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Yunan mitolojisinde Amazonomakhia Gigantomakhia ve Kentauromakhia 

konularının, antik sanatta, özellikle mimari yapılardaki yansımalarının ele alındığı bu 

çalışma; söz konusu mitolojik yapıların kökenleri, etkilendikleri coğrafya, kültür ve 

etkilerlikleri medeniyet ve toplumları sınırlı bir yaklaşımla incelemektedir. Antik 

dönemin sosyal, ekonomik, siyasal ve tarihi süreçlerinde aldıkları yeni şekiller ve 

özellikle tarihi olaylar ile aralarında kurulan analojiler dolayısıyla, bu mitosların basit 

birer söylenceler bütünü olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmıştır. 

Eskiçağ yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu bildiğimiz mitos kavramı, 

bahsedilen söylenceler ışığında irdelenmekte ve içerdikleri gerçek anlam 

açıklanmaktadır. Sanatsal prensipler nedeniyle, özellikle kutsal mimari yapılarda 

tarihsel olayların direkt olarak betimlenmesinden çekinilmesi, Amazonomakhia, 

Gigantomakhia ve Kentauromakhia'yı; sadece mitolojinin değil aynı zamanda antik 

dünyada yaşananların da bir aynası yapmıştır. 

Amazonomakhia, Gigantomakhia ve Kentauromakhia mitosları, Hellen 

toplumunun kendi tanımlarına göre Barbar (Doğu) olan her şeye karşı verdikleri 

egemenlik savaşlarını sembolize etmektedir... 
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ABSTRACT 

Tiffi ESSENTIAL OF THE TilESIS OF IDGH LICENSE 

MACHY, AMAZONOMACHY, GIGANTOMACHY, KENTAUROMACHY IN THE 
GREEKART 

AliBORA 

Main scientific branch of Classic Archaeology 

Anadolu University Social Science Institute, September 2004 

Counsellor: Assist. Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANY ALI 

The work cancemıng the subjects about Amazonomachy, Gigantomachy and 

Kentauromachy in the Greek mythology, in the antic art, specially the reflections in the 

architectural structure examines with a limited approach the origins of the related 

mythological structures, the geography and the culture that they affect, the civilisation 

and the society that they affect. The analogies found in the new fıgures obtained 

between the social, economical, political and histarical process and specially histarical 

events explain that these "mythos" are a simple humour wholeness. 

The "mythos" concept that had an important place in the ancient generatian is now 

semtinised under the lights of the humour mentioned and the real meaning that they 

imply is revealed. Due to art reasons, specially in divine architectural structures, the 

prohibition of the direct description of the histarical events made Amazonomachy, 

Gigantomachy and Kentauromachy the mirror of not only the mythology but also the 

events happened in the antic world. 

According to the own defınitions of the society of Helen, the mythos of 

Amazonomachy, Gigantomachy and Kentauromachy are the symbols of the sovereignty 

wars against every things that are barbarian (East). 
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GİRİŞ 

Çalışmanın ana konusu, Hellen Mimari Heykeltıraşlığı alanında 

Amazonomakhia, Gigantomakhia ve Kentauromakhia mitolojisinin incelenmesidir. 

Dolayısıyla seramik, plastik ve diğer sanatların konuyla ilgili yönleri; belirli bir 

bütünlük oluşturmak ve ana planın dışına çıkmamak amacıyla, mümkün olduğunca 

sınırlandırılmıştır. Bunun yam sıra Titanomakhia olarak bilinen konu, herhangi mimari 

bir betimlemede temsil edildiği tartışmalı olduğu için, incelemeye dahil edilmemiştir. 

Tezin sağlam temeller üzerine oturması için gerekli görülen bir başka unsur da, 

özellikle Etrüsk Sanatı'nın söz konusu mitasa ait örneklerinin (kronolojik olarak 

araştırınayla paralel gitse bile) göz ardı edilmesidir. Aksi taktirde, İtalya'da Hellen 

Sanatı etkili dışavururnlar şeklinde nitelendirilebilecek olan bu materyaller, sınırları 

oldukça fazla bir oranda genişletecek ve bu da, kanımca ayri bir çalışmanın konusu 

olması gereken bir alamn yarattığı karmaşıklık olarak kötü sonuçlar doğuracaktı. 

Genel yöntem olarak, öncelikle, ele alınan konunun mitolojik açıklanması, daha 

sonra antik eseriere bağlı bir şekilde ve günümüz otoritelerinin izlediği tezler 

öncülüğünde, söylencelerin taşıdıkları anlamlar ve sembolizasyonları verilmeye 

çalışılmıştır. Takip eden aşamalarda açıklanmaya çalışılan, mimari heykeltıraşlık 

örneklerinin eskiçağ coğrafyasındaki dağılımıdır. Söz konusu adımda dikkate alınan, 

antik mimari örneklerinden listemizde yer alanlan, genel hatlarıyla ele almak olmuştur. 

Bu konuda herhangi bir detaylandırma, ana temada olası sapmalar ve bütünlükten 

uzaklaşmaya neden olabilirdi. 

Ana tema Yunan Sanatı olduğundan dolayı, bu mitosların diğer antik 

toplumlardaki olası izdüşümleri ve/veya temsilleri; Hellen Sanatı'mn etkilendiği 

unsurlar olarak görülenler ve daha sonraki Roma Dönemi, ayn olarak ele alınması 

gereken bir çalışmanın konusudur. 

Hatırlanınası gereken diğer bir önemli nokta, günümüz itibariyle 

kataloglanabilen eserlerin tümünün incelemeye dahil edilmesinin imkansızlığıdır. Kriter 

olarak ve çalışmanın sağlığı açısından en önemli materyallerin ele alınması seçilmiştir. 

Bu konuda gereken hassasiyet gösteritmekle birlikte, henüz yayınlanmayan ve/veya 

yayınianma aşamasında olan fakat arkeoloji literatürüne geçmeyen eserlerin yarattığı 

sorunlar da dikkate alınmalıdır. 
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Araştırmalar sırasında karşılaşılan önemli sorunlardan bir tanesi, konu edilen 

materyallerin görsel açıdan kaynaklardaki eksikliğidir. Bu sorun, özellikle söz konusu 

alanda önemli veriler sağlayan LIMC leksikonu ile aşılmaya çalışılmıştır. Materyalierin 

görsel olarak örneklenmesinde birincil sırada yer alan bu kaynağın seçimi, kanımca 

listeleme çalışmasında istikrarlı bir yol izlenilmesi ve resimlerin kalite düzeyinin 

korunması açısından gereklidir. Aksi takdirde çok çeşitli ve kalite düzeyi düşük olan 

materyallerin, sırf kaynak çeşitliliği yaratmak amacıyla farklı otoritelerden seçilmesi, 

ortaya konan listede karmaşıklığa neden olabilirdi. Ek olarak listede yer alan resimlerin, 

arkeoloji enstitülerinden orijinal halde (renkli) elde edilmesinde karşılaşılan zorluklar 

dile getirilmelidir kanısındayım. 

Son olarak antik kaynaklar hakkında söylenınesi gereken, söz konusu alanda, 

büyiik bir çoğunlukla LOEB eclisyanlarından yaralanılmış olmasıdır. Genellikle birden 

fazla esere sahip olan antik yazarların tüm eserlerinin kitaplar halinde bir araya 

toplandığı bu kaynaklar dizisi için gereken bilgiler kaynakça kısmında verilmekle 

birlikte; başvuru yapacak ya da incelemek isteyen çevrelerin konu hakkında - örneğin 

Diodorus'un eseri için, on cildi bir kitapta toplanmıştır - yazar ismine göre göz atması 

gerektiği belirtilmelidir. 

Arkeolojinin çağımıza kazandırdığı söz konusu örneklerin potansiyeli, gelecekte 

kazandıracaklarının bir göstergesi olarak ele alınmalı ve antik çağ yaşamında ne kadar 

önemli bir yeri olduğunu bu sayede saptayabildiğimiz Amazonomakhia, Gigantomakhia 

ve Kentauromakhia mitaslannın etkinliği, kanımca işaret edilen noktalar dahilinde bir 

kez daha düşünülmelidir. Basit birer söylenceler topluluğu ya da ortaya çıktıkları 

coğrafyalarda ve yapılarda birer tesadüf eseri sayılamayacak kadar anlamlı bütünler 

oluşturan varlıkları; Amazan, Gigant ve Kentamosları arkeoloji açısından dikkatle 

incelenmesi gereken materyaller olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SAVAŞÇI KADlNLAR 

1. AMAZONLAR 

1.1. Mitoloji ve Antik Kaynaklar Eşliğinde Amazonlar 

İlk bakışta, zihnimizde basit bir efsane olarak beliren Amazonlar; aslında 

zannedildiği kadar dar kapsamlı ve durağan bir söylenceler topluluğu değildir. Ege 

Havzasi'ndan Yunanistan'a, Anadolu'dan Kuzey Afiika'ya, Rusya, Ukrayna ve Kuzey 

Karadeniz kı yılarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyayı ilgilendiren mitos, günümüz 

sosyal yapısı ve ilişkileri açısından da oldukça esrarengiz ve bir o kadar da bilinmez bir 

yapı oluşturur. Tüm bunlarla birlikte antik Anadolu coğrafyası, kültürü ve günümüz 

Anadolu arkeolojisiyle olan yakından bağları, üzerinde yaşadığımız topraklar ile 

derinden özdeşleşmiş, yeri geldiğinde bir sanat akımı, hatta moda haline gelerek 

benimsenmiş nitelikleriyle Amazonlar; antikitenin vazgeçilmez motifleridir. 1 

Eskiçağda insamnın yaşam tarzını aniayarak geçmişi ayağa kaldırmakta; 

gelenek-görenekler, inaınş ve kült sistemlerini yansıtmaları dolayısıyla arkeolojide 

önemli bir yere sahip olan antik kaynakların, konuya verdikleri önem ve ele alış 

sıklıkları da yoğun olunca, Amazonlar, neredeyse bir mit olmaktan çıkarak belirli bir 

kültür ve coğrafyaya ait ürünlere, adeta var olmuş ve gerçek bir yaşam tarzına 

benzemektedir. 2 

1 Wm. B. Tyrell, Amazons A Study inAthenian Mythmaking, (London 1984), s. 1-33,Amazons and 
lvfythopoiesis adlı bölümde konuya dair önemli veriler sunmaktadır. 

2 Am.azon kavramının yakın tarihimize ve hatta güniimüze uzanan; edebiyat, tiyatro ve özellikle sinema 
eserlerine kadar geniş bir perspektifte büyük etkiler yaratmış bir konu olduğu, çeşitli otoriteler tarafından 
verilen örneklerle vurgulamaktadır. L. W. Wilde, On The Trail Of The Women Warriors ( Constable
London: 1999), s. ll vdd.'da Wilde, İngiltere'de önemli bir izleyici kitlesine sahip olan film 
kahramanlarından Xena The Warrior Princes (Ksena, Savaşçı Prenses)'in söz konusu mitolojiden 
etkilendiğini savunurken; D. J. Sobol, Yunan Mitolojisinde Amazonlar, Çeviren: B. Yumrukçağlar, 
(Ankara: 1999), s. 9-16, Aınazon mitolojisinin yakın tarihimizde dünya sanatındaki geniş etkisine yer 
vermektedir. Günümüze uzanan etkilerinin yanında, efsanenin kendine özgü olan yapısı bir çok otoriteyi, 
eserlerinde, Aınazon mitinin gerçekliği konusunu ele alnıaya ittiği gözlenmektedir. Buna örnek olarak 
yukarıda adı geçen Wilde neredeyse eserinin başından sonuna kadar bu konuyu ele alırken, Sobol, 
Amazonlar Mit mi Gerçek mi? adlı bölümde konuyu özel olarak ele almaktadır.; Ayr. bkz. Tyrell, 
Op.cit., s.23. 
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Söz konusu imgenin kime ait olduğu ve anlamı sorusuna, mitolojiden yanıt 

bulabilmekte ve en azından antik toplumların kültlerinde yer eden Amazonlar'ın, yine 

onlara ait inançlar bütününde anlam kazandığını saptayabilmekteyiz. 

Buna göre Amazonlar, Yunan savaş tanrısı Ares'in kızları olarak bilinrnekte ve 

olası babaları hakkında yaygın bir görüş birliği mevcutken, annelerine dair belirsizlik 

oldukça yaygındır. 3 Bazı çevrelere göre Amazonlar'ın annesi bir su nymphesi olarak 

bilinen Harrnonia'dır.4 Anneleri olarak adı, uyum ve ahenk anlamına gelen bu mitoloji 

kahramanından başka aktarılan diğer isimler ise aşk ve güzellik tarıçası olan Aphrodite 

ve/veya tanrı Ares' in kızı, Otrere' dir. 5 

Kadınlar tarafından yönetilen ya da en azından kadın egemen bir toplum olduğu 

belirtilen Amazonlar'ın, adlarının kökeni konusunda değişik açıklamalarda 

bulunulmakta ve terimin en yaygın şekliyle bir Grek sözcüğü olarak karşımıza çıktığını 

görmekteyiz.6 Buna göre göğüssüz anlamına gelen bu ad, daha sonra da açıklanacağı 

üzere bir Amazon geleneği olarak bilinen; yayın daha iyi kullanılabilmesi amacıyla 

çocukluklarında göğüslerinden birini yakmaları-dağlanınalarını siıngeleştirmektedir. 7 

Bu uygulamaya dair en uygun açıklama, söz konusu silalım mümkün olan en verimli 

şekilde kullanılabilmesi için kadın anatemisinden kaynaklanan dezavantajı kaldırmak 

ve tüm gücün bir kol ve omuzda toplanmasını sağlamaktır. 8 

3 Ibid., s. 2, 16, 17, 21, 55; F. M. Bennet, Religious Cults Associated With The Aınazons (New York: 
1967}, s. 4.vd., Bennet'ın Amazonlar'ın babası olarak Ares'i aıımakla beraber, söz konusu iki unsur 
arasmda kültsel açıdan dolaylı bir ilişki olduğının vurgular. Bkz. s. 67.; Hesiod, The Aethiopis 1, (LOEB 
Edisyonu), s. 507. Burada Hesiod, Penthesileia'yı Ares'in kızı olarak anmaktadır. 

4 Tyrell Op.cit., s.81. 

5 R. Graves, Greek Mytbs (Turin, 1981), s. 160., Yazar'ın da belirttiği şekilde Phrygia Akmonia'sımn 
derelerinde doğmuş olan Harmonia Amazonlar'ın amıesidir.; Ayrıca bkz., Lexicon Iconograplıicum 
Mythologiae Classicae I (LIMC) (München 1981), s. 585 Amazon maddesi.; Tyrell, Op.cit., s. 81 'de 
Amazonlar'ın ebeveyııi olarak Aphrodite'yi görememekle birlikte, onun Ares ile olan bağlantısım, temsil 
ettikleri karşıtlıklar açısından ele alır ve Amazonlar ile ilişki kurar. 

6 G. Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir, Çeviren: Ümit Öztürk (İstanbul. 1997), s. 37. Yazar burada 
Anıazon söylencelerinin ana-erkil toplum biçimlerinin ürünü olduğının ve A-ınazones teriminin memesiz 
anlannna geldiğini vurgulaınaktadır. 

7 J. H. Blok, The Early Aınazons Modern and Ancient Perspectives of a Persistent Myth, (New York: 
1995), s. 22. vd.; Ayr. krş., U. Stahre, "Penthesileia A Deadly Different Aınazon And Achilles' Lost 
Honour", Aspects Of Women In Antıquity. Ed: L. L. Loven ve A. Strömberg (Jonsered, 1998), s. 163. 

8 Apollodorus, The Library, II.V. 8-9. (LOEB Edisyonu), Aınazonların göğüslerinden birini iyi silah 
kullanmak amacıyla (her ne kadar antik yazar bu silalım cirit/mızrak olduğının söylese de) tahrip 
etmelerine değinir. 
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Antik ve feminen bir gelenekten kaynaklandığı belirtilen bu açıklamadan başka, 

Amazon adının diğer bir anlamını Ermeni dilinde bulmakta ve 'ay-kadın(ı)' manasma 

geldiğini saptamaktayız. 9 Eskiçağ dini inanç ve kült sistemleri göz önüne alındığında, 

karşımıza çıkan pek çok kültürde ay ve ona bağlı tapınırnların yaygın bir yapı 

oluşturduğu düşünülürse; Amazon adının, bu küldere ait herhangi bir ay-tanrıça ve 

benzeri unsurlardan etkilendiği akla gelebilir. Bu açıdan savaşçı kadınların önemli 

atribülerinden sayılan yarım-ay biçimli kalkanları, ay-tanrıçası kültüyle olan olası 

bağlantılarını çağrıştırır gibidir. Eserinde, D.J. Sobol' a dayanarak adın kökenine dair 

diğer bir yorumda bulunan L. W. Wilde, kelimenin bir Hint tanrıçası olan Uma'yı akla 

getirdiği ve böylece Amazonlar' ın; Uma-Soona = Uma 'nın Çocukları anlamına 

geldiğini aktarmaktadır. 10 Buradan hareketle bir Amazon yerleşmesi olarak bilinen 

eskiçağın Amastris'i, günümüzün ise Amasra'sı ilgi çekici bir biçimde söz konusu dilde 

stri=kadın ekiyle tanrıça Uma 'nın kadınları-kızları anlamını kazanmaktadır. Amazon 

kelimesinin Fenike dilinde de yansımaları bulunur. Buna göre am=ana ve azon veya 

adon=ejendi-hükümdar olarak Amazon sözcüğü, efendi-tanrı ana manasma 

gelmektedir. 11 

Eskiçağ yazın ve sanatında ilk olarak İ.Ö. 7. yüzyıldan itibaren ortaya 

çıktıklarını saptayabildiğimiz Amazonlar hakkındaki ilk bilgiler Homeros' dan gelir. İlk 

olması, daha bir çok alanda olduğu gibi Homer'i Amazonlar konusunda da dinlenilmesi 

gereken bir otorite haline getirir. 

Eskiden bağlık bahçelik Phrygia'ya gitmıştım, atları dörtnal giden bir sürü 
Phrygialı görmüştüm. Otreus'un, tanrıya benzer Mygdon'un halkı, ordular 
yayılmıştı Sakarya'nın kıyılarına, Amazonlar gelmişti hani, erkek gibi, işte o 
gün, aralarına bir savaş ortağı almışlardı beni. 12 

Görüldüğü gibi Homer, 'erkek gibi kadınlar' olarak nitelediği Amazonlar 

hakkında yüzeysel bilgiler verir ve detaya girmez. İ. Ö. 8. yüzyılın ortalarında yaşadığını 

bildiğimiz bu ozanın ardından, Amazonlar'dan, İ.Ö. 5. yüzyıl yazarı Aeschylus da 

9 Sobol, Op.cit., s. 140. 

10 Wilde, Op.cit., s. 14. 

ll Ibid., s. 15. 

