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ÖZET
Büyük øskender’in, M.Ö. 334 yõlõ, Mayõs ayõnda Çanakkale Bo÷azõnõ geçerek
baúladõ÷õ Asya seferinde ilk büyük savaúõ Troas’õn kuzey do÷usunda Granikos õrma÷õ
kõyõsõnda olmuútur. Makedonya ordusu Granikos’a gitmeden önce øskender Homeros
kahramanlarõnõn mezarlarõnõ ve Troia’yõ ziyaret etmiútir. Daha sonra, Abydos’tan Granikos’a
kadar Arisbe, Perkote ve Kolonai üzerinden Adresteia ovasõna inilmiú ve Granikos õrma÷õna
ulaúõlmõútõr. Granikos’un do÷u yakasõndaki ovada Mayõs ayõ sonunda ö÷le saatlerinde
baúlayan savaú o günün gecesi Makedonya ordusunun zaferiyle sonuçlanmõútõr. Bu savaú ile
øskender’e Anadolu’nun kapõlarõ tamamen açõlmõú, Perslerle yapaca÷õ ikinci savaú ancak bir
yõl sonra Suriye sõnõrõna yakõn øssos’ta olmuútur.
Anahtar Kelimeler: Büyük øskender, Hellespont, Granikos Savaúõ.
SUMMARY
Alexander the Great had started Asia campaign with crossing the Hellespont.
His first major battle has been near the Granicus river. Before the battle, Alexander
visited Homeric heroes tumuli and Troia. Thereafter, Macedonian army has marched to
Granicus via Arisbe, Perkote, Kolonai. The battle has been on the east side of Granicus
river second half in May, 334 B C. And resulted in the victory of Macedonian Army.
This victory has opened to Alexander Asian gates. His second encounter to Persians has
been on the Issus, near the Syrian border.
Key words: Alexander the Great, Granicus Battle.

Babasõ Philippos’un bir suikast sonucu ölmesinden sonra M.Ö.
336 yõlõnõn Ekim ayõnda, Makedonya tahtõna çõkan øskender, sadece
Argead hanedanõnõn süreklili÷ini de÷il, aynõ zamanda Philippos II’in
tasarladõ÷õ dõú politikasõnõn devamlõlõ÷õ da sa÷lanmõú oldu.
Genç øskender, krallõ÷õ babasõnõn M.Ö. 359 yõlõnda karúõlaútõ÷õ
güçlüklerden çok daha iyi úartlarda teslim almõútõ. Uzun zamandan beri
askeri, siyasi ve ekonomik olarak kapsamlõ bir seferin hazõrlõklarõ
yapõlõyordu. Makedonya ordusu güney Yunanistan’a do÷ru yayõlmõútõ.
øskender kuzeyde ayaklanan Thrak kabilelerinin bastõrdõktan sonra,
baúkaldõrmaya niyetlenen Helen kent devletlerini de kõsa sürede kontrol
altõna almayõ baúardõ. M.Ö. 338’deki Khaironeia savaúõndan sonra, bütün
müttefik Yunan kentlerini ve di÷er ba÷laúõklarõ Pers ülkesine karúõ
yapõlacak bir sefer için ’’Korinth Birli÷i’’ adõ altõnda bir araya getirdi.
Daha sonra ülkenin dört bir yanõnda baúlayan karúõ çõkõúlarõ bastõrarak,
geçmiú yõllardaki Yunan kent devletlerinin de amacõ olan Pers Krallõ÷õna
karúõ birleúik bir Yunan seferinin hazõrlõklarõnõ devam ettirdi.
Bütün bu hazõrlõklarõn merkezinde seferin tüm yükünü çekecek
olan Makedonya ordusu yer almaktaydõ. Philippos II’in zamanõndan bu
yana, ordunun bel kemi÷ini 6 m. uzunlu÷unda “sarissa” adõ verilen uzun
mõzraklar taúõyan piyadeler oluúturmaktaydõ1. Kaynaklar Makedonya
falankslarõnõn Yunan hoplitlerinden daha farklõ bir yapõda olmamakla
birlikte, bu birliklerin daha e÷itimli ve savaú alanõnda hoplitlerden çok
daha esnek hareket kabiliyetine sahip oldu÷unu bildirmektedirler2.
