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Öz: Antik kaynaklarda Büyük İskender’in Doğu seferi süresince Pers kraliyet ailesine mensup soylu 

kadınlarla ilişkileri hakkında bir takım bilgiler yer almaktadır. Bu kaynakların başında Plutarkhos, 

Arrianos, Athenaios, Diodoros Sicilus, Curtius, Justinus gibi isimler gelmektedir. Çalışmamızda 

özellikle İskender’in biyografisini yazan Plutarkhos ile seferlerini anlatan Arrianos tarafından Asyalı 

kadınlarla ilgili verdikleri bilgiler diğer antik yazarlarla karşılaştırılarak Pers soylu kadınları 

sayesinde İskender’in Doğu siyasetindeki kazanımları değerlendirilmektedir. Bu bağlamda antik 

yazarların verdikleri bilgiler ile modern kaynaklar incelenerek Batılı antik yazarların Doğulu kraliyet 

kadınlarına yönelik, kutuplaşma yaratan bakış açıları da sunulmaya çalışılacaktır. İskender’in Doğu 

siyasetinde Dareios’un büyük kızı Barsine ve diğer Asyalı soylu kadınlarla yaptığı sembolik 

evliliklerin, bir yandan halkların kaynaşmasında diğer yandan kendi siyasi emellerinin başarıya 

ulaşmasındaki tarihsel rolleri, statüleri ve etkili olup olmadıkları sorgulanmaktadır. Yazılı tarihin 

tanıklığına dayanarak, gelmiş geçmiş neredeyse tüm hanedanların kurdukları müttefiklikleri 

sağlamlaştırmak ve daha birçok nedenle düşmanının kızı, karısı ya da annesiyle evlenerek mağlup 

hanedanı cezalandırmayı ve yeni ittifaklar oluşturmayı amaçladıklarını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda 

İskender de kraliyet mensubu kadınlarla yaptığı evlilikler aracılığıyla bölgenin efendisi olduğu 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: İskender, Persler, Fetih, Asyalı Kadınlar, Siyaset. 

Abstract: There is some knowledge in ancient resources about the relationship between Alexander the 

Great and noble women from Persian royal family during his journey to the East. These resources 

are primarily written by Plutarch, Arrian, Athenaeus, Diodorus Sicilus, Curtius, and Justinus. This 

study explores particularly the achievements of Alexander the Great in Eastern politics thanks to 

noble Persian women by comparing the information given by Plutarch, who wrote Alexander the 

Great’s biography, and by Arrian, who wrote Alexander the Great’s journeys, on Asian women with 

the information jotted down by other ancient writers. In this context, perspectives of ancient Western 

writers on Eastern royal women, which may produce polarization, will be presented after an analysis 

of information given by ancient writers and modern resources. This study also questions whether 

Alexander the Great’s symbolic marriages to Darius’s elder daughter Barsine and to other Asian 

noble women have a historical role in both achieving his political aims and socialization of people 

with one another, or whether these symbolic marriages have a historical status or impact in his 

Eastern policy. Depending on the testimony provided by written history, it could be stated that new 

alliances were made and defeated dynasties were punished through marriages to the enemy’s 

daughters, wives or mothers in order to strengthen alliances between almost all dynasties imbedded 

in history. In line with this view, it is clear that Alexander became the ruler of the area through his 

marriages to women from royal dynasties.   

Keywords: Alexander, Persians, Conquest, Asian Women, Politics. 
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Yazılı tarihin tanıklığına dayanarak, gelmiş geçmiş neredeyse tüm hanedanların 

kurdukları müttefiklikleri sağlamlaştırmak, imparatorluk topraklarına yapılan saldırıları 

engellemek, bağlı krallıkları kontrol altında tutmak, askeri güçle alınamayan bölgeler üzerinde 

nüfuz oluşturmak, düşmanının kızı/karısıyla evlenerek mağlup hanedanı cezalandırmak ve 

yeni ittifaklar oluşturmayı amaçladıklarını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda “siyasi evlilikler” 

olarak tanımlanan bir evlilik modeliyle akrabalık/müttefiklik ilişkisi kurmak neredeyse politik 

bir gelenek haline gelmiştir. En büyük ülküsü Pers İmparatorluğu’nu fethetmek olan 

İskender’in son derece açık ve uzun vadeli propagandasıyla amaçladığı, Yunanlıların desteği 

ve sadakatini kaybetmeden Pers İmparatorluğu’nun meşru hükümdarı olarak görünmekti. 

Ancak Pers ve Makedonya’daki farklı halkların sıklıkla çakışan değerlerini mutabık kılmak 

şüphesiz hiç kolay değildi. Bununla birlikte Pers kraliyet kadınları, İskender için hem siyasi 

hem de propaganda amaçlarını hizmet etmeleri bakımından kritik öneme sahiplerdi. Bir 

anlamda kadınlara sahip olması “zafer” kazanması anlamına geleceğinin en açık örneği III. 

Dareios’un, İskender’e en büyük kızı Stateira ile evlenmesi yoluyla dost ve müttefiki olması 

teklifini yapmasından anlaşılmaktadır. İskender cevaben Dareios’tan para almaya ihtiyacı 

olmadığını, ülkenin bütünü yerine bir parçasını da kabul edemeyeceğini çünkü bütün ülkenin 

ve paranın zaten kendine ait olduğunu ve eğer Dareios’un kızını almak isterse de bunu 

rahatlıkla yapabileceğini söyler
1
. Dareios ile yaptığı görüşmeler esnasında verdiği söz konusu 

cevabıyla hem kadınlara iyi davrandığını hem de bedensel arzularının kontrolünü elinde 

tuttuğunu ima ederek mağlup kralın karısını ve kraliyet mensubu diğer kadınları pazarlık 

konusu yapmayacağını söylerken dahi aslında onları kullandığı son derece açık bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Ancak, burada, başka yerlerde olduğu gibi, evlilik ittifaklarında ortaya çıkan 

bir rehin ile piyon arasındaki ilişki mevcut değildi
2
.  

Bu doğrultuda Antik Yunan edebiyatında fethetmenin veya ele geçirmenin en önemli 

sembollerinin başında, genellikle eş ya da anne statüsündeyken şimdi büyük bir savaşçının 

kölesi ya da kocasını öldüren adamın cariyesi olan esir kadınlar gelmektedir. Hektor’un savaşa 

girmesini istemeyen karısı Andromakhe’ye söyledikleri tam olarak bu durumu dile 

getirmektedir: “köleliğe sürüklenirken çığlığını duymaktansa dağlar gibi toprak örtsün beni 

daha iyi”()
3
. Aynı konuşma Khryseis ve Briseis hakkında da geçmekte olup “düşmanınızın 

kadınlarının mülkiyeti hem zaferi simgelediği hem de aslında bir zafer
4
” olarak görüldüğüne 

tanıklık etmektedir.   

Troya efsanesinin güçlü etkisi, bir Yunanlı erkeğin zafer kazanışı ile Asyalı kadınların 

esir alınışlarının sayısız anlatılarını yaratmıştır. Yalnızca İlyada destanında bile bu tür 

anlatılara örnek verilebilecek pek çok ifade bulunmaktadır. “Yurduna dönmeye yeltenmesin hiç 

kimse, Helene’nin acılarına, iniltilerine karşılık bir Troyalının karısıyla”; “başkalarına köle 

olsun karıları; “Akhalar alacak hür gününü, götürecek seni gözyaşları içinde” ve “Troya 

kraliyet kadınlarının, koca karınlı gemileriyle Akhalar tarafından götürülmeleri”
5
. MÖ 5. 

yüzyılda Yunanlılar Troyalıları, Anadoluluları ve Persleri yenilgiye uğrattıkları ve “barbar” 

                                                           
1 Arrianos 2.25. 
2 Carney, age, s. 568. 
3 Homeros, İlyada 6.464 vd 
4 Age, I.26-31, 110-185. Briseis,Troya’da Lyrnessos kentinde yaşayan riseus’un kızıdır. Akha orduları Troya’ya 

gitmeden önce bölgedeki kentleri yağmalamışlardır. Akhilleus da Lyrnessos kentini yağmalayarak Briseis’i esir 

almıştır. Ancak sonradan güzel esirini Agamemnon’a vermek zorunda kalmıştır. Hektor, Akhilleus’un dostu 

Patroklos’u öldürmesinden sonra Agamemnon, Briseis’i geri vermek zorunda kalmıştır. Akhilleus, esiri Briseis’i 

çok sever, onunla evlenme sözü vermiştir (age, 19.297-9) ve ondan “sevgili karım” diye söz eder (age, 9.336). 
5 Age, 2.354-356; 3.301; 6.454-465;24.731-776. 
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saydıkları için kendilerini üstün olarak tanımlamışlardı. Bu nedenle Asyalı kadınların 

Yunanlılar tarafından ele geçirilmesi, uygarlığın barbarlık üzerinde kazandığı zaferin bir 

parçası olarak kabul edildiği anlaşılabilir. 

Zafer tasvirinin esir çocuklardan ziyade esir kadınlar üzerinden yapılması eski dünyanın 

bakış açısıyla kadının, çocuktan daha ilgi çekici bir figür olmasından kaynaklanması aslında 

rastlantı değildir. Eski Yunan’da kadınlar kendi başlarına bir statüye sahip değillerdi ve salt bir 

kadın olarak itibarları (axioma
6
) da yoktu;  daha ziyade şöhret sahibi babalarının ya da 

kocalarının veya da oğullarının statüsünü taşırlardı. Evlendiklerinde kocalarına taşıyacakları 

statüye de bu şekilde sahip olurlardı. Dolayısıyla esir alınan Andromakhe’nin önemi, 

Troya’nın en muhteşem savaşçısının dul eşi olmasına dayanmaktaydı. Andromakhe gibi, bu 

statü taşıyıcı kadınların ister evlilikle meşrulaştırılmış olsun ya da olmasın esir alınmaları 

bilhassa “zafer” sembolüydü. Kadınlar, kendilerini ele geçiren erkekler için hem askeri hem de 

cinsel yönden kazanılmış ikinci bir zaferi simgelemekteydiler. Yunan edebiyatında fetih ve 

kaçırma yoluyla gelen böylesi zaferler son derece sıradan olarak betimlenmiştir. 

