’in Pers İmaparatorluğu’nu yıktıktan sonra kendisini Akhaimenidlerin
yasal varisi ilan ettiğinden yukarıda söz etmiştik. İskender’in bu topraklardaki hakimiyeti
sadece yedi yıl sürmüş, ölümünün ardından komutanları arasındaki mücadeleler sonucunda
İran Seleukos Krallığı’nın egemenlik alanı içersinde kalmıştır. İran’daki Seleukos hakimiyeti
MÖ 321’den MÖ 129’a dek 192 yıl sürmüştür.MÖ 4. yüzyılın sonlarında Parthia, Aria,
Baktria ve Sogdiana satraplıkları Seleukos hanedanının kontrolüne geçti. MÖ 3. Yüzyıl
ortalarına doğru Baktria ve Sogdiana satrabı Diodotos, Seleukoslara karşı isyan ederek
kendini kral ilan etti. Böylece Yunan-Baktria krallığı olarak bilinen krallık doğmuş oldu.
Yunanca lejandlı sikkeler bastıran bu krallık MÖ 2. Yüzyılda aralarında Yuezhiler’in de
olduğu göeçebe kabilelerin saldırına uğrayarak yıkılmıştır. MS 1.-3. Yüzyıllarda ise eski
Baktria toprakları (Afganistan, Pakistan) üzerinde Kuşan Krallığı kurulmuştu. Kuşan Krallığı
da bastırdığı sikkelerinde Yunanca’nın yanı sıra Aramice ve Karosthi yazısını da kullanmıştır.
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Res.
90
Baktria
Kralı
Eukratides’in
Sikkesi
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=854849|1609|30132|93a69f7a919a49
c9b7fd9816a3ab73cb)
Seleukoslar devlet idaresine Akhaimenidleri örnek almışlar, merkezi gücü ellerinde
tutarak özerk yapıyı devam ettirmişlerdir. Kaynaklardan İran’da da yukarıda sözü edildiği gibi
Sekeukoslar Dönemi’nde Yunan kentleri kurulduğu öğrenilmekteyse de bunlardan hiçbirinin
izine rastlanmamıştır. Susa’daki kazılarda dahi Hellenistik döneme işaret edecek herhangi bir
mimari kalıntıya ne bir gymnasion ne bir tiyatroya rastlanmamıştır. Yunan yöneticiler kendi
dillerini Yunanca yazıp konuşuyor, yerli halk İran lehçelerinde konuşuyordu. Ayrıca
Seleukoslar çok tanrılı bir dine inanmakla birlikte yerel dinlerin uygulama ve inançlarına da
karışmadılar. İsteyenler kendi dinini korumakla birlikte Yunan tanrılarına tapabiliyordu.
Yunan olmayan biri Yunan kent-devleti vatandaşı olabiliyordu.
I. Seleukos, MÖ 319-311’den itibaren stratejik ve ekomonik öneme sahip olan
Babil’deki konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu dönemde Media, Persia ve Susa’yı içine alan Batı
İran’a hakim olduktan sonra Orta Asya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan bölgeye hakim
olmak için harekete geçmişti. MÖ 305’te kral unvanını alan Seleukos kendi adıyla Seleukeia
kentini kurmuştu. Krallığının başkenti Antiokheia (Antakya) idi. MÖ 301’de Antigonos’u
yenerek Kuzey Levant, Suriye, Anadolu ve Ermenistan’ı ele geçiren Seleukos en önemli
Akhaimenid eyaletleri ile ticaret yollarınına sahip oldu. Seleukos ölmeden önce oğlu I.
Antiokhos’u ortak kral ilan ederek, onu halefi olarak meşrulaştırdı. I. Antiokhos Seleukos’un
ölümünün ardından tahta çıktığında isyanla karşılaştı. Makedon subayların komutasında
Baktria’daki üslerinden çıkan ve göçebelerin deteklediği askerler harekete geçti. Kuzeydoğu
Persiya’da Horasan’a kadar ilerleyen askerleri Antiokhos geri püskürttü. Krallığın boyutu
Seleukos komutanlarına bağımsız hareket etme ve özellikle de taht değişikliklerinde bölgesel
özerkliklerini kurma imkanı sağlıyordu. Ayrıca uzak sınır bölgelerindeki tehditlerle ve
isyanlarla karşılaşıldığında, orduları büyük mesafeler boyunca bir uçtan diğer uca sevk
etmekte zorlanıyorlardı. Buna rağmen Seleukos hanedanı 200 yıl kadar hakimiyetini
korumuştur.
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Res.91 Satrap Andragoras’ın bağımsızlık ilanı sonrasında kendi adına bastırdığı altın
sikkesi
(https://en.wikipedia.org/wiki/Andragoras_(Seleucid_satrap)#/media/File:Andragoras
CoinHistoryofIran.jpg)
II. Antiokhos’un ölümünün ardından tahta kimin çıkacağı sorunu baş göstermişti. Bu
arada Baktriya’da Makedonlardan geriye kalanlar isyan etmiş ve bir Greko-Baktria krallığı
kurmuşlardı. Yine bu dönemde Seleukosların Partia bölgesi satrabı olan Narisanka,
Yunanlaşmış adıyla Andragoras Seleukoslar Ptolemaioslarla savaş halindeyken 247-245’te
Seleukos Krallığı’na karşı isyan ederek bağımsızlığını ilan etti. Satrabın bu dönemde kendi
adıyla sikkeler bastırdığı ve sikkelerine başında krali diademle kendi portresini koydurduğu
numismatik verilerden bilinmektedir. Ancak Andragoras’ın egemenliği sadece birkaç yıl
sürmüş, Partlı bir aşiret reisi olan Arsakes (Arşak) tarafından öldürülmüştü. MÖ 238 civarında
Parth bölgesini ele geçiren Arsakes, Seleukos Krallığından koparak kendi devletini kurmuştu.

Res. 92 Parth İmparatorluğu’nun kurucusu Arsakes
https://en.wikipedia.org/wiki/Arsaces_I_of_Parthia#/media/File:Coin_of_Arsaces_I_o
f_Parthia.jpg
Seleukos kralları doğu İran’daki hakimiyetlerini yeniden sağlamak için uğraşmışlardır.
III. Antiokhos Baktriya’da Seleukos hakimiyetini bir süreliğine yeniden tesis etmişti. Fakat
batıda MÖ 190’da Roma’ya yenildi ve Anadolu topraklarının batısını kaybetti. MÖ 2.
Yüzyılın ortalarında görülen taht kavgası, özellikle de II. Demetrios ve VI. Antiokhos
arasındaki çekişmeler Batı ve Güneybatı İran’ın kaybedilmesiyle şiddetlendi. Parthlar, MÖ
148’de Batı Persiya’yı, MÖ 141’de Babil’i ele geçirdiler. VII. Antiokhos, (138-129)
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Parthlardan topraklarını kısa bir süreliğine geri aldıysa da MÖ 129’da Parthlara yenildi ve
İran’daki Seleukos hakimiyeti tamamen sona erdi.

Res.93 Seleukos Kralı III. Antiokhos
(http://www.hannibalbarca.webspace.virginmedia.com/antiochus-III.htm)

İran sanatında, Seleukoslar döneminde bir duraklama dönemi yaşanır. İki yüzyıllık
Seleukos hakimiyetinden günümüze pek fazla sanat eseri ulaşmamıştır. Hemedan ve
Nehavend’de bulunan birkaç kabartma tasvir, Kuzistan’ın Şemi ve Kirmanşah’ın
Dinever’inden bronz heykeller ve büstler, Kirmanşah Bisutun’da Herakles’in büyük taş
gövdesi, Hemedan ve Susa’dan sikkeler, İran’ın değişik bölgelerinden çömlek ve gümüş
kaplar bu dönem sanatının Yunan sanatından etkilendiğini göstermektedir ( İran Medeniyeti
2010, 87).
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Uygulamalar
İnternetten veya kaynakçada önerilen kitaplardan Seleukoslar hakkında daha fazla
bilgi edininiz.

187

Uygulama Soruları
1.

Hellenistik Dönem’de İran hangi krallığın egemenliği altındaydı ?

2.

Seleukosların devlet idaresi nasıldı ?Örnek aldıkları ülke neresidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Büyük İskender’in ölümünün ardından imparatorluk topraklarının diadokhlar olarak
adlandırılan komutanları arasında bir iktidar mücadelesine sahne olmuş,bu komutanlardan
Seleukos, Lysimakhos ve Ptolemaios ile ittifak yapıp Asya ordularının başkomutanı sıfatını
taşıyan Antigonos Monophtalmos ve oğlu Demetrios’a karşı güç birliği oluşturmuşlardı.
Seleukos çekirdek bölgesi Suriye olan hanedanının sınırlarını Anadolu’dan doğuda
Indos’a kadar genişletmişti. Bir süre sonra önceden ittifak yaptığı Lysimakhos ile de karşı
karşıya gelen Seleukos Korou Pedion Savaşı (MÖ 281) ile Lysimakhos’u yenilgiye uğratmış
ve krallığının topraklarına sahip olmuştur. Böylece Karadeniz kıyıları hariç hemen hemen tüm
Anadolu’ya sahip oluyordu.
I. Seleukos, MÖ 319-311’den itibaren stratejik ve ekomonik öneme sahip olan
Babil’deki konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu dönemde Media, Persia ve Susa’yı içine alan Batı
İran’a hakim olduktan sonra Orta Asya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan bölgeye hakim
olmak için harekete geçmişti. Seleukos ölmeden önce oğlu I. Antiokhos’u ortak kral ilan
ederek, onu halefi olarak meşrulaştırdı. I. Antiokhos Seleukos’un ölümünün ardından tahta
çıktığında isyanla karşılaştı. Makedon subayların komutasında Baktria’daki üslerinden çıkan
ve göçebelerin deteklediği askerler harekete geçti. Kuzeydoğu Persiya’da Horasan’a kadar
ilerleyen askerleri Antiokhos geri püskürttü. Krallığın boyutu Seleukos komutanlarına
bağımsız hareket etme ve özellikle de taht değişikliklerinde bölgesel özerkliklerini kurma
imkanı sağlıyordu. Ayrıca uzak sınır bölgelerindeki tehditlerle ve isyanlarla karşılaşıldığında,
orduları büyük mesafeler boyunca bir uçtan diğer uca sevk etmekte zorlanıyorlardı. Buna
rağmen Seleukos hanedanı 200 yıl kadar hakimiyetini korumuştur.
II. Antiokhos’un ölümünün ardından tahta kimin çıkacağı sorunu baş göstermişti. Bu
arada Baktriya’da Makedonlardan geriye kalanlar isyan etmiş ve bir Greko-Baktria krallığı
kurmuşlardı. Yine bu dönemde Seleukosların Partia bölgesi satrabı, Partlı bir aşiret reisi olan
Arsakes (Arşak) tarafından öldürülmüştü. MÖ 250 civarında Part bölgesini ele geçiren
Arsakes Seleukos Krallığından koparak kendi devletini kurmuştu.
Seleukos kralları doğu İran’daki hakimiyetlerini yeniden sağlamak için uğraşmışlardır.
III. Antiokhos Baktriya’da Seleukos hakimiyetini bir süreliğine yeniden tesis etmişti. Fakat
batıda MÖ 190’da Roma’ya yenildi ve Anadolu topraklarının batısını kaybetti. MÖ 2.
Yüzyılın ortalarında görülen taht kavgası, özellikle de II. Demetrius ve VI. Antiokhos
arasındaki çekişmeler Batı ve Güneybatı İran’ın kaybedilmesiyle şiddetlendi. Partlar, MÖ
148’de Batı Persiya’yu, MÖ 141’de Babil’i ele geçirdiler. VII. Antiokhos, (138-129)
Parthlardan topraklarını kısa bir süreliğine geri aldıysa da MÖ 129’da Parthlara yenildi ve
İran’daki Seleukos hakimiyeti tamamen sona erdi.
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Bölüm Soruları
1-) Seleukos, Lysimakhos ve Ptolemaios’tan oluşan ittifak MÖ 301’de hangi savaşta
Antigonos ve oğlu Demetrios’u bozguna uğraşmışlardır ?
A-)Issos
B-)Koroupedion
C-) Ipsos
D-)Kunaksa
E-)Apameia
2-)Seleukos hangi savaşta Lysimakhos’u yenilgiye uğratmış ve krallığının topraklarını
ele geçirmiştir?
A-)Apameia
B-)Gaugamela
C-)Ipsos
D-)Korou Pedion
E-)Triparadeisos
3-)Aşağıdakilerden hangisi Seleukosların bir politikası olarak hanedan mensuplarının
isimleriyle kentler kurmalarının sebeplerinden biri değildir?
A-)Yeni kurulan kentlere Yunanları yerleştirerek ekonomik durumu canlandırmak
B-)Krali gelirleri arttırmak
C-)Hanedanları için Yunan desteği sağlamak
D-) Hanedan mensuplarının isimlerini ölümsüzleştirmek
E-) Eyaletlerinde nüfus artışını hızlandırmak
4-)Seleukos Krallığı’nın başkenti neresiydi?
A-)Seleukeia
B-)Antiokheia
C-)Stratonikeia
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D-)Susa
E-)Laodikeia
5-)Seleukoslar devlet idaresinde hangi devleti örnek almışlardır ?
A-) Akhaimenidler
B-)Medler
C-) Elamlar
D-)Makedonyalılar
E-)Mısırlılar
6-) Seleukoslardan koparak Parth bölgesini ele geçiren ve kendi devletini kuran Parthlı
kimdir ?
A-) Ardaşir
B-)Arsakes (Arşak)
C-)Anuşirvan
D-)Mithradates
E-)Vardanes
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7-)İskender’in ölümünün ardından doğudaki topraklarında ilk önce satrap olarak
görevlendirilen Seleukos daha sonra kendi krallığını kurmuştur. Seleukos kaç yılında kral
unvanını almıştır?
A-) 320
B-) 288
C-)305
D-) 301
E-) 319
8-)I. Seleukos’tan sonra tahta hangi kral geçmiştir ?
A-) II. Seleukos
B-)Demetrios
C-) II. Antiokhos
D)I. Antiokhos
E-)Dionysos
9-)Aşağıdakilerden hangisi Seleukosların kurdukları kent isimlerinden biri değildir?
A-) Seleukeia
B-) Antigoneia
C-) Antiokheia
D-) Laodikeia
E-) Stratonikeia
CEVAPLAR
1-) C; 2-) D; 3-) E; 4-) B; 5-) A; 6-) B; 7-) C; 8-) D; 9-) B
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10. PARTHLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Parthlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Parth hanedanını hangi kral kurmuştur?
2-) Parthlar idari sistemlerini hangi geleneğe göre kurmuşlardır.
3-) Parthlar’ın en eski başkenti neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Parthlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sasani devleti ve kültürü Başka kaynaklardan söz
hakkında genel bilgiye sahip konusu
dönemin
tarihi
olmak.
olaylarını okuyarak bilgileri
pekiştirerek.
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Anahtar Kavramlar
Parth,
Arsakes,
Hyrkania,
Seleukos,
Pehlevi,
Orodes,
Mithradates,
Carrhae,
Crassus,
Vologases,
Artabanus,
Nisa,
Hatra.
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10. Parthlar
Parth İmparatorluğu İran tarihinin Yunanistan ve Roma ile oldukça içiçe olan
etkileyici bir dönemini kapsamaktadır. MÖ 247’den MS 224’e dek eski İran’da hüküm süren
Parthlar Büyük İskender’in ardılı Seleukosları bozguna uğratmış, Ortadoğu’nun ve güneybatı
Asya’nın büyük bir kısmını zapetmiş, İpek Yolu’nun da kontolünü ele geçirerek doğuda süper
bir güç haline gelmişlerdi. Parthlar tarihleri boyunca, bugünkü İran, Irak, Türkiye,
Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkelerin sınırları içinde
kalan topraklarda zaman zaman hakimiyeti ele geçirmişlerdi.
Parthlar’ın kökenleri belirsizdir. Strabon’a göre Parthia’yı işgal ve fetheden ilk
Arsakes yarı göçebe Parni kabilesine ait bir İskittir. Arsakes’in Diodotos’tan başarısız bir
isyan denemesinden sonra kaçan bir Baktrialı olduğu da iddia edilmektedir. Parthlar da
onlardan önce gelen Medler ve Persler gibi bir kabile konfederasyonuydu. Daha sonra
bağımsızlıklarını ilan ederek krallık olmuşlardır. Hanedanın kurucusu Arsakes’ten dolayı
Arsaklılar veya Arsakidler diye de adlandırılan bu İran devletine İran’daki ilk merkezleri olan
Parthia’dan dolayı Parthlar denilmiştir. MÖ 3. Yüzyılda kurulan krallık MÖ 140’tan itibaren
çok kültürlü ve çok uluslu bir imparatorluk haline gelmiştir.
Parth dönemi, İran tarihinde önemli kültürel yeniliklerin meydana geldiği bir
dönemdir. Parthların İran’daki 500 yıllık hakimiyetine rağmen günümüze ulaşan eserler ve
arkeolojik buluntular az sayıdadır. Buna rağmen Arsaklı hanedanının kabaca MÖ 225’te
iktidara gelmesinden, son hükümdar IV. Artabanos’un döneminde yıkılışına kadar (MS 225)
Parth sanatının devamlılığını ve değişimini takip etmek mümkündür. Gerçekte Arsaklı
hanedanlık dönemi, İran’In önemli dönemlerinden biridir. Bunun nedeni bu dönemde bir
yandan önceki uygarlıkların gelenekleri takip edilirken, diğer yandan yeni kültürel ve sanatsal
etkilerin de varlık göstermesidir (İran Medeniyeti 2010, 91).
Partukka veya Partakka olarak geçen yer ismi MÖ 7. yy’dan itibaren Assurlular’dan
bilinmekteydi ve muhtemelen Media’nın bir bölgesi için kullanılmaktaydı. Media bölgesi
Akhaimenidhanedanının kurucusu Kyros tarafından fethedilmişti. Akhaimenidler MÖ 550330 yılları arasında İran’da hüküm sürdüler ve en parlak oldukları dönemde egemenlik
alanlarını Tuna nehrinden Indus ırmağına kadar genişlettiler. Akhaimenidler döneminde,
muhtemelen MÖ 546-539 arasında Büyük Kyros tarafından ele geçirilmiş olan Parthava adlı
bir satraplık vardı. Satraplık Elbruz Dağları ve Hazar Denizi arasında uzanan Hyrcania’yı da
kapsıyordu. MÖ 521 yılında isyan eden Parthava satraplığı isyanın bastırılmasından sonra
Hyrcania ile birleştirilmiştir. Kserkses’in ordusunda Pharnakes’in oğlu ve muhtemelen
Parhia’nın satrabı olan Artabazos komutasında Parth birlikleri bulunuyordu. Antik
kaynaklardan Kserkses’in Yunanistan seferi sırasında Parthlar arasında Arsakes adında bir
süvari liderinin öldüğü öğrenilmektedir. Parthlar Büyük İskender’e karşı Akhaimenidlerin
yanında savaşmışlar ve Parth satrabı Phrataphernes Hyrcania’da İskender’e teslim olmuştur.
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Res. 94 Parthlı bir kadına ait büst. Susa, Parth Dönemi
(http://www.persiangulfstudies.com/userfiles/images/Parthian-%20Museum-13.jpg)
Daha sonra Amminapes adında Mısır’dan bir Parthlı’nın İskender’in Hyrkania ile
birleştirilen Parthia eyaletinin satrabı olduğu görülmektedir. MÖ 318’de Media satrabı Pithon
Parthia’ya el koymuş ve kardeşi Eudamos’u buraya yerleştirmiştir. Fakat bu durumdan
rahatsız olan diğer satraplar Pers Peucestas’ın komutasında birleşerek Pithon’u Media’ya geri
püskürtmüşlerdir. MÖ 316’dan sonra eyalet Stasanor yönetimindeki Baktria’ya katılmıştır.Bir
yüzyıl kadar sonra, Seleukosların Mısır’la savaştığı bir dönemde Seleukosların zayıflığından
yararlanarak Baktrialı Diodotos isyan etmiş ve MÖ 253’te kendini kral ilan etmiştir.