Ayrõca orduda Hypaspist’ler özel bir kategori oluútururlar. Bunlar için
basitçe kralõn hassa ordusu da denilebilir. Piyade birlikleri gibi
silahlanmõúlarsa da daha çok hõzlõ ve özel görevlerde kullanõlmaktaydõlar.
Özel bir birim olan Hypaspists ise Argyraspid’lerden meydana gelirken,
Asthetairoi’ler hakkõnda ise hiçbir bilgiye sahip de÷iliz3. Makedonya
ordusunun savaú alanõnda ana kuralõ birlikte hareket etmektir. Nihai amaç
çok de÷iúik arazi úartlarõnda bile farklõ birliklerin bileúimiyle düúmanõ
úaúõrtacak etkin sonuçlar almaktõr4. Sefer süresince bu Makedonyalõlarõn
sayõsõ azalmõú, yerlerini Yunan paralõ askerleri ile ço÷unlukla øranlõ
unsurlar doldurmuútur. Makedonya askeri gücü kara ordusunun yanõ sõra,
1

Makedonya süvarileri için bakõnõz Brunt 1963, 27-42.
Arkeolojik buluntular II. Philippos ve øskender zamanõnda Makedonya ordusunun sadece sarissa
kullanmadõ÷õnõ, bunun yanõ sõra uzunlu÷u 2.5 m. olan kõsa bir mõzrak kullandõklarõnõ göstermektedir: bakõnõz
Andronikos 1970, 91-114; Aynõ zamanda, Makedonya ordusunun büyük yuvarlak kalkanlar kullandõklarõ
görülür. Bakõnõz: Liampi 1999.
3
Argyraspid’lerin øskender sonrasõ dönemde oluúturuldu÷u ile ilgili düúünce çok fazla kabul görmemiútir.
Bakõnõz: Lock 1977, 373; Anson 1981, 117; Asthetairoi için bakõnõz Bosworth 1973, 245.
4
ølgili bibliyografya için bakõnõz: Lauffer 1981, 52, ft. 18; Berve 1926, 103.
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Batõ Anadolu kõyõlarõnda etkin keúif görevleri yapan güçlü bir
donanmayla tamamlanõyordu5.
Batõ Anadolu’ya yapõlacak sefer hazõrlõklarõnõn maliyeti yaklaúõk
sekiz yüz talenti bulmaktaydõ. Bununla birlikte Philippos II’in
ölümünden bu yana Makedonya hazinesi beú yüz talent borçlandõ÷õndan,
Yunan kent devletlerinin seferin masraflarõnõ karúõlamak için ba÷õúta
bulunmalarõ kaçõnõlmazdõ6. Seferin baúlangõcõnda Pella ve Amphipolis’de
ordunun ihtiyaçlarõnõ karúõlamaya yönelik sikke basõlmõútõr7. Bu basõlan
sikkelerin seferin tamamõnõn masraflarõnõ karúõlayamayaca÷õ açõktõr. Bu
nedenle daha sonradan askerlere ödeme ya÷malardan ve ele geçirilen
ganimetlerden yapõlmõútõr.
øskender daha sonra bazõ Yunan kentlerinin zayõf karúõ
koymalarõnõ da bastõrarak, yerine 60 yaúõndaki güvendi÷i tecrübeli
Antipater’i vekil bõrakarak Makedonya’dan ayrõldõ.
M.Ö. 334 yõlõnõn Mayõs ayõnda øskender’in ordusu, karúõdan
hiçbir direniú görmeden Sestos’un karúõsõnda Abydos kõyõlarõna çõkmaya
baúladõ8. (Harita 1) Arisbe ovasõnda yapõlan kamptan sonra ordu do÷uya
do÷ru harekete geçti. (Resim 1) Kõyõ boyunca ilerleyip Perkote kentinin
yakõnõndan geçip Lampsakos’a geldi. Troas’ta karúõlaútõ÷õ ve
“özgürleútirece÷i” ilk Yunan kenti olan Lampsakos øskender tarafõndan
özgürleútirilmeye çok da hevesli de÷ildi. Fakat Lampsakoslular hatalarõnõ
çok çabuk anlamõú olmalõlar ki, øskender’in öfkesini yatõútõrmak için ünlü
filozof Anaksimenes ile altõn bir çelenk göndermiúlerdir9. Makedonya
ordusu Lampsakos’a u÷ramadan güneydo÷uya yönelirken, öncü
süvarileri çevredeki köylere akõnlar yaparak ordunun önünü açõyorlardõ10.