Persler, MÖ 546’da Akdeniz’i, 513’te Boğazlar ve Trakya’yı, 492’de ise Makedonya’yı 

ele geçirmiş ve bu bölgeleri kendilerine bağımlı hale getirmişlerdi. Bu nedenle “Panhellen” 

ülküsü adına tüm Yunan kent devletlerini bir çatı altında birleştirmeye çalışan Makedonya 

kralı Philippos’un hayali Perslerden Yunanlılar ve onların Anadolu’daki kolonilerinin öcünü 

almaktı.  Ancak Philippos bir suikasta kurban gidince bu görev oğlu İskender’e 

(Aleksandros’a) nasip olacaktır. Şüphesiz Büyük İskender’in Pers seferine çıkmasının tek 

nedeni öç alma isteği olarak kabul etmek imkânsızdır. Asıl amacı Anadolu’dan başlayarak 

Asya’nın içlerine kadar ticaret yollarını ele geçirmek ve kontrol etmekti. Bu amacına yönelik 

olarak tüm Yunanlıların desteğini kazanmak isteyen Makedonyalı Büyük İskender, tanrılar 

tanrısı Zeus’un oğlu, yarı tanrı (kahraman) Herakles’in karısı ve doğa tanrısı Dionysos’un kızı 

Deianeira’nın büyük büyük torunuydu. Herkesin sahip olamayacağı bu tanrısal atalarından 

başka annesi Olympias’ın Epeiros kralı efsanevi Neoptolemosların soyundan gelmesinden 

dolayı Yunanlı kimliğinin Troya ile bağı olduğu iddiasındaydı. Bu iddia hem annesinin 

Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un soyundan gelmesi hem de Neoptolemos’un esiri Hektor’un 

dul eşi Andromakhe vasıtasıyla Troya kökeni olduğuna inanmasından kaynaklamaktaydı
7
.  

İskender, MÖ 333’te yapılan İssos Savaşı’ndan hemen sonra Pers kraliyet kadınları ve 

Pers soylularının kadınlarını hâkimiyeti altına aldı. Böylelikle bu savaş, İskender’e hem gerçek 

bir zafer getirdi hem de Makedonya’yı değişik bağlamlarda Pers kadınları vasıtasıyla kendi 

amaçlarına göre idare edebileceği güçlü bir simgeler bütünü kazandırdı. Bu Pers kadınları ya 

da diğer kadınlar, eski Yunan edebiyatı geleneği aracılığıyla Yunanlılar ve Makedonyalılar 

için tehlikeli bir şekilde anlamlı semboller sundu
8
.  

Bu gelenek, Pers monarşisinin MÖ 4. yüzyılda gücünü kaybettiğini ve aşırı lüks 

yaşamlarının sona erdiğini göstermekteydi. Aiskhylos, Persler adı tragedyasında bu 

çöküntünün asıl nedenini, Pers erkeklerinin efemine olması, kraliyet kadınlarının kocaları 

üzerinde ama özellikle prenslerin eğitiminde önemli roller oynamalarını suçlama nedeni olarak 

göstermiştir. Antik Yunan toplumunda kadınlarının kamusal hayatta hiç yer almaması, sıradan 

bir meta gibi erkeğin korumasında yaşamaları, yurttaş bile sayılmadıkları, oysa Pers 

                                                           
6 Yunancada aksioma (αξιόμα) “değer, kıymet; itibar, şeref”(G.Çelgin, Yunanca Türkçe Sözlük, İstanbul, Kabalcı 

2011:79) anlamlarına gelen bir sözcüktür. 
7 Euripides, Andromakhe 1239-40.  
8 E. Carney, “Alexander and Persian Women” The American Journal of Philology, Vol. 117, No. 4 (Winter, 1996), 

s.546. 
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toplumunda kadınlar salt söz sahibi olduklarından dolayı tüm Doğulu kadınlar tehlikeli olarak 

görülmüştür. Kadınlar, Asya'nın yenilmesinden Afrika’nın kolonizasyonu anlatımına kadar 

metafor olarak kullanılmışlardır
9
 Ataerkil bir toplum olan Yunanlılar için Pers Savaşları 

hakkındaki anlatılarda kadının iki yansıması olmuştur. En iyi örneklerden biri Persler 

tragedyasında Aiskhylos’un, Doğu’nun mağlubiyetini kadın sesinden, Atossa’nın 

konuşmasıyla duyurmasıdır. İlki Yunan ile Yunanlı olmayanların ilişkilerini tanımlamak için 

kadın-erkek, ırz düşmanı ve tecavüz mağduru karşıtlıkları, ikincisi ise şiddetin, tehlikenin ve 

anarşinin kaynağı ve sembolü olarak görülen kadınların “ötekine” karşı olan kararsızlığı, uzun 

yıllar boyunca devam eden savaş karşısında yabancı bir kültüre, Pers kültürüne atfedilmesidir. 

Bu durum Atina emperyalizminin en temel isteği, panhellenizmi ve "barbar tehlike" 

kavramlarını ısrarla sürdürmek, bunun sonucunda da Pers etkisini zayıflatmayı amaçlayan 

ideolojik projenin önemli bir parçasıydı.  

Yunan dünyasında Persler hakkındaki olumsuz yargılar Batı Anadolulu ilkçağ tarih 

yazıcılarından (logographos) kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri olan Knidoslu Ktesias II. 

Artakserkses Mnemon’a ve ailesine hekimlik yapmış bir Yunanlıdır. Persika (Pers Tarihi) 

adıyla kitaplar yazan tarih yazıcıları içerisinde en az Yunan merkezli yaklaşımı olan, 

önyargılardan uzak ve güvenilir bulunan Ktesias dahi Persika adlı eserinde Doğu’nun 

kadınsılığını dile getiren ilk yazar olmuştur. Söz konusu eseri başta Sicilyalı Diodoros, Şamlı 

Nikolaos, Plutarkhos ve Photios’un genişçe yer verdikleri özetler ve alıntılar sayesinde 

fragmanlar şeklinde günümüze ulaşmıştır. Özellikle saray hayatı hakkındaki ayrıntılı 

anlatılarında Pers sarayındaki zalim cezalandırmalar ve haremde dönen korkunç entrikaları da 

bulunmaktadır
10

.  On yedi yılı aşkı süre Pers ülkesinde kalan Ktesias’ın söz konusu bu 

anlatımları güçlü ya da önüne gelenle yatan kadınlar ve esrarlı hadım edilmiş erkeklerle 

kurulan düzenbaz ilişkiler, Yunan düşüncesinde Perslere dair silinmesi zor önyargıların 

oluşmasında büyük rol oynamıştır. 

Pers yönetici ve ailelerine ilişkin ön yargıları olan bir diğer Yunanlı düşünür Platon’dur. 

Yasalar eserinde söz konusu konuya ilişkin olarak “Pers kadınları prensleri çocukluk 

çağından itibaren bolluk içinde mutluymuşlar ve bunlar yeterliymiş gibi yetiştirdiler. (…) Pers 

erkekleri savaşlarla ve sonu gelmez tehlikelerle boğuştukları için, onların yokluğunda, yeni 

zengin saray kadınlarının kadınca yetiştirmesi. (…) Kyros öldükten sonra, sefahat ve 

başıboşluk içindeki çocukları
11

 başa geçince, önce biri bir eşitinin olmasına katlanamayarak 

ötekini öldürdü, sonra da içki ve taşkınlıktan sapıtıp krallığını Medlere, Kambyses’in 

budalalığını küçümseyen, o zamanki adıyla “hadım”a
12

 kaptırdı. (…) Bu durumda suçlu kader 

değildir, büyük zenginlerin ve tiranların çocuklarının sürdüğü kötü yaşamdır” ifadeleriyle 

yerer
13

. Yalnızca Aiskhylos ile Platon’un ifadeleri dikkate alındığında dahi Yunan geleneğinin 

Pers kraliyet kadınlarının, özellikle de kral annelerinin çocukları üzerindeki gücü ve etkisinin 

fazlasıyla abartıldığı ve hatta bilinçli olarak çarpıtıldığı anlaşılmaktadır.  

Diğer yandan Antik Yunan edebiyatı, entrikacı ve baştan çıkarıcı kraliçelerin 

hikâyeleriyle doludur. Örneğin Herodotos Pers monarşisine yıkım getiren Kserkses’in kral 

                                                           
9 E. Hall, Inventing the Barbarian: Greek Self-Defintion through Tragedy. Oxford: Clerandon Press, 1989, s.112. 
10 10 Ktesias (FGrHist III C 1 688 F 13 (9-33); 15, Phoitius, Bibliotheke 1.72; H. Sancisi-Weerdenburg, “Exit 

Atossa: Images of Women in Greek Historiography on Persia.” Şurada: Images of Women in Antiquity. Ed. 

A.Cameron-A. Kuhrt, Detroit:Wayne State University Press, 1983, s. 43-44; Hall, age, s.113. 
11 Büyük Kyros’un oğlu Kambyses (krallığı MÖ 530-522), kardeşi Smerdis’i öldürür. 
12 Kendini Kambyses’in kardeşi Smerdis diye tanıtan büyücü Gomates. Herodotos’ta “Düzme Smerdis” olarak 

anılır (3.61 vd). MÖ 522’de Pers kralı ilan edildiği ileri sürülmüştür, oysa daha önce Kambyses’in buyruğuyla Pers 

soyluları tarafından öldürüldüğü düşünülmektedir.  
13 Platon, Yasalar 3.694a-696a. 
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seçilmesinde annesi kraliçe Atossa’nın büyük rolü olduğunu anlatır
14

. Ne var ki bu konuda 

genel kabul gören anlatıların birçoğu ya yanlış veya da gereğinden fazla abartılıdır.  Bu durum 

kutuplaştırmayı kavramsallaştırmaya, “yabancı” ve  “kadın” olmak üzere iki farklı türdeki 

“öteki”ini bağdaştırmaya, monarşilerde kadınların rolünü Yunan şüpheciliğiyle birleştirmeye 

ve son olarak da zengin Pers kültürünü kıskanmaya meyilli Yunan geleneğinin bir ürünüdür. 

Zira Yunanlılar azla yetinme konusunda kendileriyle gurur duyarlar ve Perslerin maddi 

zenginliklerini küçümserlerdi
15

, ancak uygulamada bu duruma karşı savunmasız oldukları 

anlaşılmaktadır. Aslında Yunan ve Makedonya’nın Perslere karşı savaşma nedeni, özellikle 

kadınlarla bağlantılı olarak küçümsedikleri zenginlikleri ve lüksü ele geçirime arzularıydı
16

. 