Res. 95 Metropolitan Müzesi’nde bulunan Parth Dönemi’ne ait bronz heykel.
Leopar’ın ön kısmı. (http://www.persiangulfstudies.com/userfiles/images/Parthian%20Museum-01.jpg)
Parthlar da Diodotos’un başarısından cesaret alarak MÖ 247’de Seleukos Kralı II.
Antiokhos Theos dönemi (261-247) Parthia Satrabı Andragoras’a karşı ayaklanmışlardı.
Ayaklanmayı Arsakes ve Tiridates kardeşler yönetmiş ve Arsakes kral olmuştur. Arsakes’in
adı onursal bir unvan olarak tüm Parth kralları tarafından kullanılmıştır.
Seleukos Kral III. Antiokhos’un, MÖ 210 veya 209’da Parthia ve Baktria’yı geri
almak için düzenlediği büyük sefer başarısız da olsa II. Arsakes ile barış anlaşması yapmıştır.
Antiokhos’un himayesinde kral unvanını taşımayı kabul eder. Seleukoslar, Romalıların
saldırıları ve MÖ 190 yılındaki Magnesia mağlubiyetinin ardından Parthların iç işlerine
karışmayı da bırakırlar. II. Arsakes’i yenerek tahta geçenKral Phriapatius’un ardından (MÖ
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191-176) kral olan Phraates (MÖ 176-171) herhangi bir Seleukos müdahelesi olmadan
krallığını yönetmiştir. MÖ 140’ta Seleukos Kralı II. Demetrios Nikator Mezopotamya’daki
Parthlar üzerine bir sefer düzenler. Seleukoslar başlangıçta bazı başarılar elde etseler de
Demetrius Parth güçleri tarafından esir alınarak Hyrcania’ya götürülür. Kral Mithradates
esirini büyük bir misafirperverlikle karşılar, hatta kızı Rhodogune’yi Demetrios ile evlendirir.
Seleukos Kralı VII. Antiokhos Sidetes’in de Mezopotamya’ya sefer düzenlediği ve Babylon
ve Susa’yı ele geçirdiği kaynaklardan bilinmektedir. Batı sınırlarında Seleukoslar ile
mücadele eden Parthlar’ındoğusunda da hareketlilik söz konusuydu.Hunların Çin’in
kuzeybatısındaki göçebe Yueçileri (Yuezhi) yerlerinden etmeleriyle Yueçiler Baktria içlerine
göç etmişler ve Sakaları yerlerinden etmişlerdir. Sakalar, zaman zaman Seleukoslara karşı
Parthların yanında yer alsalar da, genellikle imparatorluğun doğusunda sorun çıkartmışlardır.
MÖ 2. yy boyunca Parthlar egemenlik alanlarını Baktria, Babylonia, Susania ve
Media’ya kadar genişletmişlerdir. Parth Kralı I. Mithradates Akhaimenid İmparatorluğundaki
gibi büyük geniş topraklarda saltanat sürmekteydi. II. Mithradates (MÖ 123-88) Döneminde
ise Parth fetihleri Armenia’dan Hindistan’a kadar uzanmıştı. II. Mithradates’in zaferlerinin
ardından, Parthlar hem Yunanların hem de Akhaimenidlerin soyundan geldiklerini iddia
etmeye başladılar. Parthların sanat, mimari, dini inanışlar ve kraliyet sembollerinde Pers,
Yunan ve yerel kültürlerin unsurlarından oluşan heterojen bir yapı söz
konusudur.Akhaimenidlerin diline benzer bir dil konuşan Parthlar Pehlevi yazısını
kullanmışlardı. İdari sistemlerini Akhaimenid geleneğine göre kurmuşlardı.

Har. 19 Parth Krallığı’nın en geniş sınırlarını gösteren harita
(http://www.parthia.com/map_extent.htm)
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Res. 96 Kuzistan’da bulunmuş Surena’nın heykeli. Rustaham Suren Pahlav olarak da bilinen
bu kişi (MÖ 83-53) Suren hanedanına bağlı Parthlı bir liderdi. Carrhae Savaşı’nda Roma
bozgunu ile tanınmaktadır. (http://www.persiangulfstudies.com/userfiles/images/Parthian%20Museum-21.jpg)
Parth tarihinin en karışık dönemi II. Mithradates döneminin son yıllarından II.
Orodes’in tek başına hükümdar olduğu MÖ 57’ye kadar olan dönemdir. Mithradates’in
egemenliği sürerken I. Gotarzes ve I. Orodes’in de sikkeler bastırdığı anlaşılmaktadır.
Mithradates döneminin hemen ardından üstsüte hemen aynı tarihlerde pek çok farklı kralın
sikkeler bastırdığı görülmektedir. Böyle bir karışık dönemin ardından II. Orodes MÖ 57’de
kontrolü kesin olarak sağlamıştır. MÖ 95-57 yılları arasındaki bu döneme Parthların karanlık
çağı adı verilir.

Res. 97 Traianus Sütununda betimlenen Parthlı asker
(http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=4563)
Romalılar ve Parthlar arasındaki çekişmelerin temelinde Armenia topraklarının
paylaşılamaması yatmaktadır. Parthlar, MÖ 2. Yüzyılda Armenia’ya saldırarak kral ın oğlunu
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esir aldılar. Daha sonra esir ettikleri Tigranes’i MÖ 94’te Armenia tahtına çıkaran
Arsaklılardan bir grubun Armenia’ya yerleştiği bilinmektedir. Parth krallarının da desteğiyle
Arsaklı hanedanına mensup bu kişiler Armenia tahtını ele geçirmeyi başarırlar. Anadolu’daki
Pontos Krallığının kralı VI. Mithradates’in Roma ile giriştiği savaşlar esnasında Romalılar’ın
Armenia Krallığı ve Parth İmparatorluğu ile olan münasebetleri de başlar. Romalı komutan
Sulla’nın doğuda bulunduğu MÖ 92 yılında Parth kralının elçisi Orobazos ile Fırat Irmağı
kıyısında Melitene’de (Malatya) görüşerek bir uzlaşma sağlandığı bilinmektedir. Bundan
böyle Fırat Irmağı Romalılar ve Parthlar arasındaki sınırı belirleyecekti. III. Mithradates
Savaşları sırasında, Romalı komutan Lucullus ve Pompeius Parthlarla görüşerek antlaşmalar
yapmışlardır. Armenia Krallığı’nda başgösteren taht kavgaları sırasında Pompeius güçlerinin
Fırat’ın doğusuna geçmeleriyle Parthlar ve Romalılar arasındaki çekişmelerin temeli atılmış
oldu. Romalılar ve Parthlar arasında sınır ihlaline dair bir uzlaşma sağlansa da Parth kralı
Roma’nın üstünlüğünü kabul etmiş oluyordu.Romalılar ve Parthlar arsındaki bu uzlaşma
Roma’nın triumvirlerinden (üçlü yönetimin bir üyesi) Crassus’un Parth seferi ile bozulmuştur.

Res.98 Romalı Crassus’un mermer başı
(https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Licinius_Crassus#/media/File:Marcus_Licinius_Crass
us_Louvre.jpg)
MÖ 53’te Carrhae (Harran) Savaşı’nda Romalıları büyük bir bozguna uğratan Parth
birlikleri proconsül Crassus’u öldürmüş ve 40 bin Romalı askerin bir kısmını imha edip bir
kısmını esir almıştı. Crassus’un mağlubiyeti Roma tarihinin en büyük yenilgilerinden biridir.
Bu savaşla birlikte Akdenizden Indus’a kadar herkes Parthların gücünü anlamış oldu.
Crassus’un ölümünden sonra Roma bir iç savaşa sürüklendi ve Armenia Krallığı bir süre
Parth kontrolünde kaldı. Roma’daki iç savaşta Pompeius yenilmiş, kazanan Caesar ise Parth
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seferine başlamıştı bile. Fakat Caesar Parth seferini gerçekleştiremeden MÖ 44’te bir suikaste
kurban gider. MÖ 36’da Romalı Marcus Antonius’un başarız bir Parth seferi bilinmektedir.
Daha sonraki dönemlerde, Kuzey ve doğudaki diğer tehditlerle de sıklıkla karşılaşan
Parthlar batı sınırında Roma ile mücadeleye aralıksız devam etmişlerdi. Roma güçleri ve
Parthia arasındaki batı sınırı Fırat kıyısında genellikle stabildi. Suriye Çölü’nün tampon bölge
olmasıyla iki güç arasındaki denge korunmuştu.

Har. 19 Roma İmparatorluğu’nun Armenia ve Parth İmparatorluğu ile olan sınırları
(http://americanhistory.si.edu/numismatics/parthia/images/rpwars.jpg)
Roma İmparatoru Augustus Dönemi’nde MÖ 21/20 yılında Tiberius Nero
komutasındaki Roma ordusu, Carrhae Savaşı’nda kaybedilen Roma sancaklarını ve hala
yaşayan Romalı esirleri geri almak ve Armenia’yı bağımlı bir krallık yapmak amacıyla
Parthlar üzerine sefere çıktı. Bu iki istek de Parthlar tarafından barışçıl bir şekilde kabul
edilmiştir. Fakat savaş her zaman bir tehditti. Zaman zaman Romalılar üstünlük kazansalar da
MS 116, 161 ve 217 yıllarında düzenledikleri büyük seferlerin hiçbirinde Parthia’yı tam
olarak ele geçirememişlerdir. Roma imparatoru Traianus’un (MS 98-117) 114/15 yıllarında
Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Yukarı Mezopotamya’ya sefer düzenlediği; Armenialılar ve
Parthları kontrol altına aldığı bilinmektedir. MS 116’da Susa’yı ele geçiren Traianus, bir
suikaste kurban giderek öldürülen Parth kralının ardından yeni Parthia kralı olarak
taçlandırılmıştır. Bu sefer esnasında Roma senatosu Traianus’a “Parthicus” (Parth Fatihi)
unvanını vermiştir.
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Res.99 İmparator Traianus’un Parth zaferi anısına basılan sikkesi. Ön yüzde
imparatorun büstü arka yüzde bir zafer anıtının (trope) iki yanında oturan yas tutan parthlı
betimlenmiş. Sahnenin alt kısmında, “Parthia ele geçirildi” anlamına gelen Latince PARTHIA
CAPTA lejandı
görülmektedir.(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=763932|1420|662|90c816d
8a0f2e772ae14b5e6a7f5cbb9)
Marcus Aurelius Dönemi’nde de Parth kralı III. Vologases’in Romalıların Kappadokia
valisini yenilgiye uğratması üzerine, Aurelius kardeşi Lucius Verus’u Doğu’ya göndermiştir
ve Romalılar bölgede yeniden egemenliği sağladılar. Seleukeia ve Ktesiphon ele geçirildi.
Septimius Severus Dönemi’nde MS 197’de Mezopotamya ele geçirildiği esnada, Romalılar
bir kez daha Fırat’ı geçmişler ve Seleukeia ve Ktesiphon’u ele geçirmişlerdi.