12Homeros, İlyada, III. 189., Çeviren: A. Erhat ve A. Kadir, (İstanbul, 1997). (III. 189.) 
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bahseder. Onun tarafindan "erkeksiz yaşayan ünlü Amazonlar, savaşta korkusuz 

bak:ireler, şeklinde acımasız ve sert mizaçlı bir toplumun betimlendiği bu açıklamadan 

sonra13
, İ.Ö. 496-411 yılları arasında yaşayan Hellanikus'un "altın kalkanlı, gümüş 

kılıçlı, oğullarını katleden Amazonlar, tanımlaması gelir. 14 Bu ilk kaynakların 

eşliğinde, Amazonlar'ın Yunanistan'da Arkaik Çağ'da ortaya çıktıklan ve özellikle söz 

konusu kavramın bir sonraki dönem olan Klasik Çağ'da oldukça yaygınlaştığı 

gözlemlenmektedir. 

Cesaretleri ve acımasızlıkları ile ünlenen Amazonlar' ın atribülerine 

Hellanikus'un hemen hemen çağdaşı Herodotos tarafindan Oiorpata sıfatıyla erkek 

düşmanlığı da eklenmiştir. Tarihin babası, İskitçe olan bu kelimenin erkek öldürenler 

anlamına geldiğini ileterek, kadınsal gücün hakim olduğu bir kavmi betimlemiştir. 15 

Antik çağ yazınında, barbar olarak nitelenen bu kadın toplumunun lokalizasyonu 

hakkında da çok çeşitli veriler bulunmakla birlikte, temel yerleşimin Anadolu olduğu 

yönünde bir düşünce birliği mevcuttur.16 Bir çok antik kaynak, ana vatanlarının Kuzey 

Anadolu'da; Amisos ve Amaseis dolaylarında, günümüzün Çarşamba Ovası'nda olduğu 

düşünülen; Thermodon Nehri kıyısındaki Themiskyra şehri olduğunu vurgulamaktadır 

(Harita 1).17 

Pindaros Amazonlann, mızrakları ile uzaklara erişen bir Suriye ordusunu 
sevkettiğini söyler ve bu suretle yaşadıkları yerin Themiskyra' da olduğuna 
açıkça işaret eder. Themiskyra Amisene topraklanndadır ve bu topraklar Halys 
nehrinden sonra gelen ülkede yaşayan Leukosyrialılara (Beyaz Suriyeiilere) 

• . 18 
aıttır. 

Bununla birlikte Amazonlar'ı konu alan epik eseriere dikkatle göz attığımızda, 

söz konusu toplumun belirli bir düzen ve şehir hayatı içerisinde yaşamış olabilecekleri 

13 Aeschylus, The Suppliant Maidens, 275-290. (LOEB Edisyonu). 

14 Wilde, Op.cit., s. 3 vd Yazar eserinde Aeschylus ve Hellanikus'a dayanarak söz konusu açıklamalarda 
bulunmaktadır.; Tyrell, Op.cit., s. 21. 

15 Herodotos, Herodot Tarihi, IV llO., Çeviren: M Ökmen, (İstanbul, 1991). 

16 Tyrell, Op.dt., s, 58. 

17 Apollodorus, II. V. 8-9.; Hesiod, The Returns 3, s. 527., (LOEB edisyonu kullarulmıştır.) 

18 Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographica), Çeviren: A Pekman, (İstanbull993), XVII III-9.; 
Pindar, Olympian Odes, XIII 85-95., (LOEB Edisyonu). 
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ihtimali oldukça zayıflamaktadır. 19 Bu tip kaynaklardan onlara ait edinebildiğimiz en 

uygun izienim avcıhk ve savaşçılıkfa geçimferini sağlayan göçebe bir toplum 

olabilecekleridiL Nitekim ikonografide karşımıza çıkan atribüleri, bu tipte bir kavim 

olduklan doğrultusunda karnlar yaratır. Süvarilikleri, savaşçılıkları, ne adalete ve ne de 

nezakete hiç saygı duymayan karakterleri vurgulanan Amazonlar, pirinç yay ve yarım 

ay biçirnli kalkanlar, labrys denen ve benzerlerini hem Girit'te ve hem de Hititler'de 

gördüğümüz çift ağızlı baltalar taşıyorlar, miğfer, elbise ve kemerlerini vahşi hayvan 

derilerinden yapıyorlardı. 20 

İlk zamanlarda Amazan (Don Nehri) nehri şeklinde bilinen akarsuyun 

kıyısındaki yurtları, daha sonra kimi söylencelere göre Okeanos ile Tethys'in oğlu, 

kimilerine göre ise Amazan kraliçesi Lysippe ile Berosos'un oğulları olan Tanais (Don 

Nehri) tarafından adlandmlmıştır. Mitosun gelişimine göre Tanais kadınlardan nefret 

etmektedir. Tanrıça Aphrodite'nin hoşuna gitmeyen bu yanı onu kızdmr ve Tanais'i 

cezalandırmak amacıyla kendi annesine aşık eder. Bunun üzerine Lysippe'nin oğiu, 

içerisine düştüğü ümitsizlik nedeniyle kendisini nehre atarak intihar etmiş ve o günden 

sonra nehre onun ismi verilerek, Amazonia olarak anılan akarsuya Tanais denmeye 

başlanmıştır. 21 Meydana gelen olaylardan sonra lekelerren kraliçe Lysippe ise 

beraberindekiler ile birlikte Thermodon nehri etrafındaki ovalara yerleşerek, burada her 

biri birer şehir kuran üç kabileye ayrılmışlardır. 22 

Amazonlar söz konusu coğrafYada ortaya çıkmadan önce, tahtlarından olan iki 

İskit kraliçesi Scolopotus ve Hylinos önderliğinde, Kafkas Dağları eteklerinde 

anılırlar. 23 Buna göre çevre kabileler ile giriştikleri savaşlarda erkeklerinin tümünil 

kaybeden İskit kadınları, daha sonra Meotis Gölü (Azak Denizi) çevresinde tamamen 

kadınlardan oluşan bir devlet kurarlar. Tanais ve Aphrodite dolayısıyla yaşananlar 

19 Diodorus, IL 45., (LOEB Edisyonu), Antik yazann belirttiği gibi Anıazonlar, kadınların üstünlüğü 
ellerinde bulundurdukları ve erkeklerin işi olan savaşmayı üzerlerine aldıkları bir toplumdur.; Tyrell 
Op.cit., s. 48 vdd. Yazar Amazonların, tarım gibi toprağa bağlılık ve yerleşik düzeni gerektiren 
niteliklerden uzak olduklarını belirtmektedir. 

20 Ibid, s. 50, 51.; Sobol Op.cit., s.34. 

21 Graves, Op.cit., s.l60. 

22 Sobol, Op.cit., s.35. 

23 Ibid., s. 31. 
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savaşçı kadınları, daha soma Lysippe tarafından Kafkas Dağları'ndan geçirilerek 

Anadolu'ya getirmiştir?4 Anlaşıldığı kadarıyla Amazonlar'ın gerçek kimliklerini 

kazanmaları, geldikleri yeni yurtlarında, kraliçeleri Lysippe'nin tarafından kurulan 

düzenle sağlanmıştır. Buna göre Lysippe, o döneme kadar gerçek birer anne olarak 

bilinen Amazonlar'ı; kadınların savaş ve yöneticilik:ten, erkeklerin ise ev işlerinden 

sorumlu oldukları bir yapı içerisinde yeniden teşkilatlandırmıştır. Lysippe, ünlü şehirleri 

olan Themiskyra'yı bu coğrafyada, ölmeden hemen önce kurmuş ve ayrıca savaşarak 

elde ettiği ganimetlerle kendilerinin en önemli tamıları olan Ares ve Artemis 

Tauropolus'a tapınaklar yaptırmıştır. 

Lysippe, savaşta ölmeden önce büyük Themiskyra kentini kurdu ve 
düşmanlarını Tanais nehrine kadar geriletti. Seferlerinden elde ettiği 

ganimetlerle de, Ares'e ve tapınımını kendisinin kurduğu Artemis 
2-

Tauropolus'a tapınaklar yaptırdı. :ı 

Lokalizasyonlarına dair bir başka veri İ.Ö. 1. yüzyılda yaşamış olan Sicilyalı 

Diodoros' dan gelir. Amazonlar' ı Afrika sahillerine yerleştiren ve bu konu hakkında 

detaylı açıklamalarda bulunan ender yazarlardan biri olarak Diodorus, söz konusu 

coğrafyada, Themiskyralı Amazonlar' dan önce yaşamış bir Arnazon ulusunun var 

olduğunu belirtmektedir. 26 Onun verdiği bilgilere göre bu Amazonlar, Anadolu'ya 

Kafkaslar üzerinden gelerek Themiskyra'ya yerleşen diğer ırktan önce ortaya 

çıkmışlardır. 27 Buna göre ülkeleri Libya' da bulunan ve anlamı batı bölgesi demek olan 

Hespera isimli büyük bir adadadır. Hespera, Tritonis şeklinde belirtilen bir gölün 

ortasında bulunmaktaydı. Daha soma bu ada ve çevresini ele geçiren savaşçı kadınlar, 

Libya'ya ait anakarada Kherronesus (Peninsula-Yarımada) isimli bir şehir 

kurmuşlardır. 28 Grekler'in Atlas Dağı olarak andıkiarı bölge yakınında oturan bu 

24 Sobol, Op.cit., s.31. 

25 Graves, Op.cit., s. 161. 

26 Diodorus, llL 52-l. 

27 Amazonlar üzerine yazılan söylenceleri toplayarak çok güzel bir kurgu oluşturan Sobol'a göre 
Amazoıılara dair iki ırk söz konusudıır. Bunlardan birisi ve öncelleri Kuzey Afrika'da, Libya dolaylarında 
ortaya çıkmışlardı. Kafkas eteklerinden Güney Karadeııiz'e, Themiskyra'ya göç eden diğer bir boy ise 
daha sonraları gözlennıişlerdir. Sobol, Op.cit., s. 14. 

28 Diodorus, III. 53-6., ayr. bkz. ilgili sayfa dipnot 2. 
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kadınlar, tanm yapmayan, göçebe ya da yan göçebe bir ırktırlar. Söz konusu kent 

etrafındaki yerleşmeleri kontrol altına aldıktan sonra, Kuzeybatı Afrika'da bir ada kıta 

olan Atlantis'i ele geçirmek için sefer yapmışlar ve kraliçeleri Myrina, otuzbin yaya ve 

üçbin süvariden oluşan ordusuyla Atlantis' deki Cerne şehrinde erkekleri kılıçtan 

geçirmiş ve daha sonra yıktığı şehir alanında kendi adını taşıyan yeni bir şehir inşa 

etmiştir?9 Afrikalı Amazonlar'ın, yeni seferlerinde Atlantis'in yakınında bulunan Gorgo 

ülkesine saldırdıklan bilinir. Onlan da yenmelerine rağmen, bir süre sonra kraliçeleri 

Medusa'nın hakimiyetinde eski güçlerini topariayan Gorgolar, bilindiği gibi en sonunda 

Perseus tarafindan alt edilebilmişlerdir. 30 Daha sonra doğuya yönelen Amazonlar Mısır 

kralı Horus ile bir antlaşma yaparak, yolculuklanm sürdürmüşler ve Suriye üzerinden 

Anadolu'ya ulaşmışlardır. 31 Batı Anadolu kıyılarında kendi önderlerinin adlarını 

verdikleri Myrina, Kyme, Pitana ve Priene gibi pek çok yerleşim kuran Amazonlar, 

buradan Lesbos Adası'na geçmiş ve Myrina'mn kardeşi Mitylene adına da bir şehir 

kurmuşlardır. Daha sonra ise Myrina, Samothrake Adası'na giderek, onları bir 

fırtınadan kurtardığı için minnettarlık dolayısıyla burada Kibele'ye bir kutsal alan 

yaptırmış ve oğulları olan Korybantesleri adaya rahipler olarak yerleştirmiştir.32 

ilerleyen dönemde, gerilerneye başlayan Libyalı Amazonlar, kraliçelerini Thrakia ve 

İskitlerden oluşan bir müttefık ordusuyla yaptıkları savaşta kaybetmişler ve geri 

kalanları ise Kuzey Afrika'daki anavataniarına dönmüşlerdir. 33 

Sipylus ve Mopsus'un üstünlük elde ettiği bir meydan savaşında, Amazonlar'ın 
kraliçesi Myrina ve ordusunun.geri kalarnnın büyük bölümü yok edildi. izleyen 
yıllarda Thrakialılar zaferler kazandıkları savaşlara devam ederken geri kalan 
Amazonlar Libya'ya geri çekilmişlerdir.34 

29 Diodorus, lll. 54 1-7. 

30 Sobol, burada Diodorus'un yanlış bir yorum yaptığını eklemiştir. Çünkü ona göre Amazonlar'ın 
savaştığı Gorgo halkıyla, Perseus'un mücadele ettiği Gorgolar farklı varlıklardır. İlki bir halk olarak 
Kuzey. Afr:ika' da yaşarken, ikincisi ise liderlerinin Medusa olduğu üç canavar kardeştir açıklamasını 
yapar. Bkz. Sobol, Op.cit., s. 88 dipnot 1; Diodorus m 52 4. 

31 lbid., m 55 4-8. 

32 1bid., m 55 8-11. 

33 Wilde, Op.cit., s. 160. 

34 Diodorus,.IIL 55-11. 



lO 

Mopsus ve Sipylus'un ordusu tarafindan katledilen Myrina'nın, Troia'ya 

gömüldüğü aktarılır. 

Kentin önünde sarp bir tepe var. Çıkılır ovanın dört bir yanından tepeye, Batieia 
adını takmıştır ona halk, ölümsüzlerse yüksek atıayan Myrrhine'in mezarı der.35 

Libya'ya geri dönen Amazonlar, daha sonra şarap tamısı Dionysos tarafından 

titanlara karşı olan savaşında yardım etmeleri için davet edilmiş ve onlar da bu 

görevlerini yerine getirmişlerdir.36 Fakat savaş sonunda Amazonlar hoşnutsuz kalarak 

ülkelerine geri dönmüşler, çünkü Dionysos savaşta önemli yararlılık gösteren bu kavmi 

önemsemeyerek başarıyı kendine mal etmiştir. Titanlar tarafindan tahtından olan Kral 

Ammon'a, Libyalı Amazonlar'ın yardımıyla egemenliğini geri veren Dionysos, daha 

sonra seferini doğuya doğru genişleterek tüm Hindistan'ı ele geçirmiştir. Tanrı, geri 

dönüşünde ise bazı Amazonlar gruplarının, ona karşı çıkınaları nedeniyle ile savaşmış, 

çoğunu öldürmüş ve geri kalanları ise Ephesos ve Samos Adası'na kadar kovalamıştır. 37 

Anadolu ile ilişkilerinin böylece bir kez daha kurulduğunu gözlemlediğimiz 

savaşçı kadınların, bu coğrafyada daha bir çok gelişmede rol aynadıkları bilinir. Öte 

yandan Dionysos tarafindan yok edilişlerinden sonra savaşçı karlinların Kuzey Afrikalı 

temsilcilerinden bir daha söz edilmediğini görmekteyiz. Bu olaylardan sonra yazında 

Anadolu Amazanları'nın önem kazandığı bir sürece girilir. Themiskyra'ya yerleştikten 

sonra çevre bölgeleri yağmalamaya başlayan ve kraliçeleri Marpesia, Lampado ve 

Hippo önderliğinde üç kabileye ayrılan bu Amazan ırkı, gerçek anlamda Hellenler ile 

bağlantı kuran ve mitolojide baskın Amazan imgesiyle yer eden, ana motifi 

oluşturmaktadır. 

Buna göre Themiskyralı kadınların Batı Anadolu' da başlattıkları seferler 

sırurlarım batıda Thrakia, doğuda ise Suriye'ye kadar genişletmiş ve Anadolu ve 

ötesinde Surjene, Ephesos ve Thiba gibi pek çok şehir kurmuşlardı. 38 

35 Homeros, İlyada, ll. 810-815. 

36 Diodonıs nı. 71. 1-4. 

37 Sobol, Op.cit., s. 28 vd.; Pausanias.VII. 2. 4-5. 

38 Sobol, Op.cit., s. 35. 
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Ephoros'un bu görüşü mantıksız olmayabilir, çünkü onlar vaktiyle Amazonlar 
tarafından, sonra da Aioller ve İonlar tarafından iskan edilmiş_ ülkeyi kastetmiş_ 
olabilirler ve söylediğine göre isimlerini Amazonların vermiş olduğu, belirli 
kentler vardır. Ephesos, Smyrna, Kyme ve Myrina gibi .... 39 

İ.Ö. 3. yüzyılda yaşamış Kallimakhos ise Amazonlar'ın Ephesos'da bir meşe 

ağacı altına yerleştirdikleri Artemis heykeli çevresinde; ilk önce kalkanl-arıyla ve 

ardından da çember oluşturarak savaş dansları yaptıklarını ve övgü şarkıları 

okuduklarını belirtmektedir. 40 

Pausanias, Ephesos'da Artemis tapınımını Amazonlar'ın kurduklarını iddia eden 

Pindar' a pek katılmaz fakat yine de anlattıkları; onların bu yöre ile özdeşleştiklerini 

vurgulamaktadır. 41 Söz konusu kadın savaşçıların daha başka coğrafyalada da ilişkili 

olduğu gözlense de, bu tür lokaiizasyonların daha çok giriştikleri serüvenler dolayısıyla 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Amazonlar'ın, antik edebiyattan mimari ve hatta seramik süslemeciliğinekadar 

Grek sanatında gördükleri bu yoğun ilgi, onların özellikle Grek kahramanlarından 

oluşan efsanevi kişiliklerle girdikleri ilişkiler neticesinde daha da artmıştır. Dor 

hanedanlığından tutun, Klasik Dönem'de Yunanistan'daki popüler akımlar nedeniyle 

Attika kökenli epik karakterler tarafından, yakından tanınmaktadırlar. Bunların en 

önemlilerinden biri, çeşitli versiyonları olmasına rağmen Herakles ile olan 

mücadeleleri dir. 42 

Bilindiği gibi asıl adı Alkides olan Herakles, Alkmene ile Amphitryon'un oğlu 

olsa da, annesi, Grek yazınında alışık olduğumuz şekilde Zeus'dan hamile kalır ve 

böylece bilindik karakterini tanrısal bir soydan alarak dünyaya gelir. 43 Fakat Zeus'un 

karısı kıskanç tanrıça Hera, kahramanın cinnet geçirmesine ve karısı Megara' dan doğan 

çocuklarını öldürmesine neden olduğu için; Herakles ancak Argos, Tiryns ve Mykenai 

39 Strabon, XII. m. 2 ı. 

4° Callimachus, Hymn llL to Artemis 

41 Pausanias, Vll 2. 3-7, Vll 18.12., VII 2. 7-9. 

42 T. H. Carpenter, Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji, Çeviren: B. B. M Ünlüoğlu (İstanbul. 2002), s. 
128., Yazar, Amazonlar ile lleraldes mücadelelerinin, kahranıanın aslaula mücadelesinden sonra, Attika 
siyah figür vazolannda ikinci popüler konu olduğunu vurgularken, bu salınelerin dört yüze yakın 
betimlemesi olduğunu aktarmaktadır. 