Etnik kökenleri bir yana, Makedonyalılar ile güneydeki Yunanlıların dünya görüşleri aynı 

değildir, bu nedenle Atinalılar ile Spartalıların Perslere yaklaşımlarında da farklı görüşlere 

sahiptiler.  

Bununla birlikte II. Philippos ve İskender kendi amaçları için Yunan geleneğini 

kullanmaktan da kaçınmamışlardır. İskender henüz Marathus’tayken (Amrit) kendisiyle dost 

ve müttefik olmak isteyen Dareios’un mektubunu getiren elçiler yanına gelmişlerdi. İskender, 

Dareios’un mektubuna cevaben şunu yazmıştı: “Atalarınız bizim tarafımızdan hiçbir saldırıya 

uğramadan Makedonya’ya ve Yunanistan’ın diğer kısımlarına saldırmış ve çok zarar 

vermiştir
17

. Kısacası Yunan-Makedon ittifakının Asya’yı istila etme nedeni olarak MÖ 5. 

yüzyılın başlarında Perslerin Anadolu ve Yunanistan’ı istila etmelerinin nedenini “geçmişteki 

olayların intikamını almak” şeklinde açıklamışlardır. Edebi anlatılar Makedonya’nın Pers 

kültürüne yönelik tutumunun çelişkili ve Yunanlıların önyargılarıyla biçimlendiğine işaret 

etmektedir. Örneğin Curtius, kız kardeşlerinin İskender’e elbise dokuduğunu, ancak İskender, 

Dareios’un annesi ve diğer Pers kraliyet kadınlarından dokuma yapmalarını istediğinde onların 

dehşete kapıldıklarını anlatır
18

. Bu anlatı Yunan edebi geleneğinin iki kültür arasında 

kutuplaşma yaratma eğilimine bir örnek oluşturur. Athenaios ise II. Philippos’un sarayında 

yaşadıkları sırada Artabazos’un ailesinin lüks sevgisinin İskender’in ailesinin kadınlarını 

bozduğunu yazar
19

. Oysa Makedonya soyluları, İskender’in seferinden çok daha önce lüks 

yaşamla tanışıp bundan büyük zevk aldıkları yine edebi anlatılarda mevcuttur
20

. Polyainos’tan 

yapılan İskender ile ilgili alıntılarda, Perslerin kraliyet gelenekleriyle, örneğin yemek 

alışkanlıklarıyla Makedonyalıların yemek alışkanlıklarının çeliştiği ve de bu lüksü yumuşaklık 

                                                           
14 Herodotos, 7.2. 
15 “Pausanias, Kserkses Yunanistan’dan kaçarken Mardonios’a bırakmış olduğu ağırlıklara, Mardonios’un 

peşinden sürüklediği bunca şeye, altın ve gümüş takımlara, parlak renkli duvar örtülerine bakmış bakmış ve Pers 

ekmekçilerine ve aşçılarına, kendisine Mardonios’a hazırladıkları gibi bir sofra hazırlamalarını emretmiş. (…) 

Yunan generallerini çağırtmış, hepsi toplanınca ‘Yunanlı yurttaşlar, demiş, sizi buraya her gün böyle yemekler 

yiyebildikleri halde bizim zavallı yavan aşımıza göz dikip buralara kadar gelen Medlerin budalalıklarını göstermek 

için topladım.’ Sparta’nın kanaatkâr kahramanı daha sonra, küçümsediği Perslerin zenginliklerini ele geçirmekle ve 

tiranlık hevesinde olmakla suçlanmıştır (Herodotos 9.82). Thukydides de Pausanias’a yapılan suçlamaların 

aynısının Themistokles’e de yapıldığını yazar (1.135). 
16 M. Austin, “Alexander and the Macedonian invasion of Asia: Aspects of the historiography of war and empire in 

antiquity”, şurada: War and Society in te Greek World. Ed. J. Rich-G. Shipley, Routledge London and New 

York.1993. s 197. 
17 Arrianos, İskender’in Anabasisi 2.14. 
18 Curtius 5.2.18-21. (Curtius Rufus, Quintus, MS I. Yüzyılda yaşamış ve Büyük İskender’i konu alan bir tarih 

yazmıştır. On kitaptan oluşan yapıttan günümüze kalanlar İskender’in MÖ 333’te Phrygia’ya geçişi ve Gordion 

düğümünü çözüşüyle başlar). 
19 Athenaios, 6.256c-d. 
20 Plutarkhos, İskender 20.8; 24.2, 39-41. 
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ve efeminelikle ilişkilendirildiği görülür
21

. Antikçağ toplumlarında statü ve zenginlik 

göstergesi olarak son derece işlevsel mücevherler takma konusunda da özellikle kadınlar lüks 

yaşamla ilişkilendirilmiştir. İskender, her ne kadar Doğululaştırılmış olarak özellikle de 

monarşi bakımından öfkeli bir biçimde tasvir edilmiş olsa da bazen doğunun zenginliğinin, 

lüksünün ve geleneklerinin cazibesinden sanki hiç etkilenmemiş gibi de gösterilir
22

.  

Yunan geleneği Pers kadınlarına iki yönlü bir bakış açısı kazandırdığı için İskender, 

zaferinin sembolü olarak olumsuz yönlerinden ödün verilmeksizin söz konusu kadınlara 

ihtiyaç duymuştur. Makedonya monarşisinde de kadının rolü, özellikle de kralın çokeşliliği, 

ülkenin güneyinde yaşayan Yunanlılar tarafından barbar olarak tanımlamasını 

doğrulamaktadır
23

. Dünya imparatorluğu ülküsündeki bir kişi, özellikle lüks ve iktidar 

simgeleriyle olan bağlantılarında bilhassa dikkatli olduğu takdirde başarılı bir ‘fatih’ anlamına 

gelirdi. İskender ve Pers kadınlarına ait anlatılar, İskender tarihinde son derece önemli bir yer 

tutmasına rağmen aslında bu kültürel bir yapı değil, bilinçli bir şekilde kurgulanmış edebi bir 

yapıdır ve bu nedenle de taraflı ve önemsiz olarak düşünülmesi gereklidir.  

İskender, Pers kralı Dareios’un İssos ve Damaskos’ta bıraktığı 3.000 talanton’dan fazla 

altını ve hazineden de değerli kralın karısı Stateira’yı, ana kraliçe Sisygambis’i ve diğer 

prensesleri Pinaros’taki kampta ele geçirdi. Hem II. Philippos hem de İskender’e hizmet eden 

Makedonyalı General Parmenion da Damaskos’ta bir grup soylu kadını ele geçirmişti
24

. Ancak 

antik kaynaklarda İskender’in Dareios’un karısı ve kızlarına eline sürmediğini yazmaktadır
25

. 

Bu tema, diğer Makedonlar, Yunanlılar ve hatta Perslerin İskender’in fethini nasıl 

yorumladığını biraz olsun aydınlatmaktadır. Birbirine bağlı bu iki gelenek güçlendiğinde, 

İskender’in sahip çıktığı Pers kadınlarına davranışlarının nedenleri anlamaya çalışıldığında, 

onun fetih anlayışı ve egemen sınıfın bu fetihteki rolü, ancak siyasi kaynaklar üzerinden 

yapılan araştırmalarda daha iyi anlaşılabilmektedir. İskender ve Pers kadınları hakkındaki 

anlatılar karmaşıktır. Bu konunun oluşmasına katkıda bulunan Pers monarşisinde kadınların 

statüsü ve esir kadınlar geleneği gibi anlatılar bir kenara bırakılırsa, İskender’in siyasi 

hedeflerinin yanı sıra kendi propagandasına hizmet eden çağının tarihçilerinin retorik ve ahlaki 

kaygılarından kaynaklanan durumlar da söz konusudur.  

Pers kraliyet kadınları, İskender’in hükümdarlığını meşrulaştırması için fetihten daha 

büyük bir öneme sahipti. Yunan geleneği, kraliyet kadınlarının, özellikle de kraliyet 

annelerinin Pers monarşisinde tartışmasız çok büyük önemi olduğunu vurgular: İskender’in 

Pers yönetimine bağlı Karya kraliçesi Ada’yı annesi olarak nitelendirmesi de bunun açık bir 

örneğidir
26

. İskender, kölelere davranıldığı gibi davranıp cinsel olarak onlara sahip olmak 

yerine, eskiden sahip oldukları ayrıcalıklarını korumaları garantisini vermişti. Aslında bu 

tutumuyla kısmen meşruluğuna katkı sağlamak, kısmen de itibarlarını yitirmiş bu kadınların 

Yunan ve Makedon korkularını hafifleterek onlarla arasına mesafe koymak için “esir kadın” 

geleneğini yeniden biçimlendirmiş oldu. 

                                                           
21 N. G. L. Hammond “Some Passages in Polyaenus Stratagems concerning Alexander” GBRS, 37.1, 1996, s, 47, 

53. Polyainos, MS 2.yüzyılda yaşayan Makedonyalı tarihçi, yazdığı Stratemata (Savaş Hileleri) eserini Parthlara 

karşı savaşta (MS 162) yardımı dokunması amacıyla imparator Marcus Aurelius ile Verus’a adamıştır. 
22 Plutarkhos, İskender 5; Carney, age, s.567. 
23 Hall, age, s. 201-3. 
24 Arrianos 2.12.3-8; Curtius 3.13.12-14. 
25 Plutarkhos, İskender 21.3’te “İlerleyen günlerde de her zaman Dareios’un ailesinin kadınlarına iyi davrandı. 

Kadınlar sanki kendi saraylarında yaşıyorlardı. Uşakları, hizmetçileri, köleleri yanlarındaydı.”; Diodoros 7.38.4-7; 

Curtius 3.12.18-23. 
26 Plutarkhos, İskender 22.3-4. 
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İskender tarafından malum İssos Savaşı’nda esir alınan kadınlardan biri III. Dareios’un 

annesi ana kraliçe Sisygambis’tir. Yunanlı geleneğinde ana kraliçelerin çok önemli olduğu 

inanışı yüzünden olsa gerek İskender, Ada’dan sonra Dareios’un annesi Sisygambis’e de 

büyük değer vermiş, onu kendi annesi gibi sevmiş, hatta savaş koşullarında perişan olmuş bu 

yaşlı kadına “anne” diye hitap etmiştir
27

.  Günümüze ulaşan edebi metinlerde kraliçenin 

İskender ile en iyi anlaşan esir olduğu anlatılır. Curtius’un ifadeleriyle İskender ve Sisygambis 

ilişkisine örnek şöyledir: “Bir gün İskender’e Makedonya’dan armağan olarak kadınlar 

tarafından çok rağbet gören erguvani renkte Makedon giysileri gönderilmişti. İskender 

bunların Sisygambis’e verilmesini buyurdu –zira ona karşı bir oğlan annesine duyduğu sevgiyi 

besliyordu- ve bu giysileri beğendiyse, nasıl yapıldıklarını torunlarına öğretmesi gerektiğini, 

hatta yanına bunu öğretebilecek kadınlar da verebileceğini iletti. Bu haberi almasıyla birlikte 

Sisygambis’in gözlerine yaşlar doldu, çünkü bu armağanlar onun öfkelendirmişti” 
28

.  

