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Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi’nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara 

açık, serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve 

yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve 

çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve 

kaynak göstererek bağlantı verebilir. 

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme 

süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde 

(libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı VII: Ocak-Aralık 2021) yayım-

lanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır. 

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 
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Eser, Tarihi, Coğrafi ve Etnografik Giriş, II. Akhaimenid Hanedanlığı Altında Persler, III. İskender ve 

Seleukoslar Zamanında Pers, IV. Arsaklılar (Part) Hanedanlığı Altındaki Pers, V. Sasani Hanedanlığı 

altındaki Pers ve son olarak VI. Sonsöz: Eski İran’ın Bekası ve Yeniden Keşfi adı altında toplamda 

altı bölümden oluşmaktadır. Eserde kronolojik tarih akabinde döneminin kültürel yapısıyla birlikte 

elde edilen bilgilerin kullanıldığı antik ve maddi kaynakların detaylı bilgisi ile ortaya konmaktadır. 

Bu bağlamda eser ilk olarak kitabın yazarı hakkında kısa bilgi (4), çevirmen hakkında kısa bilgi 

(5) verip içindekiler (9-10) kısmı ile başlamaktadır. Eserin önsözünde ise (11) eserin yazılış amacı, 

kapsamı ve de kaynakların kullanım şekli net olarak ortaya konmuştur. 

Birinci bölüm (13-17) Tarihi, Coğrafi ve Etnografik Giriş, başlığı altında tarihi Pers cografyasına, 

Perslerin etnik kökenine ve ortaya çıkışlarına tarih boyunca kullanılan dillere, günümüzdeki kap-

sadığı alana değinilmiştir. 

İkinci bölüm (19-85) Akhaimenid Hanedanlığı Altında Persler (MÖ 550-330) başlığı ve alt baş-

lıklar altında siyasi ve kültürel yapı ele alınmıştır. Bu bölümde ilk olarak Perslere Avrupa merkezci 

bakış açısının Hellen kaynaklı olması nedeniyle taraflı ve yetersiz olduğuna bu nedenle konuşulan 

dilleri ve önemi ortaya konulduktan sonra imparatorluk sınırları içinde kalmış olan Mısır, Babil, 

İran ve de Anadolu coğrafyasındaki maddi kalıntıların sunduğu epigrafik unsurların analizine ve 

önemine değinilmektedir. Daha sonra ise bu çerçeve de antik kaynaklar değerlendirilip Med ege-

menliğinin Perslere geçişi ile büyük Kyros'tan III. Dareios’a kadar olan Akhaimenid İmparatorlu-

ğu'nun siyasal daha sonrasi ise idari, sosyal, askeri, ekonomik ve dini yapısını içeren kültürel öge-

leri sade ve önemli noktalarla ele alınmıştır. 

Üçüncü bölüm (85-97) İskender ve Seleukoslar zamanındaki Pers (MÖ 330-140) bu bölümde 

ilk olarak İskender’in Pers İmparatorluğu'nu fethindeki askeri başarılarından ziyade tahtı ele ge-

çirmede ve meşruluğunu kabul ettirmek için izlediği ideolojik stratejilere değinilmektedir. İsken-

der sonrası ise ortaya çıkan siyasal durum ve de  Seleukos’un eski Akhaimenid toprakarında idareyi 

ele geçirmek için izlediği politikaya değinilmiştir. Bunun yanında Seleukosların bünyesinde barın-

dırdığı, Hint, İran, Mezopotamya ve Hellen-Makedon siyasi ve kültürel etkilerine değinilmektedir. 

Dördüncü bölüm (97-117) Arsaklılar (Part) Hanedanlığı Altındaki Pers (MÖ 250-MS 224) bu 

Bölümde Seleukoslar dönemi altında güçlenmeye başlayan yarı göçebe Parthlar döneminde ege-

menlikleri altında konuşulan dillerin neler olduğu ve de bu diller çerçevesinde kalan maddi kay-
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naklar değinilmektedir. Bunun yanında Parthlar hakkında bilgi veren Ermeni, Roma gibi kaynakla-

rın neler olduğuna değinilmiştir. bu bölümde Parthların ortaya çıktığı siyasi arenaya değinildikten 

sonra I. Arsakes’ten IV. Artabanos’a kadar olan Parth siyasi tarihi ağırlıklı olarak Roma ile mücadele 

çerçevesinde değinilmiştir. kültürel bölümünde ele alınan konular ise Pers Seleukos ideolojisi, part 

sanatı, sosyal,siyasal,askeri ve dini yapı ele alınan başlıca konuları oluşturmaktadır. 

Beşinci bölüm (119-138) Sasani Hanedanlığı Altındaki Pers (MS 224-651) bu bölümde ilk ola-

rak Sasani dönemi ile ilgili maddi ve yazılı kaynaklar hakkında detaylı bilgi verilmekte bu kaynaklar 

arasında kilise kronikleri, Doğu Roma, Mani, Çin ve Sasani gibi maddi ve yazılı kaynaklar örnek 

olarak verilmektedir. Bunun yanında siyasal tarih ise I. Ardşir’den III. Yezdigir’e kadar kısaca Roma 

eksenli olaylar konu edinmektedir. Siyasi tarihin öne çıkan diğer konularını ise Hristiyanlara karşı 

izlenen politika, Mazdek İsyanı, Orta Asya’daki mücadeleler, I. Hüsrev Dönemi öne çıkan olayları, 

Doğu Roma ile siyasi ilişkiler ve İsalam orduları tarafından yıkılması siyasi tarihin konuları arasında 

yer almaktadır. Bunun yanında kültürel başlıklar altında ise idari, askeri, sosyal, iktisadi, sanat ve 

din yapısı ön plana çıkmaktadır. 

Altıncı bölüm (139-141) Sonsöz: Eski İran’ın Bekası ve Yeniden Keşfi başlığı altında ise genel 

olarak antik İran tarihi hakkındaki bilgilerimizin ortaya çıkışı ve de günümüze gelmesi, antik İran 

dilleri ve de yazıtlarının keşfi ile oynadıkları roller ve de  antik İran medeniyetlerinin henüz önemi-

nin yeterince kavranamadığı hakkında bilgi verilerek eserin ana bölümü tamamlanmıştır. 

Eserde ayrıca (142-143) Akhaimenidler, Seleukoslar ve de Arsakid hanedanlıklarının kralları ve 

de görev süreleri yer almktadır. Literatür seçkisi (145-147), tablo ve kısatmalar (148) son olarak 

dizin (149-152) son bulmaktadır. 

 