Har.20 Traianus’un seferinden sonra değişen sınırlar
(http://americanhistory.si.edu/numismatics/parthia/images/parloses.jpg)
Septimius Severus’un oğlu İmparator Caracalla Parthlara karşı bir fetih hareketi
amacıyla 214’de doğuya doğru hareket etti. 214-215 kışını Nikomedia’da (bugünkü İzmit)
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geçirdikten sonra 215 Mayısında Antiokheia’ya geldi. Parthia’da V. Vologases ile V.
Artabanos iktidar mücadelesinde olduklarından iç savaş yaşıyordu. Caracalla Artabanos’un
kızıyla evlenip Roma dostu olmasını önerse de reddedildi. İmparator kışı geçirmek için
Edessa’ya (Urfa) çekildi, Parthlara karşı yeni bir seferin hazırlıklarına başladı. Fakat
Edessa’dan Karhaia’a giderken yolda muhafız subaylarından biri tafarından öldürüldü.
Caracalla’nın ardından imparator ilan edilen Macrinus, Nisibis (Nusaybin) yakınlarındaki
karşılaşmada Parthların karşısında çok zorlanmış ve 200 milyon sestertius haraç ödeyerek
barış sağlayabilmişti (217 sonbahar).

Res. 100 Romalılar ve Parthlar arasındaki Savaş. Ephesos’tan Parth firizinden bir
sahne (http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=4563)
MS 224 yılında Persis eyaletinin Parth satrabı olan Ardashir, IV. Artabanus’u
devirerek Sasani hanedanını kurmuştur. Son Parth kralı VI. Vologases son sikkesini MS
228’de bastırtmıştır. Sasanilerin egemenliği ise MS 641’deki İslam fetihlerine kadar devam
etmiştir.
Parthlara ilişkin yazılı kaynakların yetersiz oluşundan dolayı numismatik veriler
oldukça önem kazanmaktadır. Bu sebeple bundan sonraki bölümde Parth sikkelerine de
değinilecektir.
Bugün Türkmenistan’nın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Nisa kenti ise, Parthların en
eski başkentlerinden biridir. Parthların yayılıp güçlenmeye başlamasıyla birlikte başkent
Nisa’dan Tigris kıyısındaki Ktesiphon kentine taşınmıştır. Zaman içersinde Ekbatana,
Hekatompylos, Susa, Arsak gibi kentler de Parth İmparatorluğu’na başkentlik yapmışlardır.
Kral I. Mithradates Dönemi’nde Nisa kenti Mithradatkert (Mithradates’in kalesi) olarak
yeniden adlandırılmıştır.Arkeolojik kazılar burada biri asıl kent olmak üzere yeni Nisa, diğeri
saray ve tapınak odalarıyla kral kalesi olarak eski Nisa’dan oluşan iki yerleşim yerini ortaya
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çıkarmıştır. Kazılarda Parth dönemine ait çok sayıda sikke, altın gümüş ve fildişinden aletler,
mermer heykeller, değerli ithal mallar ve silahlar gibi buluntular ele geçmiştir. Ritüel veya
törensel amaçlarla kullanıldıkları düşünülen 50 fildişi rython en etkileyici buluntulardandır.

Res. 101 Nisa’da bulunmuş Parth savaşçısı büstü
(http://www.cais-soas.com/CAIS/virtual_museum/parthian/Sites/nisa.htm)

Res. 102 Nisa antik kenti kalıntıları (http://www.caissoas.com/CAIS/virtual_museum/parthian/Sites/nisa.htm)
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Res. 103Nisa’da bulunmuş fildişi rython (http://www.caissoas.com/CAIS/virtual_museum/parthian/Sites/nisa.htm)
Parthların önemli merkezlerinden biri de Mezopotamya’daki Hatra kentidir. Bugün
Bağdat’ın 290 km kuzeybatısında yer alan kent maalesef Işid teröristlerince tahrip edilmiştir.

Res. 104 Hatra antik kentinin MS 21. yy’da tahrip edilişi !
(http://arkeofili.com/?p=3219)
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Res. 105 Irak’ta Hatra’da bulunmuş Parth Dönemi’ne ait Herakles heykeli, MS 1-2.
yy. (http://www.persiangulfstudies.com/userfiles/images/Parthian-%20Museum-16.jpg)
Parth İmparatorluğu ataktı. Heykellerinde iletilen Parth imgesi de, mağrur görünümlü
saldırgan bir kimliğe sahiptir. Orta Asya steplerine özgü geçmişlerinden hiç kopmamışçasına,
gösterişli sakalları ve uzun saçları vardır. Mükemmel Parth okçuluğu ve at biniciliği,
istikrarsız politikalarını belirli bir noktaya kadar telafi edebiliyordu. Roma lejyonları,
okçuların kısa mesafeden çektikleri yaylarından fırlayan Parth oklarının keskinliğinden ve
gücünden korkuyorlardı.

Res. 106. Parth atlı okçularını gösteren illüstrasyon
(https://thelosttreasurechest.wordpress.com/2011/07/28/historical-warrior-illustration-seriespart-xv/parthian-persian-horse-archers-during-the-wars-against-rome/)
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10.1 Parth Krallarının Kronolojik Listesi
I. Arsakes

MÖ yak. 247/38-217

II. Arsakes

MÖ yak. 217-191

Phriapatios

MÖ yak. 191-176

I. Phraates

MÖ 176-171

I. Mithradates MÖ 171-139/8
II. Phraates

MÖ 139/8-128

Interregnum
/Ara dönem MÖ 127-125
I. Artabanus MÖ 127-124
II. Mithradates MÖ 124/3-88/87
I. Gotarzes

MÖ 91/90-81/80

II. Orodes

MÖ 81/80-76/75

Sinatrukes

MÖ 78/7-71/0

III. Phraates

MÖ 71/70-58/57

III. Mithradates MÖ 58/7
I. Orodes

MÖ 58/7-38

IV. Phraates MÖ38-3/2
V. Phraates

MÖ 2-MS 2

III. Orodes

MS 4-6

I. Vonones

MS 8/9

II. Artabanos MS 10/11-38
Vardanes

MS 38-45

II. Gotarzes

MS 43/44-51

II. Vonones

MS 51
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I. Vologeses MS 51-76/80
Pakoros

MS 77/78-108/9

II. Vologeses MS 77/8
III. Artabanos MS 79-81
Osroes

MS 108/9-127/28

III. Vologeses MS 111/12-147/8
IV. Vologeses MS 147/8-191/2
V. Vologeses MS 191/2-207/8
VI. Vologeses MS 207/8-221/22 veya 227/8
IV. Artabanos MS 213-224
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci anlatılan tarihi olayları daha iyi kavramak için internetten ve ilgili
kitaplardan başka kaynaklar da okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1.

Parth devletinin çevre kültürlerle olan etkileşimini kavradınız mı?

2.

Parth devletinin kuruluş dönemini anladınız mı ?

3.

Parthların önemli merkezlerini öğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Parth İmparatorluğu İran tarihinin Yunanistan ve Roma ile oldukça içiçe olan
etkileyici bir dönemini kapsamaktadır. MÖ 247’den MS 228’e dek eski İran’da hüküm süren
Parthlar Büyük İskender’in ardılı Seleukosları bozguna uğratmış, Ortadoğu’nun ve güneybatı
Asya’nın büyük bir kısmını zapetmiş, İpek Yolu’nun da kontolünü ele geçirerek doğuda süper
bir güç haline gelmişlerdi. Parthlar tarihleri boyunca, bugünkü İran, Irak, Türkiye,
Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkelerin sınırları içinde
kalan topraklarda zaman zaman hakimiyeti ele geçirmişlerdi.
Parthlar’ın kökenleri belirsizdir. Strabon’a göre Parthia’yı işgal ve fetheden ilk
Arsakes yarı göçebe Parni kabilesine ait bir İskittir. Arsakes’in Diodotos’tan başarısız bir
isyan denemesinden sonra kaçan bir Baktrialı olduğu da iddia edilmektedir. Parthlar da
onlardan önce gelen Medler ve Persler gibi bir kabile konfederasyonuydu. Daha sonra
bağımsızlıklarını ilan ederek krallık olmuşlardır. Hanedanın kurucusu Arsakes’ten dolayı
Arsaklılar diye de adlandırılan bu İran devletine İran’daki ilk merkezleri olan Parthia’dan
dolayı Parthlar denilmiştir. MÖ 3. Yüzyılda kurulan krallık MÖ 140’tan itibaren çok kültürlü
ve çok uluslu bir imparatorluk haline gelmiştir.
Parthlar da Diodotos’un başarısından cesaret alarak MÖ 247’de Seleukos Kralı II.
Antiokhos Theos dönemi (261-247) Parthia Satrabı Andragoras’a karşı ayaklanmışlardı.
Ayaklanmayı Arsakes ve Tiridates kardeşler yönetmiş ve Arsakes kral olmuştur. Arsakes’in
adı onursal bir unvan olarak tüm Parth kralları tarafından kullanılmıştır.
MÖ 2. yy boyunca Parthlar egemenlik alanlarını Baktria, Babylonia, Susiana ve
Media’ya kadar genişletmişlerdir. Parth Kralı I. Mithradates Akhaimenid İmparatorluğundaki
gibi büyük geniş topraklarda daltanat sürmekteydi. II. Mithradates (MÖ 123-88) Döneminde
ise Parth fetihleri Armenia’dan Hindistan’a kadar uzanmıştı. II. Mithradates’in zaferlerinin
ardından, Parthlar hem Yunanların hem de Akhaimenidlerin soyundan geldiklerini iddia
etmeye başladılar. Akhaimenidlerin diline benzer bir dil konuşan Parthlar Pehlevi yazısını
kullanmışlardı. İdari sistemlerini Akhaimenid geleneğine göre kurmuşlardı.
MS 224 yılında Persis eyaletinin Parth satrabı olan Ardashir IV. Artabanus’u devirerek
Sasani hanedanını kurmuştur. Son Parth kralı VI. Vologases son sikkesini MS 228’de
bastırtmıştır. Sasanilerin egemenliği ise MS 641’deki İslam fetihlerine kadar devam etmiştir.
Parth İmparatorluğu ataktı. Heykellerinde iletilen Parth imgesi de, mağrur görünümlü
saldırgan bir kimliğe sahiptir. Orta Asya steplerine özgü geçmişlerinden hiç kopmamışçasına,
gösterşili sakalları ve uzun saçları vardır.
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Bölüm Soruları
1-) Parthlar hangi Hellenistik Krallığı yenerek krallık kurmuşlardır
A-) Ptolemaioslar
B-) Seleukoslar
C-) Lysimakhos Krallığı
D-) Sasaniler
E-) Makedonialılar
2-) Strabon’a göre Parthlar’ın kökeni hangi kabileye dayanır?
A-) Persler
B-) Medler
C-) İskitler
D-) Hunlar
E-) Elamlar
3-) Parthlar unvan olarak hangi kralın ismini kullanıyorlardı?
A-) Dareios
B-) Vologases
C-) Ardaşir
D-) Arsakes
E-) Kyros
4-) Parthlar hangi yazıyı kullanmışlardı?
A-) Elam Alfabesi
B-) Çivi Yazısı
C-) Hiyeroglif
D-) Hint Yazısı
E-) Pehlevi Yazısı
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5-) Parthlar hangi savaşta Romalıları büyük bozguna uğratmışlardı?
A-) Actium
B-) Euphrates
C-) Nisa
D-) Granikos
E-) Carrhae
6-) Son Parth kralı kimdir?
A-) Arsakes
B-) IV. Artabanos
C-) VI. Vologeses
D-) II. Mithridates
E-) Pakoros
7-) Aşkabat yakınlarındaki hangi kent Parthlar’ın en eski başkentidir?
A-) Nisa
B-) Hatra
C-) Ktesiphhon
D-) Seleukeia
E-) Susa
8-) Parthların Mezopotamya’daki en önemli kenti hangisidir?
A-) Susa
B-) Hatra
C-) Seleukeia
D-) Ktesiphhon
E-)Nisa
9-) Aşağıdaki bölgelerden hangisi Parth egemenlik alanına dahil değildir?
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A-) Baktria
B-) Babylonia
C-) Susiana
D-) Media
E-) Kilikia
10-) Parthların karanlık çağı hangi yıllar arasıdır?
A-) MÖ 95-57
B-) MÖ 100-85
C-) MÖ 20-10
D-) MS 30-40
E-) MS 100-150
CEVAPLAR
1-) B; 2-) C; 3-) D; 4-) E; 5-) E; 6-) B; 7-)A; 8-) B; 9-) E; 10-) A
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11. PARTH SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Parth Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Parth sikkeleri nerelerde ele geçmiştir?

2.

Parth sikkelerinde hangi era kullanılmıştır?

3.

Parth sikkelerinin lejandları hangi dildedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Parth Sikkeleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Parth sikkeleri hakkında Başka kaynaklardan söz
genel bilgiye sahip olmak ve konusu
dönemin
tarihi
sikke tipini tanımlamaya olaylarını
okuyarak
ve
çalışmak
internetten ve kitaplardan bu
döneme ait başka sikkelerin
fotoğraflarını
inceleyip
öğrenilen
bilgileri
pekiştirerek.
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Anahtar Kavramlar
Parth,
Satrap,
Andragoras,
Arsakes,
Vardanes,
Vonones,
Eski Yunanca,
Lejand,
Sikke Tipi.
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11. Parth Sikkeleri
Parth krallığı sikkelerine geçmeden önce çok kısa Parthia bölgesi satraplarının
sikkelerine değinilecektir. Antik kaynaklardan Parthia bölgesinin Andragoras adında iki
satrabı bilinmektedir. Biri Büyük İskender dönemi satrabı, diğeri ise I. Arsakes tarafından
MÖ 3. yüzyılın ortalarında yenilgiye uğratılan satraptır. Andragoras ismini taşıyan az sayıdaki
sikkenin hangi satraba ait olduğu tam olarak tesbit edilememiştir. Bu sikkelerin doğudaki
darphanelerden birinde MÖ yaklaşık 320-240 yılları arasında darp edildikleri söylenebilir.
Altın staterlerin ön yüzünde sakallı Andragoras büstü, arka yüzünde ise quadriga (dört atın
çektiği araba) içinde Nike figürü ve  lejandı yer alır. Gümüş tetradrahmilerin
ön yüzünde sur taçlı kent tanrıçası büstü, arka yüzünde Ayakta duran baykuş ve kalkan
taşıyan Athena betimi  lejandı bulunur.