Sisygambis’in öfkesinin sebebinin Pers geleneğinde yünlü dokumaların tabu olarak görülmesi 

gösterilmektedir
29

. İskender'in ölümünden sonra Sisygambis'in intihar etmesi, onun ailesinin 

kadınlarının yaptığı işlevi anladığını ve ölümüyle birlikte bu işlevin artık istenmediğini ortaya 

koymaktadır. 

Mağlup Pers İmparatoru Dareios’un kızlarına kendi kızları veya kız kardeşleriymiş gibi 

davranmış, hatta bu kızlar evlenirlerken babalarının onlara yapacağından çok daha fazla çeyiz 

yapacağına söz vermiştir
30

, hatta Dareios'un aynı zamanda kız kardeşi olan karısının iffetine 

özellikle dikkat etmiş, kraliçe unvanını korumasına izin vermiştir
31

. İskender’in bu 

davranışının nedeni, Yunan anlayışında anneye verilen önemin aynısını kral Dareios’un 

annesine de gösterme çabasında olduğu göstermek istemesinden kaynaklanıyor olabilir. Başta 

Pers kraliçesi olmak üzere kraliyet kadınlarına saygınlık ve cömertlik konusunda elinden gelen 

her şeyi yapacağına dair güvence verince kadınlar sevinçten kendilerinden geçercesine 

ağlamışlar. Bundan başka Dareios’un genç oğlunun da kraliyet onurunu koruyacağını vaat 

ederek ona karşı babacan davranmıştır
32

. Onun bu tutumu yalnızca yardımı dokunan kraliyet 

ailesi tarafından övülmekle kalmamış, aynı zamanda savaş ortamının geçerli kurallarına son 

derece aykırı olmakla birlikte bu davranışıyla kendi ordusunu kullanarak evrensel bir 

meşruiyet kazanmasına yardımcı olmuştur. İskender, kraliyet ailesinin kadınlarını MÖ 330 

yılına kadar yanında tutmuştur. Bu şekilde hem Pers sarayında Dareios’un rolünü üstlenmiş 

hem de Pers kraliyet ailesi üzerinde iktidarını pekiştirmiştir
33

. Pers kraliyet kadınları 

İskender’in gerçek Asya imparatoru olduğunu ileri süren tezi için önemli bir etmendi. Bu 

nedenle İskender, Pers kraliyet ailesinin kadınlarını Susa’da bıraktığında onlara Yunanca 

eğitim verilmesini emretmiştir
34

. Pers prenseslerinden işgalcilerin örf ve adetlerini 

öğrenmelerinin beklenmesi imparatorluk gücünün Makedonyalılara geçtiğinin en açık 

ifadesidir.  

Athenaios’un söylediğine göre, pek çok eşi olmasına rağmen savaş ya da seferlere 

kadınlarını götürmeyen, ancak savaş zamanında her zaman yeni eşlerle evlenen II. 

Philippos’un aksine, İskender, seferleri sırasında Pers kraliyet kadınlarını yanında 

götürmüştür
35

. Bütün savaşlarında üç yüz elli cariyenin yanında yer alırdı. Bu durum ailevi 

                                                           
27 Arrianos 2.12; Curtius 3.12.17; Diodoros 17.37.6. 
28 Curtius 5.2.18-19. 
29 Jona Lendering, Büyük İskender (Çev. B. Sengir) İstanbul: Kitap Yayınevi. 2009, s.142. 
30 Diodoros 17.38.1; Curtius 3.12.21. 
31 Plutarkhos, İskender 22.3; Justianos 11.12.6-7. 
32 Curtius 3.11.24, 12.26; Diodoros 17.38.3. 
33 Arrianos 2.12.5; Diodoros 17.38.1, 17.67.1; Curtius 13.12.12, 23.4.11.3. 
34 Diodoros 17.67.1; Curtius 5.2.17. 
35 Athenaios 13.4. 557b 
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olmaktan ziyade daha çok krallık sistemine ait bir algı olan savaşlara kraliyet kadınları ve 

cariyeleri götürmenin bir Pers geleneği olmasıyla açıklanabilir. Kısacası İskender’in kraliyet 

kadınları nazarında, savaşlara kadınlarını yanında götüren Dareios’un yerini almak istemesinin 

güzel bir yansımasıdır. İskender MÖ 333 erken bir tarihte bile, bu kadınları meşruluğuna 

kanıtlamak iddiasını ileri sürmekle kalmamış, aynı zamanda geçmişle süreklilik sağlamaya 

yönelik niyetini göstermek için kullanmıştır. Öte yandan Yunanlılar ve Makedonyalılar için 

İskender’in, bu kadınlarla ailevi olmakla birlikte alışılagelmiş bir rol oynamadığı, onlara karşı 

sözüm ona son derece tedbirli davranarak kraliyet kadınlarına karşı mesafesini koruduğu ve 

hatta bu kadınlardan biriyle evlenerek olası tepkileri engellemeyi başardığı ileri sürülür
36

.  

Bununla birlikte, İskender kraliyet kadınlarından birine daha "geleneksel" bir şekilde 

davranarak Persler ile meşruiyet ve süreklilik iddialarını tehlikeye atmıştır. Parmenion’a 

yazdığı mektupta kraliyet kadınlarına karşı cinsel yaklaşımı olmamasıyla ilgili olarak şöyle 

der: “herhangi bir kimsenin ispat edemeyeceği üzere ben Darius'un karısı Stateira’yı 

görmedim ve görmek de istemedim; kadının güzelliğini anlatanların söylediklerini dahi 

dinlemedim”
37

. İskender, kulağa hiç de inandırıcı gelmeyen yukarıdaki sözleri sarf etse de esir 

kraliçe Stateira doğum yaparken ölünce düzenlediği cenaze törenin kendi sarayından bir 

kadına düzenlenmişçesine son derece abartılı olması
38

  onun bu savı çürütmektedir. Çocuk 

doğururken ölen karısını tam iki yıldır görmeyen Dareios’un
39

 kendisi bile ölen karısına 

İskender’in alışmadık biçimde kederlenmesinin aslında onunla hem kişisel hem de cinsel ilişki 

kurduğunu gösterdiğini söylemektedir
40

. Oysa Dareios’un karısı Stateira’nın esir düştükten iki 

yıl sonra doğum sırasında yaşamını yitirmesi ve bebeğinin babasının İskender’den başka 

birinin olmadığı herkesçe bilinen gerçektir. Bunun gerekçesinin İskender’in kendisinden 

önceki Dareios’un hareminde bir kereliğine bile olsa kendini kanıtlamadığı takdirde, 

hükümdarlığının Asyalı tebaası tarafından gereğince meşru sayılmayabileceği olduğu 

söylenebilir.  

Stateira’nın ölümü hakkında yazarlar çelişkili bilgiler verirler. Örneğin Curtius, 

Stateira’nın bir seyahat esnasında aşırı yorgunluktan öldüğünü yazarken Diodoros ölüm 

nedenini yazmaz, Plutarkhos ise doğum yaparken öldüğünü yazar
41

. Söz konusu olayın 

gerçekleştiği tarih hakkında da çelişkiler vardır: Diodoros’a göre
42

, İskender konseyi kovup 

askerlerine yürüyüşlerine devam etmesi için emrettikten sonra düşman kampında ilerlerken 

Dareios'un karısı ölmüş ve İskender ona görkemli bir cenaze töreni yapmıştı. Plutarkhos’a 

göre, İskender, Dareios’a elçiler gönderdikten hemen sonra, Curtius ve Iustinus göre ise 

elçileri göndermeden önce ölmüştü
43

. İskender’in, geleneksel fatihler gibi, MÖ 333 yılının 

kasım ayında esir aldığı ve MÖ 331 yılında ölen esir kraliçe Stateira’ya antik yazarların 

anlattığı kadar iyi bakmamış olması kuvvetle muhtemeldir. Burada önemli olan hamileliğin 

tarihi değil, İskender’in Dareios’un karısıyla cinsel ilişkiye girmesidir; bu eylemin 

Persepolis’in yakılıp yıkılması eyleminin “cinsel eşdeğeri” olarak kabul görmesi ve ayrıca bu 

durumun Persler üzerindeki meşruiyetini ve sürekliliğini tehlikeye atmasıdır. İskender, kendi 

                                                           
36 Carney, age, s.570. 
37 Plutarkhos, İskender 22.3.   
38 Plutarkhos, İskender 30.1; Curtius 4.21.4; Diodoros 17.54.6. 
39 Iustinus 11.12.6; Tam adı Marcus Iunianus Iustinus, MS 2. ya da 3. yüzyılda yaşadığı düşünülen Romalı bir 

tarihçidir. Trogos’un günümüzde kayıp olan Historiae Philippicae adlı dünya tarihini kısaltarak Latince yazmıştır. 

Iustinus’un eseri Makedonya ve Hellenistik krallıklar tarihi için son derece önemli bir kaynaktır. 
40 Curtius 4.10.31-34. 
41 Curtius 4.10.18; Diodoros 17.54.7; Plutarkhos, İskender 30.1. 
42 17.54.7 
43 Plutarkhos, İskender 30.1; Curtius 4.10.18-34; Iustinus 11.12.6-7. 
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zamanına kadar olduğu üzere, bir kez daha fethin sembolünün “mağlup hükümdarın karısının 

cinsel anlamda sahibi olduğunu” göstermiştir
44

.  

Antik kaynakların çoğu İskender’in dehşete düşmüş kraliyet kadınlarına insanca ve 

merhametle davrandığını yazmaktadır
45

. Ayrıca Plutarkhos’un “İskender kendini kötü 

duygulardan uzak durmanın bir kral için düşmanı yenmekten daha şerefli bir davranış 

olduğunu düşünmüştür” ifadesindeki gibi ahlaki dersler içermektedir
46

. Plutarkhos, bu şekilde 

İskender’i nefsine hâkim olmasından dolayı düşmanlarından ziyade kendisini fetheden bir kral 

olarak görürken, Diodoros, Arrianos ve Curtuis ise onun sophrosyne’sine
47

 hayrandırlar
48

. 

