Makedoniyalı İsgəndər ( e.ə. 336-323 )
İsgəndər II Filiplə Epir padşahının qızı Olimpiyanın oğludur. İsgəndər
uşaqlığını atasının hərbi qüdrətini, Balkanlarda qələbə ardınca qələbə qazanmasını
izləməklə keçirib. İsgəndər 13 yaşında olanda onun müəllimi yunan filosofu
Aristotel olmuşdur. Aristotel İsgəndərə natiqlik və ədəbiyyat sahəsində biliklər
öyrətdi və onun marağını elm, tibb, fəlsəfəyə yönəltdi.
E.ə. 340-cı ildə Filip böyük ordu topladı və bir Trak qəbiləsini işğal etdi. O,
16 yaşlı oğluna hakimiyyəti tapşırdı. Makedoniya ordusu Traka hücum edəndə
ölkənin şimali-şərqində olan trak tayfaları üsyan qaldırdılar və ölkə üçün təhlükə
törətdilər. İsgəndər qoşun topladı və onu üsyançıların üzərinə göndərdi, düşmən
məğlub edildi.
E.ə. 338-ci ildə Xeroneya döyüşündə yunanlar məğlub edildi və İsgəndər öz
igidliyini bu döyüşdə nümayiş etdirdi.
E.ə. 336-cı ildə Filip sui-qəsd nəticəsində öldürüldü və 20 yaşında olan
İsgəndər taxta keçdi. İsgəndər ilk öncə daxili düşmənlərini aradan qaldırdı. Filipin
ölümündən sonra onun işğal etdiyi ölkələrdə üsyan baş qaldırdı. İsgəndər
Yunanıstana hücum etdi, baxmayaraq ki, ölkəyə gedən yollar tribalılar tərəfindən
tutulmuşdur. O tezliklə şimali Yunanıstanda Makedoniya hakimiyyətini qurdu və
cənubi Yunanıstana hücum etdi. Onun sürəti yunanları təəccübləndirdi və e.ə. 336cı ilin yayının sonunda yunanların heç bir seçimi olmadığına görə İsgəndərin
hakimiyyətini qəbul etdilər.
Bir müddət sonra Yunanıstannda onun öldüyünə dair söz-söhbət yayıldı və
yunanlar yenidən baş qaldırdılar. Bunun arxasında isə fars kralı III Daranın
maliyyə dəstəyi dururdu. İsgəndər bu xəbəri eşidən kimi çox sürətlə Yunanıstana
doğru hərəkət etdi. Divarların 240 mil aralığında dayandı və yunanlara bildirdi ki,
fikirlərini dəyişdirmək üçün hələ gec deyil. Amma thebalılar yunanlara bildirdilər
ki, əgər onlar Yunanıstanı müstəqil etmək istəyirlərsə, onlarla Makedoniyaya qarşı
birləşsinlər.

İsgəndərin sərkərdəsi Perdikki darvazalara hücum etdi, şəhərə daxil oldu və
İsgəndər arxadan ona zərbə endirilməsinin qarşısını almaq üçün ordunun qalan
hissəsi ilə onun ardınca hərəkət edirdi. Makedoniyalılar Theba şəhərini dağıtdılar,
qarşılarına çıxan hər kəsi qadın və uşaqlar daxil olmaqla öldürdülər. 6000 Theba
vətəndaşı öldürüldü və 30 mindən çoxu qul kimi satıldı. Yalnız məbədlər və şair
Pindarın evi dağıdılmadı. Bu, Yunanıstanın qalan hissəsi üçün dərs oldu və onlar
Makedoniyanın hakimiyyəti altında qaldılar.
Taxta çıxışından bəri Fars imperatorluğunu ələ keçirməyi planlaşdıran
İsgəndər II Filipin qurduğu ordunu bəsləmək və borclarını ödəmək üçün gərəkli
qaynaqları tapma düşüncəsi ilə səfər hazırlıqlarına başladı. E.ə. 334-cü ilin yazında
30 min piyada və 5000 süvaridən ibarət ordusu ilə yürüşə çıxdı. Fars ordusu ilə ilk
döyüş Qranik döyüşü oldu. Farsların ordusu 40 min fars və yunanlardan ibarət idi.
Bu yunanlar Xeraneya döyüşündə məğlub olduqdan sonra farslarla birləşmişdilər.
Makedoniya ordusunun tərkibində olan yunanlar makedoniyalılar tərəfindən
səfərbər edilmişdilər. Döyüş zamanı yunanların bir hissəsi 150 il bundan əvvəl
Yunanıstanı farsların işğal etdiyini unudaraq farsların tərəfinə keçdi. Döyüş
Makedoniyanın qələbəsi ilə başa çatdı.