Böylece Kolonai üzerinden Adresteia ovasõndaki Hermatos kasabasõ
yakõnlarõnda Granikos õrma÷õna ulaútõklarõ zaman Granikos’un
batõsõndaki köy ve kasabalar øskender’e boyun e÷miúti11. (Resim 2) Bu
arada Pers güçleri Arisbe’nin yaklaúõk 100 km. do÷usunda bulunan
Zeleia’da toplanmõúlardõ. Perslerin çok uzun süreden bu yana Philip II ve
øskender’in Asya üzerine yapaca÷õ seferden haberleri vardõ. øskender’in
5

Marsden 1977, 211; Deniz gücü için: Hauben 1975; Ordunun ikmali için: Engels 1978.
Arr. Anab. 7.9.6; Plut. Aleks.. 15 (bu bilgiler Aristobulus, Onesicritos ve Douris’ten elde edilmiútir).
7
Price 1991.
8
øskender yakõn arkadaúlarõyla birlikte Gelibolu Yarõmadasõnõn burnuna giderek burada bulunan Akalõ
kahraman Protasilaos’un mezarõnõ ziyaret etmiútir. Buradan gemilerle karúõ kõyõya geçen øskender, bir di÷er
Akalõ Akhilleus’un mezarõnõ ziyaret etmiú ve daha sonra ølion’a u÷rayõp, Athena tapõna÷õnda Akhilleus’a ait
oldu÷u söylenen kalkanõ almõútõr. øskender’in özellikle bu Akhalõ kahramanlarõ úahsen ziyaret etmesi Asya
seferini Akhalarõn Troia seferine benzetmek istemesi olarak yorumlanmaktadõr.
9
Paus. IV, 18, 2-4.
10
Fox 1973, 118.
11
Arr. Ana., 1.11-12.
6
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Makedonya’dan hareket etmesinden itibaren Pers kuvvetleri Daskyleion
yakõnlarõndaki Zeleia’da toplanmaya baúlamõúlardõ. (Resim 3) Pers
satraplarõ ve komutanlarõ savaúõ nerede ve nasõl yapacaklarõnõ tartõúmak
için bir araya geldiler. Uzun zamandõr Büyük Kralõnõn hizmetinde ve
Pers ordusundaki paralõ askerlerin komutanõ olan Memnon, Makedonya
falankslarõnõn gücünü iyi bildi÷inden, onlarla yüz yüze çarpõúmaktansa
Pers ordusunu ülkenin içlerine çekmeyi önerdi12. Geri çekilirken de
bütün ekinleri ve yiyecekleri yok edecekler ve böylece kendilerini takip
eden Makedonya ordusu açlõktan zayõflayaca÷õ gibi, ikmal yollarõ da
kesilecekti. Aynõ zamanda Makedonya’ya gönderilecek kuvvetler ve
donanmayla savaú Avrupa’ya taúõnabilirdi. Memnon’un önerisi Persler
tarafõndan özellikle topraklarõnõn yakõlarak terk edilmesi takti÷i nedeniyle
kabul görmedi. Persler, Memnon’un savaúõ bilerek uzataca÷õnõ ve bu
úekilde büyük kralõn yanõnda daha fazla iltimas kazanaca÷õndan
úüpheleniyorlardõ13. Ayrõca øskender’in askerlerini özellikle Memnon’a
ait araziyi ya÷malamamalarõnõ emretmiú ve böylece Memnon’u Perslerin
gözünde daha da úüpheli duruma sokmuú olmasõ muhtemeldir14. Pers
savaú meclisinin kararõ øskender’in ilerleyiúini bir an önce durdurmak
için hemen saldõrõya geçmek oldu. Böylece Pers ordusu Zeleia’dan
harekete geçip Granikos õrma÷õ do÷usunda Harpagia-Didymatekhia
kasabalarõ arasõndaki alçak yamaçlar üzerine yerleúti15. (Resim 4)
Troas ile Mysia sõnõrõ arasõnda kalan bu bölge yüksek stratejik
önemi nedeniyle “Asya’nõn Kapõlarõ” olarak nitelendirilmiútir16.