Antikçağ yazarlarının İskender hakkındaki olumlu düşüncelerinin tek sebebi şüphesiz onun 

düşmanının karısıyla yaşadıklarını örtbas etmek istemeleri olmasa bile, Batılı bir kralın Doğulu 

bir kraldan daha erdemli ve üstün olduğunu düşündüklerini göstermektedir. 

MÖ 333 yılında Perslerle geçmişteki olayların intikamını alma savaşı hala sürmekteydi. 

Bunun için İskender’in bir Pers prensesiyle yasal olarak evlenmesi düşünülemezdi dahi. Ancak 

İskender’in Pers satrap sınıfı mensubu olan soylu kadınlardan önce Barsine sonrasında ise 

Roksane ile beraberliğinin nedenleri “esir kadın” geleneği, Pers kadınları ve bu kadınların 

monarşideki rollerinden kaynaklanan Yunan korkularıyla ilgilidir
49

. Makedonya kralının cinsel 

olarak soylu bir kadına sahip olması ile evli soylu kadınlardan uzak durması antikçağ yazarları 

tarafından abartılarak anlatılırken, adları geçen iki kadınla olan ilişkileri meşru kabul edilmiş, 

bununla birlikte bu meşruluk son derece basitleştirilmiş olarak anlatılmıştır. Bundan başka 

anlatılarda Barsine ve Roksane ile ilişkileri arasında da çok büyük bir ayrım yapılmıştır.  

İskender’in İssos Savaşı’ndan sonra ele geçirdiği tek kadın kraliçe Stateira değildi. Ele 

geçirdiği kadınlardan biri olan Barsine, Pers kralı II. Artakserkses’in
50

 kızı Apama ile evli ve 

imparatorluğun Daskyleion satrabı Pharnabazos’un oğlu olan Artabazos ’un
51

 kızıdır. 

Pharnabazus, kralın kızı Apama ile Artabazos ise sonradan kızını evlendirdiği Mentor ve 

Memnon’un kız kardeşiyle evlidir. Artabazos, III. Artakserkses’e karşı başarısız bir isyan 

girişiminde bulunduktan sonra karısını, çocuklarını ve genç damadı/kayınbiraderi Memnon’u 

da yanına alarak Makedonya’ya kaçmıştır
52

. Artabazos ve ailesi, MÖ 352 yılından Büyük Kral 

ile barıştığı 349 yılına kadar II. Philippos’un sarayında kalmıştır. İşte bu zaman zarfında 

Barsine ile İskender’in birbirlerini daha çocukluktan tanımış olmaları kuvvetle muhtemeldir. 

Barsine’nin hem Makedonya sarayında hem de babası Artabazos’un nüfusun büyük kısmının 

Yunanlıların oluşturduğu Phrygia satrabı olmasından dolayı ve ayrıca aldığı Yunan eğitimi, 

cana yakın karakteri ve babası Artabazos’un Pers krallık hanedanından geliyor olması 

İskender’i –Aristobulos’a göre, Parmenion’un tavsiyesi üzerine- bu dillere destan güzel ve 

soylu kadınla ilişki kurmaya itmiştir”
53

.  

                                                           
44 Carney, age, s.571. 
45 Arrianos 2.11.9; Curtius 3.12.3. 
46 İskender 21.4. 
47 Antik yunan felsefesi ilkelerinden biri olan sophrosyne ölçülülük, ölçülü olma anlamına gelir. Erdemlerin en 

büyüğü olarak kabul edilen sophrosyne her tür aşırılıktan kaçınmayı, kendini bilmeyi ve her konuda tevekkül sahibi 

olmayı gerektirir. 
48 Diodoros 17.38.5-7, Arrianos 4.20.4 ve Curtuis 3.12.18. 
49 Carney, age, s.571. 
50 Artakserkses II Memnon, II. Dareios’un en büyük oğlu ve halefidir. MÖ 404-359/358 arasında Pers kralı 

olmuştur. MÖ 386 yılında Yunanlılarla Kral Barışı’nı imzaladı. 
51 Artabazos, III. Artakserkses’e karşı başarısız bir isyan girişiminde bulundu. Bunun üzerine Makedonya’ya 

kaçmak zorunda kaldı. Pers kralı III. Dareios’a sadık kaldı. Ancak kral öldürülünce Büyük İskender’in tarafına geçti 

ve Baktria satraplığına getirildi. 
52 Diodoros 16.52.3; Curtius 6.5.2-3. 
53 Plutarkhos, İskender 21.7-9; Iustinus 11.10.2-3, 12.15.9. 
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 MÖ 342/1 yılında Artabazos ailesi Asya’ya döndükten sonra Barsine ilk evliliğini dayısı 

Rodoslu Mentor
54

 ile yapmıştır
55

.  Mentor’un Artabazos’un paralı askerlerinin komutanı 

olması sebebiyle bu evlilik iki aile arasında büyük bir ittifak sağlamanın yanı sıra siyasi 

anlamda da birlik oluşturmalarına katkıda bulunmuştur. Mentor’un vakitsiz ölümü üzerine 

Barsine olasılıkla MÖ 338 yılında ikinci evliliğini, hem ünlü güzelliği hem de mevcut siyasi 

ittifakın sürdürülebilmesi sebebiyle ile Mentor’un kardeşi/dayısı Memnon
56

 yapmıştır. 

Barsine’nin Yunanlıların dili ve kültürüne olan aşinalığı o zamana kadar Büyük Kral'ın Yunan 

paralı askerlerinin liderleri olan erkeklerle keyifli konuşmalar yapmasında katkıda bulunmuş 

olmalıdır. İskender’in başlangıçtan beri muhalifi olan Memnon, III. Dareios tarafından “bütün 

deniz kuvvetlerinin ve bütün sahil kentlerinin komutanı olarak” atandı
57

. (Bunun üzerine 

Artabazos, ailesinin güvenliklerini sağlamak, Büyük Kral’a kendi sadakatinin bir garantisi 

olarak göstermek ve kralın komutayı ona emanet etmesinden güven duymasını sağlamak 

amacıyla onları Dareios’un sarayına gönderdi
58

. Diğer taraftan savaşı, Makedonya ve Hellas’a 

taşımak amacıyla Khios ve Lesbos’u alarak buralarda yaşayan halkları kendi yanına çekmeyi 

başaran Memnon’un kısa bir süre sonra da hastalıktan ölmesi
59

 üzerine Barsine ikinci kez dul 

kalmış oldu. Diodoros, Artabazos ve Pers soylularının çoğu kral Dareios ile birlikte İssos’tan 

imparatorluk topraklarının içlerine doğru kaçtıklarında bunların kadınları ve değerli yükleri 

peşlerinden gelen Makedonyalılar tarafından ele geçirildiğini söyler
60

. (Curtius, Damaskos’ta 

Pers kraliyet ailesinin ve diğer soyluların kadınları arasında “ünlü General Memnon’un karısı 

Barsine ile oğlunun” da olduğunu, Plutarkhos ise diğer Pers soylularının kadınları ve çocukları 

ile birlikte Barsine ve çocuğu da Damaskos’ta İskender’in generali Parmenion tarafından ele 

geçirildiğini yazar
61

.  

MÖ 333 yılında İssos Savaşı’ndan hemen sonra, nasıl Troya Savaşı’ndan sonra Hektor’un 

esir karısı Andromakhe, kocasını öldüren Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un savaş ganimeti 

olduysa, Barsine de İskender’in savaş ganimeti olmuştu. Zira Barsine’nin babası Artabazos 

hâlihazırda Dareios’un hizmetindeydi ve kralın MÖ 330 yılında ölümüne kadar da ona sadık 

kaldı
62

. Olasılıkla bu yüzden İskender, Barsine ile resmi olarak evlenmeden, onu kendine 

metres olarak tutmuştu
63

. İskender’in doğu seferine eşlik eden
64

 (Barsine şimdi tıpkı 

Andromakhe gibi, babasının düşmanıyla yatağa girmek zorunda kalmıştı. Barsine’nin İskender 

ile birlikteliğinden, tahminen MÖ 327 yılında -Iustinus’a göre
65

 MÖ 324 yılında- imparatorluk 

oyununda birkaç kez piyon olarak kullanılan ama hiçbir zaman babası İskender’in yasal 

mirasçısı olarak düşünülmeyen, Herakles adında bir oğul dünyaya geldi
66

. İskender 

Hanedanlığı’nın Heraklidlerden (Heraklesoğulları) Argos’taki Temenidler ile akrabalık bağı 

olduğu iddiası nedeniyle çocuğa bu adın verildiği düşünülür. Oğlu Herakles’in doğumundan 

                                                           
54 Rodoslu bir tüccar olan Mentor (MÖ 385-340), III. Artakserkses’in generali ve satrap olmuştur.  
55 Diodoros 16.52.3-4. 
56 Rodoslu Mentor’un kardeşi olan Memnon, Pers satrabı Artabazos’un hizmetinde bulunmuştur. Artabazos’un Pers 

kralı III. Artakserkses’e başlattığı isyan başarısız olunca Memnon da onunla ile birlikte Makedonya’ya sürgüne 

gönderildi. Granikos Savaşı’nda III. Dareios’un danışmanlarından biriydi. İskender’i denizde sıkıştırma planını 

uygulamaya koyan Memnon, Lesbos ve Khios’u aldıktan sonra öldü. 
57 Diodoros 17.29.4. 
58 Diodoros 17.23.5. 
59 Arrianos 2.1-4. 
60 Diodoros 17.23.5. 
61 Curtius, 3.13.4; Plutarkhos, İskender, 21.4. 
62 Arrianos 3.21.4, 23.7; Curtius 5.9.1-12.19, 6.5.1-5. 
63 Plutarkhos, İskender 21.7-9. 
64 Plutarkhos, Eumenes 1.7. 
65 Iustinus 15.2.3. 
66 Diodoros 20.20.1. 
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sonra Pergamon’a dönen
67

 Barsine ile İskender’in ilişkisi Diodoros’a göre MÖ 327 yılına 

kadar sürmüştür
68

.  Iustinus’a göre ise söz konusu ilişki MÖ 324 yılına kadar sürmüş, Barsine 

ve oğlu MÖ 309 yılında İskender’in eski generali Polyperkhon tarafından öldürülmüştür
69

. 