E.ə. 333-cü ildə İss döyüşü oldu. 30 min yunan fars ordusuna əlavə
olunmuşdur. Bu döyüşdə İsgəndərin qələbəsi ilə başa çatdı.
Makedoniya ordusunun bu qələbəsi nəticəsində III Daranın zəngin çadırı,
anası, arvadı və 2 qızı İsgəndərin əlinə keçmişdir. Mənbələrdə III Daranın İss
döyüşündən sonra İsgəndərə yazdığı bir neçə məktubun məzmunu qorunub
saxlanmışdır. Bunlarda III Daranın İsgəndərlə Əhəmənilər dövlətini bölüşdürmək
istəyi öz əksini tapmışdır. Beləki III Daranın İsgəndərə yazmış olduğu birinci
məktubda öz ailəsinin qaytarılmasını xahiş edir, ona İranla ittifaq müqaviləsi
bağlamağı təklif edirdi. II məktubunda Dara öz ailəsini azad etmək üçün İsgəndərə
on min talant pul, habelə Fərat çayının qərbindən o yana yerləşmiş bütün əraziləri
verməyi təklif edirdi. İss döyüşü İsgəndərin Şərq yürüşü gedişində dönüş nöqtəsi
olmuşdur. Bununla da bütün kiçik Asiya işğal edilmişdir.

Tədqiqatçılara görə, bu dövrdə İsgəndər hələ dünya monarxiyasının
yaradılması haqqında düşünmürdü. Onu şərqə doğru yürüşə vadar edən iqtisadi
çətinliklər idi. Belə ki, dövlət xəzinəsi boşalmış, borclar fəlakətli həddə çatmışdır.
İsgəndər İss döyüşündə darmadağın edilmiş İran qoşunlarını və daranı təqib
etməkdən imtina edərək aralıq dənizində hegemonluq edən İran donanması
bazalarını məhv etmək məqsədi ilə Suriya, Finikiya və Fələstinə hərəkət etmiş və
böyük uğurlar qazanmışdı. Belə ki, Finikiyanın sahil şəhərlərinin əksəriyyəti
müqavimət göstərmədən makedoniyalilara tabe olmuş, Arvad, Marat, Bibl, Sidon
və s. şəhərlər döyüşsüz tutulmuşdu.
Lakin İsgəndər heç də hər yerdə xilaskar kimi qarşılanmırdı. Belə ki,
Makedoniya qoşunları Tir və Qəza şəhərlərində ciddi müqavimətlə qarşılaşmış,
yalnız 7 aylıq mühasirədən sonra e.ə. 332-ci ilin yayında Tir şəhərini ələ
keçirmişdilər. Tir şəhərinin alınmasında Makedoniya ordusunun mühasirə
texnikasının yüksək səviyyədə olması, habelə İsgəndərin sərkərdəlik məharəti
özünü bir daha göstərmişdi.
Aralıq dənizi boyunca şəhərləri ələ keçirən Makedoniya qoşunları bununla da
İran donanmasını bazalarından məhrum edib onun dağılmasına səbəb oldu.
Beləliklə İsgəndər Aralıq dənizi hövzəsindəki başlıca təhlükəni aradan qaldıraraq
Balkan yarımadası ilə sıx əlaqə yaratmağa müvəffəq olmuşdu.
İsgəndər e.ə. 332-ci ilin noyabrında Misiri müqavimət görmədən tutur. İran
zülmündən cana gəlmiş Misir əhalisi İsgəndər xilaskar kimi qarşılayırdı. E.ə. 332331-ci illərin qışını Misirdə keçirən İsgəndər Nil çayı deltasında İsgəndəriyyə adlı
yeni şəhərin salınmasına nail olmuşdur. İsgəndəriyyənin coğrafi mövqeyi son
dərəcə əlverişli idi. E.ə. IV-cü əsrin sonu III əsrin əvvəllərində bu şəhər yunan və
şərq aləminin ən böyük ticarət, sənətkarlıq və mədəni mərkəzinə çevrilmişdir.
Misirin işğalı və İsgəndəriyyənin salınması makedoniyalıların Aralıq dənizi
hövzəsinin şərqində tamamilə möhkəmlənməsinə imkan yaratmışdır.
E.ə. 331-ci ilin baharında İsgəndər Misiri tərk edərək Finikiya və Suriya
ərazisindən keçən qədim ticarət yolu ilə şərqə doğru hərəkət edir ki, bunula da İran
monarxiyasının şərq hissəsi uğrunda mübarizə başlayır. Qarşıdakı döyüşdə III Dara

imperiyasının taleyi həll edilməli idi. İran şahı bunu yaxşı başa düşdüyü üçün
döyüşə əvvəlki döyüşlərdən yaxşı hazırlaşmışdı. İsgəndərlə sülh danışıqlarının baş
tutmaması III Daranı son döyüşə olduqca ciddi şəkildə hazırlaşmağa vadar etmişdi.