43 Ibid., s. 120. 

[:.~·· 
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bölgelerinin kralı olan Eurystheus'un verdiği oniki görevi başanyla yerine getirirse 

suçundan arınacak ve sahip olduğu tanrısal soyun gereği olan ölümsüzlük sıfatını 

kazanabilecektir. Amazonlar işte bu oniki görevin dokuzuncusu olan ve Eurystheus'un 

kızı Adınete'nin isteği üzerine; Amazon kraliçesi Hippolyte'nin büyülü kemerini 

getirmesi görevinde ortaya çıkmaktadırlar. Tanrı Ares'in Hippolyte'ye verdiği büyülü 

kemer, Herakles'in savaşçı kadınların yurdu olan Themiskyra'ya yapacağı yolculuğun 

ana nedenini oluşturur.44 

Herakles'in giriştiği dokuzuncu görevi, Hippolte'nin kemerini getirmekti ... 
Hippolyte'nin Ares'ten aldığı bu kemer ona, diğer tüm Amazonlar üzerinde bir 
üstünlük sağlıyordu. Herakles, Eurystheus'un kızı Adınete'nin isteği üzerine bu 
kemeri alıp getirmek için gönderilmişti. 45 

Fakat Herakles'in söz konusu macerası gerçekleşmeden önce, onların 

Anadolu'daki varlıklarından rahatsız olan Lykia kralı İobates, Bellerophontes'ten 

Amazonlar' a karşı yardım istemiştir. 46 Önceleri Ephyra olarak adlandırılan 

Korinthos'un kralları Glaukos'un oğlu ve Sisyphus'un torunu olan kahraman, adını 

borçlu olduğu Bellerus isimli birini ve kendi kardeşini yanlışlıkla öldürdükten sonra 

arınmak için Tiryns kralı Proetus'un yaruna sığınmıştır.47 

Gerçekte tanrısal soyunu Poseidon' dan alan Bellerophon, Proetus'un yamnda 

karısı Anteia tarafından iftiraya uğrayınca, Tiryns kralı onu, üzerinde şifreli olarak 

taşıyıcısını öldürün yazılı bir mektupla Lykia kralı İobates'e gönderdi. Proetus'un karısı 

Anteia'nın babası olan İobates, söz konusu tanrısal kahramanın niteliklerini 

Amazonlar' a karşı kullanmış ve bu sayede onlann yarattığı tehlikeden kurtulmuştur. 

Fakat kendisine misafir olan bu yabancıyı bizzat öldürmekten çekinen Lydia kralı, 

Bellerophon'u öleceğİnden emin olduğu işlerle görevlendirerek amacına ulaşınaya 

44 Ibid, s. 127. 

45 Apollodorus, II. V 8-9., Yazar Herakles'i, Hereules adıyla anmaktadır. 

46 Blok, Op.cit, s. 303; Sobol, Op.cit., s. 35, 39., Sobol söz konusu mitoloji kurgusunda, Herakles'in, 
Bellerophon'dan sonra Amazonlar ile savaştığma işaret etmektedir. Ayrıca yazar, Iobates'in 
Bellerophon'dan yardım istemesinin bir nedenini, Anıazonlann Lykia'yı tehdit etmeye başlarnalanna 
bağlar. Bir diğer neden ise İobates'e damadı Proetus tarafından gönderilen Bellerophon'un, öldürülmesi 
içindir. Antia tarafından iftiraya uğrayan Bellerophon, yok edilmeliydi. Bu işi üzerine alamayan Proetus, 
kahramanı kayınpederi İobates'in öldürmesini istemişti. İobates ise Bellerophon'u, gerşekleştirilmesi 
oldukça zor işlerle görevlendirerek amacına ulaşma peşindeydi. 

47 Graves, Op.cit., s. 73. 
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sağlamıştı. Kanatlı atıyla ilk olarak Khimaera adlı canavarı öldürdükten sonra, saldırgan 

bir ırk olan Solymialıları yok eden Bellerophon, son olarak yaptığı savaştarla 

Amazonlar'ın birçoğunu öldürmüş, geri kalanları da Themiskyra'ya kadar gerileterek 

İobates'in kralı olduğu Lykia Bölgesi'ni savaşçı kadınlardan ternizlemişti. 48 

Gelince Lykia'ya, Ksanthos nehrine, yaygın Lykia'mn kralı onu saydı. 

... buyurdu önce, azgın Khrimaira'yı öldürmesini; ... Bellerophon uydu tanrıların 
isteğine, onu bir anda yere serdi. Çarpıştı sonra ünlü Solymolarla. Girdiği 
savaşların bu en çetiniydi. Erkek gibi Amazanları öldürdü sonra. 49 

Herakles, Amazonlar'ın başkenti olan Themiskyra'ya yola çıkmadan önce 

Yunanistan'da bir donanma toplamış ve adamlarını 29 yüzbaşımn emrine vermiştir. Söz· 

konusu denizciler arasında Atina kralı olan Theseus, Akhilleus'un babası Peleus ve 

Peleus'un kardeşi Telamon da vardır. Sırasıyla Paros Adası, Hellespontos, Bosphorus, 

Mysia Mariandyn Ülkesi rotası üzerinden Amazonlar'ın başkenti Themiskyra'ya varan 

fıloyu, Amazonlar güç göstermeden karşılamışlardır. Mitosun bundan sonraki 

gelişimine göre Amazon kraliçesi Hippolyte limanda Herakles'i görünce ona aşık olmuş 

ve kahramanın istediği kemeri bir hediye olarak sunmuştur. Fakat bu sırada bir Amazon 

kılığına girerek Herakles ve tayfasının kraliçe ve kemeri çalmak için geldikleri 

söylentisini çıkaran tanrıça Hera, Amazonlar'ın Hellenler üzerine saldırınalarına neden 

olmuştur.50 Çıkan savaş sonucunda aralarında kraliçe Hippolyte'nin de bulunduğu pek 

çok kadın öldürülmüş, pek çoğu esir edilerek gemilere bindirilmiştir. Ayrıca Herakles 

Hippolyte'nin kemerini, kendisine tutsak düşen kardeşi Melanippe'nin özgürlüğü 

karşılığında elinde tutmuştur. Yola çıkan Yunanlılar'ın Mykenai'ye varmalarından 

sonra kemer, Eurystheus'a teslim edilmiş ve Herakles, Hippolyte'den ele geçirdiği diğer 

silahlardan savaş baltasını, Lydia kraliçesi Omphale'ye sunmuştur. Daha sonra 

Omphale tarafindan Lydia kraliyet kutsal hazineleri arasına konan bu balta, en sonunda 

Karia'da Labranda tanrısı Zeus'un bir tapınağındaki heykeline monte edilmiştir. 51 

48 Apollodorus, IL ID. 1-2; Carpenter, Op.cit., s. 109.; Sobol, Op.cit., s. 36. vdd. 

49 • 
Homeros, Dyada, VI. 170-190. 

50 Apollodorus, II. V. 9. 

51 Sobol, Op.cit., s. 39-45. 
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Amazon söylencelerinin dönem ve kaynaklara göre değişkenliğini gösteren diğer 

bir versiyonda ise Themiskyra'ya tek başına gelen Herakles'in isteği, Amazon kraliçesi 

Hippolyte tarafindan onaylanmamış ve kahramaula Amazonlar arasındaki savaş bu 

yüzden çıkmıştır. Sonsuza kadar bakire kalmaya yemin etmiş olan Amazon kraliçeleri, 

Herakles tarafindan teker teker öldürüldükten sonra; seferinde ona verdiği destekten 

dolayı diğer kraliçeleri olan Antiope (bazı kaynaklarda Hippolyte olarak da geçer), 

Herakles tarafindan Theseus'a verilmiştir. 52 Görüldüğü gibi mitos, farklı kaynak ve 

zaman aralıkiarına göre değişiklikler gösterse de ana motif; yani Herakles~in kemeri 

almak için Themiskyra'ya gelmesi, burada Amazonlar'ın yenilgiye uğradığı ve 

Antiope'in kaçınlmasıyla sonuçlanan bir savaşın çıkması, ana tema olarak korunmuştur. 

Bundan sonraki süreçte Amazonlar'ın, kraliçeleri Antiope'yi kurtarmak için Atina'ya 

saldırınaları ise, yine savaşçı kadınların yenilgisiyle sonuçlanan ve Grek dünyasını 

tehdit eden barbarların yenilgiye uğratıldığı bir zafer şeklinde işlenmiştir. 53 

Wilde eserinde, kurdukları kadın egemen düzenin bir gün tehdit altında 

kalmaması için, değurdukları erkek çocukların daha bebekliklerinde; kol ve bacaklarını 

kırarak sakat eden, ya da öldüren Amazonlar' a, bir çok Klasik Dönem kaynağında; 

52 Diodorus N. 15-16.; Bazı kaynaklara göre Herakles bu görevine ordusuyla birlikte gitmektedir. Bazı 
versiyonlarda ise kahraman Hippolyte veya Melanippe ile olan mücadelesine yalrnz gitmekte, diğer bir 
mitosta ise bu yolculuğuna Theseus'unda katıldığı gözlenmektedir. Theseus'a verilen Amazon'un aslında 
Hippolyte olduğu veya Antiope'nin aynı zamanda bu isimle de anıldığı, aktarılan diğer bilgilerdendir: 
bkz., Apollodorus I. 15-16; P. DuBois, Centaurs And Amazons: Women and the Pre-History of the 
Great Chain ofBeing (Michigan, 1992), s.33~ 

53 Tyrell, Op.cit, s. 6, 10, ll, 125. Hemen hemen diğertüm otoriteler gibi Tyrell'de Arnazonlann Grekler 
tarafından istenilmeyen, vahşi ve kendi kültürlerinin dışındakiler olarak görüldüğülle katılmaktadır. Bu 
imegelerni gözlemlediğimiz en önemli alanlardan birisi olan politika, özellikle dönem siyasetinde sözü 
geçen isimlere işaret etmektedir. Tyrell, bu konuda Kirnon örneğine değinirken, Theseus kişiselleştirmesi 
ile kendisini yücelttiğini vurgular. Attika kahramanının (Theseus) başanlarından hareketle, kendi 
kariyerini sağlamlaştınnak için kendisininkileTle paralellikler kurmaktadır. Mitolojide Theseus'un önemli 
bir deniz gücüne sahip Minos'u alt etmesi ile Attika Delos Deniz Birliği donanmasının önderi olarak 
kazandığı zaferleri (İ.Ö. 468 Eurymedon Savaşı) özdeşleştirmesi gibi, yine Theseus'un valışi 
Kentauroslan ve DoğuluN abancı Amazonlan alt etmesi, Kirnon tarafından kullanılmıştır. O dönem 
Yunan düşünce yapısım derinden etkileıniş Pers saldınsı ile Amazon ve Kentauroslar mitleri arasında 
ilişki kurulmuştur.; Bir diğer otorite ise " ... Centaurs and Amazons represent allegorically the arıny of 
barbarians, led by Darius and then by Xerxes, yorumunu yaparken söz konusu kamyı doğrulamaktadır. 
DuBois, Op.cit., s. 54.; Blok ise, "The unmistakable analogy between the Amazons and the Persians in 
Classical Athenian representations expressed feelings of triumph at the defeat of the mighty adversary ... , 
yorumunu yapar. Blok Op.cit., s. 441.; Wilde, Op.cit., s.4. "The Atheniaııs classified theın, along with 
Persians and Centaurs, as barbarous enernies who were always eventually defeated by home team,,; E. 
Thomas, Mythos und Geschichte Untersuchungen zum historischen Gehalt griechischer 
Mythandarstellungen, (Köln, 1976), s. 39. 
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Sauromatialı kadınların ataları olarak işaret edildiğini belirtir. 54 Buna göre bir İskit ırkı 

olan ve Maeotis Gölü çevresinde oturan Sauromatlar' ın kadınları ata bin er, cirit kullanır 

ve düşmanla savaşırlardı. Hasımlarından üç tanesini öldürmeden evlenemeyen bu 

kadınlar, kendilerine uygun bir koca bulduktan sonra ise bir daha asla ata 

binemezlerdi. 55 Çocukluklarında anı1eleri tarafından kızgın bronz bir araçla sağ 

göğüslerinin dağlanarak büyümesinin engellendiği ve böylece tüm güçlerinin sağ omuz 

ve kolda toplanmasını sağlayan Amazonlar ile Sauromatlar arasındaki ilişkinin, 

Herakles'in Them:iskyra'ya yaptığı yolculuktan sonra kurulduğu vurgulanmaktadır. 

Sergiledikleri karakter, gelenek ve vahşi doğaları paralelliğinde Amazonlar ile 

olası bir bağlantının mümkün gözüktüğü bu Sarmatialılar'ı Herodotos ise şöyle 

betimler: Yunanlılar, Thermodon' da savaşı kazandıktan sonra, yakaladıkları 

Amazonlar'ı üç gemiye daldurarak denize açılmışlardı. Yolculuk sırasında gemiyi 

kontrolünü ellerine geçiren Amazonlar "Dik Bayır" şeklinde bilinen ve İskitler'in 

toprakları olan Palus-Maiotis'e varmışlardır.56 Burada yakaladıkları atlarla çevrelerini 

yağmalamaya başlayan savaşçı kadınlara İskitler karşı çıktı. Öldürdükleri insanların 

kadın olduklarını anlayan İskitler onlarla antlaşmaya karar vererek elçiler 

göndermişlerdir. Sonunda bu toplulukla ilişkiye girmeyi başaran İskit gençleri, 

kadınların istekleri üzerine eşleri olan Amazanları alarak başka topraklara, Tanais 

nehrinin doğusundaki ülkeye, Palus-Maiotis'in kuzeyine yerleşmişlerdir. O zamandan 

bu yana Sauromat kadınları, ataları olan Amazonlar gibi yaşarlar ve "Kocalarıyla 

beraber ya da kendi başlarına ata binip ava giderler, savaşa girerler ve erkekler gibi 
. . . ı ,57 

gıyınır er.. .. 

54 Wilde, Op.cit., s. 42 vd. 

55 Hippocrates, On Airs Waters and Places, 17. (LOEB edisyonu); Wilde, Op.cit., s. 43., Yazar, 
Hippokrates' e dayanmaktadır. 

56 Sobol, gemi kullanmayı bilmeyen Amazonlara, çıkan fırtına dolayısıyla tehlikeye girmek istemeyen 
Herakles ve mahiyetindeki gemilerin müdahale etmediğini belirtir. Bkz. Sobol, Op.cit., s. 45. 

57 Herodotos, IV. ll0-117.; Diğer yandan Wilde, Trogus Pompeins isimli ve olasılıkla İ.S. 3. yüzyılda 
yaşadığını belirttiği farklı bir kaynağın, Amazonlar'ın ana yurtlarının Sk:ytia olduğunu belirttiğini 
eklemektedir. Buna göre Sk:ytia'dan ayrılarak kocalarıyla birlikte Therınodon nehri yakınlarına 
yerleşmişlerdir. Burada yerli güçlerle giriştikleri savaşta kocalarını kaybeden kadınlar, kurdukları 
bağımsız kolonilerinde yaşamakta ve çevrelerindeki kavinılere karşı oldukça vahşi davranmaktadırlar. 
Komşularıyla sadece onlardan çocuk sahibi olmak için ilişkiye giren Amazonlar, erkek bebeklerini . 
öldürınekte, sadece kız çocuklarına bakan; onlara avlanmayı ve savaşınayı öğreten kadınların 
bebekliklerinde sağ göğüslerini daha iyi yay kullanabilmek amacıyla yaktıklarını vurgular. M_arpesia ve 
Laınpedo isimli kraliçeleri tarafından Avrupa ve Asya'nın büyük bir bölümünü fethetınelerin:in, Marpesia 
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İskit ve Sauromatlar ile aralarında kurulan bu ilişki sayesinde Amazonlar'ın 

ortaya çıktıkları coğrafyalara; Kuzey Karadeniz-İskit ülkesi şeklinde farklı bir seçenek 

daha eklenir. 58 Bunun ardından Amazonlar' ın, Theseus ile olan maceraları başlar. 

Savaşçı kadınları konu alan söylenceterin bir başka versiyonunda Atina kralı, 

Themiskyra'ya Herakles ile beraber gelmiş, fakat Antiope ile olan ilişkisi başlamadan 

geri dönmüştür. İlerleyen dönemde kendi adamlarıyla beraber Güney Karadeniz'de bir 

kez daha ortaya çıkan Theseus, Amazan kraliçesini bu seferinde, Herakles'in herhangi 

bir rolü olmadan kazanmıştır. Buna göre Amazonlar tarafindan, daha önce Herakles ile 

olan maceraları dolayısıyla şüpheli karşılanan bu yeni Hellen filosu, Atina kralı 

Theseus'un akıllı girişimleriyle güveni sağlamış ve ayrıca kahraman Hippolyte'nin 

kardeşi kraliçe Antiope'nin aşkını kazanmıştır. Theseus Themiskyra'ya yeniden 

geldiğinde Antiope ve kardeşleri Hippolyte ve Oreithyia, Amazan kavimlerinin 

başlarında bulunmaktadırlar. Uzun bir süre burada konaklayan Hellen filosu daha sonra, 

Atinalı Salon isimli birinin Antiope'ye aşık olması ve aşkının kraliçe tarafından 

reddedilince kendini Thermodon nehrinde boğması nedeniyle doğan huzursuzluk, 

Theseus önderliğinde ve yanlarında Antiope ile beraber şehirden ayrılmalarına neden 

olmuştur. Buradaki ana motif Antiope'nin, daha önce verildiği şekliyle Herakles'in 

Theseus'a bir hediyesi olarak zorla değil, kendi isteğiyle Amazan yurdundan 

ayrılmasıdır. 59 

Bu kaçış Antiope'nin kız kardeşleri olan Hippolyte ile Oreithyia'yı çok 

kızdırmış ve Theseus'u kız kardeşlerini çaldığı için, Antiope'yi ise Amazan 

geleneklerine ve kendilerine ihanet ettiği için suçlayarak Atina'ya bir sefer yapmalarına 

neden olmuştur. 