Res. 107 Satrap Andragoras’ın altın sikkesi(http://www.thaiprivatehand.com/IN01REF.HTM)
Önceki bölümde ayrıntılı olarak ele aldığımız gibi, yarı göçebe bir Iran kavmi olan
Parni’ler, kuzeydoğu İran’a göç ederek MÖ 250 civarında parçalanan Seleukos Krallığı’ndan
ayrılarak Parth krallığını kurdular. Kendi sikkelerini basmaya başlayan Parthlar, sikkeleri
üzerinde hanedanlarının kurucusu sayılan Arsakes’in bozkır atlılarının yumuşak keçeden
yapılma karakteristik başlığını taşıyan ve sakalsız betimini kullandılar. Arka yüzde elinde
yayı ile oturur vaziyette betimlenen okçu tipine, Yunanca Arsakes’in adı eşlik ediyordu.
Erken örneklerde “komutan”sıfatıyla yazılırken zamanla bu sıfat “kral”a daha sonraları da
“büyük kral”a dönüşmüştü.
Parth sikkelerinin ana birimi 4 gr ağırlığındaki gümüş drahmidir. Gümüş sikkeler
arasında tetradrahmi biriminde (dört drahmi ağırlığında) basılan sikkeler de vardı.
Başlangıçta sikkelerindeki gümüş oranı oldukça yüksekti (%95). İmparatorluğun sonlarına
doğru bu oran düşmüş, %60 oranında bakır ve diğer metallerden alaşımlar hazırlanmıştı. Altın
sikke basmayan Parthlar altını sadece mücevher için kullanılmaktaydı. Ayrıca günlük
alışverişlerde, daha ufak çaplı ticarette kullanılan bronz sikkeler de basılmıştır. 48 bronz Parth
sikkesi 1 gümüş drahmiye eşitti. Parth sikkeleri esas itibariyle İran topraklarında
tedavüldeydi. Ancak Parthların ticaret faaliyetlerinin gelişmesiyle Parth sikkeleri komşu
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oldukları bölgelerde de ele geçmiştir. Volga’da, Kafkaslar’da ve Çin Türkistan’ı gibi pek çok
yerde Parth sikkelerine rastlanmıştır.
Yaklaşık 50 Parth kralı sikkeler bastırmıştı. Gümüş drahmi ve tetradrahmilerin ön
yüzlerinde sikkeyi basan kralın başı bulunsa da arka yüzde hanedanın kurucusu Arsakes’in
adı yer almaktaydı. () Tıpkı Roma sikkelerindeki Caesar’ın bir kişi adı olmasından
çok unvan haline gelmesi gibiArsakes’in adı da her dönemde sikkelerin üzerinde yer alıyordu.
Çok az Parth sikkesinde sikkeyi bastıran yöneticinin adı bulunuyordu. Bu sebeple hangi
sikkeyi hangi kralın bastırdığını tesbit etmek güçtür. Fakat zamanla sikkeler üzerinde
Seleukos erası ile yazılmış tarihin yer alması, kralın başlığının modeli ve sikke lejandındaki
unvan ve sıfatlar tarihlemeyi kolaylaştırmıştır. Thykhe ve kralın başları arasında bulunan
Yunan numaraları Seleukos erasına göre sikkenin basıldığı yılı vermektedir. Bazı
tetradahmilerin basıldığı ayın adını taşıdığı da görülmektedir.

Res. 108 Parthların kullandığı Makedonya takvimine göre ay isimleri ve
işaretleri(http://www.parthia.com/parthia_calendar.htm)

Res. 109 Grek harfleriyle yılları gösteren rakamların yazılışı
(http://www.parthia.com/parthia_calendar.htm)
Örneğin sikkenin üzerinde görülen  (delta xi upsilon) rakamları
4+60+400 = 464 yılını vermektedir. Seleukos erası MÖ 312 tarihinde
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başlatıldığından 464 - 312 = 152 hesaplamasıyla sikkenin basıldığı yıl olarak MS 152 yılı
saptanır.

Res. 110 I. Arsakes’in sikkesi Ön yüzde başlıklı sağa dönük kralın büstü, arka yüzde
ise arkalıksız tahtta oturan başlıklı bir okçu figürü bulunmaktadır. Sikke lajandı olarak Eski
Yunanca  (http://www.parthia.com/arsaces1.htm)

Res. 111 I. Arsakes’in bazı sikkeleri üzerinde Eski Yunanca lejandına tam
olarak çözülemeyen Aramice yazılar da eşlik eder. (http://www.parthia.com/arsaces1.htm)
Sikkelerin teşhisindeki en önemli kriterlerden biri başında başlık veya tiara ile
betimlenen kral portreleridir. Drahmilerin arka yüzünde omphalos üzerinde oturan bir okçu
betimlenmiştir. Bu okçu figürünün krallığın kurucusu Arsakes’e ait olduğu düşünülmektedir.
Bu sikke tipi Seleukos sikkelerinde sıklıkla karşılaşılan omphalos üzerinde oturan Apollon
tipinden esinlenilerek kullanıldığı açıktır.
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Res. 112 II. Arsakes sikkesi (MÖ 211-191). Başlıklı kral başı/Oturan okçu tipli
sikkenin lejandı sadece Eski Yunanca şeklinde yazılmıştır. Yukarıda da
değindimiz gibi, Parth sikkelerinde hep aynı tipler kullanıldığından portrelerin fiziki
özelliklerinden ve üsluplarından hangi krala ait oldukları tesbit edilmektedir.
(http://www.parthia.com/arsaces2.htm)

Res.113 II. Arsakes’in bronz sikkesi. Ön yüzde başlıklı sola dönük kralın başı, arka
yüzde boğa başı üzerinde duran sağa dönük kanatları açık kartal ve sol boşlukta sağa dönük
bir at başı bulunmaktadır. Lejand olarak Eski Yunanca kralın adı 

Res. 114 I. Artabanus Sikkesi (127-124) Ön yüzde Kralın diademli başı, monogram ve
sikkenin basıldığı darphaneyi gösteren kısaltma (=Margiane), arka yüzde omphalos
üzerinde oturan okçu ve Eski Yunanca lejand bulunur:

deşini seven Yunan dostu
Kral Arsakes’un [sikkesi] (http://www.parthia.com/artabanus1.htm)
Geç tarihli gümüş tetradrahmilerin arka yüzünde ise okçu tasvirinin yanı sıra kral ve
Tykhe’nin birlikte yer aldığı tasvirler de vardır. Parth sikkelerinde görülen yazı esas olarak
Eski Yunanca’dır. Roma imparatorları gibi Parth kralları da sikkeler üzerinde unvanlarını
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sergilemeyi seviyorlardı. Hem de Romalılar gibi kısaltma şeklinde değil, uzun halleriyle.
Mesela II. Orodes (MÖ57-38) sikkeleri üzerinde kendini şu şekilde tanımlar: “Krallar Kralı
Arsakes, hayırsever, dil, şanlı, Yunanların dostu”. Sikkelerin 14’ten fazla darphanede
basıldıkları anlaşılmaktadır. Drahmiler çeşitli darphanelerde basılmasına rağmen
tetradrahmiler sadece Tigris kıyısındaki Seleukeia’da basılmışlardır. Seleukeia’nın Parthlar
tarafından ele geçirilmesinden sonra burada Hellenistik krallıkların tarzında yüksek işçilikle
güzel tetradrahmiler basılır.
Parth sikkelerinde görülen ilginç bir özellik, kral portrelerinde kralların alınlarında bir
nokta gibi betimlenen krali siğil/yumrulardır. II. Mithradates Dönemi’nden itibaren 18 kralın
sikkelerinde görülen bu siğiller/yumrular bazen kralın saçı veya kahkülü tarafından
saklanmıştır. Bir görüşe göre, bunlar trichoepitheliomaadı verilen iyi huylu ırsi bir tür
tümördür. Parthlar muhtemelen bunu asil bir kana sahip ve hanedan üyesi olmanın bir
göstergesi olarak kabul ediyorlardı.

Res. 114a: Parth krallarının alınlarında betimlenen siğil/tümörler
(http://www.coinweek.com/featured-news/ancient-coin-insights-coinage-parthia/)
Parthların çöküşü 3. yy sikkelerinde de izlenebilmektedir. VI Volagases (208-218) ve
kardeşi V. Artabanus (216-224) 16 yıl boyunca iç savaşta mücadele etmişler ve kaçınılmaz
olarak imparatorluk çok zayıflamıştı. Kalıpları hazırlayanlar artık Yunanca yazmaya
çalışmıyor, Aramice harflerle ve gelişigüzel konulmuş noktalarla karışık lejandlar ortaya
çıkıyordu. Sikkelerin kalitesi bozulmuş, gerçekçi portreler yerine kralların imgeleri
basitleştirilip karikatürize edilmişti. Arka yüzdeki yıllardır tekrar tekrar kullanılan okçu figürü
bile aşırı stilize edilerek gelişigüzel şekilde işlenmiştir.
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Res. 115 II. Vardanes (MS 55-58) sikkesi. Ön yüzünde sola bönük sakallı diademli
kral büstü, arka yüzde ise tahtta oturan diademli bir erkek figürü görülmektedir. Sağ elini öne
doğru uzatmış sol elinde kılıcını tutmaktadır. Figürün solunda ayakta duran Tykhe betimi
bulunur. Sağ elindeki diademi kral olduğu düşünülen erkek figürüne uzatan tanrıça Tykhe’nin
sol elinde asa bulunmaktadır. Sikkenin üzerindeki kısaltma ve işaretlerden bu sikkenin MS 54
yılının Eylül ayında Ekbatana’da basıldığı anlaşılmaktadır. Eski Yunanca sikke yazısında yine
krallığın kurucusu Arsakas’ın adı ve epitetleri (sıfatları/unvanları) yazmaktadır.
ların dostu krallar kralı
Arsakas (http://www.parthia.com/vardanes2.htm)

Res. 116II. Vonones’in sikkesi (yaklaşık MS 51) Ön yüzde cepheden betimlenmiş
sakallı, miğferli kral büstü, arka yüzde ise yine tahtta oturan okçu bulunur. Fakat
betimlemelerin oldukça stilize edilmiş bir şekilde ve kaba işçilikle işlendiği görülmektedir.
Sikke üzerindeki Eski Yunanca lejand da okunaksızdır.
(http://www.parthia.com/vonones2.htm)
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Uygulamalar
Öğrenci bu bölümde Parth dönemi sikkeleri fotoğraflarına bakarak tipleri ve yazıları
anlamaya çalışmalıdır.
Kütüphaneden şu kitaba ulaşıp, okunmalıdır: D. Sellwood, An Introduction to the
Coinage of Parthia, London, 1980.
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Uygulama Soruları
1.

Parth sikkelerinin genel özelliklerini öğrendiniz mi?

2.

Parth krallarının sikkeler üzerindeki ünvanlarını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Antik kaynaklardan Parthia bölgesinin Andragoras adında iki satrabı bilinmektedir.
Biri Büyük İskender dönemi satrabı, diğeri ise I. Arsakes tarafından MÖ 3. yüzyılın
ortalarında yenilgiye uğratılan satraptır. Andragoras ismini taşıyan az sayıdaki sikkenin hangi
satraba ait olduğu tam olarak tesbit edilememiştir. Bu sikkelerin doğudaki darphanelerden
birinde MÖ yaklaşık 320-240 yılları arasında darp edildikleri söylenebilir.
Parth sikkelerinin ana birimi 4 gr ağırlığındaki gümüş drahmidir. Gümüş sikkeler
arasında tetradrahmi biriminde (dört drahmi ağırlığında) basılan sikkeler de vardı. Ayrıca
günlük alışverişlerde, daha ufak çaplı ticarette kullanılan bronz sikkeler de basılmıştır. Parth
sikkeleri esas itibariyle İran topraklarında tedavüldeydi.
Sikkelerin teşhisindeki en önemli kriterlerden biri başında başlık veya tiara ile
betimlenen kral portreleridir. Drahmilerin arka yüzünde omphalos üzerinde oturan bir okçu
betimlenmiştir. Bu okçu figürünün krallığın kurucusu Arsakes’e ait olduğu düşünülmektedir.
Bu sikke tipi Seleukos sikkelerinde sıklıkla karşılaşılan omphalos üzerinde oturan Apollon
tipinden esinlenilerek kullanıldığı açıktır.
Roma imparatorluğu döneminde Parth sikkelerinin kalitesi bozulmuş, arka yüzdeki
okçu figürü aşırı stilize edilmiş yazı da okunaksız hale gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1-) Andragoras kimdir?
A)

Persia Satrabı

B)

Sasani Kralı

C)

Parthia Satrabı

D)

Mesopotamia Satrabı

E)

Seleukos Kralı

2-) Parth sikkelerinde tetradrahmi biriminde hangi sikkeler basılmıştır?
A)

Altın

B)

Gümüş

C)

Bakır

D)

Bronz

E)

Elektron

3-) Parth sikkelerinde arka yüze hangi fügür yer alıyordu?
A)

Tyhkhe

B)

Seleukos kralı

C)

Kartal

D)

Hanedan kurucusu Arsakes

E)

Arslan

4-) Sikkelerin teşhisinde en önemli kriterlerden biri nedir?
A)

Sikke birimi

B)

Sikke yazıtı

C)

Sikkenin basıldığı maden

D)

Kral portreleri

E)

Tanrı-tanrıça portreleri
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5-) Geç tarihli gümüş tetradrahmilerin arka yüzünde kral ve Tykhe tasviri ile birlikte
hangi tasvir vardır?
A)

Arabacı

B)

Süvari

C)

Piyade

D)

Kraliçe

E)

Okçu

6-) Parth sikkelerinin kalitesi ne zaman bozulmuştur?
A)

Seleukoslar Dönemi

B)

Ptolemaioslar Dönemi

C)

Roma İmparatorluğu Dönemi

D)

Sasani Dönemi

E)

Makedonia Krallığı Dönemi

7-) Aşağıdakileden hangisi Parth krallarının sıfatlarından biri değildir?
A)

Vatansever

B)

Yardımsever

C)

Şanlı

D)

Krallar Kralı

E)

Adaletli

8-) Tetradrahmiler sadece hangi kentte basılmıştır?
A)

Ekbatana

B)

Ktesiphon

C)

Hatra

D)

Susa

E)

Seleukeia
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9-) Parthlar sikkelerinde hangi takvimi kullanıyordu?
A)

İran

B)

Mezopotamya

C)

Anadolu

D)

Ptolemaios

E)

Makedonya

10-) I. Arsakes’in bazı sikkeleri üzerinde Eski Yunanca dışında başka hangi dil
kullanılmıştır?
A)

Arapça

B)

Süryanice

C)

Aramice

D)

Persçe

E)

Elamca

CEVAPLAR
1-) C; 2-) B; 3-) D; 4-) D; 5-) E; 6-) C; 7-) A ; 8-) E; 9-) E; 10-) C
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12. SASANİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Sasaniler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Sasani devletinin çekirdek bölgesi neresidir?
2-) Hangi Sasani kralı devleti en geniş sınırlarına ulaştırmıştı?
3-) Sasani devleti kimler tarafından yıkılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sasaniler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sasani devleti ve kültürü Başka kaynaklardan söz
hakkında genel bilgiye sahip konusu
dönemin
tarihi
olmak.
olaylarını okuyarak bilgileri
pekiştirerek.
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Anahtar Kavramlar
Sasani,
I. Ardaşir,
I. Şapur,
Firuzabad,
Bişapur,
Nakşi Rüstem,
II. Behram,
II. Hüsrev,
Hunlar,
Heraclius
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12. Sasaniler
Sasani devleti, I. Ardaşir’in son Parth kralı IV. Artabanus’u MS 224 yılında yenilgiye
uğratmasının ardından 226’da kurulmuş, III. Yezdigirt döneminde 651’de Dört Halife
döneminde İslam Devletine yenilerek yıkılmıştır. Çekirdek bölgesi bugünkü İran olan Sasani
devletinin toprakları Irak, Ermenistan, Afganistan, Türkiye’nin doğusu, Suriye’nin bir kısmı,
Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan’ı kapsıyordu.