Hellespontos Phygia satraplõ÷õnõn baúkenti olan Daskyleion’u Kyzikos’a
ve Lampsakos’a ba÷layan yollar buradan geçmekteydi.
E÷er Persler istilacõlarõ buradan kovamazlarsa, baúta Daskyleion
olmak üzere birçok önemli kentin yolu açõlacaktõ17. Ayrõca Granikos’un
seçimi, Perslere øskender’i kendi belirledikleri bir savaú alanõnda savaúa
mecbur ettikleri için bir avantaj sa÷lõyordu. Irma÷õn göreceli yüksek ve
12
Mc Coy 1989, 414. Memnon, Makedonya ordusunun özellikle iaúe sõkõntõsõ çekti÷ini ö÷renmiúti. Planõ Pers
ülkesinde øskender’in geçece÷i topraklarõ yakõp, olabildi÷ince iç bölgelere çekilmekti. Böylece Makedonya
ordusu kendi ikmal kaynaklarõndan kopup, Anadolu içlerinde kaynaklarõ tamamen kurutulmuú bir úekilde
kapana kõsõlacaktõ. Memnon’un Persler tarafõndan uygulanmayan bu takti÷i Türk Kurtuluú Savaúõnda baúarõyla
uygulanmõú, Yunan ordusu aynõ úekilde Sakarya Savaúõ öncesinde Anadolu içlerine çekilerek bozguna
u÷ratõlmõútõr.
13
Memnon’un önerisine en fazla karúõ çõkan büyük ölçüde kendi topraklarõ zarar görecek olan Hellespontos
Phrygia satrabõ Arsites olmuúturr. Arr. Ana.,1.12; Diod. 17.18.2-3.
14
Makedonya ordusunun hemen yolu üzerinde Aesepos kõyõsõnda Memnon’un topraklarõ yer almaktaydõ.
Polyaen. 4.3.15.
15
Diod. 17.18.4
16
Plu. Aleks., 16.1.
17
Foss 1977, 499.
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dik olan kõyõlarõ Makedonyalõlarõn karúõ yamaçlardaki savunmacõlara
karúõ iyi bir saldõrõ yapmalarõna oldukça engel oluúturmaktaydõ18. (Resim
5) Irmak o zamanlar muhtemelen ne çok derin ne de çok geniú olmasa da,
bununla birlikte durum øskender için oldukça güç olmalõydõ. Nihayetinde
Persler ordu için her türlü ihtiyacõnõ karúõlayacak úekilde buraya
askerlerini yerleútirip Zeleia ve Kyzikos istikametine giden yollarõ
güvenceye almõúlardõ19. Di÷er taraftan øskender’in ise bir an önce
saldõrõya geçmek için kendi nedenleri vardõ. Erzakõn giderek azalmasõnõ
ve finansal problemlerinin çözümü için çok çabuk bir zafere ihtiyacõ
vardõ20. Dahasõ, seferinin ve erzak kaynaklarõnõn güvenceye alõnmasõ için
Hellespontos bölgesinin güvence altõnda olmasõ gerekiyordu. Üstelik
øskender Granikos’ta beklemekteyken Pers donanmasõ Mõsõr’dan gelerek
ikmal yollarõnõ tamamen kesebilirdi. Bununla birlikte e÷er Pers ordusu ile
burada savaúmaktan çekinir ve øonia’ya do÷ru yönelirse, bu defada
arkasõnda büyük bir Pers gücünü bõrakmõú olacaktõ21. Böylece øskender,
Parmenion’un tüm itirazlarõna ra÷men Persler ile Granikos’ta çarpõúmak
için ordusunu hazõrlamaya baúladõ22.
Gerçekte ne oldu÷unu kesin olarak söylemek güçtür. Antik
kaynaklarõn verdikleri bilgiler eksik ve tutarlõ de÷ildir. Bu nedenle
modern tarihçiler Diodoros23 ya da Arrianos’un24 aktardõklarõndan yola
çõkarak çok çeúitli öneriler ileri sürmektedirler.