Hazırlıkiarım tamamlayan Amazan ordusu, geleneksel olarak Ares' e at kurban 

ettiler ve Oreithyia önderliğinde Karadeniz'de kuşların istilasına uğrayan bir adaya 

çıktılar. Amazonlar'a dair bilgiler veren İ.Ö. 3. yüzyıl yazarı Apollonius Rhodius, İason 

ve Argonautların Kolkhis'e yolculukları sırasında söz konusu adaya çıktıklarında 

buradaki çatısız Ares tapınağında, siyah bir kayamn monte edildiği çakıl taşından 

ve ordusunun yenilmesi ve Herakles'in kemeri isternek için gelmesinden önce olduğunu belirtmektedir. 
Wilde, Op.cit., s. 43. 

58 Bkz. dipnot 56. ve işaret edilen metin. 

59 Sobol, Op.cit., 49-53. 
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yapılmış bir altarda koyun kurban ettiklerini yazar. Amazonlar'ın dua ettikleri bu 

altarda koyun ya da öküz kurban edilmesi, Apollonius'a göre yanhştı ve Amazonlar 

burada sadece başıboş dolaşmakta olan atları k-urban etmekteydil er. 60 

İskit kralı Sagillus'un oğlu Panasagoras önderliğinde Arnazenlara destek için 

gönderilen ordu, kışları donan Kimmer Boğazı'nı61 geçtikten sonra Amazonlar'a 

katılmıştı. Buradan Danube (Tuna) uelırini geçen ordu Thrakia üzerinden bölgeyi talan 

ederek Yunanistan'a girdi. Oreithyia Atina'ya girmeden önce bir birliğini Lakonia'ya 

göndererek Peloponnessoslular'ın Atina'ya yardım etmelerini engelledi. Amazonlar 

Lakonia'nın Pyrrikhan bölgesinde tanrı Apollon'a ve Artemis Astrateia'ya iki ahşap 

heykel sundular. Daha sonra Atina'ya giren ordu ilk olarak Ares Tepesi'nde 

(Areopagus) karargah kurdu.62 

İlk saldırılarını Atina akropol duvarlarına yapan Amazonlar, Akrepolis 

Tepesi'ne yerleşen Hellenler tarafindan püskürtülmüşlerdir. Savaşçı kadınlara ölülerini 

toplama ve yakmaları için uygun ortamı hazırlayan geçici ateşkesin ardından asıl savaş 

Theseus tarafından başlatılmıştı. Amazonlar'ın üstün geldikleri başlangıçta, Furiler 

tapınağına doğru kaçan Hellenler daha sonra Ardettus, Lykeum ve Palladion' dan gelen 

yardımcı kuvvetlerin desteğiyle duruma hakim olmuşlar ve Amazonlar'ın Ares 

Tepesi'ndeki kalelerine geri çekilmelerini sağlamışlardır. Amazonlar'ın büyük 

yenilgisiyle biten savaş Theseus tapınağında bir antlaşmayla noktalanmış ve bu gelişme 

söz konusu alanın bundan böyle Horkomosium63 olarak anılmasını sağlamıştır. Dinsel 

bir ritüele dönüşen bu uygulamanın dört yıl boyunca Theseus Festivali arifesinde 

Amazonlar' a kurban kesilerek kutlandığı bildirilir. Bu büyük mücadele sonunda 

Atinalılar'ın yanında Amazonlar'a karşı savaştığını bildiğimiz Antiope, Molpadia 

tarafından öldürülmüş bunun öcünü ise Theseus bizzat kendisi almıştı. Beraberindekiler 

ile kaçarken Megara'da ölen ve Pandion'un mezarı yanına gömüldüğü söylenen kraliçe 

Oreithyia da kurtulamamıştır.64 

60 Apollonius Rhodius, ll 1173., (LOEB edisyonu). 

61 Aeschylus, Prometheus, 720. 

62 Ibid., Eumenides 625-630. 

63 Tyrell, Op.cit., s. 11. 

64 Sobol, Op.cit., s. 57 vd. 
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Savaş sonunda istilacı ordusunun arta kalanlan geri çekilmişti. Fakat bazı 

Amazonlar'ın Karadeniz'deki ülkelerine geri dönmeyerek Trakia'daki İskit şehirlerine 

yerleştikleri ve buradaki halklarla kaynaştıklan, diğerlerinin ise Avrupa'ya dağıldıkları 

söz konusu mitolojiye göre aktarılan diğer bilgilerdendir. 65 Ağır bir yenilgiye uğrayan 

Amazonlar'ın ilerleyen süreçte ise topraklarını Sangarius nehrine kadar genişlettikleri, 

fakat sonunda Troia karlı Priamos ve Phryg güçlerinden oluşan bir ordu tarafından 

püskürtüldükleri aktarılır. 

Fakat sözünü ettiğim ülkenin verimli oluşu Troia savaşlarından önce dahi 
meydana gelmiş olan birçok olaylarla doğrulanmış ve buraları kudretiiierin 
önünde, doğal bir savaş ödülü olarak uzanmıştır. Hatta Amazonlar dahi buraya 
saldırmak cesaretini bulmuşlar ve söylendiğine · göre hem Priamos, hem de 
Bellerophontes bunlara karşı seferler düzenlemiştir .... 66 

Bir diğer söylence de ise savaşçı kadınlar Troia'yı dahi ele geçirmişlerdir. Batı 

Anadolu' da Marpesia, Lampado ve Hippo önderliğinde yaptıkları seferler sırasında 

Priamos daha çocukken Troia'yı almışlardır. Fakat daha sonra bir barbar ittifakina yenik 

düşen Amazonlar, kraliçeleri Marpesia'yı bu çarpışmada kaybetmişlerdi.67 Öte yandan, 

Herakles ile Amazonlar arasındaki mücadeleden bahseden en erken kaynaklardan birisi 

olan Heseidos'a dayanan bazı çevreler, kahramanın Laomedon'un atiarını ararken 

Amazonlarla karşılaştığı ve savaşarak onları tüm bu bölgeden dışarıya attığını 

··ı ktd'l 68 soy erne e ır er. 

Sobol'a göre, Atina'ya saldınlarının ardından Amazonlar'ın başkentleri 

Themiskyra'ya Argonautlar uğramıştır. İason önderliğinde Kalkhis'deki efsanevi altın 

postu ele geçirmek için çıktıkları yolculukta, Themiskyra açıklarında Amazonlar'ın 

siyah taşlı altarı bulunan adaya uğramışlar ve kurbanlar sunmuşlardı. Yakalarlıkları 

uygun rüzgar nedeniyle Amazonlar ile çarpışmaktan vazgeçen Argonautlar daha sonra 

yolculuklarına devam etmek için söz konusu sahilden aynlmışlardır. 69 

65 lbid, s. 58. 

66 Strabon XII VIII-6.; Priaınos'un Amazonlar ile savaştığı hakkında bkz. DuBois, Op.cit., s. 33, Ayrıca 
bkz. dipnot 12. 

67 Graves, Op.cit., s. 161. 

68 Wilde Op.cit, s. 29. 

69 Sobol, Op.cit., s. 59. 



19 

ilerleyen dönemde Amazonlar'ın Troia ile ilişkilerinin, bir düşman taraf 

mahiyetinde olmaktan daha çok, Troia Savaşı'nda Hellenler'e karşı Anadolu'ya destek 

veren güçlerden biri şeklinde geliştiğini görmekteyiz. 70 Buna göre kraliçeleri 

Penthesilea önderliğinde gelen Amazon kuvvetleri, Grekler tarafından şaşkınlıkla 

karşılanmışlardır. 

Hilal biçimli kalkanlarıyla Arnazenların ordusunu yönetmekte ateşli 
Penthesilea. Binlerce Amazon arasında cenk aşkına kaptırmış kendini, 
alttan çıplak göğüslerini altın kemerle sıkmış, kızoğlankız, ama cenkçi, 
gözünü kırpmadan meydan okumakta erkeklere. 71 

Penthesilea'nın Akhilleus ile girdiği mücadelede, Grek kahramanı tarafından 

öldürülmesi trajik bir sahne olarak sergilenirken, yerde yatan düşmamnın çok güzel bir 

kadın olduğunu anlayan Akhilleus'un ona aşık olması bu temayı vurgulayan bir sonuç 

olarak aktarılır. Hatta Akhilleus, yaşadıkları dolayısıyla kendisiyle alay eden Thersites 

isimli bir Hellen'i bu yüzden öldürmüştür.72 Cesedi ve silahlarıyla birlikte Priamos'a 

teslim edilen Penthesilea, onuruna yapılan kremasyondan sonra, Troia'da ölen diğer 

Amazonlar'ın yanına gömülmüştür.73 

Amazonlar'ın mitolojideki son maceraları kraliçeleri Penthesilea'yı katleden 

Akhilleus'un ölmesinden sonra başlar. Hellen kahramanı, Troialı Paris'in attığı ok ile 

vücudunda yaralanabilir tek yeri olan topuğundan vurulmuştu. Annesi tanrıça Thetis' in 

onu ölümsüzleştirmek amacıyla ateşe tutarken topuğundan kavraması sadece bu 

bölgenin ölümlü olmasını sağlamıştı. Akhilleus öldükten sonra cesedinin yakılarak 

Hellespontos'ta yüksek bir höyük içerisine ya da Danube nehrinin denize döküldüğü 

yerin açıklarındaki Leuke Adası' na gömüldüğü söylenir. Kadınların girmesinin 

yasaklandığı ve hiç kimsenin yaşamadığı bir yer olan adaya, sadece Akhilleus'a kurban 

kesmeleri için gezginlerin uğramasına izin verilmektedir. Penthesilea'nın öldürüldüğü 

haberini alan Amazonlar bu adaya sefer düzenleyerek Akhilleus' dan öc almak 

70 Blok, Op.cit., s. 195, 212. 

71 Vergilius, Aen., 1490. 

72 DuBois, Op.cit., s. 33. 

73 Hesiod, The Aethiopis ı, s. 507; Sobol ise Penthesilea'mn Troia kralı ve Priamos'un babası olan 
Laomedon'un mezarının yaruna gömüldüğünü söyler. Bkz. Sobol, Op.cit., s. 75. 
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istemişierdi Bunun için adaya yaptıklan seferde, tanrıların gazabına uğrayarak bir kez 

daha mahvalan Amazonlar gemileriyle beraber denize gömülmüş ve kurtulanlar· is·e 

kötürumiere dönüşmüşlerdi. Bu son maceralannın ardından, ülkelerinde egemenlikleri 

altında yaşayan ve durumlarından hoşnutsuz erkelerin oluşturduğu bir ittifak 

neticesinde, efsanelerin ünlü savaşçı kadınları tamamen yok edilmişlerdir.74 

1.2. Amazon Mitosonun Kaynakları 

Amazonlar'ın en vurgulu özelliklerinden birisi olan erkek düşmanlığı; ki başta, 

kadın egemen bir toplum ve erkek çocuklarını öldürmeleriyle sembolize edilmiştir; 

onları evliliğe karşı bir yapıda karakterize eder. Tıpkı Kentaurlardaki gibi, Greklerce 

uygar bir düzenin gereği olarak vurgulanan evliliğin reddi, Amazonlar' da da mevcuttur. 

Birer barbar şeklinde nitelenmelerinin en önemli sebeplerinden birisi olan bu 

yaklaşımları, kurdukları feıninen düzenin sürdürülebilir olması açısından gerekli 

olmakla birlikte, cinsel olarak tekil yaşam tarzlannın da bir diretmesidir. Kentaurlar ve 

Gigantlar gibi açık birer hybrit veya dernon olmasalar da, ikonografilerinde yansıttıkları 

vahşilik ve erkeksilikleri vasıtasıyla söz konusu melez karakterlerini ortaya 

koymaktadırlar.75 Nitekim, evliliği, kendileri açısından olduğu kadar kraliçeleri Antiope 

için de istememiş ve kaçırılan liderlerini kurtarmak amacıyla Atina'ya saldırmışlardır76 

Mitoslar vasıtasıyla yaratılan bu imge, sosyal açıdan erkek egemen Hellen 

toplumuna genellikle yabancı gelmiş olan Doğu'ya özgü niteliklerdendiL Ortaya çıkış 

ve gelişmesi bakımından ana-erkil oluşumları77 yansıtan bu gelenekler, Arnazanlara dair 

bir çok söylencede daha görülür. Öncelikle Herakles'in savaşçı kadınların yurdu olan 

Themiskyra'ya gelerek, Hippolyte'den tanrı Ares'in armağan ettiği kemeri istemesi; 

onlar için sonsuzluğun, korkutucu güçlerin ve hükmediciliğin sembolü olan bu simgenin 

şahsında, kendilerine karşı yapılan bir tecavüz olarak algılanmıştır. 78 

74 Ibid., s. 77. 

75 DuBois Op.cit., s. 34. 

76 Tyrell Op.cit., s.; Ayr. bkz. s. 15. 

77 Ibid, s. 40. 

78 "The loosening of the girdie was the traditional euphemism for the loss of virginity among the Greeks ... 
Heracles' invasion of the Amazons represented a metaphorical rape of the Amazon culture ... ", DuBois 



21 

Yansımalarını Girit Yılanlı Tanrıçası'nda bulabildiğimiz bu anıştınna hakkında, 

etkili tespitler mevcuttur. 79 Kaybedilmesinin kendileri tarafindan, özgürlülderinirr ve 

bakİreliklerinin yitimi olarak algılanan kemer, :Minos tanrıçasında yılanlarla 

simgeleştirilmiştir.80 Ege Neolitik Kültürü'nün önemli bir parçasını oluşturan söz 

konusu kültte; evi koruyan iyi ruh ile özdeşleştirilerek kutsal bir anlam kazanan yılan, 

Erektheion'un koruyucusu olarak da Hellen mitolojisindeki yerini almıştır. 81 Ellerinde 

tuttuğu yılanları havaya kaldınrken, tümüyle açık göğüs dekoltesiyle ana-erkil bir 

düzenin prezentasyonunu vurgulayan bu betimin, en azından Amazon felsefesine 

yakınlığı ortadadır. Ayrıca kimi betimlerde tannçanın üç yılan tarafindan sarıldığı 

gözlenir. Yılanlardan bir tanesi bir koldan diğerine hareket ederken, diğer iki yılan bel 

bölgesinde bir düğüm oluşturur. Bu haliyle bir kemeri andıran pozisyonları, 

Amazonlar' da işaret edilen imgeye daha da yaklaşmaktadır. Buna ek olarak yılanın 

Amazon mitosuyla bir başka paralelliği, savaşçı kadınların Libyalı temsilcilerinin dev 

yılanlardan yaptıklarını bildiğimiz zırhlardır. 82 Ayrıca Atlantis yakınlarında savaştıkları, 

Op.cit., s. 40.; Blok, Op.cit., s. 424 vdd. Blok, kemerin yitirilişinin, baltireliğin kaybedilmesi ve 
hamileliğe açılan kapı olduğuna katılırken bu konuda farklı düşünceleri de dile getirmektedir. Yazann 
Tyrell 'den aktardığı diğer bir teze göre kemerin kaptınlması, özellikle Herakles mitosunda, Grek 
kahramanımn kadın egemen gücü yenmesini simgeleştirdiğini ekler. Bir diğer tez ise, kemerin, Aınazon 
kraliçesine Ares tarafindan diğer savaşçı kadınlar içerisindeki üstiinlüğünün bir nişanı olarak verildiğini 
söyler. Burada kemer, baltireliğin bir simgesi değil, Ares'in kızı olarak üstün statüsünün ve savaşçılığınuı 
bir işaretidir. Dolayısıyla onun kaybedilmesi, krali statüsünün yok olmasını ve tanrısal ve üstün yapıdaki 
babasıyla olan ilişkisinin bozularak diğer sıradan Amazoruara benzeınesini betiınlemektedir. Bu 
düşüncenin kaynağı, kemerin, Amazonlar arasındaki üstünlüğünün bir sembolü olarak Ares'ten alnıdığına 
işaret eden Apollodorus'a dayaınr. ''Now Hippolyte had the belt of Ares in taken of her superiority to all 
the rest:, Bkz., Apollodorus, I. 203; 

79 "This girdle, a kind of snake made of fabric, leather or metal, is a symbol for sexual power, channelled 
and kept within civilised bounds. hı Greek Marriage ceremonies, when the bridegroom loosed the bride's 
girdie it signi:fied the end of her free maidenhood and the opening of her body to her husband and to 
pregnancy. If you look at the ... Minoan SnakeGoddess you will see how two of the three snakes she wears 
actually from the girdie that goes round her lıips and covers her womb.", Wilde, Op.cit., s. 12. 

80 Ibid. s. 12 vdd., Yazar, Girit Yılanlı Tanrıça figürlerinde kalça etrafına dolanmış bir şekilde 
gözleınlenen yılanlann, Anıazon mitolojisinde kemerin oyııadığı role işaret ettiğini vurgulanıaktadır. Her 
iki unsuruı:r, gerek ana-erkil bir yapıyı işaret etmesi ve gerekse kemer ya da yılan atribülerinin ortaklığı 
nedeniyle; Girit Y ılanlı Tanrıçası ile Amazonlar arasında önemli bir bağ olduğınıa işaret etmektedir. 
Aınazon kültürü ile Girit arasındaki yakın ilişkilere dikkat çeken bir başka otorite Bennet ise, farklı 
açılardan söz konusu parelelliği doğrulanıaktadır. Ona göre kadın figürünün temel rol oynadığı Amazon 
kültürü, ana-tanrıçanın egemen olduğu Prelıistorik Ege Havzası uygarlıklanndan, özellikle Girit'ten kala..'1 
bir mirasdır. Bkz. Bennet, Op.cit., s.73. 