Har. 21 Sasani İmparatorluğu Haritası
(http://www.ancient.eu/uploads/images/1190.gif?v=1431030257)
Egemenliklerinin doruk noktalarını 3. yy’da I. Ardaşir ve oğlu I. Şapur, 4. yy’da II.
Şapur ve 6. yy’da Khosrow (Hüsrev) dönemlerinde yaşamışlardır. Sasaniler Akhaimenidlerin
şaşalı geçmişini diriltmeye çalışıyorlardı. Ardaşir, Roma’ya elçiler gönderip eski Akhaimenid
eyaletleri olan Mısır, Yakındoğu, Anadolu ve Yunanistan’ın iadesini istemişti. Bu girişim
Roma İmparatoru Severus Alexander ile kesin bir sonuca varılamayan bir savaşa yol açmıştı.
230’da Ardaşir’in Roma Eyaleti Mesopotamia’ya girerek Nisibis ve Karrhai’ı alması üzerine
Severus Alexander 231 baharında Roma’dan ayrılarak Antiokheia’ya geldi. Seferin
başlangıcında büyük bir saldırı ile Sasaniler yenilgiye uğratılsa da Romalılar kademeli olarak
geriye çekilerek savunmalarını geliştirmişlerdi.
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Ardaşir, başkentini Persis’in daha güneyine kaydırarak Firuzabad’ta yeni bir başkent
kurdu. Kentin çevresi yüksek ve çember şeklinde bir duvarla örülmüştü. Kuzeyde günümüzde
hala kalıntıları duran büyük bir saray bulunmaktaydı.

Res. 117 Kral Ardaşir’in Firuzabad’taki sarayı (http://www.caissoas.com/CAIS/Images2/Sasanian/Gur_Firuzabad/Firuzabad.jpg)
Ardaşir’in halefi I. Şapur imparatorluğu en büyük sınırlarına ulaştırmıştı. İdari
reformlar yapmış, idari yapıyı yeniden düzenlemiş, dini hoşgörüyü uygun bulmuş fakat
Zerdüştlüğü devlet dini ilan etmişti. I. Şapur’un maniheizmi desteklediği ve Babylonia
hahamı Samuel ile arkadaşlık kurduğu da bilinmektedir. Yoğun gelişme planları arasında yeni
şehirler kurmak da vardı. Yeni kurduğu şehirlerin bir kısmına Roma’dan göçedenler yerleşti.
Bunlara Sasani yönetimi altında inançlarını özgürce yaşayan Hıristiyanlar da dahildi. Bişabur
ve Nişabur kentleri Şapur ismine öykünerek konulmuştur.
Roma İmparatoru III. Gordianus, 242 yılında Moesia, Trakya, Anadolu, Suriye ve
Mezopotamya üzerinden geçerek Sasaniler üzerine sefere çıktı. Bu sırada Sasaniler, Nisibis,
Karrhai, Singara, Resaina ve Edessa’yı ele geçirip Antiokheia’ya kadar dayanmışlardı. MS
243’te Antiokheia’ya ulaşan III. Gordianus, hemen kuzeydoğuya doğru ilerlemeye devam etti.
Roma adına yeniden ele geçirilen ilk yerleşme Karrhai oldu. İmparatorun bu başarısında
Abgarlar adlı yerel bir sülalenin etkisi olmuştu. Bu yüzden Edessa’da hüküm süren bu ailenin
hükümdarı X. Abgaros kral olarak tanındı. X. Abgar ve III. Gordianus’un bu dönemde ortak
bastırdıkları sikkeleri vardır.
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Res. 118 III. Gordianus’un X. Abgar ile Edessa’da ortak basılan bronz sikkesi. Ön
yüzde imparator III. Gordianus’un portresi, arka yüzde ise oturan Roma imparatoruna ayakta
duran Abgar’ın zaferi simgeleyen Nike sunduğu görülmektedir.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=795804|1490|828|ad741c66e154d9caf14f
dd6fb959b261)
İmparator Edessa’dan doğuya doğru devam ederek Resaina’ya ulaştı. Burada ilk kez
Sasaniler ile karşılaşan III. Gordianus, zafer kazandı. Fakat bu başarı uzun soluklu olmadı,
gözü imparatorun tahtında olan Praetorio Praefectusu M. Iulius Philippus (Philippus Arabs),
imparatoru askerlerin gözünde küçük düşürmek için çeşitli yollara başvurdu. Ordunun erzak
desteğini kesince imparator kendi askerleri tarafından öldürüldü. III. Gordianus’un ölümüyle
ilgili çeşitli rivayetler vardır. Philippus, Roma senatosuna yazdığı mektupta imparatorun
hastalıktan öldüğü yazar. Ancak Sasani Kralı I. Şapur imparatorun Meschike Savaşı’nda
öldüğünü iddia etmektedir. İran’da Nakşi Rüstem’de bulunan Persçe, Parthca ve Yunanca
yazılmış üç dilli yazıtta, Şapur kendisi ve imparatorluğu hakkında bilgi verdikten sonra
ülkesini savunmak için Romalılarla giriştiği mücadelelerden söz eder. Resaina’daki zaferden
söz etmeyen kral, Roma kaynaklarında rastlanmayan Meschike Savaşı’nda III. Gordianus’un
öldürüldüğünü belirtmektedir. Fars mitolojik kahramanı Rüstem’i tasvir ettiği düşünülen bu
anıt “Rüstem’in resmi” anlamında Nakşi Rüstem olarak adlandırılmıştır. Persepolis’in 12 km
kuzeybatısında yer alan Nakşi Rüstem’de Pers krallarının anıt mezarları da bulunmaktadır.
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Res. 119 I. Şapur’un Nakşi Rüstem’deki Pehlevice yazıtı
(http://ghiasabadi.com/pep/tag/naqsh-e-rustam)
Kral Şapur’un kendi ağzından yazılmış olan Nakşi Rüstem yazıtı :
“Ben Mazda’ta tapınan Tanrı Şapur, Eran Aneran (İran dışı) krallarının kralı, kökeni
tanrılardan gelen, Mazda’ya tapınan Eran krallarının kralı Tanrı Ardaşir’in oğlu, Tanrı
Pabag’ın torunu, Eran İmparatorluğu’nun hükümdarıyım. Ve aşağıdaki ülkelere(eyaletlere)
sahibim....Roma İmparatorluğu’ndan Aneran’dan sürükleyip getirdiğimiz insanlar, bizim
tarafımızdan Eran İmparatorluğu’nda Persis’de Parth ülkesinde Susanya’da
Mezopotamya’da ve bizim, babamızın ve atalarımızın saltanat mülküne sahip olduğu yerlerde
yerleştirildiler. Ve biz başka halkları da ziyaret ettik ve buraya yazılmamış çok sayıda şan ve
kahramanlık eylemi gerçekleştirdik... Bunun için (onlara) yazmaları emrini verdik ki
böylelikle bizden sonra gelen kim olursa, o bizim şan ve kahramanlık eylemlerimizi ve bizim
egemenliğimizi tanısın.”

242

Res. 120Şapur’un Nakşi Rüstem’deki zafer rölyefi. Esir edilen İmparator Valerianus
ve merhamet dilenen Philippus Arabs betimlenmiştir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Naqshe_Rustam#/media/File:Bas_relief_nagsh-e-rostam_al.jpg)
III. Gordianus’tan sonra Roma tahtına geçen Philippus Arabs Sasani kralından barış
isteyip yüksek miktarda fidye ödeyerek Sasani seferini resmen sonlandırmıştı. I. Şapur’un asıl
başarısı ve en büyük zaferi 260’ta Edesa Savaşı’nda Roma İmparatoru Valerianus’u esir
almasıydı. Bu muazzam başarı İran’ın her tarafına kazınan kaya rölyeflerinden
anlaşılmaktadır. Bişabur’daki rölyeflerde üç Roma imparatoru betimlenmiştir. Gordianus can
verirken, Philippus merhamet dilenirken, Valerianus ise esir düşmüş halde resmedilmiştir.
Romalıların böylesine aşağılandığı başka hiçbir tasvir yoktur. İlk kez bir Roma imparatoru
esir düşüyor ve esaret altında ölüyordu. Kaynakların bildirdiğine göre Şapur imparatora köle
muamelesi yapıyor, atına binerken ona diz çöktürüyor ve sırtına basarak atına biniyordu.
İmparator öldüğünde derisini yüzdürüp tapınağına astırmıştı.

243

Res. 121 Şapur’un Bişapur’daki zafer rölyefi. Esir düşmüş Valerianus, Şapur’un
arkasında ayakta (1), ölmüş olan III. Gordianus atın ayakları altında yerde (2), merhamet
dilenen Philippus Arabs ise önde diz çökmüş (3) halde betimlenmişlerdir.

(http://romeartlover.tripod.com/Bishapur.html)

Res. 122 Şapur’un Bişapur’daki zafer rölyefi. Burada Romalı savaş esirleri tasvir
edilmiştir. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishapur_III_relief_Shapur.JPG)
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Kara ve deniz ticaretinde artan kontrolün sonucunda katlanan zenginlik dolayısıyla ve
göz alıcı saraylar, yeşeren sanatlar, alışılmışın dışında artan imar faaliyetleri ileİran Sasaniler
döneminde altın çağını yaşıyordu. Bugünkü Orta Asya, Afganistan ve Pakistan’ın sınırlarında
yer alan bölgeler Sasani imparatorluğunun önemli bir hinterlandını oluşturuyordu. Sasani
ticaret gemileri Doğu Afrika ve Çinhindi kadar uzak limanlara demirliyorlardı.

Res. 123 Şapur’un Bişapur’daki sarayı
Sasani tahtına 276-293 yılları arasında hükmeden II. Behram, batı eyaletlerinden
bazılarını Roma İmparatoru Carus’a kaptırmıştı. Yine bu dönemde yarım asırdır İran
tarafından yönetilen Ermenistan’ın büyük bir bölümünün Roma İmparatoru Diocletianus’a
verildiği kaynaklardan öğrenilmektedir. Kral Nerseh zamanında ise imparator Galerius’la
karşı karşıya gelen Sasaniler yenildiler ve Dicle ırmağının batısındaki tüm toprakları teslim
ettiler, Ermenistan ve Gürcistan’ın iç işlerine karışmamayı kabul ettiler.
309 yılında II. Hürmüz’ün ölümünün ardından Araplar, Sasaniler’in güney şehirlerini
yağmalamaya başladılar. Bu arada II. Hürmüz’ün oğulları ya öldürülmüş ya da
hapsettirilmişti. Taht ölen kralın eşlerinden birinin henüz doğmamış çocuğuna kalmıştı. II.
Şapur daha annesinin karnındayken tahta geçen ilk kral olarak bilinir. Büyüdüğünde güçlü ve
aktif bir kral olan II. Şapur, Araplar üzerine yürüyerek güney bölgelerinde yeniden güvenliği
sağladı. Daha sonra Romalılara karşı ilk seferini başlattı. İmparatorluğun başka bölgelerindeki
sorunlar ve ordusunun yetersizliğinden dolayı Roma imparatoru II. Constantinus ile barış
anlaşması imzalamıştı. Doğuda egemenliğini Afganistan, Türkistan ve Çin’e kadar yaydı.
Sasani tarihi, II. Şapur’un ölümünden I. Kubad (Kawad/Kavad)’a kadar Bizans ile
girişilen birkaç savaş dışında oldukça durağan geçmiştir.
Sasanilerin en çok bilinen kralı ve efsanelerin kahramanı I. Yezdigirt’in oğlu V.
Behram’dır. Cesareti, güzelliği, Romalılara Türklere Hintlilere ve Afrikalılara karşı elde ettiği
zaferleri, avcılık ve aşk maceraları hakkında hikayeler anlatılan V. Behram Fars geleneğinde
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sevilen bir isimdir. Avcılığa meraklı olduğundan özellikle de yaban eşeği avlamayı
sevdiğinden dolayı kendisine Behram-ı Gûr adı verilmişir. (Gûr=yaban eşeği) Arapça ve
Farsça güzel şiirleri olan Behram-ı Gûr ‘un hayatı, av ve aşk maceraları Firdevsi’nin
Şehname, Genceli Nizami’nin Heft Peyker gibi mesnevileri yanında birçok menkıbe ve
minyatüre konu olmuştur.

Res. 124 “Behram Gur Ejderha’yı Öldürüyor” Muhammet Zaman adlı sanatçıya ait
minyatür. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammet_Zaman)

Res. 125 Metropolitan Müzesi’nden bir gümüş tabak üzerinde betimlenmiş V.
Behram’ın av sahnesi (http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1994.402/)
4. yüzyılın ortalarında Pers Ülkesi’nin kuzey sınırlarında önemli ve tehditkar bir
göçebe imparatorluğu kurulmuştu: Hunlar. İran-Roma ilişkilerinde Hunlara karşı istihkamı
İran’ın sağlaması kararlaştırılmıştı. 363’te Iovianus ve II. Şapur arasında yapılan barış
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anlaşmasının maddelerinden biri Kafkas geçitlerinin korunması ile ilgiliydi. İmparator
Anastasius’tan itibaren Konstantinopolis, İran’ın kontrolündeki Kafkas geçitlerinin
savunmasıyla ilgili masraflara katkıda bulunmaya başlamıştı. İki devlet arasındaki ilişkiler,
Romalıların ödemeleri aksatması sebebiyle 5. yy’da gittikçe bozulmaya başlamıştı. Zaten
Sasanilerin Kafkas geçitlerin de Hunların önünü kesmesi, onları engellememiş sadce yön
değiştirerek Karadeniz’in etrafından dolaşıp Roma’nın batısına ulaşmalarına neden olmuştu.
484’de bir Sasani ordusu imparatorluğun kuzeyindeki Hunlara karşı giriştiği askeri harekat
sırasında yok edilmişti.
İran-Roma ilişkileri uzun bir barış döneminden sonra 6.-7. Yüzyıllar boyu devam eden
her iki ülkenin de tahrip olmasına sebep olan bir dizi savaş meydana gelmişti. Bu yüzyıl süren
savaşların (529-629) başlangıcı Doğu Roma İmparatoru (Bizans) Iustinianusve Sasani şahı
Hüsrev Anuşirvan, sonuysa İmparator Heraklius ve Şah Hüsrev Perviz tarafından karakterize
edilmişti.
Bizans imparatoru Iustinianus Fırat nehri boyunca bir dizi kale ile Dara’da yepyeni bir
kale kasabası inşa ettirerek doğu sınırlarını güçlendirmişti. Dara Perslere karşı yapılmış bir
hamleydi. Roma topraklarında yer alsa bile, mutabık kalınan tahkimat sınırlarını aşıyordu ve
bu mevcut anlaşmaya uymuyordu. Bu sebeple 529’ta savaş başladı, Sasani imparatoru I.
Kubad (Kawad) Doğu Anadolu’ya 30 bin kişilik bir ordu göndermişti. Iustinianus buna büyük
bir güçle tepki vermiş ama şiddetli kışın bastırmasıyla iki taraf da geri çekilmişti. 530’da
Iustinianus’un komutanı Belisarios’un komutasındaki Bizans ordusu saldırıya yeniden
başlamıştı. Savaş kesin bir sonuç alınamadan kesik kesik devam etmişti. 532’de “sonsuz
barış” imzalanmıştı. Bu esnada 531’de I. Kubad’ın ölümüyle oğlu I. Hüsrev Anuşirvan
(ölümsüz ruhlu Hüsrev) tahta çıkmıştı. En çok övülen Sasani Kralı’dır. İranlılar zihinlerine
Hüsrev Anuşirvan’ı en büyük hükümdarlarından biri olarak yerleştirmişlerdir. Kendisinden
adil Hüsrev diye bahsedilen kral aynı zamanda Yunan kültürünü iyi kavramış bir bilgindi.
Hatta Platon, Aristoteles, Demosthenes ve Thukydides’in bütün eserlerini okuduğu söylenir. I.
Hüsrev eskiyen yönetim yapısını değiştirerek bir dizi reforma imza attı. 532’de imzalanan
sonsuz barışı bozarak 540’da Antakya’yı talan etti, Suriye’yi ele geçirdi. Hüsrev geri
dönerken, yolunun üstündeki farklı Bizans şehirlerinden para topladı.
Bizansla savaşı 603’te II. Hüsrev Perviz yeniden başlatmıştı. Bu kez Akhaimenid
dönemindeki eski sınırlarına kavuşma hayaliyle bizzat Konstantinopolis’e kadar ilerlemişti.
614’te Hüsrev’in komutanı Şahin idaresindeki Sasani ordusu Bosporos’un (İstanbul Boğazı)
Asya kıyısına başkentin tam karşısına çadır kurmuştu. Aynı yıl kutsal Kudüs’ün düşmesiyle
de Bizans muazzam bir manevi darbe yemişti. Sasaniler, Avarlarla birleşerek
Konstantinopolis’i kuşatsalar da alamadılar. Bizans imparatoru Heraklius bir taktik
manevrasıyla kuşatma altındaki başkentinden çıkarak Karadeniz üzerinden İran’a saldırdı.
627’de Ninova Savaşı’nda Sasani ordusu mağlup oldu.
II. Hüsrev’den sonra çıkan taht kavgalarıyla Sasani imparatorluğu zayıfladı, merkezi
otoritenin gücü zayıfladı. Bu zayıflığı fırsat bilen Müslüman Arapların akınları karşısında
iyice güçsüzleşen Sasaniler, 637’de Ktesifon yakınındaki Kadisiye’de, 642’de Batı
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Zağroslardaki Nihavend’de Arap orduları karşısında mağlup oldular. Orta Asya’daki Merv
şehrine kaçan III. Yezdigirt 651’de öldürüldü ve böylece Sasani imparatorluğu tarih
sahnesinden silindi.
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12.1 Sasani Kralları Kronolojik Listesi
I. Ardashir