Pers ordusunun en önemli unsuru süvarilerdi. Yaklaúõk yirmi bin
askerden oluúan Pers süvarisi Granikos ovasõnõn do÷usundaki yamaçlarda
yaklaúõk 2.5 km. uzunlu÷unda, on altõ süvari sõrasõ úeklinde dizilmiúti.
Sol kanatta kendisine ba÷lõ sayõsõ bilinmeyen Yunan paralõ askerler ve
kendi topraklarõndan gelen adamlarõyla pozisyon almõútõ. Onun yanõnda
Kilikia satrapõ Arsames25, sonra Paphlogonialõlar ile birlikte Hellespontos
Phrigia satrapõ Arsites ve Hyrkanian süvarileriyle Lydia ve øonia satrapõ
Spithridates yer almaktaydõ26. Merkezde yer alan asõl büyük kuvvetin
18

Arr. Ana., 1.13. Plu. Aleks., 16.2; Foss 1977, 501.
Hammond 1980, 76-77.
Plu. Aleks., 15.1.
21
Droysen 1917, 197; Hammond 1980, 81-88.
22
Arr. Ana., 1.13, Plu., Aleks. 16.2.
23
Diod. 17.19-21; Bosworth 1988, 39-44; Fox 1973, 119-123; Green 1970, 170-181; Hammond 1980, 73-75,
87-88; Badian 1977, 271-274; Droysen 1917, 193-194, n. 333.
24
Arrianos’un aktardõklarõnõ destekleyenler Arr., 1.11-16; Fuller 1958, 147-154; Nikolitsis 1974; Tarn 1948,
15-178; Wilcken 1967, 84-88. Granikos savaú alanõ ile ilgili en detaylõ araútõrma Hammond tarafõndan
yapõlmõútõr. Hammond 1980, 81-86.
25
Diodoros’a göre Arsamenes. Diod. 17.19.4, Arrianos’a göre Arsames Arr., Ana., ve Curt. 3.4.3.
26
Diodoros’a göre Spithrovates. Diod. 17.19.4, Arrianos’a göre Spithridates
Arr. Ana. 1.16.3 and
Plut., Aleks., 16.8.
19
20
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kimlerden oluútu÷u bilinmemekle birlikte muhtemelen satrap
Mithrovouzanes’in27 idaresindeki Kapadokialõlar olmalõdõrlar. Sa÷ kanat
iki bin Baktrialõ süvari, Reominthas komutasõnda di÷er iki bin süvari ve
bin Medli tarafõndan tutulmaktaydõ28. Süvari sõrasõnõn arkasõna ise yirmi
bin kiúiden daha az olan Pers piyadeleri yerleútirilmiúti29. Pers
ordusundaki Yunan paralõ askerlerin sayõsõnõn beú bini aúmamasõ
gerekir30. Bütün bu adamlarõn komutanõ Omares’dir31.
Granikos õrma÷õnõn batõsõnda ise øskender, ordusunun sol
kanadõna Kalas komutasõnda bin sekiz yüz Thessalia’lõ süvariyi
yerleútirdi. Onun yanõnda Philippos komutasõnda altõ yüz adam ile
müttefik süvarileri, daha sonra Agathon’un 150 Tharikia’lõ süvarileri yer
alõyordu. Bunlarõn yanõnda Krateros, Meleager, Philip, Koinos ve
Perdikkas komutasõnda her biri bin beú yüz adamdan oluúan altõ falanks
pezetaeroi vardõ. Daha sonra Nikanor komutasõndaki üç bin hypaspist
sõralanmõútõ. Sa÷ kanatta Amyntas komutasõnda altõ yüz sarissa taúõyõcõ
ile yüz elli Paenian süvarisi, Sokrates komutasõnda iki yüz hetairoi ve
Philotas komutasõnda bir baúka bin altõ yüz hetairoi yer almaktaydõ.