81 S. Alexiou, Minos Uygarlığı, Çeviren: E. T. Tulunay, (İstanbull991), s. 92. 

82 Diodorus, III. 54. 1. 
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kendilerine bakanları taşa çeviren korkutucu yaratıklar olan Gorgolar'ın 

betimlenmesinde de yılan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar: 83 

Tam olarak ana-erkil bir toplum şeklinde değerlendirilemese de, kadınların en 

azından dini alandaki rollerinin oldukça baskın olduğunu bildiğimiz Girit Kültürü ile 

Amazonlar arasındaki bir başka bağ yine, Girit Sanatı'ndan gelir. Söz konusu kadınların 

önemli atribülerinden birini oluşturan ve labrys şeklinde adlandırılan çift taraflı baltanın 

en erken kaynaklarından birisi Girit'tir. 84 Bu imgenin Amazonlar açısından bir başka 

bağlantısı Alexiou'nun belirttiğine göre Anadolu'da yatar. 

Labrys, hem bir Anadolu, hem de muhtemelen Minos dilinde "çifte balta" 
anlamına gelmektedir. .. Aynı kök, Kana'daki Labranda'da karşımıza çıkar, 

burada, çifte balta şeklindeki sembolü rastlantı olamayan, Zeus Labrandeus veya 
Stratios' a tapınılmaktadır. Daha erken çağlarda Küçük Asya' da, bir boğa 
üzerinde ayakta, çifte balta ve şimşek demetiyle tasvir edilen Huri ve Hitit fırtına 
tanrısı Teshup'u görürüz. Girit'te de, sembolü çifte balta olan benzer bir gök 
tanrısının varlığı kabul edilmektedir. 85 

Girit'te günlük kullanımdan adak ve kült uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze 

içerisinde yer aldığını bildiğimiz çifte balta, Amazonlar ile bağiantıyı gösteren önemli 

bir kanıt oluşturabilir kanısındayım. 

Ayrıca, daha çok doğal yaşam fragınanlarının yoğun olduğunu bildiğimiz Girit 

Sanatı, nadir de olsa Minos tanrıçasının savaşçı karakterini Knossos'tan bir mühür ile 

gözler önüne sererken, Amazonlar' ın bu açıdan vahşi ve acımasız niteliklerinin 

kökenine dair bir başka adres verir gibidir. Söz konusu unsurlardaki paralellikler savaşçı 

kadın mitosunun dayandığı kaynaklar ve kronolojisini, Hellen yazınından daha erkene 

çekmektedir. Örnek olarak gösterilen mühür, Girit'in Hellenler tarafindan ele 

geçirilmesinden öneeye tarihlenmekte ve dolayısıyla Anadolu ile ilişkilerinin İ.Ö. 3. 

83 Gorgonlar özelilde Medusa vazo resimlerinde ve plastik sanatta yılanlardan oluşan saçlarıyla 
betimlenınektedir. Bkz. Graves, Op.cit., s. 68. 

84 Bennet, Op.cit., s. 28. 

85 Alexiou, Op.cit., s. ı 10 vd.; Bennet ise; Phrylıia-Lydia Kybele ve Girit Rlıea ilişkisinin, ana-tannça 
kavranm:ıın bir ürünü olduğunu belirtirken çifte balta kavranumn bu kültün önemli bir sembolü olduğunu 
ve dolayısıyla Amazonlar ile paylaşılan bu objeııin olası bir ortak ana-tanrıça kültünün uzantısına işaret 
ettiğini vurgulamaktadır., Bennet, Op.cit, s. 29. 
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binlere dayandığını bildiğimiz Girit, Amazon mitosu açısından da önemli ve en erken 

odaklardan birisini oluşturmaktadır: 86 

Bunlara ek olarak; önceki bölümde, Hellen yazınında Homeros ile başladığı 

belirtilen Amazan söylencelerinin, İ.Ö .. 7. yüzyıldan daha öncelere, özellikle Ana

tanrıça kültünün yoğun olarak hissedildiği dönemlere aitliği bu konu hak..!(ında önemli 

otoritelerden biri tarafindan da dile getirilir. Sobol, "Eski tarihçiler Amazonlar 

hakkındaki bilgilerini kendilerinden önceki yazarların yazdıklarından aldılar, onlar da 

daha önceki yazarlardan ve onların alıntı yaptığı yazarlar sözlü gelenekten aldılar"87 

düşüncesini savunurken söz konusu tezi; yani Amazan mitosunun, Hellen yazınında 

ortaya çıkmasından çok daha öncelere ait olduğunu doğrular. Bilindiği gibi Girit Yılanlı 

Tanrıçası benzeri feminen gücün baskın olduğu pek çok inancın barındığı Anadolu, 

Amazonlar'ın ait oldukları ya da kaynaklandıkları düşünülen bu tür kültürler açısından 

eşi bulunmaz bir manzara sergiler. 

İ.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Callimachus'un aktardıkları88 ; Ephesos'ta 

Artemis'e tapan bu topluluğun (bkz. s. 8.), ana-tanrıçanın bir temsilcisini oluşturan söz 

konusu kült ile bağlantılı olduklarını ortaya koymaktadır. 89 Aslında Homeros'un, 

Yunanistan Anakarası'nın İ.Ö. 1200'lerde Darlar tarafından işgal edilmeye başlandığı 

dönemden, 7. yüzyıla kadar olan bir zaman aralığından bahsettiğini göz önünde 

bulundurursak90
, Amazan mitosunun ait olduğu kronolojinin en azından Geç Bronz 

Çağı'na kadar gerilere gittiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu toplumun, Kuzey Afrika'dan 

Anadolu'ya geldikten sonra Adalar'a geçtiği ve önderleri Myrina'nın Samothrake 

86 Alexiou, Girit'in Helenlerce işgalinin İ.Ö. 1450 deprem felaketinden soma olduğunu belirtmekte ve 
dolayısıyla söz konusu mühür tarihine dair bir ipucu vermektedir. Bkz. Alexiou, Op.cit, s. 60., ayr. bkz. 
ilgili sayfa :figür 12. 

87 Sobol, Op.cit., s. 86. 

88 Callinıachus, Hym to Artemis, 230. "For the, too the Amazons, whose nıind is set on war, in Ephesus 
beside the sea established an image beneath an oak tree, and Hippo performed a holy rite for thee, and 
they themselves ... And afterwards around that image was raised a shrine ofbroad foundations." 

89 Bennet, Op.cit. s. 39., Yazar Ephesos Artemisi ile Amazonlar arasında oldukça sıkı bir ilişki olduğunu; 
ve bunların Girit-Lykia kaynaklı bir ana-tanrıça kültüne aitliğini savunmaktadır.; Tyrell de " Aınazons 
worslıip Ares and the Phrygian Mother, Cybele, under tlıat name and as Artemis ofEphesus and Thracian 
Artemis Tauropolos., yoruınuyla söz konusu tezi doğrulaınaktadırlar. Tyrell, Op.cit., s. 86. 

90 Wilde, Op.cit., s. 28. 
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Adası'nda tannlar-anasına bir kutsal alan yaptırdığı söylenir.9ı Dönemsel olarak 

özellilde Anadolu,. da gücünün hala hissedildiğini bildiğimiz Artemis temelli ana-tanrıça 

kültü ve buna bağlı inanışların, dalaylı yoldan da olsa, Amazan mitolojisinin kaynağı, 

ya da oluşumunda rol oynayan unsurlardan biri olarak belirdiği düşünülebilir. 92 

Bilindiği gibi Artemis, çeşitli bölge ve kültürlere göre farklı biçimlere giren 

fakat toprak, bolluk, bereket, ay, okçuluk ve avcılık tanrıçası sıfatlarıyla genel bir 

çerçeve içerisinde nitelenebilen ve dolayısıyla aynı kökenin farklı coğrafyalarda 

yansımalarını gözlemleyebildiğimiz bir tanrıçadır. Çeşitli dışavurumlarının bulunduğu 

yadsınamasa da, orijinde tam anlamıyla Anadolu kökenli bir kült olarak 

tanımiayabildiğimiz Artemis, bu konuda söz konusu kaynağını Anadolu ana-tanrıçası 

Kybele'den almaktadır. 93 İ.Ö. 8. bine kadar gerilere gittiğini bildiğimiz ana-tanrıçanın, 

Kybele'ye ve daha sonra da özellikle Hellen inanışında Artemis adıyla dönüştüğü 

biçime ait en belirgin atribülerinden okçuluk ve bak:irelik, Amazan mitosuna dair olası 

bir kaynağa daha işaret etmektedir.94 

Artemis ile aşağı yukarı aynı nitelikleri paylaşan Amazonlar'ın söz konusu kült 

ile ilişkilerinin yoğunluğu bu açıdan bakıldığında oldukça ilginçtir. Diğer yandan 

tanrıçanın ortaya çıktığı bölgeler de, Aınazonlarınki ile benzerlikler gösterir.95 

91 Diodorus, III. 52-55. 

92 Sobol, Op.cit., s. 79 vd' da Amazonlann, Hellen yazınmda ilk ortaya çıkışlarından çok daha önceki bir 
tarihe ait olduklannı vurgularken bu konu hakkında bir kronoloji dahi öne sürmektedir. Herhangi 
arkeolajik bir veriye dayanınayan ve genel olarak antik kaynaklardan hareket eden bu tezin bilimselliği 
tartışılabilir olsa da, yukanda verileılleri desteklemektedir. Buna göre Amazon söylenceleri İ.Ö. 12. 
yüzyıl ortalarından, İ.Ö. 1 L yüzyılın ilk çeyreği gibi bir döneme atfedilmektedirler. 

93 Bennet, Op~ cit., s.34. 

94 Kybele, Artemis ve Amazonlarla arasındaki ilişki hakkında bkz. Bemıet, Op.cit., s. 30-56, 46.~ Wilde, 
. Op.cit., 69-74.; Bakire ve okçu bir tanrıça olarak Artemis hakkında bkz. Graves, Op.cit., 33; 
Amazonlar'ın söz konusu niteliklerine dair bkz. Tyrell, Op.cit., s. 86, 50-55. 

95 Savaşçı kadınlann, Artemis kiilt alaıılarıyla ilişkileri açısından Ephesos'un oynadığı rol ortadadır. Hem 
Ephesos'da Artemis tapkısım başlatan bir öge olarak ve hem de Libyalı Amazonlar mitosunda 
Dionysos'un gazabıdan kaçan savaşkan kadınların sığındıkları bir coğrafya olarak bilinmektedir. Diğer 
yandan söz konusu tanrıça ile bağlantılarını teşhis edebildiğimiz bir başka coğrafya olarak Lykia 
bölgesini gösterebiliriz. Amazonlar'ın Bellerophon ile olan mücadelelerine ev salıipliği yapan bu alanda 
da, Girit-Lykia kaynaklı olduğu söylenen bir Artemis inanışının bulunduğu ileri sürülmektedir. Bennet'in 
kanıt olarak gösterdiği bir yazıtta yer alan Cretan Lady of Ephesos the Light-Bearer ibaresi, Girit ile 
Ephesos Artemis'i arasında direkt bir ilişki olduğunu ıspatlarken, aynı zamanda Artemis'in bölgeyle olan 
sıkı bağına da işaret etınektedir. Buna göre Giriili Light-Bearer, Lykia'nın, Ateş-taşıyan Artemis'idir. Bir 
başka nitelernede geçen Artemis Av1G3ia hem Ephesos'un, hem Perge'nin ve hem de Lykia'ıun 
tanrıçasıdır. Böylece Ephesos ve Lykia'da aynı tanrıçaya (Artemis) tapıınlmaktadır. Bennet, Op.cit. s. 35-
39.; Amazonlar'ın bağlantılı oldukları bir diğer coğrafya da Kuzey Karadeniz, Kırım ve çeveresi olan 
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Bunlardan birisi daha önce de belirtildiği şekliyle Ephesos'tur.% Vvilde, Callirnachus 

şahitliğinde Amazonlar'ın burada tanrıçaya taptıklarını iletmektedir.97 Söz konusu 

tanrıçanın Ephesos yöresi ile olan bağlantıları; savaşçı kadınların neden bu bölgede 

yoğun olarak işlendikleri sorununa ışık tutmaktadır.98 Kanımca, dünyanın yedi 

harikasından biri sayılan tapınağıyla bu coğrafyada etkisini yüzyıllarca hakim kılmış 

olan Artemis Polymastos (çok göğüslü) kültü99
, feminen özellikleriyle Amazanları 

kendi bünyesinde özdeşleştiren ve ününü Hellen anakarasına kadar genişletmeyi 

başarmış bir unsur şeklinde düşünülebilinir. Özellikle göğüs betimlemesinin her iki 

yapıda da (Aınazon-Artemis) oldukça yoğun bir şekilde vurgulanması göz önünde 

bulundurulduğunda, Ephesos Artemis'inin Aınazon kavramına dolaylı etkisi, ya da bu 

unsurla paylaştığı ortak nokta gözler önüne serilmektedir. 100 

Nitekim, önceki bölümde adlarının kökenine dair verilen hipotezlerden bir tanesi 

Aınazonlar'ı cry ile ilişkilendirmekteydi. 101 Daha çok Hellen literatüründen alışık 

olduğumuz versiyona göre tanrıça Hekate ve Selene ile ay tanrıçalığını paylaştığını 

İskit yurdu Tauris Bölgesi' dir. Atalan olduklan Sauromatyalı kadınların ana yerleşim bölgesi şeklinde 
tanıdığımız bu alan, Artemis Tauropolos kültünün önemli merkezlerinden birsidir. lbid, s. 29.; 
"A~'Uazonlann ilişkisi bulunan bir diğer yöre ise Thrakia şeklinde karşımıza çıkar. Penthesileia'nın Ares'in 
kızı olrak Thrakia soyuna bağlanması, onlan bölgenin karakteristik tanrılanndan Artemis ile de ilişkili 
hale getirmektedir. Blok, Thrakia'da tapınılan her iki tannnnı özellikle, sert ve esrik ritüeller içeren 
kül tl ere işaret etmesi bakımından savaşçı kadınlar ile bağlantılandığını vurgular. Blok, Op.cit., s. 268-
274.; Hesiod, The Aethiopis 1, s. 507; Diğer yandan kraliçeleri Myrina önderliğinde Batı Anadolu ve 
Ege'de fetihlerde bulunan söz konusu kadınlar, bu coğrafyada Samothrake Adası'nda karşımıza çıkarlar. 
Wilde'ın, ana tannça-Kybele kültü ile sıkı ilişkisi olduğunu söylediği ve kraliçe Myrina tarafindan adaya 
yerleştirilen Kmybantes rahiplerinin, söz konusu kültün bir parçası olarak zil ve flütleri eşliğinde 
yaptıkları ritiiel danslan, Ephesos'da Amazornarın Artemis onuruna gerçekleştirdikleri uygulamayı akla 
getirmektedir. "Wherever there was a centre of female power where the Great Goddess was recognised 
and embodied in an apiphany to the accompaniment of frenzied music from Corybantes, such as at 
Ephesus, or Samothrace, we find Amazon cö111lections.", Wilde, Op.cit., s. 144.; Be111let, Op.cit., s. 29. 

96 Blok, Op.cit., s. 24. 

97 Wilde, Op.cit., s.l40 vd.; Callimachus, Hym to Artemis, 230. 

98 "There was close conection between the Amazons and Ephesian Artemis, a type of the Mother showing 
Cretan-Lycian affiliations. Their place in the cult gave rise to the two local sagas which emphasise the 
Orientalidea ofsex-confusion.", Be111let, Op.cit., s. 39. 

99 1bid, s. 34. Yazar, tanrıçanın çok göğüslü betimine değinmektedir. 

100 Dolaylı etkisi olduğu belirtilen göğüs, Artemis'te Polyınastos yani çok göğüslülük atribüsüyle bolluk 
ve bereketin bir sembolü olarak işlenmiştir. Amazonlarda farklı şekilde de olsa sürekli tekrarlandığım 
gördüğümüz dekolte ki sıklıkla tek göğüsün açık olarak betinılenmesi olarak verilir, kanımca tıpkı Miııos 
Y ılanlı tannçasmda karşılaştığımız kadınsılığın vurgulanması amacına hizınet eder gibidir. 

101 Bkz. s. 5.: Blok, Op.cit., s. 41. 
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bildiğimiz bakire Artemis, Amazon adının, Ermenice kökenli olan ay kadın(1) 

tanımlamasma bir referans teşkil etmiş olabilir: 102 

Bakirelik, tıpkı Artemis'te olduğu gibi Amazonlar için de belirleyici bir nitelik 

olarak bilinir. Erkeklere karşı oldukça acımasız olan savaşçı kadınlar, yılda bir kez 

çocuk doğurmak amacıyla onlarla bir araya gelmeleri karşıthğında, bu nitelikleri sürekli 

olarak tekrarlanmıştır. 103 

Erkeklere hükmeden ve onlara karşı acımasız davranışlarıyla Amazonlar, 

Aktaion mitosunda verildiği şekliyle, vahşilik ve acımasızlığın yanı sıra bakireliği, 

kendisi için baskın bir özellik olarak bildiğimiz Artemis ile paylaşırlar. 104 

Hellen dünyasının onlara karşı duyduğu ilginin en önemli nedenlerinden biri 

sayılabilecek olan sert karakterleri, İ.Ö. 1200'lerde Anadolu ile yeni yeni tanışmaya 

başlayan bu halka, muhtemelen oldukça alışılmadık gelmiş olmalıdır. Bu konuda 

Amazonlar'ın en önde gelen grubu Kuzey Karadeniz' de anılır. Herodotos'un 

bahsettiğine göre, bir İskit kavmi olan Saurmatyalı kadınlar Amazonlar' ın 

torunlarıydı. 105 İ.Ö. 8. yüzyılda Kuzey Karadeniz bölgesine yerleşen Hint-Avrupalı ve 

102 Ibid, s. 60.; Sobol, Op.cit., s. 140. 

103Evlilik ve bakirelik kavramlan her ne kadar kontrast nitelikler taşıyan terimler olarak karşımıza çıksa 
da, Amazonlar'ın bu açıdan söz konusu nitelikleri, Artemis ile olan bağlantılarında anlam kazanmaktadır. 
Hayvanların ve doğal hayatın sahibesi olarak Artemis, özellikle genç kızlarla yakından alakalıdır. Ebedi 
bir bakire olarak tanrıça, hayatı kontrolü altında tutar. Hiç acımarlan kan döker. Kan sunumu, Arteınis tam 
anlamıyla bir kan tanrıçası baline getiımektedir. Bir diğer yönü onun erkekler ile olan ilişkisinde 
yatmaktadır. Artemis bakire bir tannça olarak, erkeksi arzu ve etkilerin tamanıen dışındadır. Karşı cinse 
sergilediği tepkilereve onun bu açıdan Amazonlar ile olan bağlantısına en güzel örnek Aktaion nıitosudur 
(bkz. dipnot 104.). Amazonlar işte bu açılardan, hem şiddet içeren bir toplum olarak, hem erkeklere karşı 
sergiledikleri umursanıazlıkları ve hem de erkeksi arzu ve şehvetin dışında kalan cinsellikleriyle Arteınis 
kilitünün parÇalarıdırlar. Onlann cinsellikleri, Grek düşünüşündeki gibi erkeğin boyunduruğu altına 
girmiş kadının sömürülen ve bastırılan cinselliği değildir. Amazonlar sadece üreme amacıyla cinselliği 
kabul ederler. Bakireliğe zıt düşen yanları sadece budur. "A girl loses blood when she loses her virginity, 
and only when she is recognised as a wife are her status and condition transformed from those of a 
[parthenos] to those of a [guııe]. An Amazon who engages in sexual intercourse undergoes the :first phase 
of this process, but refuses to enter the second phase: her physical condition holds her under the sway of 
Arteınis., Blok,. Op.cit., s. 313 vdd.; "In another way, the Amazons existed outside marriage, capable of 
proıniscuity, seducing the Scythian men away from their wives, but also paradoxically virginal, 
worshipping Arteınis and refusing contact with men.", DuBois, Op.cit., s. 34. 