Makedoniya qoşunları Dəclə və Fərat çaylarını keçərək e.ə. 331-ci ilin
sentyabrında qədim Assuriyanın ərazisindəki Arbela şəhəri yaxınlığındakı
Qavqamela kəndi yaxınlığındakı düzənliyə çatdı və məhz burda qədim dünyanın
ən böyük döyüş əməliyyatlarından biri baş vermişdi.
İran ordusunun döyüş qaydalarını yaxşı öyrənmiş İsgəndər öz qoşunlarının ön
xəttində yüngül silahlı piyadaları yerləşdirmişdi. Bu döyüşdə də İsgəndər qalib
gəldi.
Qavqamela döyüşündə İsgəndərin tam qələbə əldə etməsi və III Daranın əsas
hərbi qüvvələrinin məhv olması Əhəmənilər dövlətinin sonunun çatmsı demək idi.
İran dövlətinin həyati əhəmiyyətə malik bütün mənzərələrinə yol açılmışdı.
Qısa fasilədən sonra e.ə. 330-cu ilin yazında İsgəndər Persopolu tərk edərək
Midiyanın paytaxtı Ekbatana tərəf hərəkət edir, çünki III Dara burda idi.
Makedoniya qoşunlarının yaxınlaşması xəbərini eşidən III Dara Xəzər dənizini
cənubundan keçən yollarla Orta Asiyaya qaçmaq qərarına gəlir. Lakin III Dara suiqəsd nəticəsində öldürülür.
Bu dövrdən etibarən İsgəndər özünü şərq monarxları kimi aparmağa başlayır
ki, bu da yunan-makedon əsilzadələrinin müqaviməti və İsgəndərə qarşı çoxsaylı
qəsdləri şərtləndirir. Lakin bunların heç biri uğurla nəticələnməmişdir. Bu
İsgəndərin sosial dayaqlarının kifayət qədər güclü olmasından xəbər verirdi.
Makedoniyaya düşmən olan bütün qüvvələrin şərqi İranla və Orta Asiyada
toplaşmaqda davam etməsi Şərq yürüşünün davam etdirilməsini tələb edirdi. Xəzər
dənizinin şərqində cəmləşməkdə olan bu qüvvələrin başında özünü IV Artakserks
adı altında şah elan etmiş Baktriya hökmdarı Bess dururdu. Şərqdə hakim olan
qüvvələri məğlub etmədən İsgəndər öz hakimiyyətini möhkəm və təhlükəsiz hesab
edə bilməzdi. Lakin Orta Asiyada yürüşü davam etdirmək istəyən İsgəndər
gözlənilməyən hərbi çətinliklərə və xüsusilə də öz yaxın adamları arasında qəti

müxalifətə rast gəlmişdi. Çarın yaxın silahdaşları onun siyasəti ilə razılaşaraq bu
siyasətin həyata keçirilməsinə ciddi etiraz edirdilər.
İsgəndərin şərq yürüşü ilə əlaqədar etiraz və narazılıq hələ müharibənin ilk
dövrlərində özünü göstərməyə başlamışdı. Kiçik Asiya işğal edildikdən və III
Daranın İsgəndərə yazmış olduğu ilk məktubdan sonra çarın yaxın silahdaşlarının
bir qismi, o cümlədən hələ II Filipə xidmət etmiş qocaman sərkərdə Parmenion
İran şahının təklifini qəbul etməyi, kiçik Asiyanın fəthi ilə kifayətlənməyi və
bununlada müharibəni bitirməyi təkid edirdi. Lakin İsgəndər bu təklifi qəti olaraq
rədd etmişdi.
Şərq yürüşünün gedişində Makedoniya zadəganlarının narazılığı daha da
artmaqda idi. Silah gücünə qarşı yunan-Makedoniya-İran zəminində “dünya
monarxiyası” yaratmağa çalışan İsgəndər İran zadəganlarının dövlət vəzifələrinə
cəlb etməyə, yunan-makedoniyaları yerli xalqlarla siyasi və mədəni cəhətdən
yaxınlaşdırmaəğa, orduya, şərq kontingentlərini cəlb etməyə başlamışdır.