Nihayetinde, bu sõralarõn gerisinde bin okçu ve Agriae mõzraklõ süvarileri
yerleútirilmiúti32. Toplamda, øskender savaú alanõna beú bin yüz süvari ve
on üç bin piyade sürmekteydi. Sa÷ kanadõn komutasõnõ bizzat kendisi
almõú, Parmenion’u da sol kanada yerleútirmiúti33. Makedonyalõlar’õn ön
sõralarõnõn geniúli÷i düúmanõn kendilerini kanatlardan kuúatmamasõ için
Perslerle eúit bir úekilde 2,5 km. uzatõlmõútõ. Bu yüzden, Falankslar
yaklaúõk sekiz adam derinli÷inde, sol kanat süvarileri on, sa÷ kanat
süvarileri de biraz daha fazlaydõ. Persler øskender’i fark ettikleri zaman,
sa÷ kanatlarõndaki süvari kuvvetlerini merkezden gönderdikleri
kuvvetlerle daha da sõklaútõrdõlar34.
øskender, Sokrates’in hetairoi’larõna, Paeonianlar, sarissa
taúõyanlar ve bin hypaspistle ile müútereken saldõrõ emri verdi35. (Resim
6) Bu kuvvetler harekete geçtikten sonra, øskender hetairoi ile birlikte
okçular ve mõzraklõ süvarilerle kendi asõl saldõrõsõnõ baúlattõ. Borazan
27

Diod. 17.21.3; Arr. Ana. 1.16.3.
Diod. 17.19.4.
Arr. Ana. 1.14.4.
30
Bütün piyade askerlerinin Yunanlõlardan oluútu÷u söylenmek istense de , Arr., An., 1.16.6, bu mutemelen
do÷ru de÷ildir. Badian 1973, 284-285; Memnon’un sadece 4,000 adamõ vardõr. Polyaen. 5.44.4.
31
Arr. Ana. 1.16.3.
32
Arr. Ana. 1.14.1-3. øskender’in ordusu için bakõnõz Droysen 1917, 166-180
33
Arr. Ana. 1.14.1.
34
Arr. Ana. 1.14.4.
35
Arr. Ana. 1.14.5-6.
28
29
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sesleri altõnda çõ÷lõklar atarak õrma÷a karúõ ilerleyip, mümkün oldu÷unca
bir bütünlük içinde kendi birliklerini e÷imli bir úekilde yerleútirdi36.
Sokrates ve Amyntas komutasõndaki ilk hattõn saldõrõsõ çok önemliydi.
Bunun amacõ Pers sa÷ kanadõnõn saldõrõsõnõ önlemekti. Zaten úimdiden
karúõsõndakilerle savaúa tutuúmuú olan ikinci hattakilerin de yanlardan
kuúatõlmayõ önlemek için øskender tarafõndan sõralarõ daha da uzatmõútõ.
Bu nedenle hatlar arasõnda oldukça tehlikeli aralõklar oluúmuútu. Bu
aralõklardan hem ön saftakiler, hem de sa÷ kanattan øskender õrma÷õ
geçerek karúõ kõyõya ulaútõlar. Burada øskender karúõdan gelen saldõrõlarõ
önleyerek, onlarõ yandan kuúatmaya baúladõ37. (Resim 7)
Makedonya ordusu, yavaú yavaú üstünlük sa÷layarak
düúmanlarõnõ geriye itmeye baúladõ. Çarpõúma sõrasõnda, øskender’in
hayatõ tehlikeye girmiúse de, Kleitos tarafõndan kurtarõlmõútõr. Her bir
yönden gelen baskõlar karúõsõnda Pers süvarisi çok fazla dayanamadõ38.
Pezetairoi falankslarõ Perslerin zayõflamõú merkezini çökerttikleri
zaman39, her iki kanat da kaçmaya baúladõ40. (Resim 8) Savaúta sol
kanattaki Parmenion komutasõndaki kuvvetlerin nasõl bir rolü oldu÷u
konusunda çok az bilgimiz vardõr41. Galipler düúmanõn piyadeleri ile
karúõ karúõya geldiklerinde, bunlar savaú boyunca hareketsiz kalmõúlardõ.
Belki de savaú boyunca yerlerinden kõpõrdamadan umutsuzca çarpõúan
sadece Yunan paralõ askerler olmuútu. Ama nihayetinde bunlar da
çembere alõndõ ve içlerinden sadece iki bin kiúi sa÷ ele geçirilebildi42.
Pers tarafõndan aralarõnda pek çok soyluyla birlikte 1000 süvari
öldürüldü. Makedonyalõlarõn kaybõ ise yalnõzca yirmi beú hetairoi, altmõú
süvari ve otuz piyade idi.