104 Thebaili bir avcı olan Aktaion, söz konusu yeteneğinde Arteınis'ten daha iyi olduğunu söyler ve aym 
zamanda tannça bir gün derede yıkanırken onu çıplak görme günahını işlemiştir. Dokuııulmamışlığına 
yapılan bir hakaret olarak, Arteınis tarafından bir geyik kılığına sokulan Aktaion, kendi köpekleri 
tarafından parçalanarak öldürülmüştür. Graves, Op.cit., s. 34. Tanrıça bu yönüyle simgeleştirdiği 
acımasızlık adeta Amazon karakterine yansımış ve erkek çocukları sakatıayan ya da öldüren, hiçbir 
şekilde erkeksi bir gücün kontrol altına alamadığı toplum olarak betimlemııeleriyle ortaya konmuştur. 

105 Herodotos, IV. ll0-117. 
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savaşkan bir kavim olarak bildiğimiz İskitler, başlıca at (tıpkı Amazonlardaki gibi) ve 

koyunun hayati derecede önemli olduğu göçebe bir kültürün ürünleri olarak büinirler. 106 

Düşmanlannın kafataslarını yüzme gelenekleri, aynı şekilde ardılları Saurmat 

kadınlanmn düşmana karşı savaşmalan, onlardan üç tanesini öldürmeden 

evlenememeleri, göğüslerinden birini dağlamalan vb. tüm ayrıntılar, konu hakkındaki 

otoriteler tarafindan benzerlerinin ya da anıştırmalarının ana-tanrıça kültü olarak 

Artemis'te ve/veya Kybele'de bulunan dışavururnlar oldukları belirtilmiştir.ı07 

Wilde'ın da belirttiği şekilde, gönümüzün Kırım'ı, Euripides'in eserine konu 

ettiği Tauria!Taurisliler'ın ve dolayısıyla İskitler'in ülkesidir. 108 Buna göre bakire 

İphigenia, Tauria'da ana-tanrıça kültünün bir temsilcisi olan ·Artemis Tauropolos'un 

rahibeliğini yapmaktadır. 109 Yabancıların ve gemileri batan denizcilerin söz konusu 

tanrı ya kurban edildikleri ve ayrıntılarını Herodotos' da bulabildiğİrniz vahşi bir 

geleneğe sahip olan yöre halkı, Amazonlar'ın söz konusu karakterlerini, onların 

torunlan olarak verilen Sauromat, İskit ve Taurisliler nezdinde tasvir eder gibidir.110 

Tıpkı Ephesos gibi, söz konusu yöre de (Kuzey Karadeniz), Tauropolos olarak bilinen 

ve tapınımda daha sert uygulamalara sahip olan bu lokal külttinde de Artemis önemli bir 

tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır. 111 

106 Amazonlar'ın atlarla olan bağlantılan; Apollonius'un Arganoutika'sında belirttiği gibi, Themiskyra 
açıklanndaki adada bulunan Ares tapınağında tannya at kurban etmeleri ve özellikle çok iyi binieller olan 
Amazonlar'ın bir çok isminin atlarla ilişkili oluşunda yatmaktadrr. Buna göre Hippoly1e 'çılgın at', 
Melanippe 'siyah kısrak', Alcippe 'güçlü kısrak', Hippothee 'hızlı kısrak' anlamlanna gelmektedir. Bkz. 
Wilde, Op.cit., s. 21. ve Sobol, Op.cit., s. 150. 

107 Bernıet, Aınazonlan; savaş ve veriınlilik kavramıarına dayanan, kadının baş rolü oynadığı ve 
kilitlerinde şiddet uygulamalan içeren primitif tanrılarla ilişkilendirir. Ona göre prehistorik Thrakia
Plırygia ve Ege Havzası uygarlıklan (en öneınli merkezlerinden biri olarak gösterdiği Girit) bu bağlaında 
mitosa kaynak teşkil eden unsurlar olarak karşımıza çıkarlar. Nitekim bu gibi .kriterler bakımından savaşçı 
kadınların; Ana tannça tapınıını özdeşi Kybele ve Ephesos, Tauropolos, Lykia, Astrateia adlan altında 
tanıdığımız Artemis kültünün dışavııruınlan olduğunu ortaya koymaktadır. Bennet, Op.cit., s. 73-76.; 
Wilde, Op.cit., s. 97-102; Sobol, Op.cit., s. 141. vdd.; Blok, Op.cit., s.101-102.; Tyrell, Op.cit., s. 86. 

108 Wilde, Op.cit., s. 92.; ayr. devam eden metin hak:Jr,ında bakınız Euripides, Iphigeneia in Taurica, 
1460. 

109 Graves, Op.cit., s. 139. 

110 Wilde, Op.cit., 92. 

ııı lbid, 93; TyTell Op.cit., s. 86. Yazar Tauropolos kilitünü Thrakia'ya ınal etmektedir. Fakat 
Thrakia'nın aynı zamanda Karadeniz'in ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca 
söz konusu kültün zaınaınnda, Kınnı'a (Tauris) kadar yaygın bir etkisi olduğu düşünülebilir 
kaınsındayını. 
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Artemis k:ültüyle böylesi yoğun bağlantılan olan Amazonlar, ayrıca tannçanın 

rahibeleri olarak bilinirler. 112 Savaşçı kadınların Libyalı grubunun Kuzey Afrika' da 

kurduklan kentin bir benzeri olan Kınm'daki Chersonesos, Artemis rahibelerinin 

yukanda bahsedilen vahşi tapımmlarının odaklandığı bir merkez olarak bilinir. ı 13 Aynı 

şekilde Ephesos da bu rahibelerin, dini alanda baskın rollerinin sergilendİğİ 

merkezlerden bir başkasıdır. 114 

Marienna (Sümer), Hepat ve Arinna (Hurri-Hitit), Ma (Kappadokia), Kubaba 

(Kültepe), Kybebe (Lydia), Artemis (Ephesos) gibi çok çeşitli dışavurumlannın 

olduğunu bildiğimiz Kybele, Amazon söylencelerini etkilemiş olduğu savunulan bir 

başka k:ülttür.115 Ana tannçamn Kappadokia (Komana) yöresinde aldığı biçim, bir savaş 

tanrıçası olarak Amazonlar ile ilişkili görülmektedir. ı 16 

Ana-erkil oluşumların etkili bir versiyonunu oluşturan Kybele'nin Anadolu'da 

bir diğer önemli merkezi de Pessinus'tur. 117 Burada, erkeklik organlarını keserek 

kendilerini tannçaya adayan rahiplerin önderliğinde yönetilen kült uygulamaları, 

diopetes şeklinde bilinen ve gökten düştüğüne inanılan bir meteor taşına tapınırola 

gerçekleştiriliyordu. 118 Kybele'nin ve dolayısıyla ana-tannçamn bir idolü olarak 

karşımıza çıkan bu obje, savaşçı kadınlann Themiskyra açıklanndaki adada, karşısında 

Ares'e tapındıkları çakıl taşından yapılan ve içerisinde siyah bir kayanın bulunduğu 

altan akla getinnektedir. 1 ı9 Ek olarak, İphigenia'nın Artemis'in Tauria'daki tapınağında 

112 Pausanias VII 18.12. 

ın Sobol, Op.cit, s. 141.; Euripides, Iphigeneia in Taurica, 1430-1490. (LOEB edisyonu). 

114 Ibid, s. 140 vd. 

ııs T ll, O . --yre · p.cıt., s. ::ı::ı. 

116 Blok, Creuzer'den aktardıklanyla Amazon efsanesinin, Kanıana'daki ay kültüne işaret eden 
inanışlardan etkilendiğini belirtmektedir. Ma ve Enyo şeklinde bilinen tannlann savaşçı özellikleri ile söz 
konusu kadınlar arasında bağlantı knnılur. Blok, Op.cit., s. 59. vdd.; Sobol, Op.cit. s. 140.; ,Öte yandan 
Bennet Phrygialı Kybele'nin karakteristik özelliklerini içeren tannlar arasında Kappadokia'ya özgü Ma'yı 
anarken, bu tür inanışiann sert, savaşkan ve ana-erkil oluşumları yansıtınası bakımından Amazonlar ile 
olan ilişkilerine değinınektedir. Bennet, Op.cit., s. 27. 

117 Ibi d., s. 18. «Her worship (Kybele) at Pessinus in particular is most iınportant to an inquiry concerning 
the Aınazons, because there, attested by history, was the same baetylic form of the goddess under wlrich 
Amazons were said to have venerated her." 

118 Ibid, s. 17.; J.J. Bachofen, Mytb Religion and Motber Rigbt, Çevirem: R Manheim (New York, 
1967), s. 232, 284. 

ıı 9 Apollonius, IL 1173. 
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rabibelik yaparken, daha sonra kardeşi Grestes ile beraber Yunanista..-rı'a kaçırdıkları 

tanrıçamn söz konusu imgesinin, yukarıda bahsedilen siyah taş benzeri bir obje 

olabileceği aktarılır. 120 

K ybele-Artemis-Amazan üçlüsünün karşımıza çıkardığı ortak noktalara bir 

başka örnek, ana-tanrıçanın isminin etimolojisinde yatar ve savaşçı kadınların çifte balta 

atribüleriyle ilişkilendirilirler. 121 Daha önce Amazonlar'ın Girit kökeninden 

bahsederken söylendiği gibi, savaşçı kadın mitosunun oluşumunda, bu kültlerden 

etkilendiği açıktır. 

Bu arada asla unutulmamalıdır ki, Küçük Asya'da da dişi tanrı çifte baltayla 
tamamen ilişkisiz sayılmaz: Kybele adı yalnızca "mağaralar" anlamındaki 
Kybela ile değil, fakat aynı zamanda çifte balta demek olan Kybelis kelimesiyle 
de aynı kökten gelmektedir. Çifte baltaların (ve boğaların) kült tasvirleri, Küçük 
Asya' da Mellaart tarafından kazılan Çatalhöyüğün Neolitik tabakalannda dahi 
ortaya çıkmıştır. 122 

Nitekim Amazan kraliçesi Myrina'nın, tanrıça için tapınak yaptırması, 

Samothra.ke Adası'nda da bu kültün önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.123 

Myrina ayrıca buradaki tapınağa Koryhantes şeklinde bilinen oğullarını Kybele'nin 

rahipleri olarak yerleştirmişti. 124 Sanatta ana-tanrıçanın betimleri ise ay, ziller, uzun bir 

başlık, müzisyenler, çoğu zaman iki yanında aslanlar ve zaman zaman enteresan bir 

şekilde yine Koryhantes şeklinde anılan ve kendini Kybele'ye adamış refakatçilerle 

120 W ilde, Op.cit., s. 92. "This image of the goddess was probably made of blackened wood, or it could 
have been a meteorite, conforming to the tradition whereby goddess-images 'fell from the sky', or it 
could even have been made of obsidian, the volcanic rock that had been used for blades and oraments in 
the area since Neolitic times."~ Mykenai kralı Agamenmon'un kızı İphigenia, Troia Savaşı'na gitmek 
üzere Aulis limanında elverişli rüzgann çıkması için bekleyen Hellen donanınası tarafından Arteınis'e 
kurban edilmek istenmiş ve dalıa sonra yine bu tanrıça tarafından kaçırılarak Tauris'deki (Kırm) 
tapınağında rahibe olarak görevlendirilmiştir., Euripides, Iphigeneia in Taurica, 1430-1490. 

121 Bennet, Op.cit., s. 28. 

122 Ale:xiou 1991, s. ll 1.; "In their warlike character the Amazoııs are reflexes of the Woman whom they 
worshipped. Like the Warrior Goddes of Asia Minorthey carry the battle-axe, and in this they are shown 
to be closely related to the religion of pre-historic Crete, of which the weapon is the conspicuous 
symbol." Bennet, Op.cit., s. 75., Görüldüğü gibi Atıadolu'nun sert mizaçlı tanrıçası, atribüleriyle de 
Amazon mitosuna kaynaklık etmekte ve ayın zamanda bu işaretler vasıtasıyla Girit ile olan sıkı ilişkisini 
gözler önüne sermektedir. Ayr. bkz. dipnot 73.~ Wilde, Op.cit., s. 139. 

123 Ibid., s. 18., Bennet Suıaothrake Adası'nda Kybele'nin önemli bir kült olduğunu belirtmektedir. 

124 Diodorus, ID. 55,8-11. 
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gösterilmektedir.125 Tıpkı Dionysos alayında gördüğümüz Mainadlar gibi kendilerinden 

geçerek çılgın danslar yapan Korybantesler, bu kültün önemli unsurlarından birisi 

olarak Amazonlar ve ana-tanrıça Kybele arasında bağiantıyı işaret eden noktalardandır. 

Amazonlar'ın Samothrake Adası'nda Kybele kültüyle, Lesbos Adası'nda 

Mytilene kenti, yine burada ünlü kadın ozan Sapho önderliğinde erkeklerle birlikte 

olmaktan vazgeçerek bir grup oluşturan ve etkilerinin günümüze kadar ulaştığı belirtilen 

kadınsı yaşam izleri, bir başka ada olan Lemnos 'ta da gözlenmektedir. 126 Apolonius 'un 

Arganoutika adlı eserinde bahsettiği ve aynı Amazonlar gibi kadınlardan oluştuğu 

belirtilen bu topluluk, Aphrodite tarafından pis bir koku yaymakla cezalandınlmış ve bu 

nedenle erkekleri, Thrakialı kadınlarla yaşamaya başlamışlardı. 127 Kocalarının bu 

tutumu üzerine onların hepsini öldüren kadınlar adada, tıph Amazonlar gibi kadın 

egemen bir grup oluşturarak yalnız yaşamakta ve bu kara parçası Arganoutlar'ın 

çıktıkları yolculukta ilk uğrak noktalarını oluşturmaktaydı. 128 

Amazon mitosunun diğer izlerini tanrıça Athena' da gözlemleyebilmekteyiz. 

Bazı söylencelere göre savaş tanrıçası, babası Zeus tarafından bir Amazon yurdu olarak 

bilinen Triton Gölü kıyısında onu başından çıkararak dünyaya getirmiştir (bkz. bölüm 1. 

7). 129 Buna göre kökeninin Libya olduğu ileri sürülen Athena ki, Tritonis Gölü'nün 

daha önce Libya'da bulunduğu belirtilmişti, korkutucu manasma gelen ve bir Mısır 

savaş tanrıçası olan Neith' den türetilmiştir. 13° Kültünde kendisine tapan bakire 

rahibelerin olduğunu bildiğimiz Neith aracılığıyla kaynağını bu bölgeden alan Athena, 

125 Bennet,. Op.cit., s. 21., Kybele'ye Pessius'da hadım edilmiş rahipler olan Galiller hizmet etmektedir. 
Konu biraz kanşık olmakla birlikte aralannda bir bağ olduğu vurgulanan Koryhantes ve Kuretler de söz 
konusu Kybele inanışmda benzer bir görevi yerine getirmektedirler. 

1215 Sobol, Op.cit., s. 150.; Yazar burada, Lesbos ve Sapho ilişkisinde, lezbiyen kavramına dayanarak 
kadınlarm baskın olduğu ya da olabileceği bir toplumun özelliklerine değinir. 

127 Blok, Op.cit., s. 108. 

128 "Here the whole of the men of the people together had been mthlessly slain through the transgressions 
of the women in the year gone by. For the men had rejected their lawful wives, loathing them, and had 
conceived a fierce passion for captive maids whom they themselves brought across the sea from their 
forays in Th..race; for the terrible wrath of Cypris came upon them, because for a long time they had 
grudged her the honours due. O hapless women, and insatiate in jealousy to their owıı ruin! Not their 
husbands alone \\ıith the captives did they slay on account of the marriage-bed, but all the males at the 
same time, that they might thereafter pay no retribution for the grim murder.", Apollonius, II. 609. vdd. 

129 Graves, Op.cit., s. 14. 

130 Wilde, Op.cit., s. 94. 
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Herodotos'un bahsettiği ve yine aynı bölge civarında yaşayan Ausean bakire rabibeleri 

tarafından da tapımm görmektedir. 131 

Mak:hlyes'lerin komşuları Ausia'lardır. Bundan öncekilerle beraber Tritonis 
Gölü kıyılarında otururlar .... Yılda bir yapılan Athena bayramında bu ülkelerin 
kızları iki kampa ayrılır, taş ve sopayla dövüşürler; böylece bizlerin Athena 
dediğimiz yerli tanrıçayı dedelerinden kalma geleneklerle kutladıklarım 
söylerler. 132 

Amazan mitosunun ortaya çıkışına dair yapılan yorumların bir tanesi, Neith 

veya Ausean savaşçı bakirelerinin, Hellenler tarafından Amazonlar olarak. 

algılanmalarına dayanır. 133 

Bilindiği gibi kökenierinden birisinin Libya ve Tritonis Gölü'ne dayandığını 

bildiğimiz Amazonlar; Ephesos ve Kuzey Karadeniz' de ise Artemis kültündeki 

rabibeler olarak karşımıza çıkmışlardı. Kuzey Afrika ve Mısır' da da Athena ile 

ilişkilerinin olduğunu, yine bir külte bağlı rahibeler olarak tespit ettiğimiz söz konusu 

kadınlar, mitolojik olarak kaynaklarından birisini daha gözler önüne sermektedirler. 