Carney, İskender’in Roksane ile evlenmesine rağmen en azından MÖ 342 yılına kadar 

Barsine’nin İskender için önemini koruduğunu söyler
70

.  

Plutarkhos, “İskender ilk olarak Artabazos’un kızı Barsine ile Asya’da birlikte olduktan 

sonra, ondan Herakles adında bir oğlana sahip oldu, diğer Pers kadınlarını pay ederken ve 

yakın arkadaşlarıyla evlendirirken, Barsine’nin kız kardeşlerinden Apama’yı
71

  Ptolemaios’a, 

Artonis olarak adlandırılan diğer kız kardeşini ise Eumenes’e verdiğini” anlatır
72

.  

Plutarkhos’un “Artabazos’un kızları” demek varken  “Barsine’nin kız kardeşleri” ifadesini 

kullanmasının söz konusu evliliğin İskender’in Barsine ile olan ilişkisinin neredeyse resmi 

nitelikte görünmesi için ziyadesiyle çaba sarf etmesi gözden kaçmaz. Yazarın söz konusu 

ifadesi, İskender ile arasındaki ilişkiyi Barsine’nin ailesinin saygınlığına vurgu olarak kabul 

ettiklerinin bir ifadesi olarak değerlendirilebilir
73

. Barsine ile İskender’in beraberliğinin bir tür 

akrabalık (oikiotes) sağlamış olduğunu, Artabazos’un Baktria satrabı olması ve diğer iki 

kızının İskender’in en yakın dostlarıyla evlenmelerinden anlaşılmaktadır. 

Antikçağ Pers ve Akhamenid kadınları üzerine çalışmalarıyla tanınan M. Brosius, Pers 

sarayında kralla evli kadınlar ile Barsine örneğindeki gibi, evlenmeden metres olarak 

beraberlik yaşayan kadınlar arasında ayrım olduğunu ve evlilik ittifakının politik bir eylem 

olduğunun da altını çizer. Devamında ise kralla evli kadınlardan doğan çocukların meşru 

olduğunu, evli olmayanların ise metres statüsünde olup nispeten cariyelerden daha saygın bir 

konumda bulunduklarını açıklar
74

. Bu ayrım “kralın kadınları” ve “kralın karıları” olarak 

yapılmaktadır
75

. Plutarkhos, söz konusu doğu geleneğini över nitelikte şunları yazmaktadır: 

“Pers kralları yemek yerken yasal eşleri yanlarında oturur ve yemeği paylaşır. Fakat krallar 

eğlence ve içki istediklerinde yasal eşlerini oradan gönderip yerlerine şarkıcı kızları ve 

odalıklarını çağırırlar. Bu âlem ve seks partilerini karıları ile paylaşmayarak da en doğrusunu 

yaparlar”
76

. Buradan yarı Yunanlı yarın Pers kökenleri olan Barsine’nin “kralın kadınları” 

statüsünde olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Barsine ve ailesinin İskender ile 

ilişkilerinin son derece saygın bir konumda olduğu ve hatta ölümüne kadar bu tutumun 

sürdüğü söylenebilir.  

MÖ 327 yılına gelindiğinde İskender, satraplık asker olabilecek insanların büyük kısmını 

savaşlarda kaybettiğinden, artık geride kalanlar yeni Yunan yönetici sınıfına karşı daha 

yumuşak bir tavır içinde olması gibi yeniden yapılanma kararları almıştı
77

. Aynı yıl Barsine, 

İskender’in oğlu Herakles’i doğurmuş ve babası Artabazos yaşlılık nedeniyle ordudan ayrılmış 

ve bunun yanı sıra da Baktria soyluları arasından kendine bir eş almıştır
78

. İskender’in seçtiği 

kadın, MÖ 328 yılındaki sefer sırasında esir aldığı Baktria soylularından Oksyartes’in 

                                                           
67 Iustinus 13.12.7. 
68 Diodoros 20.20.1. 
69 Iustinus 15.2.3. 
70 Carney, age, s. 573. 
71 Arrianos, 7.4.6’da adının Artakama olduğunu yazar. 
72 Plutarkhos, Eumenes 1.3. 
73 Carney, age, s.575. 
74 Maria Brosius, Women in Achamenid Persia. Oxford: Oxford University Press, 1996, s. 190. 
75 Age, s. 191. 
76 Plutarkhos, Moralia 140B 16. 
77 A.B. Bosworth,  The Legacy of Alexander: Politics, Warfare, and Propaganda under the Successors. Oxford: 

Oxford University Press. 2005, s.148. 
78 Curtius 8.1.20. 
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“ışıldayan yüzlü” kızı Roksane (Raukşna) idi. İskender, Baktrialı Oksyartes’in alınması 

imkânsız sayılan Sogdiana kayalıkları üzerindeki kaya kalesine yürümüş ve zahmetli 

tırmanıştan sonra ele geçirmişti. Bu durumdan şaşkına dönen barbarlar (!) teslim olmuştu. 

Burada zengin ganimetler ele geçmişti. Baktria ve Sogdiana ileri gelenlerinin çok sayıda 

kadınları ve kızları, aynı şekilde Oksyartes’in güzel kızı Roksane de bu ganimetlerin 

arasındaydı
79

.  “Oksyartes, çocuklarının İskender’e esir düştüklerini öğrenip aynı zamanda da 

kızına karşı İskender’in büyük bir ilgi gösterdiğini haber alır almaz, büyük bir güven duyarak 

İskender’in yanına gitti. Böyle bir durumda doğal olarak İskender tarafından büyük ilgi 

gördü”
80

.  

Sonuçta kadın odaklı zafer adına yapılan bu evlilikte de taraflar arasında güçlü ve 

sarsılmaz ilişki kurmak amacıyla kadına önemli bir görev yüklenmiştir. İskender’in Roksane 

ile evlenmesi, baba Oksyartes ile arasında bir siyasi ittifak kurmak için işbirliği sağlarken 

kadın, hem bu ilişkileri geliştirmede canlı bir güvence olarak görev üstlenmiş hem de ittifak 

oluşturulmasında siyasi bir araca dönüşmüştür
81

. MÖ 327 yılının ilkbaharının başlarında bu 

kez Makedonya geleneklerine göre yapılan bir düğünle İskender, Roksane ile resmen evlenmiş 

ve hatta sarayından olasılıkla işgal ordusundaki komutanlardan kişileri de görkemli şölenlerle 

evlenmeye teşvik etmiştir
82

. İskender, Büyük Kral II. Artakserkses’in soyuna dayanan yarı 

Yunanlı Barsine yerine, pek de soylu olmamasına rağmen kaderi babası, kocası ve sonunda da 

oğlu tarafından belirlenen ve Yunanlıların gözünde “doğulu” ve “yabancı” olan bir kadınla 

neden evlenmiştir? Roksane’nin doğuştan Pers kökenli olması evlilik için tek neden miydi? 

Öyle olduğu düşünülürse neden ilk önce III. Dareios’un kızlarından birini değil de Roksane’yi 

seçmişti?  

Roksane, İskender’in arkadaşlarının anlattıklarına göre, Asya’da gördüklerinin arasında 

Dareios’un karısı Stateira’dan sonra en güzeliydi ve İskender ona ilk görüşte âşık olmuş, 

kendisinden aşağıda bir statüde olmasına rağmen ona bir esir gibi davranmak istemeyerek, 

sonunda da onunla evlenmişti
83

. Bu evliliğin siyasi amaç olarak kabul edilmesinin yalnızca bir 

bahane olduğunu, aslında İskender’in Roksane’ye başka hiçbir kadına hissetmediği duygular 

hissettiği, bu evlilik bağıyla da Pers ve Makedonyalıları birleştirmeyi amaçladığı söylenebilir. 

Öncelikle fetih sürecindeki son olay olan İskender’in aşk evliliği, aslında çokeşli babası II. 

Philippos’un
84

 izinden gitmesinin ve fethedilmiş bölgeden kendine resmi bir eş alarak o 

bölgede nüfuzunu arttırmasının bir yoluydu. İkinci olarak da Barsine’nin Pers sarayına sadık 

babası Artabazos’un yaşını bahane ederek emekliye ayrılmasına bir tepki olduğu söylenebilir. 

Ancak, İskender ve Barsine’nin olasılıkla mutluluk içinde yürüyen ilişkileri genç fatihin 

doğulu prenses Roksane ile evlenmesine kadar sürmüş olmalı. Diğer yandan Yunanca ve 

Persçe konuşan Barsine, İskender ile beş yıllık beraberliği boyunca Makedonlar ve Persler 

arasında sağlanan uzlaşıda büyük rol oynamıştı. Hiçbir yazılı kaynak da geçmemesine rağmen 

Barsine’nin, imparatorluk oyununun perde arkasındaki güçlü kişiliklerinden biri olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira Artabazos gibi bir saray mensubuna yapılması beklendiği gibi, 

                                                           
79 Arrianos 4.19.1-6; J. G. Droysen,  Büyük İskender.(Çev. B. Candemir), C. I-III. İstanbul: Sosyal Yayınlar 2000, 

III. s. 85. 
80  Arrianos 4.20.4. 
81 Arrianos 4.21.6-10; Curtius 9.8. 10. 
82 Arrianos 4.19.5; Curtius 8.4.21-30; Plutarkhos, İskender 47.7-8. 
83 Arrianos 4.19.5; Curtius 8.4.24-25. 
84 Yalnızca Makedon olmayan bölgelerden gelen eşleri şunlardır: İllyria’dan Audata, Tesalya’dan Philinna ve 

Nicepolis, Kuzey Geta’dan Meda, Molossis Krallığından gelen ve İskender’in annesi olan Olympias. Philippos, bu 

evliliklerle özellikle Balkanlardaki çıkarlarını gözetti ve siyasi bütünlüğü sağlamlaştırdı. 
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Barsine ile İskender’in oğulları Herakles’ten dolayı aile üyeleri İskender’in sarayında sahip 

oldukları yüksek itibarı, bundan sonra da korumaya devam etmişlerdi
85

.  