224-241

I. Şapur

241-272

I. Hürmüz

272-273

I. Behram

273-276

II. Behram

276-293

III. Behram

293

Narseh

293-302

II. Hürmüz

302-309

II. Şapur

309-379

II. Ardaşir

379-383

III. Şapur

383-388

IV. Behram

388-399

I. Yezdigird

399-420

V. Behram

420-438

II. Yezdigird 438-457
III Hürmüz

457-459

I. Firuz

459-484

Balaş

484-488

I. Kavad (1.) 488-496
Çamaşp

496-498

II. Kavad (2.) 498-531
I. Hüsrev Anuşirvan 531-579
IV. Hürmüz

579-590

VI. Behram Chobin 590
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II. Hüsrev II590-628
II. Kavad

628

III. Ardaşir

628-629

Şahrvaraz

629

Porandokht

629-630

V. Hürmüz

630-632

III. Yezdigird 632-651
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci anlatılan tarihi olayları daha iyi kavramak için internetten ve ilgili
kitaplardan başka kaynaklar da okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. Sasani Devleti’nin sınırlarını öğrendiniz mi?
2. Sasani Krallarını öğrendiniz mi?
3. Sasani-Roma Savaşlarını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sasani devleti, I. Ardaşir’in son Parth kralı IV. Artabanus’u MS 224 yılında yenilgiye
uğratmasının ardından 226’da kurulmuş, III. Yezdigirt döneminde 651’de Dört Halife
döneminde İslam Devletine yenilerek yıkılmıştır.
Egemenliklerinin doruk noktalarını 3. yy’da I. Ardaşir ve oğlu I. Şapur, 4. yy’da II.
Şapur ve 6. yy’da Ksusros dönemlerinde yaşamışlardır. Sasaniler Akhaimenidlerin şaşalı
geçmişini diriltmeye çalışıyorlardı.
Ardaşir’in halefi I. Şapur imparatorluğu en büyük sınırlarına ulaştırmıştı. İdari
reformlar yapmış, idari yapıyı yeniden düzenlemiş, dini hoşgörüyü uygun bulmuş fakat
Zerdüştlüğü devlet dini ilan etmişti. I. Şapur’un maniheizmi desteklediği ve Babylonia
hahamı Samuel ile arkadaşlık kurduğu bilinmektedir. Yoğun gelişme planları arasında yeni
şehirler kurmak da vardı.
Kara ve deniz ticaretinde artan Pers kontrolünün sonucunda katlanan zenginlik
dolayısıyla ve göz alıcı saraylar, yeşeren sanatlar, alışılmışın dışında artan imar faaliyetleri ile
İran Sasaniler döneminde altın çağını yaşıyordu. Bugünkü Orta Asya, Afganistan ve
Pakistan’ın sınırlarında yer alan bölgeler Sasani imparatorluğunun önemli bir hinterlandını
oluşturuyordu. Sasani ticaret gemileri Doğu Afrika ve Çinhindi kadar uzak limanlara
demirliyorlardı.
Sasanilerin en çok bilinen kralı ve efsanelerin kahramanı I. Yezdigirt’in oğlu V.
Behram’dır. Cesareti, güzelliği, Romalılara Türklere Hintlilere ve Afrikalılara karşı elde ettiği
zaferleri, avcılık ve aşk maceraları hakkında hikayeler anlatılan V. Behram Fars geleneğinde
sevilen bir isimdir.
II. Hüsrev’den sonra çıkan taht kavgalarıyla Sasani imparatorluğu zayıfladı, merkezi
otoritenin gücü zayıfladı. Bu zayıflığı fırsat bilen Müslüman Arapların akınları karşısında
iyice güçsüzleşen Sasaniler, 637’de Ktesifon yakınındaki Kadisiye’de, 642’de Batı
Zağroslardaki Nihavend’de Arap orduları karşısında mağlup oldular. Orta Asya’daki Merv
şehrine kaçan III. Yezdigirt 651’de öldürüldü ve böylece Sasani imparatorluğu tarih
sahnesinden silindi.
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Bölüm Soruları
1-) Sasani Devleti hangi kral tarafından kurulmuştur?
A-) I. Ardaşir
B-) Dareios
C-) I. Hüsrev
D-) I. Şapur
E-) I. Behram
2-) Sasaniler hangi imparatorluğa ait geçmişi diriltmeye çalışıyorlardı?
A-) Roma
B-) Bizans
C-) Hint
D-) Akhaimenid
E-) Makedonia
3-) Ardaşir başkentini nerede kurmuştu?
A-) Persepolis
B-) Firuzabad
C-) Ekbatana
D-) Susa
E-) Hatra
4-) Zerdüştlüğü devlet dini ilan eden kral kimdi? ?
A-) I. Ardaşir
B-) I. Hüsrev
C-) I. Şapur
D-) I. Behram
E-) II. Hüsrev
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5-) Sasaniler ile yapılan Meschike Savaşı’nda ölen Roma İmparatoru hangisidir?
A-) III. Gordianus
B-) I. Gordianus
C-) Heraklius
D-) Severus Alexander
E-) Philippus Araps
6-) Sasaniler ile barış isteyip, fidye ödeyen Roma İmparatoru hangisidir?
A-) I. Gordianus
B-) Philippus Araps
C-) III. Gordianus
D-) Heraklius
E-) Iustinianus
7-) I. Şapur’un Roma İmparatorlarını yendiğini gösteren kaya rölyefleri nerede
betimlenmiştir?
A-) Taht-ı Rüstem
B-) Taht-ı Bostan
C-) Persepolis
D-) Ekbatana
E-) Bişapur
8-) Sasaniler’in en çok bilinen kralı ve efsane kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) I. Şapur
B-) I. Hüsrev
C-) V. Behram
D-) I. Ardeşir
E-) II. Hüsrev
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9-) 4. Yüzyılda ülkenin kuzey sınırında Sasaniler’e tehdit oluşturan İmparatorluğu
kimler kurmuştu?
A-) Hunlar
B-) Avarlar
C-) Hazarlar
D-) Çinliler
E-) Hintlliler
10-) Hangi kraldan sonra Sasani İmparatorluğu zayıflamıştır.?
A-) V. Behram
B-) I. Hüsrev
C-) I. Şapur
D-) I. Ardeşir
E-) II. Hüsrev
CEVAPLAR
1-) A; 2-) D; 3-) B; 4-) C; 5-) A; 6-) B; 7-) E; 8-) C; 9-) A; 10-) E
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13. SASANİ SİKKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Sasani Sikkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Sasani sikkelerinin ön ve arka yüzlerindeki betimler genel olarak nelerdir?
2-) Sasani sikkelerinin üzerindeki yazılar hangi yazıdır?
3-) Sasaniler kaçıncı yüzyıldan itibaren darphane adları kullanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sasani Sikkeleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sasani sikkelerinin sikke Bu döneme ait daha fazla
basım geleneğini ve sikke sikke örneği incelenerek,
tiplerini öğrenmek.
sikkeler üzerindeki tipler
daha ayrıntılı incelenerek
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Anahtar Kavramlar
Sasani,
Sikke,
Büst,
Ateşgede,
Ardaşir,
Ahura Mazda,
Wahram,
Şapur,
Darphane,
Hüsrev

261

13. Sasani Sikkeleri
MS 224-651 yılları arasında hüküm süren Sasaniler hakkındaki en önemli kaynak
sikkelerdir. Sasani sikkeleri bu antikçağ süper gücünün ne kadar iyi planlanmış ve iyi
organize edilmiş bir para sistemine sahip olduğunu gösterir. Bu sikkeler olmasaydı Sasani
krallarının kimliklerinin saptanması hiçbir biçimde mümkün olmazdı. Ayrıca Sasani sikkeleri
numismatik birer veri olmanın yanı sıra dönemin tarihi, ekonomisi, dini inanış ve
uygulamaları ve sanat eserleri açısından da çok önemli bilgi sağlarlar.
Sikke basmak tarih boyunca hükümdarlığın ve bağımsızlığın sembolü olmuş, her
zaman sarayın bir ayrıcalığı sayılmıştır. Sasani İmparatorluğu’nun ilk iki yüzyılında tipoloji,
stil ve birim farklılıkları olsa da, 5. Yüzyıldan itibaren hemen her yerde aynı sikke üretim
sisteminin kullanıldığı görülmektedir. Sasaniler, genellikle gümüş drahmiler bastırsalar da
sınırlı sayıda altın sikkeler de darp edilmiştir. 7.2 gr. Ağırlında ve ana birimi dinar olan bu
altın sikkeler çoğu zaman özel durumlarda basılırdı. Gümüş sikkelerde ise ana birim
drahmidir. İlk zamanlar ağırlığı 3.7 gr olan drahmiler bir süre sonra 4.25 gra çıkartılmıştır.
Her zaman yüksek gümüş kalitesinde basılan drahmilerin gümüş oranı %95’in altına
düşmemiştir. Bronz sikkeler de bastırılmıştır. Özellikle Sasani kazı alanlarında günlük
alışverişlerde kullanılan bronz sikkeler yoğun olarak bulunmuştur.
Sikkelerin ön yüzünde “Krallar Kralı” (Şah-ı Şahan) olarak adlandırılan Sasani
kralının büstü, arka yüzde ise iki yanında iki figürün bulunduğu Zerdüşt ateş sunağı
(ateşgede) bulunur. Bu tipoloji genel özellikleri bakımından her dönemde kullanılsa da,
dikkatli incelendiğinde her kralın bu tiplere yeni unsurlar eklediği görülür.
I. Ardaşir’in (224-240) sikkeleri dokuz farklı ön yüze sahip olmaları bakımından
özeldir. Parth sikkelerinden farklı olarak Sasani krallarının portreleri hep sağa bakar halde
betimlenmiştir. Ender olarak görülen cepheden portreler hep kutlama amaçlı basılan altın
sikkelerde kullanılmıştır. Ön yüzdeki imgenin en tipik unsuru taçtır. 6. yüzyılın başına kadar
krallar kralının hepsi kendine özel bir taç takarlar. Taçlar, en önemli kraliyet sembolü olan
diadem’den, Zerdüştlüğün baş tanrısı Ahura Mazda’yı simgeleyen resimsel ögeler veya zafer
tanrısı Verethragna’nın kanatları gibi teoforik unsurlardan oluşmaktaydı. Portrelerde görülen
bir başka tipik unsur ise “korimbos” adı verilen başın üstünde duran bir kumaşa sarılı saç
yumağıdır. Boyunda da örtülmemiş bir tutam saç görülür. Kral işlemeli bir tunik giyer ve
küpe takar. İlgici çekici bir başka unsur da diademlerin belirgin, çizgili kurdeleleridir. Bu
sayılan ögeler Sasani tarihi boyunca çeşitli değişikliklere uğramıştır.
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Res. 126 I. Ardaşir’in gümüş drahmisi. Kralın diademli büstü korymboslu / Diademli
Ateşgede.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=854344|1608|616|8d62c6eba7e9c2f05ecd
e8da739e2af8)
Zaman zaman sikkelerin ön yüzünde ek büstlere de rastlanmaktadır. Mesela II.
Wahram’ın (276-293) sikkelerinde görülen kraliçe, veliaht prens veya tanrıça Anahita gibi.
Zamasp’ın (496-499) sikkelerinde görülen Ahura Mazda gibi.

Res. 127 I. Ardaşir’in gümüş sikkesi. Ön yüzde I. Ardaşir’in ve veliahtı I. Şapur’un
karşılıklı büstleri görülmektedir.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=850763|1601|378|c2eed9aab65573d5c26
55c05ecf50466)
Sikkelerin arka yüzlerinde de sürekli bir değişim ve eklemeler görülmektedir. I.
Ardaşir’in sikkelerinin arka yüzünde ateş sunağı bulunurken, I. Şapur döneminde sunağın
sağına ve soluna birer figür eklenmiştir. Daha sonraki kralların sikkelerinden genellikle bu

figürlerden birinin minyatür tacından dolayı krala diğerinin ise bir Zerdüşt tanrısına ait olduğu
tesbit edilebilmektedir. II. Şapur’dan itibaren iki figür de kralı simgeler. Başlangıçta figürler
başlarını arkaya çevirmişken, Narseh’le birlikte sunağa bakmaya başlarlar. Duruşları ve
ellerinde tuttukları nesneler de değişir.
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Res. 128 I. Şapur’a ait gümüş drahmi. Ön yüzde, korimboslu taç giyimli kralın büstü,
arka yüzde ise ateş sunağı, her ikiyanında taçlı ve diademli iki kral figürü yer almaktadır.
( http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=850766|1601|381|225b65f75d3973a32eb
c72a1767f5bf5)
Res. 129 Kral Narseh’e ait altın dinar. Ön yüzde kralın korimboslu taçlı büstü yer
alırken arka yüzde ateş sunağının her iki yanında sunağa dönük birer figür betimlenmiştir.
Figürleren biri korimboslu ve taçlı, diğeri ise sur taçlıdır.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=850841|1601|456|d5625ace7673dd8de49
44e7643effbcb)
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Res. 130 Kral I. Hüsrev’in (Khosrau) sikkelerinde ise ateş sunağının her iki yanındaki
figürler cepheden betimlenir.
(http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=823082|1548|270|d81092273ca67149bc1
142fbfb1cb711)
Dördüncü yüzyıldan itibaren, horoz kafası, diadem kurdelesi, ayakta bir kral figürü ve
alevlerle çevrelenmiş cepheden bir büst gibi başka arka yüz tipleri de ortaya çıkar. Özel tipte
drahmilere sadece II. Hüsrev Dönemi’nde rastlanır.