Başlıca kaynaklarım ve mitolojilerinde yansıttıkları ortak özellikleri çeşitli 

bölge, kült ve söylencelerde bu şekilde tespit edebildiğimiz Amazonlar'ın, edebiyatta 

nasıl yaratıldığı sorusu temelde birkaç tez eşliğinde ortaya komnaktadır. 134 Mitoloji 

dışında herhangi bir kaynak tarafından varlıkları ortaya konamayan bu savaşçı kadınlar 

kavmi, arkeolajik açıdan da ispatlanamamış ve hem antik yazın ve hem de sanatta 

böylesi yoğun ve derin bir yer etmiş olan Amazonlar, söz konusu tezler aracılığıyla 

aydınlatılmaya çalışılan bir söylenceler tarihi olarak kalmıştır. 

Tüm verilenler eşliğinde, Arnazenların kaynaklandıkları düşünülen en önemli 

noktalardan birisi Anadolu' da ikinci bin yılın başlarından itibaren tanıdığımız 

Hititlerdir. Kadının toplumda önemli bir yerinin olduğunu bildiğimiz Hititler, bu teze 

göre Amazonlar'ın bir yanlış algılama sonucunda meydana gelmiş atalarıdırlar. 135 

131 Sobol, Op.cit., s. 140.; Yazar Libyalı Aesean bakireleri ile, Athena ile bağlantılanan yine Libyalı 
tannça Neith'in rabibelerinin aynı toplumlar olduklarına dair bir tez olduğunu belirtir. 

132 Herodotos, IV. 180. 

133 Sobol, Op.cit., s. 120. vdd. 

134 Ibid., s. 115.; Bennet, Op.cit., s. 73. 

135 Blok, Op.cit., s. 101. 
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Özellikle Yazılıkaya kabartmal arında gözleml en en ve o dönemin Hellen geleneğine 
ı 

göre kadın giysilerine benzer kostümler içerisinde, özellikle erkek olduklarını 

simgeleyen sakal vb. anatomik ayrıntılardan yoksun olarak betimlenen tanrıların, birer 

kadın olarak efsanevi savaşçı Amazon ırkı şeklinde algılanrnalarından ortaya 

çıkmışlardır. Oldukça ilginç bir başka nokta bu tasvirler aynı zamanda çift taraflı 

baltalar taşımaktaydılar. Bu teoriye göre İ.Ö. 12. yüzyıla dayanan ilk iletişim, Oorlar'ın 

baskısı sonucu Hellen anakarasından doğuya göç etmek zorunda kalan söz konusu 

göçmenler ile Hititler arasında Anadolu'nun Ege sahillerinde gerçekleşmiş olmalıydı. 

Yunanlılar için bu dönem hikaye anlatıcılarının evlerinden uzaktaki 
göçmenleri hararetlendirrnek için masallar uydurdukları dönemdir.... Eski 
çarpışmaların bazılarında Yunanlılar sakalsız Hitit savaşçılarını küçümseyerek 
"kadın savaşçılar" olarak adlandırmış veya Hititleri kadın zannetmiş 
olabilirlerdi. İki durum da herhangi bir Yunanlı hikaye anlatıcısının hayal 
gücünü yeni bir temayla -erkeklere boyun eğdiren bir kadın ırkının gelişiyle 
Bellerophon'un, Herakles'in ve Theseus'un kahramaniıkiarını artırma şansına 
k ı . ı b"l" d" 136 
avuşması- ateş emış o a ı ır ı. 

Öte yandan Amazonlar ile Hititler arasındaki bağ, anatomik açıdan sadece 

sakalla ilgili değildir. Özellikle bir Hitit geleneği olan ucu yukarı doğru kıvrılan botlar, 

daha önce kökeninin Hitit, Girit, Anadolu-Karia olduğu vurgulanan çift taraflı savaş 

baltası sürekli olarak iki unsurun paylaştıkları atribüler arasında yer almaktadır. 137 

Mitosun kaynağına dair bir başka görüş olan Amazonların savaşçı, silahlı veya 

acımasız küldere ait rahibe söylencelerinden kaynaklandıkları tezi; Artemis'in Ephesos, 

Kuzey Karadeniz ve Athena'nın Neith ve Ausean bakir~ rabibeleri dolayısıyla Libya ve 

Mısır'daki temsilcileriyle bağlantılı olduğu kadar, Hititler ile de ilişkilidir. 138 

Amazonların aslında, Hititlerin Anadolu'ya egemen olmalarıyla yaygınlaşan, 

Anadolu'ya özgü tanrıça külderindeki rambelerin uzantıları olarak kabul gören bu tez, 

önceki bölümde ve yukarıda verilenler göz önünde bulundumlduğunda önem kazanır. 

Hepat (Hurri), Vuruşemu (Hatti), Ariuna'nın Güneş Tanrıçası (Hitit), Kubaba (Geç 

136 Sobol, Op.cit., s. 123 vdd., Yazar burada İ. Ö. 12. yüzyılda Hellenler ile ilk karşılaşmalarından önce 
Hititler'in, sakalsız olarak betimlendiklerini ve sakal uzatmaya bu tarihten sonra başlayarak söz konusu 
geleneklerini Hellenler' den aldıklarını iddia eder. 

137 Ibid, s. 124. 

138 Wilde, Op.cit., s. 107-131. 



33 

Hitit), Ma (Kommana-Kappadokia), Kybele (Yunan-Roma) gibi versiyonlar ile 

tanıdığımız Hitit baş tanrıçası, iddianın sahibi olan otoritelere göre bünyesinde içerdiği 

silahlı rabibeler ve hadım rahipler kavramıyla, Hellen dünyasında Amazon mitosunun 

ortaya çıkmasına olanak sağlamış görünmektedir. 139 Ayrıca Kappadokia, Pessinus ve 

Ephesos' da tapınılan tanrıça, kültündeki bu gruplar vasıtasıyla onlar üzerindeki etkisini 

bir kat daha artırmış olmalıdır. 140 

Bu elçiler genellikle, eskiden Efes'te (Ephesos) olduğu gibi kendisini 'kraliçe 
arı' olarak adlandıran yüce bir rahibenin emrindeki kadınlardı. Efes 
Yunanlıların eline geçtiğinde, burada tapınılan tanrıça Yunanlıların 

Artemis'iyle özdeşleştirildi ve yüce rahibenin yerini yüce rahip aldı. Fakat 
Artemis' in rahibesi 'an' olarak anılmaya devam etti ve tanrıça Hititlerin 
zamanındaki formuyla tasvir edildi. (Arı, Amazanların taptığı Efesteki 
Artemis Polymastos'un simgesiydi). Başında mural çelenk diye anılan taç 
vardı. (Amazonların Artemis Polymastos'unun başında da vardı). Bu tacın 
Hitit kökenli olduğu Boğazköy'de bulunan resimleri e kesinlik 
kazandı. .. Artemis'in kutsal hayvanı oğlak da Hititlerden gelmedir. 141 

Bu tezin Libya'daki Neith ya da Ausean savaşçı bakireleriyle olan boyutu ise, 

söz konusu kadınları konu alan sanat eserlerinin onları gören eskiçağ insanlarınca yanlış 

anlaşılarak "savaşçı rahibelerin tanımlanmasından bir kadın savaşçı ırkı anlamı 

çıkarıldığını. .. " ortaya koyar. 142 

Amazon ideasının; Hellenlerin bahar şeklinde nitelerlikleri kavimlerin 

ordularındaki yardımcı kadın birliklerinden esinlenerek üretildiği görüşü, önce 

bahsedilenlere göre daha az kabul görse de, bu konuda ileriye sürülen düşüncelerden bir 

diğerini oluşturmaktadır. Başta Hun, Kimmerve Germen ordularında kadınların da yer 

aldığı ileri sürülerek; Amazonlar'ın söz konusu yapının prototipieri olabileceği 

vurgulanmaktadır. Mitolojilerindeki, Lemnos'da erkeklerini öldürüp adaya egemen olan 

kadınlar, Neith ve/veya Ausean savaşçı bakireleri, Sauromatlar, İskitler, Themiskyra ve 

Kuzey Mrika örneklerinde konuya dair pek çok ipuçlarını bulabildiğimiz bu görüş; 

139 Sobol, Op.cit., s. 141. 

140 Bennet, Op.cit., s.l8-29, 30-56. Yazar, eserinde ana-tannça, Kybele, Artemis gibi ana-erkil toplum 
yapılannda büyük etkiler yaratnuş killtıerin Amazon mitosu oluşumunda oynadığı rolleri tartışmaktadır. 

141 Sobol, Op.cit., s. 143. 

142 Ibid, s. 140. 
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Helenierin Anadolu ile olan ilk ilişkileri sırasında, bu topraklarda kendilerine bir yer 

ararken giriştikleri savaşlarda, barbar ordularındaki savaşçı kadınlardan esinlenerek 

şekillendirdikleri bir yaratımdır. ı43 

Diğer yandan, ata-erkil Hellen toplumunun Ege Dünyası' nda karşılaştığı ve 

toplumda dominant olan kadın rolünün indirgenme girişimleri olarak uydurulduğu 

söylenen Amazon mitosu, bu açıdan sosyal yaşamda erkeğin otoritesini artırma amacına 

hizmet etmektedir. Toplumsal baskı dolayısıyla, olası bir kadın yönetiminin değuracağı 

kötü sonuçlar, yaratılan Amazon mitoslarıyla vurgulamakta ve Hellen toplumunda 

bastırılmış rollerinden dolayı hoşnutsuz olan mevcut kadın potansiyeli bu şekilde 

kontrol edilmektedir. 144 Kadınların sosyal statü ve toplumsal rollerinin özellikle Klasik 
•). 

Çağ' da erkeklere göre çok daha aşağıda olması, söz konusu söylenceterin en azından 

ata-erkil yapılar tarafından kullanıldığını gösterir. Diğer taraftan Amazonomakhia 

konusunun representasyonunda karşılaşacağımız propaganda olgusu ileride, Hellenler 

tarafından tıpkı Gigantlar, Persler ve Kentaurlar gibi ülkeleri için düşman olarak 

algıladıkları Amazonları; her firsatta iyinin kötüye, Taıırıların diğer doğa üstü güçlere 

veya Hellenler'in barbariara karşı zaferlerini vurgulamak için bir malzeme olarak 

kullanmalarını sağlayan materyaller olarak karşımıza çıkaracaktır. 145 

Amazonlar'ın Grek ideasında sergiiemiş oldukları bu kötü ımge, Theseus, 

Bellerophon, Akhilleus ve başta tipik bir Dor kahramanı olan Herak:les tarafindan her 

fırsatta yenilgiye uğratılarak hertaraf edilir ve böylece yeni değişimierin habercisi 

olarak, ata-erkil toplum düzeninin oluşumunda rol oynar. Antik toplumda ana-erkil 

düzenden, ata-erkil düzene geçişin bir aşaması olarak görülen Amazon söylenceleri, bu 

açıdan İ.Ö. 1200 dolaylarında Hellen anakarasına giriş yapan ve erkek egemen bir 

toplum olan Dorlar'ın, söz konusu coğrafyada karşılaştıkları yapıları asimilasyona 

uğratma çabaları olarak gösterilir. 146 

143 Sobol, Op.cit., s. 115-118. 

144 Wilde, Op.cit., s. 18. 

145 DuBois, Op.cit., s. 54, 56, 76-92. 

146 "Hercules embodies the spirit of the patriarchal Doriaııs who arrived Greece around 1200 BC, 
took power and gradually shaped the old goddess-worshiping cu1tures into a new form. Hereules is the 
Dorians' mytlıical representative, an agent of change, the man who perforrus the necessary acts to 
traıısforın a society stili held fast in the grip of the eartlı mysteries. Masculine man begins to control and 
subdue feminine nature and the society .... ", Wilde, Op.cit., s. 13.; Thomas, Op.cit., s. 37. Yazar, 
Herakles'in Panhellen kalıramam olduğunu vurgular. 
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Tümüyle nesnel olarak ortaya konamayan; mitoloji, antik kaynaklar ve çeşitli 

oteritelerin ileri sürdüideri iddialar olarak kalan Amazonlar hakkında, arkeolojinin de 

bir şeyler söyleyebileceği son zamanlarda yapılan çalışmalarla anlaşılmıştır. Kuzey 

Karadeniz kıyıları ve Rusya steplerinde yapılan araştırmalar konu hakkında, üzerinde 

düşünülmesi gereken sonuçlar ortaya koyar. 147 Çok geniş bir coğrafık perspektif 

içerisinde yer alan ve başta kurganlar ile temsil edilen antik çağ mezarlannda, daha önce 

alışık olunmayan kadın gömüleri ele geçirilmiştir. 148 Ok uçları, mızraklar, baltalar ve 

kimilerinde adarıyla gömülen bu kadınların, olası bir Amazon ırkına işaret edebileceği 

vurgulansa da, kesin bir tanımlamamn yapılabilmesi henüz mümkün gözükmemektedİr. 

Silahlarıyla birlikte bulgulanan kadınlar, Demir Çağından İ.Ö. 6-5. yüzyıllara 

kadar dönem içerisine tarihlenmektedirler. Bugün Karadeniz'in kuzeyinde ve Hazar 

Denizinin kuzeyinde, ortaya çıkarılan kadın gömütleri (Harita 1 ); kirmanler, küpeler, 

ağırşaklar, bilezikler ve aynalar gibi feminen sunulann yamnda ok uçlan, bıçaklar, 

kılıçlar, sapan taşları vb. silahlar içermektedirler. Nadir bir şekilde de olsa zaman zaman 

cesetle birlikte bulgulanan at gömütlerinin, cenaze töreni sırasında sunulan kurbanlar 

olarak değerlendirilmelerinin yamnda, ölüye refakat etmesi için konulan unsurlar 

oldukları tahmin edilmektedir. 149 İskit, Sauromat, Tamianlar gibi göçebe ve vahşi 

gelenekiere sahip olduğunu bildiğimiz kavimlerin anayurtları olan bu bölgeler, olası bir 

Amazon ırkımn kaynağı olarak ileri sürülmelerinin yam sıra, mezarlardan ele geçen 

materyaller itibariyle de, söz konusu mitolojik kavimle benzerliklerini gözler önüne 

sermektedir. 

Fakat tüm bu verilerin ışığında Amazonlar'ın gerçekten varolmuş bir ırk olarak 

değerlendirilmeleri, henüz bilimsel bir netice şeklinde ortaya konamaz. 

Amazon mitosu görüldüğü gibi ana-tanrıça ya da tanrıçatarla ilişkilidir. Feminen 

özelliklerin baskın olduğu bu kült sistemleri, matnarkal toplumlann yaşam biçimleri 

olarak özellikle Doğu ve Anadolu coğrafyalarına özgüdürler. Hellen anakarasında farklı 

niteliklere sahip ata-erkil toplum, söz konusu topraklara göçleri sırasında tamştıkları bu 

yapıları; belki de kendi toplumsal sistemlerini bozmadan asimile etmiş ve savaşçı 

147 Wilde, Op.cit., s. 37-68. Yazar, Kuzey Karadeniz'de yapılan araştırmaları savaşçı kadınlar mitosu 
paralelliğinde aynntılarıyla tartışınaktadır. 

148 Ibid, 44-52. 

ı 49 Ibi d, s. 48. 
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kadınlar mitosu da böyle bir formasyonun ürünü olarak doğmuştu. Kimi yerde 

Artemis'in, kimi yerde Kybele'nin ve kimi yerde Atlıerra'nın rambeleri olarak karşımıza 

çıkan Amazonlar; barbar ordularındaki yardımcı kadınlar nitelemelerinden, Hititlere 

özgü kültlerden türeyen söylencelere kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde 

yorumianmışlardır. 
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2. İKONOGRAFİ 

Yukarıdaki bölümde tartışıldığı gibi, Amazon söylencelerinin Hellen sanatından 

öneeye aitliği konusunda bir çok ipucuna sahip olmamızla birlikte, konuyu kesinliğe 

kavuşturacak herhangi nesnel bir bilgiye sahip değiliz. Bu durumun meydana getirdiği 

çelişkili ortam, Amazonların, Hellen bilincinin yarattığı masallar olarak 

değerlendirilmelerinden, adeta Hititler kadar gerçek bir ırk olaraktasavvur edilmelerine 

kadar geniş bir perspektifte; çoğu zaman karşılaşıldığı gibi birbirine neredeyse kutupsal 

zıtlık kadar aykırı hipotezler içerisinde ele alınmalara neden olmuştur. 

Tüm bunlarla birlikte Amazonları ve/veya Amazon söylencelerini konu alan 

sanat eserlerinin, İ.Ö. 8. yüzyıldan sonraki periyotta karşımıza çıktığını görmekteyiz.150 

En azından bir takım anıştırmalarını gözlemleyebildiğimiz ve bunlar dolayısıyla söz 

konusu tarihten çok daha öncelere ait olması beklenen Amazon teması, gerek yazında 

ve gerekse sanatta Hellen literatüründen alışık olduğumuz formuyla daha önce hiçbir 

yerde, karşımıza çıkmamaktadır. Bu sebepten dolayı çoğu otorite tarafında Hellen 

kültürü kaynaklı olduğu düşünülen temanın, en azından bu edebiyatta çok şey borçlu 

olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Homer ve Hesiodos'tan dinlediğimiz mitos, 

toplumda ağızdan ağıza dolaşan söylenceleri derleyerek sözel gelenekten yazma geçişin, 

bu en önemli temsilcileri tarafından bizlere kazandırılmıştır. 151 

Buradan hareketle, Hellen sanatında oldukça yaygın olduğunu bildiğimiz tarihsel 

temaların, sanatçılarca söz konusu yazarlardan alındıkları ve dolayısıyla Amazonların, 

ancak İ.Ö. 8. yüzyılda Hellen edebiyatının ilk örnekleriyle beraber ortaya çıktığı tezi, 

günümüzde çoğu otorite tarafından paylaşılır. 

150 Blok, Op.cit, s. ix., 145 vdd., Homer'in Amazonlardan bahseden ilk kaynak olduğunu söyler.; Tyrell, 
Op.cit, s. 26.; Bu ilk referanstan sonra Amazonları konu alan epik eserler Heseidos, Aeschylus, 
Eurypides, Pindaros, Herodotos vb. isimlere işaret etmektedirler. Bkz., Bennet, Op.cit., s. 1-16.; 
Amazonların edebi alanda ortaya çıkışiarına verilen bu ilk örneklerden sonra onların diğer sanatlarda 
ortaya çıkışı, hemen hemen aynı tarihlere denk gelmektedir. Buna örnek olarak verilmesi gereken ilk eser 
i.ö. yaklaşık 700'lere tarihlenen Tiryus'den bir adak kalkanıdır (Bkz. Resim 1). "The Romeric formula 
and the Tiryns shield represent the earliest textual and visual exaınples of the independent motif 
respectively." Blok, Op.cit., s. 356., 388. 