Uzun zamandır etnik kökeni ne olursa olsun yasal bir eş almamış olan İskender, MÖ 

333’ten sonra Barsine ya da Dareios’un kızlarından biriyle evlenmeyip Roksane ile evlenmesi, 

her iki tarafta da büyük şaşkınlık ve kırgınlık yarattığı anlaşılmaktadır. Ayrıca İskender, eğer 

soyluluk bağlamında daha düşük statüdeki doğulu bir kadınla evlenebiliyorsa kızları Barsine 

ile evlenmemiş olmasından dolayı ailesi, Roksane ile evliliğini kendilerine karşı yapılmış bir 

hakaret olarak da saymış olabilirler. Diğer yandan bu evlilik Makedonyalılar için 

mağluplardan kadın almak, mağlubun soylusu bile olsa, aşağılık bir şey olarak kabul 

edildiğinden İskender’e yarar yerine zarar vermiştir. Babası II. Philippos’un karanlık eşlerine 

benzetilen yeni gelinin ailesinin düşük statüsü ve diğer Asya kadınlarıyla evlilikleri her ne 

kadar siyasi nedenlerle yapılmış olursa olsun, sarayda artan Doğululaşma eğiliminden 

hoşlanmayanlar arasında -kralın Babil’de ölümünden sonra baş gösteren huzursuzluklardan da 

anlaşıldığı kadarıyla- evliliklerin gerçekleştiği zamanda dahi hoşnutsuzluk yaratmıştır
86

.  

Curtius, Roksane ile İskender’in evliliği hakkında şunları yazar: “İçlerinden biri sıra dışı 

güzelliği ve barbarlarda hemen hemen hiç rastlanmayan bir zarafetin sahibi, Oksyartes’in kızı 

Roksane idi. Soylulardan biri olsa da hiç kimse bakışlarını onun üzerinden ayıramıyordu, 

özellikle de kral İskender. Laf arasında, atası Akhilleus’un da yatağını bir mahkûmla 

paylaşmakta bir çekince duymadığını dile getirdi (…) onunla yasal bir törenle evlenmeye 

hazırdı”
87

. İskender’in Roksane ile evliliğini Roma hitabetinde yaygın olarak kullanılan 

“karşılaştırma” motifi ile anlatan yazar, yeni gelini Troyalı esir kadın Briseis ile kıyaslar ve 

İskender’in efsanevi atası saydığı Akhilleus’un, savaş esiriyle evlenerek adamlarını rezil 

etmediğini vurgular
88

. Diğer yandan Yunan ve Roma yazınında ilk görüşte aşk, hemen hemen 

her zaman trajik bir sonun habercisidir. Curtius, söz konusu anlatısında İskender’in 

Sogdiana’dan ayrılmasının geçiş belgesi olan bu evlilik kararını, birbiri ardına kazandığı 

başarılardan iradesinin zayıflaması nedeniyle verdiğini, aksi halde Doğulu bir kadınla hiçbir 

zaman evlenmeyeceğini ima eder.  

Oysa onun, bu evliliği bir yandan emekli olana kadar saraya sadık kalan Artabazos’un 

siyasi gücünden artık endişelenmesine gerek kalmadığı için diğer yanda da artık genç bir kral 

olmadığından dolayı yasal bir eşten meşru bir veliahdı olması arzusuyla yaptığı açıktır. Ama 

en önemli nedeni Baktria’nın ele geçirilmesinin ardından İskender’in ordusunu üç müfrezeye 

ayırarak, birinci müfrezeyi Marakan’da bırakması, ikincisini Baktrai’ya ve üçüncüsü de 

Buhara’ya göndermiş olmasıdır. Ordunun bu şekilde bölünmesi sayesinde Sogdiana halkının 

eski göçebe yaşamlarına dönmelerini engellemek için yeni kurulan kentlerde kalmaları 

sağlanmıştı. Roksane ile evliliği bölgede sağlanan hâkimiyetin Sogdiana’nın bütününde –her 

ne kadar Yunan paralı askerlerinin boyunduruğu altında olsalar da- kendisine giderek artan 

güveni de garantilemiş oluyordu. Bu evlilik aynı zamanda Makedon ve Sogdianalı taraflar 

arasında kurulması gereken uzlaşı köprülerinden biriydi. Bir diğeri ise Sogdianalı ve Baktrialı 

gençlerden oluşan bir tümendi. Hindistan seferi süresince Roksane’nin İskender’e eşlik etmesi, 

bu süre zarfında Baktrialılarla barışık kalmasını sağlamıştır. Bu sefer sırasında MÖ 326 yılında 

Roksane ilk gebeliğinde erken doğum yapmış, ancak bebek doğumdan kısa bir süre sonra 

                                                           
85 Arrianos 7.6.4; Plutarkhos, Eumenes 1.3 “Onlar diğer onurlu payelerle birlikte Eumenes’in, kral tarafından evlilik 

yoluyla kendisiyle akraba olmaya layık görüldüğünü biliyorlardı.” 
86 Curtius 10.6.13-16. 
87 Curtius 8.4.23-24,26. 
88 Briseis, Agamemnon tarafından Akhilleus’tan alınıp götürülür. Bunun üzerine Akhilleus şöyle der: “sever, korur 

karısını duygulu adam, akıllı her adam. Ben de yürekten seviyorum benimkini (Briseis’i), kazanmışım onu ben 

kendi kargımla” (İlyada 9.341-2). 
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ölmüştür
89

. Sefer koşullarında bir kez daha gebe kalıp sağlıklı bir erkek çocuk doğuracağına 

inananların sayısı az olmuştur. İskender’in, hayatta kalan tek oğlu Herakles, annesi Barsine’nin 

bir saray metresi olmasından dolayı yasal varis olamayacaktır
90

. Roksane, Makedonya 

takvimine göre İskender’in MÖ 323 yılında Daesios (günümüz takviminde Haziran) ayının 

18’inde hastalanıp 28’indeki ölümünden
91

 itibaren altı yıl boyunca, babası İskender’in adını 

taşıyan çocuğunun geleceğini korumak için büyük çaba sarf etmiştir. Ancak gene de o ve oğlu 

İskender’in adının uyandırdığı acımasız iktidarın kurbanları olmaktan kurtulamamışlardır. 

İskender’in ardılları olan üç generalin imparatorluk topraklarını paylaşımında piyon olarak 

kullandıkları Roksane ve oğlu İskender, Kassandros tarafından öldürülmüştür. 

İskender’deki yeni fethedilen Asya memleketlerinin halklarına karşı olan tavır ve 

davranışlarını, Pers ya da Akhamenid kadınlarıyla ilişkileri üzerinden bu şekilde 

değerlendirmek mümkündür. Bu değişim, Pers kraliyet ailesi içinde kendisini Dareios’un 

yerine geçirmek için soylu bir kadının cinsel mülkiyetini alarak başladı. MÖ 331 yılında 

Susa’dan ayrılırken Pers prenseslerinden Yunanca eğitim almalarını istemiş ve evlenirlerken 

de babalarının onlar için yapacağından daha fazlasını yapacağına söz vermişti. Şimdi MÖ 324 

yılının Mart ayında Susa’ya döndüğünde verdiği sözde durarak her birini evlendireceğini ilan 

etti
92

. Ancak prensesler kendi statülerindeki Pers soylularıyla evlendirilecek olurlarsa 

İskender’e karşı bir ayaklanmaya katılabilir ya da kalkışabilirlerdi. Bir süre önce idam edilen 

Orksines ile tahtta hak iddia eden Persler, Pers ülkesinin fethinin henüz tamamlanmadığı 

gerçeğine işaret etmekteydi. Bu nedenle de Pers soylularının prenseslerle evlenmeleri hiç 

uygun olmazdı.  

İskender, ilkin Barsine, sonra Roksane ve dokuz yıl sonra da MÖ 324 yılında Susa’da 

toplu düğünle Akhamenid prenseslerden III. Dareios’un büyük kızı Barsine ve Aristobulos’un 

söylediğine göre bunun dışında da Okhos’un küçük kızı Parysatis ile evlendi
93

. Antik 

kaynaklarda bu düğün töreninde İskender’in kendisi ve sarayından doksan bir kişi Pers 

soylularıyla evlendikleri geçmektedir. Bunların dışında çeyiz paralarını ödediği Persler ve 

Medlerin sayıları seksenden fazla evlilik gerçekleşti. Ayrıca İskender’in Asyalı kadınlarla 

evlenen Makedonyalıların adlarını yazdırdığını, bunların onbin kişiden fazla olduğunu ve her 

çifte birer düğün armağanı verildiği anlatılır
94

.  Tüm Yunan dünyasından gelen müzisyenlerin, 

dansçıların ve aktörlerin katıldığı kutlamalar beş gün sürdü. Pers geleneklerine göre 

gerçekleşen düğünde İskender, Dareios’un en büyük kızı Barsine diğer adıyla Stateira ve III. 

Artakserkses’in en küçük kızı Parysatis olmak üzere iki eş aldı
95

. Bu sıra dışı evlilikleriyle 

tıpkı III. Artakserkses, dünyevi babası II. Philippos ve de tanrı babası Zeus gibi, Asya fatihi 

İskender de kiminle evlenmediğine önem vermiyormuş gibi görünse de Akhamenid 

hanedanlığının iki kolunu temsil eden Barsine (Stateira) ve Parysatis ile politik nedenlerle 

evlenmiştir. Perslerin düğün gelenekleriyle gerçekleşmiş olmasının öneminin ise, törenin 

sembolik olmasının ve Pers -Yunan aristokrasinin tek bir yönetici sınıfının elinde toplanması 

olarak görülmüştür
96

. 