İsgəndər özünü ilahi elan edib şərq desputiyası qaydalarını bərqərar edir ki, bu
ilk növbədə nisbətən demokratik ənənələr ruhunda tərbiyə edilmiş yunanmakedoniyalıların narazılığına səbəb olurdu. İşğal edilmiş ərazilərə və tabe edilmiş
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makedoniyalıları yerli xalqlarla yaxınlaşdırmaq cəhdlərini nəinki dəstəkləmirdilər,
hətta bu siyasətə düşmən gözlə baxırdılar. Şərq vilayətlərini fəth etməklə məşğul
olan İsgəndər böyük qətiyyət və qəddarlıqla öz əleyhdarlarına və sui qəsdcilərə
divan tuturdu.
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xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. İran monarxiyasına daxil olan, iqtisadi və mədəni
cəhətdən xeyli inkişaf etmiş Aralıq dənizinin şərq sahillərindəki ölkələrdə İran
zülmündən cana gəlmiş yerli əhali əksər hallarda İsgəndəri xilaskar kimi
qarşılayırdı. Bu isə İsgəndərə böyük ictimai dayaq demək idi.
E.ə. 330-329-cu illərdə İsgəndər Baktriyada və Hindikuşu ələ keçirmişdi.
Makedoniyalılar məhsuldar Sırdərya vadisinə daxil olub Soqdianada İsgəndəriyyə
şəhərini saldılar. Ümumiyyətlə İsgəndər işğalçılıq siyasətini ələ keçirilmiş

ərazilərdə möhkəmləndirilmiş və İsgəndəriyyə adını almış şəhərlərin inşa edilməssi
yolu ilə davam etdirirdi.
Orta Asiya xalqlarının Makedoniyalılara qarşı mübarizəsinə Soqdianalı
Spitamen başçılıq edirdi. Spitamen e.ə. 329-328-ci illərdə İsgəndərə böyük zərbə
vursada son nəticədə məğlub olmuş və şərqdəki köçəri tayfalara üz tutmuşdu.
Onlar isə İsgəndərin hərbi əməliyyatları davam etdirəcəyindən ehtiyat edərək
Spitameni öldürmüş kəsilmiş başını isə İsgəndərə göndərmişdilər. Lakin üsyanların
yatırılması mümkün olmamışdır.
İsgəndərin Orta Asiyaya yürüşü 3 ildən yuxarı davam etmiş və e.ə. 327-ci ildə
başa çatmışdı. Elə həmin ildə də məşhur Hindistan yürüşü başlamışdı. İsgəndəri
şərq yürüşündə müşayiət edən alimlərin fikrincə Hindistan yürüşünü asanlaşdıran
amillərdən biri orada vahid dövlətin olmaması idi. Hindi çarlarından biri olan
Taksillə ittifaqa girən İsgəndər ilk olaraq başqa bir Hindistan çarı Pora ağır zərbə
vurur və Hind çayı ilə cənuba doğru hərəkət edərək Pəncaba çatır. Lakin e.ə. 326-cı
ildə İsgəndərin səfərdən əzab əziyyət çəkən ordusu yürüşü davam etdirməkdən
imtina edir və geri qayıtmağı tələb edir. Yaranmış şəraitdə İsgəndər geriyə
qayıtmaq əmrini verir.
On ilə yaxın davam etmiş şərq yürüşləri başa çatdıqdan sonra İsgəndər
İmperiyanın daxili işləri ilə məşğul olmağa başlayır. Babil şəhəri paytaxt seçilir.
İsgəndər yunan-makedoniyaları yerli tayfalarla xüsusilə Əhəmənilər imperiyasında
hakim olmuş farslarla qarışdırıb-qovuşdurmaq siyasətini yeridir.
Makedoniyalı İsgəndərin 10 il ərzində yaratmış olduğu böyük imperiyanın
sərhədləri Dunay çayı və Qara dənizdən tutmuş Pəncaba qədər olan geniş əraziləri
əhatə edirdi. Bu dövlətin yaranması ilə qədim dünyada Ellinizm dövrü başlayır.
İsgəndər monarxiyasının qısa müddətdə bir sıra dövlətlərə parçalanmasına
baxmayaraq onun işğalı nəticəsində qərb və şərqdə sivilizasiyanın gələcək
inkişafına uyğun gələn yeni siyasi quruluş yaranır. Bu isə yunan və şərq
mədəniyyətləri ünsürlərinin qarşılıqlı təsirindən ibarət olmuş və Ellinizm adını
almışdır. Makedoniyalı İsgəndər e.ə. 323-cü il iyunun 13-də vəfat etsə də onun
qərb və şərq mədəniyyətlərinin sintezindən ibarət yeni quruluş Ellinizm dövrü kimi

e.ə. III-I əsrlərdə mövcud olmuş və ictimai inkişafın sonrakı gedişinə böyük təsir
göstərmişdir.