Res. 131 II. Hüsrev’in altın darahmisi. Yukarıda sözü edilen özel darplardan biri. Ön
yüzde nadir olarak görülen cepheden portre, arka yüzde cepheden ayakta duran sur taçlı ve
kılıçlı kral figürü
bulunmaktadır. (http://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=854837|1609|30120|888
1feb97c5147d98ccfdb1d72f5e784)
Sasani sikkelerinin üzerindeki yazıların tümü Pehlevi yazısıyla yazılmış Orta
Farsça’dır. I. Ardaşir’in sikkelerinde “mazdesn bay Ardashir shahan shah Eran ke cihr az
yazdan” = tanrıların soyundan gelen, Mazda’ya tapan İranlıların krallarının kralı, kutsal
Ardashir” şeklinde uzun bir ön yüz lejandı bulunur. Bu ifadenin bir kalıp olduğunu zaman
zaman değişiklik ve eklemelerle diğer krallar tarafından da kullanıldığını söyleyebiliriz. I.
Ohrmazd (272-273) bu yazıya “ud Anerran” yani “ve diğerlerinin (krallarının kralı)” ifadesini
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eklemiştir. II. Hüsrev döneminde ön yüz lejandı “Khusro khwarrah afzut” = “Hüsrev görkemi
arttırdı” şeklinde değiştirildi. I. Ardaşir’den itibaren arka yüz yazısı olarak Ardaşir’in ateşi
anlamında “adur-i Ardashir” lejandı kullanıldığı görülmektedir.
Sasanilerin ilk 2 yüzyılı boyunca darphane sayısı az olduğundan sikkeler üzerinde
nerede basıldıklarını gösteren bir işaret kullanılmamıştır. Fakat 5. Yüzyıldan itibaren
sikkelerde darphane adlarına ait kısaltmalara rastlanmaktadır.
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Uygulamalar
Öğrenci bu bölümde Sasani sikkelerinin tiplerini ayrıntılı olarak incelemeli, gördüğü
resimlerdeki Sasani sikkelerini tasnif ve tanımlamaya çalışmalıdır.
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Uygulama Soruları
1.

Sasani sikkelerinin genel özelliklerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MS 224-651 yılları arasında hüküm süren Sasaniler hakkındaki en önemli kaynak
sikkelerdir. Sasani sikkeleri bu antikçağ süper gücünün ne kadar iyi planlanmış ve iyi
organize edilmiş bir para sistmine sahip olduğunu gösterir. Bu sikkeler olmasaydı Sasani
krallarının kimliklerinin saptanması hiçbir biçimde mümkün olmazdı. Ayrıca Sasani sikkeleri
numismatik birer veri olmanın yanı sıra dönemin tarihi, ekonomisi, dini inanış ve
uygulamaları ve sanat eserleri açısından da çok önemli bilgi sağlarlar.
Sikkelerin ön yüzünde “Krallar Kralı” olarak adlandırılan Sasani kralının büstü, arka
yüzde ise iki yanında iki figürün bulunduğu Zerdüşt ateş sunağı (ateşgede) bulunur. Bu
tipoloji genel özellikleri bakımından her dönemde kullanılsa da, dikkatli incelendiğinde her
kralın bu tiplere yeni unsurlar eklediği görülür.
Zaman zaman sikkelerin ön yüzünde ek büstlere de rastlanmaktadır. Mesela II.
Wahram’ın (276-293) sikkelerinde görülen kraliçe, veliaht prens veya tanrıça Anahita gibi.
Zamasp’ın (496-499) sikkelerinde görülen Ahura Mazda gibi.
Sikkelerin arka yüzlerinde de sürekli bir değişim ve eklemeler görülmektedir. I.
Ardaşir’in sikkelerinin arka yüzünde ateş sunağı bulunurken, I. Şapur döneminde sunağın
sağına ve soluna birer figür eklenmiştir. Daha sonraki kralların sikkelerinden genellikle bu
figürlerden birinin minyatür tacından dolayı krala diğerinin ise bir Zerdüşt tanrısına ait olduğu
tesbit edilebilmektedir. II. Şapur’dan itibaren iki figür de kralı simgeler. Başlangıçta figürler
başlarını arkaya çevirmişken, Narseh’le birlikte sunağa bakmaya başlarlar. Duruşları ve
ellerinde tuttukları nesneler de değişir.
Sasanilerin ilk 2 yüzyılı boyunca darphane sayısı az olduğundan sikkeler üzerinde
nerede basıldıklarını gösteren bir işaret kullanılmamıştır. Fakat 5. Yüzyıldan itibaren
sikkelerde darphane adlarına ait kısaltmalara rastlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-) Sasani sikkelerinde kaçıncı yüzyıldan itibaren aynı sikke üretim sistemi kullanılır ?
A-) 1. Yüzyıl
B-) 2. Yüzyıl
C-) 3. Yüzyıl
D-) 4. Yüzyıl
E-) 5. Yüzyıl
2-) Sasani kazı alanlarında daha çok hangi madenden sikkeler bulunmuştur?
A-) Altın
B-) Gümüş
C-) Bronz
D-) Elektron
E-) Bakır
3-) Sasani sikkelerinin ön yüzünde hangi figür bulunur?
A-) Krallar Kralı
B-) Ahura Mazda
C-) Mithra
D-) Zerdüşt
E-) Ateşgede
4-) Sasani kralları sikkelerde hangi halde betimlenmiştir?
A-) Sola bakar
B-) Yandan
C-) Sağa bakar
D-) Cepheden
E-) Boydan
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5-) Aşağıdaki sikke hangi imparatora aittir ?

A-) II. Wahram
B-) I. Ardaşir
C-) I. Şapur
D-) Narseh
E-) I. Hüsrev
6-) Aşağıdakilerden hangisi sikkelerin ön yüzünde görülen büstlerden biri değildir ?
A-) Kraliçe
B-) Veliaht prens
C-) Tanrıça Anahita
D-) Ahura Mazda
E-) Zerdüşt

7-) Aşağıdaki sikke hangi imparatora aittir?
A-) I. Şapur
B-) I. Ardeşir
C-) Kral Narseh
D-) I. Hüsrev
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E-) II. Hüsrev
8-) Özel tipte drahmilere hangi dönemde rastlanır?
A-) II. Hüsrev
B-) I. Ardeşir
C-) I. Hüsrev
D-) Kral Narseh
E-) I. Şapur
9-) Sasani sikkeleri üzerindeki yazı hangi dildedir?
A-) Elamca
B-) Eski Persçe
C-) Orta Farsça
D-) Arapça
E-) Medce
10-) Sasani sikkelerinin ilk kaç yüzyılında darphane işareti yoktur?
A-) İlk 1 yüzyıl
B-)İlk 2 yüzyıl
C-) İlk 3 yüzyıl
D-) İlk 4 yüzyıl
E-) İlk 5 yüzyıl
CEVAPLAR
1-) E; 2-) C; 3-) A; 4-) C; 5-) B; 6-) E; 7-) C; 8-) A; 9-) C; 10-) B
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14. ESKİ İRAN’IN KÜLTÜR TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. Eski İran’ın Kültür Tarihi
14.1. Dil ve Yazı Sistemleri
14.1.1. Elam Dili ve Yazısı
14.1.2. Med Dili
14.1.3. Pers Dili ve Yazısı
14.2. Din
14.3. Pers Kral Yolu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-) Eski İran’da kullanılan diller ve alfabeler nedir?
2-) Eski İran’ın geleneksel dini nedir?
3-) Pers Kral Yolu nereden nereye uzanıyordu.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Dil ve Yazı Sistemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Eski İran’da kullanılan dil ve Hint-Avrupa
dil
ailesi
yazı
sistemlerinin
neler hakkında araştırma yapmak.
olduğunu öğrenmek.

Din

Eski İran dininin tarihi Eski Doğu dinleri hakkında
gelişimi ve özelliklerini araştırma yapmak.
öğrenmek.

Pers Kral Yolu

Pers Kral Yolu’nun işlevi ve Eski
İran
coğrafyası
geçtiği güzergahı öğrenmek. hakkında haritalar üzerinde
araştırma yapmak.
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Anahtar Kavramlar
Elam,
Proto-Elam,
Linear Elam,
Persçe,
Medce,
Çivi Yazısı,
Pehlevice,
Avesta Dili,
Arami Alfabesi,
Zerdüşt,
Zaratushtra,
Mithra,
Anahit,
Ateşgede,
Ahura-Mazda,
Ahriman,
Kral Yolu,
Susa,
Sardes,
Herodotos.
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14. Eski İran’ın Kültür Tarihi

14.1. Dil ve Yazı Sistemleri
14.1.1. Elam Dili ve Yazısı
Elam Dili İran coğrafyasının bilinen ve kayda geçirilmiş en eski dilidir. Birçoğu
Susa’da bulunmuş çivi yazılı tabletler aracılığıyla bilinir. Bazı belgeler de batı, güneybatı ve
doğu İran’dan bulunmuştur. Tarihlemeleri MÖ. 2400-400 arası değişir.MÖ 460’a kadar
Akhaimenidlerin resmi yazışma dili olan Elamca’ya ait son yazılı kayıtlar Pers
İmparatorluğu’nun Büyük İskender tarafından fethedildiği zaman görülür. Bu kadar uzun süre
varlığını sürdüren Elamca Eski, Orta, Yeni ve Geç olarak dört safhaya ayrılır. Dile ait veriler
daha çok son üç dönemden gelir ve bu süreçte dilin yapısında değişmeler tespit edilmiştir.
Elam dili izole bir dildir. Etrafında konuşulmuş Hint-Avrupa ve Sami dil ailesinden hiç bir dil
ile akrabalığı yoktur. Bununla beraber şimdi güney Hindistan’da modern lehçeleri
konuşulmakta olan Dravid dili ile akrabalığı olduğu düşünülmektedir.
Elam bölgesinde kullanılan ilk yazı sistemi piktografiktir ( resim yazısı). Piktografik
yazıdan linear yazısına ne zaman geçildiği tam olarak bilinmese de kaynaklardan başlangıçta
150 sonrasında 80 kadar işaretten oluştuğu anlaşılmıştır. İran’da MÖ. 4. binyıl sonlarından
Proto Elam ve Linear (Çizgisel) Elam denilen iki yazı sistemi bilinmektedir. Ancak bu yazı
sistemleri çözülememiştir. Kral Kutik-inşuşinak Dönemi’nden sonra ortadan kalktığı
varsayılan bu yazı sisteminin yerini çivi yazısı almıştır.

Res.
132
Susa
Kazısında
bulunmuş Proto

Res.133Paris
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Elam Dili aslen bir Sami dili olan Akkadca’dan uyarladığı, hece sistemine dayalı çivi
yazısı ile yazılmıştır. Bu yazı tipi yaklaşık MÖ. 2500-MÖ 330 arasında kullanılmıştır. Elamca
çivi yazısında 130 çivi yazısı sembolü bulunur. Bu, çivi yazısı ile yazılan diğer dillerden çok
daha az bir sayıdır. Elamca, Elam Krallığı ortadan kalktıktan sonra da Akhaimenidler
Dönemi’nde kraliyet yazıtlarında düzenli olarak kullanılmıştır. Bu durum Elam kültürünün
önemi ve sonraki halkları derinden etkilediğine işaret eder. Persopolis kazılarında bulunan ve

bulundukları yerlere göre “hazine levhaları” veya “sur levhaları” olarak adlandırılan Elam
yazısıyla yazılmış kil tabletlerin tarihçiler için özel bir önemi vardır. MÖ 460’tan sonra ise
Akhaimenid arşivlerinde Elamca kil tabletlerin yerini Aramice parşömen üzerine defter
tutmaya geçildiği anlaşılmaktadır.
Res. 134 Eski Van Kalesi’nde yamaca kazımış soldan sağa Eski Persçe, Babilce ve
Elamca çivi yazılı belge. Kserkses Dönemi.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform#/media/File:Trilingual_inscription_of_Xerxes,_Van
,_1973.JPG)
14.1.2 Med Dili
Eski İran dillerinden Med Dili (Medce) kuzeybatı İran dilleri arasında sınıflandırılır.
Bu dilin grameri hakkında hemen hiçbir şey bilinmez. Med Dönemi’nden günümüze hiçbir
yazılı belge ulaşmamıştır. Sadece bazı çivi yazılı metinlerde Medce olduğu düşünülen
isimlere rastlanmıştır.
14.1.3.Pers Dili ve Yazısı:
Hint-Avrupa Dil ailesine ait olan Persçe, üç dönemde incelenir: Eski Persçe (Avesta
dili) (MÖ. yak. 525-300), Orta Persçe ya da Pehlevice (MÖ. 300-MÖ. 800), Modern Persçe
(Farsça) (MÖ. 800’den sonra). Persçe güneybatı İran’da gelişmişti ve muhtemelen MÖ. 1.
binyılın başından beri kullanılıyordu.
Eski Persçe Akhaimenid Hanedanı’nın ve Pers kökenli İranlılar’ın kullandığı dildi. Bu
dil için kullanılan yazı sistemi çivi yazısı idi. Bu dile ait en eski, en uzun ve en önemli yazıt, I.
Dareios zamanında ve onun için yazılmış (MÖ 522-486) Bisitun yazıtıdır. Ayrıca Zerdüştlerin
(Zoroastrianizm) kutsal metinlerini içeren Avesta da Persçe’nin bu safhasına aittir. Eski
Perçeye ait az sayıda edebi eser günümüze ulaşmıştır. Akhaimenid Hanedanlığı’na ait yazıtlar
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genellikle Pers, Elam ve Akad dillerinde olmak üzere üç dillidir. Pers çivi yazısı hece değil,
sesçil bir alfabe yazısıdır. Eski Mezopotamya çivi yazısının devamı değil tersine Arami ünsüz
yazısının etkisi altında hece ve ünsüz yazısının bir karışımı olarak yeni bir buluştur. Rakamlar
için sadece ondalık sistem kullanılmıştır.
Akhaimenid Hanedanı yönetimindeki Pers İmparatorluğu’nun resmi yazışma dili
Aramice’ydi. Dönemin lingua franca’sı olan Aramice oldukça geniş bir coğrafya da
kullanılmaktaydı. Aramice, harf yazısı olması ve kolay öğrenilebilirliği sayesinde MÖ 8.
yy’dan itibaren bu bölgedeki uluslararası anlaşma dili olmuştur.

Res.135 Bisitun (Behistun) Kabartmaları ve Yazıtı.
(http://www.4gress.com/sights/entry/100566.html)
Parthlar Dönemi’nde de Akhaimenid Hanedanında olduğu gibi İran’da çok sayıda dil
konuşuluyordu. Öncelikle Orta Persçe, Partça, Sogdca, Horezmce ve Baktriyaca, daha batıda
Ermenice, çeşitli Kafkas dilleri ve Babilce, Mezopotamya ve İmpratorluğun diğer
bölümlerinde çeşitli varyasyonları içinde Aramice ve Yunanca. Parthca Akhaimenid
Dönemi’nde Partia satraplığının diliyken Arsaklılar zamanında saray ve yönetim dili haline
geldi. Ne yazık ki Parth dilinden az sayıda belge günümüze ulaşmıştır. Parth sikkelerinin de
Yunanca yazı taşıdığı bilinmektedir. Parth dilinin çok sayıda Aramice sözcük kullandığı için
sözcük dağarcığı kısıtlıdır. Aramice’nin Parthlar döneminde halk dili olduğu da bilinmektedir.
Orta Persçe ya da Pehlevice MÖ 3. yy.’dan itibaren görülür. Parthlar’ın hakimiyeti
devrinde ortaya çıksa da aslen Sasani Devleti’nin resmi dili olmuştur. Pehlevi, Sasani
Devleti’nin resmi dilinin ismidir. Orta Persçe, Arami alfabesi ile yazılıyordu. Ayrıca bu
dönemin Zerdüşt metinleri ve Mani dinine ait belgeler bu dille yazılmıştır.
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Res.136 Nakş-ı Rüstem’den, Şapur I Dönemi’ne ait (MS. 2. yy) Pehlevice Yazıt.