Ertesi gün, ölen Makedonyalõlar, paralõ askerler ve Pers soylularõ
hiçbir cenaze töreni yapõlmadan gömülürken, øskender Atina’ya adak
olarak sunulmak üzere üzerinde “ Philip’in o÷lu øskender ve Spartalõlar
dõúõndaki tüm Yunanler, Asya’da oturan barbarlardan” yazan üç yüz
Pers zõrhõnõ gönderdi43.
øskender’in Asya topraklarõndaki ilk büyük ölçekli savaúõnõ
kazanmasõnda birçok faktör vardõr. Onun strateji yetene÷i durumu
çabucak de÷erlendirip, buna göre bir harekat planõ hazõrlayarak kendi
36

Arr. Ana. 1.14.7. Polyaen. 4.13.6.
Hammond 1980, 75,84.
38
Arr. Ana. 1.15-16.1.
39
Polyaen. 4.13.6.
40
Arr. Ana. 1.16.1.
41
Badian 1977, 273-274;
42
Arr. Ana. 1.16.1-2. Plut. Aleks., 16.13-15.
43
Arr. Ana. 1.16.3-6.
37
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lehine çevirmeyi bilmiútir. Ayrõca savaú alanõnda büyük bir cesaretle
ileriye atõlmasõ askerlerine örnek olmuútur. Do÷al olarak ordusunu savaúa
en uygun bir úekilde yerleútirmesi, onlarõn kararlõlõkla ve tüm
yeteneklerini göstererek savaúmalarõnõ sa÷lamõútõr44. Persler için savaú
alanõnda güneú do÷rudan gözlerine geldi÷i için õrma÷õn karúõ kõyõsõnõn
hiçbir de÷eri yoktu. Bu durum øskender tarafõndan õrma÷õn karúõ kõyõsõna
geçmek için hemen de÷erlendirilmiú olmalõdõr45.
Bu savaúta Pers komutanlarõna karúõ devamlõ yapõlan suçlama
onlarõn
Pers
süvarisini
õrma÷õn
karúõ
yakasõnda
etkili
46
kullanamamalarõdõr . Fakat bununla birlikte savaú alanõnõn durumu
taktiksel anlamda geleneksel olarak ordularõnõn en güçlü bölümü olan
süvarilerine bazõ avantajlar sa÷lõyordu. Olaylarõn bu úekilde geliúece÷ini
beklemek mantõklõydõ47. Pers komutanlarõ tarafõndan desteklenen bu plan
savaú sõrasõnda bazõ nedenlerden dolayõ iúe yaramadõ. Do÷al olarak
bunun iúe yaramamasõyla ilgili nedenleri bilemiyoruz. Olasõlõkla savaú
bölgesinin Arsites’in topraklarõ içinde olmasõ ve dolayõsõyla savaúõn
baúkomutanõ olan bu kiúinin savaúõn baúlarõnda ölmesi bozgunun bir
sebebi olabilir48. Bir di÷er neden ise øskender’i öldürerek onur kazanmak
isteyen Pers komutanlarõnõn merkezi zayõflatarak øskender’e karúõ
do÷rudan hücuma kalkmalarõ ve sonucunda kendi hayatlarõnõ
kaybettikleri gibi ordunun de dengesini bozarak yõkõma zemin
hazõrlamalarõdõr49.
Sonuç olarak Granikos savaúõ batõ Anadolu’daki Pers kuvvetinin
büyük bir kõsmõnõn bir anda yok edildi÷i savaú olmuútur. Bu savaúta
Persler askerlerinin yanõ sõra pek çok yüksek dereceli komutanõ da
kaybetti. Pers egemenli÷i Anadolu’nun büyük bir kõsmõnda tamamen
çöktü. øskender kazandõ÷õ tek bir zaferle Anadolu’nun kapõlarõnõ
tamamen açmõú oldu. Bu savaútan sonraki Perslerin en büyük organize
karúõ koymasõ, neredeyse bir yõl sonra ve Anadolu’nun güney sõnõrõnda
øssos’ta olmuútur.

44

Badian 1977, 88.
Badian 1977, 290-291.
46
Fuller 1958, 148.
47
Hammond 1980, 88.
48
Badian 1977, 283.
49
Tarn 1948, 16.
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