 Evrensel ve kalıcı olmasını istediği bir barış ve dostluğun halklar için güvencesi olan bu 

görkemli toplu düğün şenlikleri, bir anlamda da doğu ile batının birleşmesi, MÖ 324 yılının 

                                                           
89 Bosworth, age, 30. 
90 Plutarkhos, İskender 21.8-9. 
91 Plutarkhos, İskender 76; Arrianos 7.25.1-26. 
92 Diodoros 17.38.1.   
93 Arrianos 7.4.4; Curtius 10.3.12; Plutarkhos, İskender 70.2; Iustinus 12.10.9-10; Diodoros 17.107.6. 
94 Arrianos 7.4.4-6; Plutarkhos İskender 70.2’de bu sayının dokuz bin olduğunu yazar. 
95 Arrianos 7.6.4. 
96 Bosworth, age, s. 195. 
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şubat ayında gerçekleşti. Bu düğün hakkındaki ayrıntılı anlatılar, İskender’in müttefiklerini 

etkilemek ya da ikna etmek amacına yönelik olduğuna işaret etmektedir. Carney, İskender’in 

Dareios’un kızıyla evlenmek için MÖ 324 yılına kadar beklemesinin nedeninin kendisi 

açısından “siyasi evliliğin” o ana kadar güvenli ya da etkili olduğunu düşünmemesi olduğunu 

söyler
97

. Zira kraliyet evliliğinin gerçekleşme zamanı son derece manidardır: MÖ 330 yılında 

İskender’in emirleri doğrultusunda, Yunan-Makedon tarzında eğitim almaya başlamış yirmili 

yaşlarını süren otuz bin gençten oluşan epigonoi denilen birlikleri MÖ 324 yılında kendisiyle 

birlikte savaşmak amacıyla Susa’ya getirilmiştir. Kargılı epigonoi birlikleri sayıca üstün 

oldukları Makedon phalankslarına eklenmiş ve bu durum Makedonlar tarafından hiç hoş 

karşılanmamıştır. Kraliyet sınıfından genç Pers askerleri agemaya
98

 kabul edilmiştir. Yeni 

evlenenlerle birlikte Asyalı kadınlarla yaşayan diğer Makedon askerleri ödüllendirilmiştir. Bu 

durum, Batılı ve Doğulu halklarını karşılıklı saygı kapsamında kaynaştırmaya çalışan 

İskender’in söz konusu dönemdeki yönetimsel ve askeri alanlardaki yenileşme politikasıdır. 

Ordudaki değişikliklerin sonucu olarak kendi çok uluslu imparatorluğunun temellerini atan 

İskender, doğal olarak “Makedonya Kralı”ndan “Asya Kralı”na dönüşmeye başlamıştır.  

İskender, yaptığı söz konusu yeniliklerle özellikle de orduya farklı halklar ve hatta ırkların 

karışması bağlamında, Persleri tamamen kendi yanına çekerken, Makedonyalıları arka plana 

attığını göstermektedir. Siyasi güç, İskender neredeyse orada kendini göstermekteydi. Yani, 

seferlere yeni başladığında siyasi güç, krallığın merkezi Pella’daydı; ordusu Yunan kent 

devletleri ve Makedon yurttaşlarından; agema ise yalnızca Makedonyalılardan oluşmaktaydı. 

İskender dünya egemenliği amacıyla seferlerini sürdürürken siyasi güç de onunla birlikte 

hareket etmekteydi. Şimdi geldiğimiz noktada ise siyasi güç Pers ülkesindeydi ve onun en 

yakınında şimdi Persler bulunmaktaydı. Söz konusu koşulların bulunmadığı bir zamanda onun 

Stateira ile evlenmeye cesaret etmesi söz konusu dahi olamazdı. Siyasi gücünün zeminini 

değiştiren İskender’in kalbi artık Susa’da atmaktadır. Ancak bu gücün pekişmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması için evliliğin şimdi tam zamanında, tasarladığı fetihlerden sonra 

gerçekleşmesi kaçınılmazdı. Bu doğrultuda Stateira ile evliliğini, onun egemenliğinin Pers 

sarayındaki sürekliliğinin bir “sembolü” olarak değerlendirebileceğimizi kanıtlar niteliktedir.  

İskender, 11 Haziran MÖ 323 yılında Babil'de öldüğünde geride ne bir hükümet ne 

kurumsal anlamda bir otorite ne de halefi olabilecek kimse vardı. Tüm Pers kadınlarının 

olduğu gibi, Barsine ve Roksane’nin kaderleri, İskender’in ölümünden sonra ortaya çıkan 

belirsizlik ortamında, Makedonya aristokratlarının merhametine kalmıştı. Bu nedenle her iki 

kadın da oğulları için amaçlarını gerçekleştiremediler. Makedonya soyluları tarafından resmen 

tanınmayan ilk karısı Roksane, oğlu IV. İskender’i Perdikkas’ın yardımıyla tahtın varisi ilan 

etmesine rağmen, bu istek Makedon aristokratlar ve generaller tarafından reddedilmiştir
99

. 

Diğer yandan Roksane,  İskender’in bir süre önce evlendiği karısı Stateira’ya duyduğu 

kıskançlıktan dolayı bir mektup yazıp yanına çağırtmış ve İskender’in vekili Perdikkas’ın da 

yardımıyla yeni gelini ve kız kardeşini kuyuya attırıp öldürtmüştür
100

. İskender’in Susa’da 

metresi Barsine’nin ilk kocası Mentor’dan olan kızıyla evlendirdiği yakın arkadaşı 

Nearkhos’un
101

, Barsine’den doğan gayrı meşru oğlu Herakles’i İskender’in tahtının varisi 

yapma çabaları da aynı şekilde Makedonya aristokratları tarafından engellenmiştir
102

.  Barsine 

                                                           
97 Carney, age,s. 578. 
98 Makedonya orduları içinde yer alan özel bir atlı grubu; hassa askeri. 
99 Curtius 10.6.9. 
100 Plutarkhos, İskender 77.4; Diodoros 18.49.4, 57.3. 
101 Arrianos 7.4.6. 
102 Curtius 10.6.10-12. 
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ve oğlu Herakles
103

, Roksane ve oğlu IV. İskender Kassandros tarafından öldürülmüşlerdir
104

. 

Diodoros 19.105.2-4’te yasal varis IV. İskender’in öldürülmesiyle Makedonyalı generallerin 

rahat bir nefes aldığını yazar. 

Yunan geleneği yurttaşlığı erkek üzerinden saydığı için anneleri “yabancı” ve de 

“Doğulu” kadınlardan doğan çocuklar, Makedonya tahtının varisi olamazlardı, bu nedenle 

hiçbir zaman ne kendileri ne de taht iddiaları ciddiye alınmıştı. Hatta bu çocukların “prens” 

unvanlarını kullanmalarına dahi izin verilmemişti. Bunlar İskender’in fethettiği Asyalı esirlerin 

oğullarıydı yalnızca
105

. Diğer yandan atalarının Troyalı esir Andromakhe’den geldiğini iddia 

eden İskender’in ardıllarının, tahtın mirasçısı çocuklara karşı “ana yanlılığı” reddeden 

tutumlarının tam anlamıyla ikiyüzlü bir davranış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Sonuçta İskender’in meşru ya da gayr-ı meşru her iki oğlunun da tahtının varisi olmamasının 

nedenleri çocukların anneleri Roksane ile Barsine’nin Asya kökenli olmalarından 

kaynaklanmaktadır. 

Sonuç 

MÖ 336 yılında Philoppos’un öldürülmesinden sonra, yirmi yaşındaki İskender babasının 

tasarladığı Asya, diğer bir ifadeyle Pers istilasına, Hellespontos’tan başlamış ve Baktria, 

Skythia ve Afganistan’a kadar sürdürmüştür. İskender’in cesareti, hesaplı bir lojistik 

becersinin olması, yaratıcı mühendisleri, levazım subayları ve güvenilir strateji uzmanları 

sayesinde Batı askeri örgütlenmesinin temellerini attığına kuşku yoktur. Tüm bu savaş 

sanatlarının yanı sıra özellikle Asya’da Pers İmparatorluğu’nun uç bölgelerindeki asi satrapları 

parayla ya da müttefiklik vaat etmesi siyasi diplomasideki başarının da ne denli büyük 

olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda İskender, fethedilen toprakların işgali ve denetimi, ulusal 

çıkarlar, yerel yurttaşların vatanseverliği, kendisine bağlılıkları gibi idari konulardaki 

stratejilerinde, yasal olsun olmasın Pers ve Akhamenid kadınlarıyla ilişkilerini Pers 

monarşisindeki farklı etnik gruplar tarafından farklı şekillerde değerlendirilebilecek siyasi 

gücünü ifade etmek için kullanmıştır. Akhamenid hanedanının son büyük kralı III. Dareios’un 

talihsiz akıbeti, kaybettiği savaşlardan dolayı yalnızca toprak ve kraliyet gücünü kaybetmekle 

sınırlı değildi. Bu mağlubiyet aynı zaman tebaasının ve aristokrasinin sadakatleriyle 

inançlarının da ortadan kalkmasına yol açmıştı. Muzaffer İskender, onun naaşını Persepolis’e 

göndermiş ve ana kraliçe Sisygambis’e oğlunu gömmesine izin vermişti. Böylece İskender, 

beklediğinden fazlasını elde etmiş, Perslere özgü büyük kentlerinin efendisi sıfatıyla Büyük 

Kyros’un
106

 tahtına oturmuş ve Pers geleneklerine göre yüksek aristokrasinin biatını kabul 

etmiş ve meşruiyetini ilan etmiştir. 

Antikçağ Yunanlı yazarların çoğunlukla taraflı anlatılarından İskender’in Pers kraliyet 

ailesi kadınlarına karşı gösterdiği yüce gönüllük, hiçbir şekilde çevreden biri tarafından 

aşağılanmamalarına, adamlarının gereken saygıyı göstermelerine, daha da ileri giderek esir 

olduklarını hissetmemelerine gayret etmesi doğal olarak inandırıcı değildir. Yüksek katılımlı 

ve görkemli düğün törenleriyle gerçekleşen evlilikleri, halkların kaynaşması gerekliğinin 

göstergeleridir. Diğer yandan İskender, kendisini Pers ülkesinin Büyük Kralı Kyros’un halefi 

olarak kabul etmekteydi. Bu yüzden Pers imparatorluğunun büyük kurucusuna karşı derin 

hayranlık besleyen Makedon, Yunan ve Perslerin gönüllerini kazanmaya çalışmaktaydı. Bu 

doğrultuda Dareios’un büyük kızı Barsine ile evlenerek kendisini Pers tahtının meşru mirasçısı 

                                                           
103 Diodoros 20.20.1-4, 28.1; Iustinus 15.2.3-5. 
104 Diodoros 19.52.1-5. 
105 Curtius 10.6.13-14. 
106 (MÖ 576-529) Antik Persçe Kuruş, Kuroş, II. Krios, Büyük Keyhüsrev ve Büyük Kuroş olarak da bilenen 

Birinci Pers İmparatorluğu olan Akhamenid (Ahameniş) İmparatorluğu’nun kurucusudur. 
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ilan etmiş ve bu evliliğin sağladığı siyasi saygınlığı kullanarak “Asya Kralı” unvanını 

kullanmaya başlamıştı. Ancak Asyalı karılarına karşı beslenen büyük düşmanlık İskender’in 

ölümünden sonra iyiden iyiye su yüzüne çıkmış ve büyük fatihin yüksek amaçlara hizmet eden 

bu kadınların hepsi, trajik bir şekilde ortadan kaldırılmışlardır. 
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