14.2. Din
İran Bronz Çağı’nda Persler’in de atasını oluşturan Ari kökenli halklar tarafından istila
edildiğinde, bu halkların Hint kökenli Veda metinlerinde adları geçen tanrılardan oluşan çok
tanrılı bir dinleri olduğu anlaşılmaktadır.
İran’da en büyük tanrısal figürün, her şeyin yaratıcısı olduğuna inanılan Ahura Mazda
olduğu görülmektedir. Bu tanrı ışığın ve bilgeliğin tanrısıydı. Bunun karşıtı olarak da
Ahriman adlı tanrısal figür bulunuyordu. Ahriman kötülük ve yıkımın tanrısıydı. Yaklaşık
MÖ. 650 yıllarında, Zerdüşt, Zoroaster ya da Zaratuştra adıyla anılan İranlı bir
düşünür/peygamber eski İran dinini reforme etti. Kurduğu dinsel doktrin, eski İran dinine
dayanmakla beraber, zamanına göre oldukça ileri ve hümanist bir görünümdeydi. Tolerans ve
başkalarına saygı, kötülüğe karşı savaşım bu düşüncenin temelini oluşturuyordu. Zerdüşt dini
olarak anılan bu inancın Düalist (İkili) bir evren görüşü vardı. Ahura Mazda ile Ahriman
daima bir savaş içindeydi. Zerdüşt inançlıları bu savaşta Ahura Mazda’nın yani iyiliğin

yanında yer almalıydı.
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Res.137 Persepolis’ten Ahura-Mazda kabartması.
(http://www.livius.org/pictures/iran/persepolis/palace-of-xerxes-staircase/faravahar/)
Zerdüştlük ile ilgili bilgiler, bu inancın kutsal metinlerinin bölümlerini içeren ZendAvesta aracılığıyla bilinmektedir. Aslında bu metinlerin orijinalinin önemli bir kısmı, Büyük
İskender’in İran’ı istilası esnasında yok olmuştu. Zerdüşt’ün reforme ettiği dinsel görüş, aslen
tek tanrı inancına doğru büyük bir ilerlemeyi gösterir. Bununla birlikte bu dinde Mithra ve
Anahita gibi bazı tanrı-tanrıça isimlerinden de bahsedilmektedir. Bunlar, daha önceki
inançlarda önemli oldukları anlaşılan, ancak yeni inanışta ancak kendine yer edinen
Zerdüşt’ün öğretisinde ateş çok kutsaldı, ancak ateşe tapılmıyordu. Ateşin herhangi bir şeyle
kirletilmesi büyük günahtı. Ateşgede denilen sunaklarda hiç sönmeyen ateşin yanması önemli
bir ritüeldi. O kadar ki, ölüler dahi ateşi ve toprağı kirletmesin diye ne yakılır ne de
gömülürdü. Bunun yerine yalnızlık kuleleri denilen yerlere bırakılır ve özellikle akbabaların
cesedi yok etmesine izin verilirdi.

Res.138 İran, İsfahan’dan Sasani Dönemi’ne ait bir Ateşgede.
(http://zoraster.blogspot.com.tr/2011/01/zorastrian-temples.html)
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Res.139 Tak-ı Bostan. Sasani Dönemi’nden Mithras Kabartması (Solda ayaktaki
figür)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mitra#/media/File:Taq-e_Bostan_-_Highrelief_of_Ardeshir_II_investiture.jpg)
Zerdüşt Dini ilk kurulduğu zamanlarda çok açık bir rahiplik hiyerarşisine sahip
değildi. Ancak daha sonra Magus adı verilen rahipler bu dinin en önemli figürleri haline
geldiler ve çok güçlendiler. Böylece Zerdüşt’ün en başta kurduğu öğreti yozlaşmaya başladı.
Anlaşıldığı kadarıyla Akhaimenid hanedanı Zerdüşt dinine, daha doğrusu Ahura-Mazda’ya
inanıyordu. Ancak bu din özellikle Sasaniler Dönemi’nde devlet dini konumuna yükselmiş ve
İran’daki halkların kabul etmesi için bir tür baskı oluşturulmuştu.
Akhaimenid Hanedanı, yeryüzünde kralların temsil ettiği tanrıların, özellikle de
yazıtlarda “tanrıların en büyüğü” olarak adlandırılan Ahura Mazda’nın himayesi sayesinde
iktidarını ve devamlılığını meşrulaştırarak iki yüzyıl boyunca ayakta kalmıştır. Krallar
toplumdaki ve dünyanın değişmez düzenindeki konumlarını, Ahura Mazda’nın (daha sonra
Mithra ile Anahita) himayesine atfediyorlardı. (Briant 2017, 15)

14. 3. Pers Kral Yolu
Pers Kral Yolu, muhtemelen Asurlılar zamanından kalma ulaşım ağı üzerine
kurulmuş, İmparatorluğu doğudan batıya yaklaşık 2500 km. boyunca kat eden devasa bir yol
ağıdır. Bu yol Pers Kralı I. Dareios tarafından (MÖ. 521-485) tarafından yaptırılmıştır. Kesin
olmamakla birlikte Kral Yolu’nun doğu ile batıyı birbirine bağlayacak şekilde ve yol
üzerindeki mola yerlerinin belirlenerek yapımına Pers Kralı Kyros Zamanı’nda başlanmış
olmalıdır. Daha sonra Dareios’un satraplıkları yeniden organize ettiği bir dönemde
tamamlanmıştır. İmparatorluğun sahip olduğu kentler arasında çok hızlı bir ulaşımı ve
haberleşmeyi sağlaması açısından hayati önemdeydi. Pers İmparatorluğu’nun başkentlerinden
biri olan Susa’dan, batıdaki en önemli satraplık merkezi olan Sardes’e kadar kesintisiz
uzanıyordu.Susa’dan başlayarak Malatya-Mazaka (Kayseri)-Ankara-Gordion şehirlerinden
geçerek Sardeis’e ulaşıyordu. Daha sonra Susa’dan Persepolis ve Hindistan’a ulaşıyordu. Yol
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üzerinde, Susa ve Sardes arasında 111 aktarma istasyonu bulunuyordu. Bu istasyonlarda
yolcular için dinlenmiş atlar vardı.
Kraliyete bağlı Pers atlıları bu yolu yedi günde kat edebiliyorlardı. Böylece herhangi
bir isyan ya da karışıklık Büyük Kral’a hızlıca haber verilebiliyordu. Bu yol çoğunlukla Pers
Kral Yolu İmparatorluğun sınırlarını kontrol altında tutmak için çok önemli bir araçtı. Kral
Yolu, sadece Pers krallarının kullandığı bir yol olmayıp kuşkusuz askeri, ticari ve ulaşım
amacı da vardı. Yolun Herodotos tarafından da Kral Yolu olarak anılması Kyros ve Dareios
dönemlerindeki popülaritesinden ve öneminden kaynaklanmaktadır. Herodotos’a göre Kral
yolu Sardeis’ten Susa’ya 3 ay 3 günde katedilebiliyordu.
Pers Kral Yolu hakkındaki en geniş bilgiyi Herodotos (V. 52-54) vermektedir:
“Bütün yol boyunca kraliyet konakları vardır. Hep insanların oturdukları yerden ve
güvenlik içinde geçilir. Lydia ve Phrygia içerilerinde yirmi sathmetikos ya da konak boyunca
uzanır ki, bu doksan dört buçuk parasang tutar. Phrygia sınırında Halys ırmağına rastlanır.
Bu ırmağı geçebilmek için buraya hakim durumda olan sıradağları ve ırmağı göz altında
bulunduran önemli bir kaleyi aşmak gerekir. Bunu aştıktan sonra Kilikia sınırlarına kadar
Kappadokia içinde yirmi sekiz konak, yani dört yüz parasang gidilir. Sınırda iki sıradağı
aşacak ve iki kalenin önünden geçeceksiniz. Oradan öteye Kilikia içerisinden geçilecek yol üç
konak, on beş buçuk parasangtır. Kilikia ve Armenia arasında sınır, içinden gemilerin
yüzebildiği bir ırmaktır ki adı Euphrates (Fırat)’tır. Armenia içinde her biri garnizonla
tutulan on beş konaklık yol vardır, elli altı buçuk parasang tutar. Bu bölgeyi gemilerin
yüzebildiği dört ırmak sular, bunlar geçilmeden gidilemez. Birisi Tigris (Dicle)’dir. İkinci ve
üçüncü aynı yerden çıkmadıkları ve bir tek ırmak olmadıkları halde aynı adı taşırlar. Birincisi
Armenia’dan, öbürü Matienlerin ülkesinde gelir. Dördüncüsünün adı Gyndes’tir; eskiden
Kyros’un üç yüz altmış kanala ayırmış olduğu ırmak budur. Armenia’dan Mateinler ülkesine
geçerken dört konak vardır ve bu ülkeden Kissia’ya vardıktan sonra, üzerinde Susa kentinin
kurulmuş olduğu ve gemilerin işlemesine elverişli bulunan Khoaspes’e on bir konak, kırk iki
buçuk parasang yoldur. Bütün bu konakların toplamı yüz on birdir. Sardes ile Susa
arasındaki konakların sayısı işte budur.
“Kraliyet yolu parasang olarak daha iyi ölçülürse ve bir parasang otuz stad hesap
edilirse, Sardes’ten “Memnon Sarayı” denilen kral konağına kadar on üç bin beş yüz stad
çeker. Çünkü dört yüz elli parasangtır. Günde yüz elli stad tutarsa, bu yol tastamam doksan
günde aşılır. Buna Sardes ile Ephesos arasındaki bölüm de eklenirse Hellen Denizinden
Susa’ya kadar on dör bin kırk stad olduğunu söyleyeceğim...”
Yüzyıllar boyunca Pers İmparatorluğu’nun güvenliği sağlayan ve sınırlarını koruyan
Kral Yolu, Büyük İskender tarafından da bu sefer İmparatorluğun merkezini istila etmek için
kullanılmıştı.
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Har. 22 Pers Kral Yolu’nun Geçtiği
Güzergâh.(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_achaemenid_empire_en.png)
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Uygulamalar
Bu bölümde öğrenci özellikle Hint-Avrupa Dil ailesi hakkında araştırma yapmalı, Eski
Doğu dinleri üzerine daha çok bilgi edinmeli ve Pers İmparatorluğu coğrafyasını tanımalıdır.
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Uygulama Soruları
1.

Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu için ne işe yarıyordu.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Elam Dili İran coğrafyasının bilinen ve kayda geçirilmiş en eski dilidir. Birçoğu
Susa’da bulunmuş çivi yazılı tabletler aracılığıyla bilinir. Bazı belgeler de batı, güneybatı ve
doğu İran’dan bulunmuştur. Elam Dili aslen bir Sami dili olan Akkadca’dan uyarladığı, hece
sistemine dayalı çivi yazısı ile yazılmıştır. Bu yazı tipi yaklaşık MÖ. 2500-MÖ 330 arasında
kullanılmıştır.
Eski İran dillerinden Med Dili (Medce) kuzeybatı İran dilleri arasında sınıflandırılır.
Bu dilin grameri hakkında hemen hiçbir şey bilinmez.
Hint-Avrupa Dil ailesine ait olan Persçe, üç dönemde incelenir: Eski Persçe (Avesta
dili) (MÖ. yak. 525-300), Orta Persçe ya da Pehlevice (MÖ. 300-MÖ. 800), Modern Persçe
(Farsça) (MÖ. 800’den sonra). Persçe güneybatı İran’da gelişmişti ve muhtemelen MÖ. 1.
binyılın başından beri kullanılıyordu.
İran’da en büyük tanrısal figürün, her şeyin yaratıcısı olduğuna inanılan Ahura –
Mazda olduğu görülmektedir. Bu tanrı ışığın ve bilgeliğin tanrısıydı. Bunun karşıtı olarak da
Ahriman adlı tanrısal figür bulunuyordu. Ahriman kötülük ve yıkımın tanrısıydı. Yaklaşık
MÖ. 650 yıllarında, Zerdüşt, Zoroaster ya da Zaratuştra adıyla anılan İranlı bir
düşünür/peygamber eski İran dinini reforme etti. Zerdüşt dini olarak anılan bu inancın Düalist
(İkili) bir evren görüşü vardı.
Pers Kral Yolu, İmparatorluğu doğudan batıya 2400 km. boyunca kat eden devasa bir
yol ağıdır. Bu yol Pers Kralı I. Dareios tarafından (MÖ. 521-485) tarafından yaptırılmıştır.
Kral Yolu aslında daha önceden var olan bir yol ağının onarılması ve büyütülmesi ile
oluşturulmuştur. İmparatorluğun sahip olduğu kentler arasında çok hızlı bir ulaşımı ve
haberleşmeyi sağlaması açısından hayati önemdeydi Pers İmparatorluğu’nun başkentlerinden
biri olan Susa’dan, batıdaki en önemli satraplık merkezi olan Sardes’e kadar kesintisiz
uzanıyordu. Daha sonra Susa’dan Persepolis ve Hindistan’a ulaşıyordu. Yol üzerinde, Susa
ve Sardes arasında 111 aktarma istasyonu bulunuyordu. Bu istasyonlarda yolcular için
dinlenmiş atlar vardı.
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Bölüm Soruları
1-) İran coğrafyasının bilinen ve kayda geçirilmiş en eski dili hangisidir?
A-) Persçe
B-) Aramice
C-) Elam Dili
D-) Pehlevice
E-) Avesta Dili
2-) Elam dili hangi yazı sistemiyle yazılmıştır?
A-) Çivi Yazısı
B-) Hiyeroglif
C-) Hece Yazısı
D-) İdeogram
E-) Resim Yazı
3-) Pers Dili hangi dil ailesine mensuptur ?
A-) Ural-Altay
B-) Hami-Sami
C-) Afrika
D-) Hint-Avrupa
E-) Okyanusya
4-) Eski Persçe’nin kullanıldığı en eski anıt aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Nakş-Rüstem
B-) Persepolis Sarayı
C-) Taht-ı Rüstem
D-) Bisitun (Behistun) yazıtı
E-) Taht-ı Bostan
289

5-) İran’da Işığın ve bilgeliğin tanrısı olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisiydi?
A-) Ahriman
B-)Zoroaster
C-)Ahura-Mazda
D-)Mithra
E-)Anahita
6-) Eski İran dinini reforme eden filozof/peygamber kimdi?
A-) Zerdüşt
B-) Dareios
C-) Ardeşir
D-) Arsakes
E-) Kserkses
7-) Zerdüştlüğün kutsal metinleri hangi kitapta toplanmıştı?
A)

Rig-Veda

B)

Tanah

C)

Metamorphoses

D)

Zend-Avesta

E)

Vedalar

8)

Pers Kral Yolu hangi Büyük Kral tarafından tamamlanmıştır?

A) I. Dareios
B) Kyros
C) Kserkses
D) Ardeşir
E) Volosages

290

9)

Aşağıdakilerden hangisi Pers Kral Yolu nun geçtiği noktalardan biri değildir?

A) Malatya
B) Mazaka
C) Ankara
D) Trapezos
E) Gordion
10)

Pers Kral Yolu hakkında en geniş bilgiyi kim vermiştir?

A) Pausanias
B) Herodotos
C) Ksenophon
D) Strabon
E) Ptolemaios
CEVAPLAR
1-) C; 2-) A; 3-) D; 4-) D; 5-) C; 6-) A; 7-) D; 8-) A; 9-) D; 10-) B
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