151 Bennet, Op.cit., s. 1., Amazon söylencelerinin Homer öncesi destanların bir uzantısı olduğunu 
belirtirken, Hellen edebiyatındaki bu mitosun, çok daha eski tarihlere dayandığını vurgulaınaktadır.; 
Wilde, Op.cit, s. 28-30. 
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Sanatçılar tarihsel konular için mit yazıcılarına başvurdular, onlar da kabile 
şarkıcılarına başvurmuşlardı. Bu yüzden Amazanların sanatsal aniatıları 
sekizinci yüzyıldaki ilk yazılı belgelerden önce başlamadı. .. 152 

Antik sanat ve edebiyat dolayısıyla edindiğimiz bu öncül bilgiler eşliğinde, en 

erken Amazon tasviri İ.Ö. 8. yüzyılda, Tiyrns'ten gelmektedir (Resim 1). Terracotta 

bir adak kalkarn olan bu en erken Amazon içerikli eserin önemli bir bölümü kayıptır 

fakat, figürlerin nitelikleri ana hatlarıyla kestirilebilmektedir.153 Sahnenin ortasında, 

diğerlerine göre daha büyük çizilmiş olan bir figür bulunur ve iki yamnda ondan daha 

küçük çizilen iki betim eşlik eder. Solda bulunan, sakallı betimlenmiş ikisi ve en altta 

yerde yatar biçimde tasvirlerren bir figür kısa kiton giymektedir. Bir yandan açıklığa 

sahip peplos giymekte olan sağdaki iki figür, diğerlerinin olası düşmanlarıdır. Açık 

olarak bir mücadelenin gösterildiği sahnede, ortadaki ana figürün hemen sağında 

bulunan savaşçı, yüzeysel bir şekilde verilen ve kadın olduğunu gösteren göğüslere 

sahiptir. Bir Amazon olarak tanımlanan bu figürün Penthesilea'ya işaret ettiği 

belirtilmektedir. 154 Onun hemen karşısında, büyük ana figürün ise Penthesilea 

dolayısıyla Akhilleus olabileceği ileri sürülür. Buna, söz konusu betimin aslında 

Herakles olduğu şeklinde bazı itirazlar da mevcuttur. 155 Olası bir kalkan betiminin 

Herakles'e işaret edeceği fakat, yokluğunedeniyle reddedilerek Akhilleus olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu konuda, her iki kahraman için karakteristik olan miğferler de ayırt 

edici olamamaktadır. Fakat adak kalkanında gözlemlerren ve avlamr durumdaki kentaur, 

Akhilleus için büyük önem taşıyan ve onu yetiştirmiş olan Khlron'u akla getirir. 156 

Eserin tarihlendirmesinde bazı karşıtlıklar bulunsa da temelde İ.Ö. 8. yüzyıldan 

7. yüzyıla geçiş dönemi ürünü olduğu hakkında görüş birliği mevcuttur. Oldukça kaba 

bir şekilde işlenmeleri dolayısıyla bölgesel bir üretimi hatırlatan eserin Argos'a özgü 

152 Sobol, Op.cit., s. 96. 

153 Carpenter, Op.cit., s. 128. 

154 Blok, Op.cit., s. 225. 

155 J. Boardman, ''Herakles, Theseus ans Amazons", The Eye of Greece, Ed.: D. Kurtz 1 B. Sparkes, 
(Cambridge, 1982, s. 1-28), s. 7. 

156 Kronos ile Philyra'nın oğlu olan Khiron, at adamlar şeklinde bilinen Kentaurosların en ünlüsüdür. 
Aynı zamanda bilge bir karaktere sahip olan bu mitolojik kahraman, söylenceye göre Akhilleus'u 
eğitmiştir. Carpenter, Op.cit., s. 203. 
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olduğu düşünülür. 157 Bazı stil benzerlikleri dolayısıyla Proto-Attik vazolar, biçimsel ve 

doldurma süslemeleri nedeniyle de Argos Geometrik geleneği, Penthesilea'nın hemen 

üzerinde, kuşun gagasındaki balığın yaygın bir Geometrikbetim olduğu ve tüm bunlar 

eşliğinde; merkezi figürün oldukça büyük diğerlerinin ıse küçük şekilde 

resmedilmeleriyle ortaya konan hiyerarşinin, erken dönem sanatı için karakteristik bir 

özellik olduğu belirtilmektedir. 158 

Yukarıdaki adak kalkarn benzeri terracotta bir başka eser, yine aynı tarihlerney le 

Samos Heraion'undan ele geçmiştir. 159 Fakat, üzerinde miğfer, mızrak ve leopar 

derisine benzetilen benekli sadağı olan bir erkek figürünün bulunduğu bu eser, 

Tiryus'ten bulgularran diğeriyle beraber Amazonlar'a ait bir isim, güvenilir bir atribü 

vb. kesin veriler içermemesi itibariyle tam olarak tammlanamamıştır. 160 

Amazon ikonografisinin ilk ve erken örneklerine bir başka eser terracotta 

kabartma parçasıyla Attika'dan gelmektedir.161 Geç 7. - erken 6. yüzyıla tarihlenen, 

yarısı kırık bir parça şeklinde elimize ulaşan eserin sağ üst köşesinde Akhilleus ismi 

yazılıdır. Kabartmanın alt ve sol tara:finda muhtemelen düşmekte olan bir kadın 

savaşçıya ait hacaklar görülür. Adı Ainia olarak yazılan bu kadının, söz konusu adla 

literatürde herhangi bir Amazan'un olmaması nedeniyle aslında, Anaia veya İlyada'da 

Akhilleus'un öldürdükleri arasında bahsi geçen ve muhtemelen bir Amazon ismini 

işaret eden, Ainios'un olduğu belirtilmektedir.162 Bunlara ek olarak, Akhilleus'un 

karşısına denk gelen ve kabartmanın kayıp olan diğer parçasındaki figürün, olası bir 

Penthesilea betimini içerdiği tahmin edilmektedir. 163 

157 D. von Bothnıer, Amazons in Greeek Art, (1957), s. 1. 

158 Tarihlendirmeye ilişkin olarak verilen diğer ayrıntılara göre Akhilleus, onun ardındaki Grek ve 
Penthesilea post-geometrik dönem özelliği olan geniş kemerler giymektedir. Kısa kİtonların kenarları, 
çapraz dekorasyonlu kemerler, boyunların, el ve ayak bileklerinin tuhafişlenişi, rezerve ayrılmış alanlar, 
kılıç kınının yapısı proto-Attik vazolarda benzerlerini bulurken, Penthesilea'nın eteğinin kareli 
süslemelerinin sub-geometrik ve proto-Korinth örnekleri mevcuttur. Akhilleus'un kılıcı en geç geometrik 
kılıçlardan daha gelişkindir fakat bir orta-proto-attik vazosundan daha erkendir. Ibid, s. 2. 

159 Blok, Op.cit., s. 357., Ayr. bkz. ilgili figür. 

160 Bothıner, Op.cit., s. 4. Bkz. ilgili figür. 

161 Ibid, s. 224., Ayr. bkz. ilgili figür. 

162 Bothıner, Op.cit., s. 3 

163 Blok, Op.cit., s. 225. 
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Diğer yandan Amazoruarın en yaygın şekilde betimlendiği sanat dalı; fresk, lahit 

ya da heykele göre daha pratik ve seri bir üretim olanağı sağlayan çöınlekçiliktir. İ.Ö. 7. 

ve İ.Ö. 4. yüzyıllar arasına tarihlenen ve bini geçkin bir Amazon repertuarına sahip 

olduğu belirtilen antik vazo süslemeciliği, savaşçı kadınlarm en yoğun gözleınlendiği 

alandır. 164 

Konu hakkında en erken vazo resimleri yoğun bir şekilde Amazonlar ile 

Herakles'in mücadelelerini içerir. 165 Bu dönemlerde Atina istilasının nadir olduğunu 

görmekteyiz. Siyah Figür'ün ilerleyen döneınlerinde Amazonlar'ın askeri özellikleri 

gittikçe vurgulanırken, Hellen Arkaik sanatma paralel gelişmeler içerisinde; 

Amazoruarın ten renginin erkekler ile karşıtlık oluşturarak açık olarak verilmesi 

gelenekselleşmiştir. 166 Ayrıca çaprazlar veya noktacıklara bezenmiş ve dönem için 

karakteristik olan elbiseler içerisinde gösterilirler. Attik Siyah Figür vazo 

boyamacılığında ise İ.Ö. 550'lerden sonra ortaya çıkan Amazonlar, bazı örneklerde 

enieresan bir şekilde Herakles'in düşmanı Andromache olarak anılınak:tadırlar167 

Zaman zaman Akhilleus ile Penthesilea'nm mücadelelerini de konu alan 

çömlekçilik örneklerinin büyük bir çoğunluğu, İ.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Amazon ve 

Yunanlıları Korinth, Attika ve kompozit türde sorguçlu miğferler giymiş olarak 

göstermektedir. 168 Hellen vazo ressamı tarafindan oldukça detaylı bir şekilde 

betimlenen Amazon fıgürlerinde, yoğun olarak gözleınlenen diğer silahlar sadak ve tabi 

ki yaydır. 169 En çok, İskit Cupit yayı ile bağlantılarının olduğu söylenen ortadan içe 

kıvrık yay ve düz yay ile tasvir edilirler. Öte yandan Apollon, Artemis ve dolayısıyla 

164 Sobol,Op.cit, s. 103. vdd.; öte yandan Carpenter, sadece Herakles-Amazon mücadelelerini konu alan 
Atik Siyah Figür vazo süslemeciliği örneklerinin dört yüze yakın olduğunu belirtmektedir. Carpenter, 
Op.cit, s. 128. 

165 Tyrell; Op.cit, s. 2. 

166 Sobol, Op.cit., s. 109. 

167 DuBois, Op.cit., s. 35. 

168 Sobol, Op~cit., s. 106. vd. 

169 Tyrell, Op~cit., s. 50., "Their main weapon is curved Scythian bow, though they also use the ax, spear 
and javelin". 
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Amazonlarcia vurgulu bir atribü olarak karşımıza çıkan yay, savaş sahnelerinde özellikle 

Hellenler tarafından nadir olarak taşınmaktadır. 170 

Heykeltıraşlıkta ise yay, söz konusu savaşçı kadın betimlerinde taşın getirdiği 

uygulama güçlükleri nedeniyle oldukça nadir işlenmektedir. Yayın, taşta bütünüyle 

şekillendifilmesini zorlaştıran kasnak ve teli, özellikle tam plastik eserlerde büyük 

sorunlar yaratmış olmalıdır. Bunun yerine heykel gibi üç boyutlu eserlerde, Amazonlar 

için en çok tercih edilen silahın, çoğu zaman belde kınına konmuş bir şekilde 

gördüğümüz kılıç olduğu belirtilmektedir. 171 Mızrak ve kargı ise, savaşçı kadın silahı 

olarak hem heykel, hem kabartma ve hem de vazo boyamacılığında yoğun olarak 

kullamlırken, en çok Hellenler tarafından taşınmaktadırlar. 172 Kalkan olarak pelta denen 

ve Amazonlarla adeta özdeşleşen yarım ay şekilli silahların yanında, Bocotian (yarım ay 

biçiminde) kalkanları ve büyük yuvarlak kalkanlar olan hoplonlarla da tasvir edildiler. 

Bu üç çeşit kalkandaki hemen hemen ortak olan özellik, hepsini ortalarında top, yay, üç 

ayak, öküz kafası, şimşek, gül, aslan, çelenk ve halkalardan oluşan simgeler 

taşımalarıdır. 173 Önemli atribülerinden birisi olan, labrys yani çift taraflı baltanın ise 

nadiren betimlendiğini görmekteyiz. Amazonların taşıdıkları balta, genellikle tek taraflı 

ve arkasında sivri bir çıkıntının bulunduğu türdür. 174 

ilerleyen süreçte, Klasik Dönem' e özgün bir gelişme sayılabilecek olan Kırmızı 

Figür tekniğinde, Amazonlar ile Herakles betirnlerinin oldukça azaldığı 

gözlenmektedir. 175 Bazı çevrelerce bir gelişim ve demokratikleşme süreci içerisinde 

olan Atina'mn bu dönerne özgü sosyal yapısı gereği tiranlığın reddedilmesi, Peisistratos 

170 Sobol, Op.cit., s. 104. vd. 

171 Ibid, s. 105. 

172 Tyrell, Op.cit. s. 49-53. Yazar betimlemelerde kullanılan silahlan, onların Hellenler için 
simgeledikleri unsurlar açsından tartışmaktadır. Buna göre yay ve balta bir Pers silalu olarak nitelenmekte 
ve dolayısıyla Hellenler tarafindan dışlanınaktadır. Onlara göre balta; gerek tek taraflı sagaris ve gerekse 
çift taraflı Pelekus olsun, ınızrağın karşısında yer almaktadır. 

173 Sobol, Op.cit., s. 106, 140.; Amazonların taşıdıkları bu yarım ay biçiınli kalkan, onların aynı zamanda 
bir ay tanrıçası olan Artemis ile ilişkilendirilmelerine ve ay tanrıçasının bakiTeleri olarak anıimalarına 
neden olmuşturbkz s. 140. 

174 Ibid, s. 105. 

175 Stalıre, Op.cit., s. 159.; Carpenter, Op.cit., s. 128.; Tyrell, Op.cit., s. 2. vdd. ; Thomas, Op.cit., s. 35. 
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ile özdeşleştirilen Heraldes'in söz konusu betimlerdeki varlığının azalmasının 

nedenidir. l7li 

Ancak başta olduğu dönemde Peisistratos kendisini Athena'nın koruması 

altındaki Herakles olarak tanıtmıştır. Gerçekten de Herakles, bu tarihlerde 
Akrepolis'te yıkılan yapılara ait mimaride kullanılan heykeltıraşlık eserleri 
arasında en sık kullanılan mitolojik figür olarak karşımıza çıkmaktadır. 177 

Bu dönemin ardından Theseus önderliğinde Amazonlar ile Hellenler arasındaki 

savaş, Amazonomakhia, en sık karşılaşılan betimlemeler olarak gözlemlenir. Bu konu 

değişimi ya da yeni eğilim, İ.Ö. 550-449 yılları boyunca Hellenler üzerinde büyük etki 

yapmış olan Pers Savaşları'nın bir neticesi olmalıdır. 178 Buna göre, bir Dor kahramanı 

olan Herakles, Hellen milli bilincinin oluşmasında çok büyük bir rol oynayan ve 

tamamıyla ulusal bir Attika kahramanı olan Theseus ile yer değiştirir. 179 Mitoloji gereği 

Atina' da Amazoruara karşı kutsal bir savaş veren Theseus, çoğu zaman Persler ile 

kişileştirilen bu savaşçı kadınlarla olan mücadelelerde, Herakles'in yerini almaya 

başlamıştır. Nedeninin ileride geniş kapsamlı olarak tartışılacağı söz konusu 

kişileştirme, Hellenler' in dönem itibariyle oluşturdukları barbar kavramıyla yakından 

ilgilidir. 180 Doğu ile giriştikleri mücadelelerde oluşan bilinç, özellikle Klasik Dönem 

Amazonomakhia betimlemelerinde, kaba kuvveti sembolize eden Herakles yerine, tam 

anlamıyla şehirli, uygar ve mantıklı gücü simgeleştiren Theseus'un tercihine yol 

açmıştır. 181 

Kırmızı Figür stilinin ilerleyen dönemlerinde, vazo boyamacılığında Amazon 

adlarının verilmesine özen gösterildiği gözlemlenir ve ayrıca yine aynı periyotta, 

176 DuBois, Op.cit., s. 35., "The subject of the Herakles and the Amazons was less frequently treated in 
red-fıgure vase painting, perhaps in part because of Herakles' assodation with the Athenian tyrant 
Peisistratos ... ". 

177 J. Boardnıan, Greek §culpture The ,Archaic ~eriod, (London, 1996), (GSAP), s. 169. 

178 Tyrell, Aınazon mitosunun, Herakl es' in yerine adapte edilen Theseus formatındaki gelişiminin, Pers 
Savaşlannın yarattığı kötü ortamda sürdüğünü belirtmektedir. Çeşitli politik amaçlara alet olduğu ileri 
sürülen Theseus figürü, Pers Savaşlan döneminde de kullanılmıştır. Tyrell, Op.cit., s. 9. vdd. 

179 H. J. Walker, Theseus and Athens, (New York, 1995), s. 50.; Thomas, Op.cit, s. 37. 

180 Ibid, s. 40.; Blok, Op.cit., s. 185.; DuBois, Op.cit. s. 54. 

181 Ibid, s. 57 vd., 66. 
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savaşçı kadın giysiterindeki değişikliğin, Pers Savaşlan sonucunda Doğu giysilerinin 

tanınmasıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir: Buna göre Amazonlar; gömlek, pantolon, 

kidoris denen yüksek başlıklar ve yine Doğu kalkanlarıyla betimlenmeye başlanmıştır. 

Dönemin geç satbalarında Amazonların özellikle kemerli, kısa kitonlar giydikleri ve 

kadınsılıklannın verilebilmesi için elbiselerine şeffaf bir nitelik ve erotik bir anlam 

kazandırıldıkları belirtilmektedir. 182 Genelde çıplak olarak betimlenen Hellenler ise, 

zaman zaman pelerin giyerler, miğfer ve büyük yuvarlak kalkanlar taşımaktadırlar. 

Bunun yanı sıra mitolojilerinde karşılaştığımız tek göğüslülük özelliği hemen hemen 

hiçbir Amazon betiminde rastlanmaz. Ancak heykel sanatında, tek göğüsün açıkta 

bırakılması geleneği vardır. 183 

Yine aynı dönemde Amazonomakhia figürlerinin çoğalması ve mücadelelerin 

kalabalık çatışmalar halinde verilmeye başlanmasına sebep olan modanın, Mikon ve 

Polygnotos tarafindan Atina'da, Theseion ve Stoa Pokile'de (Boyalı-Resimli Stoa) 

yaratılan zengın salıneli freskoları takip eden bir akımın ürünü olduğu 

söylenmektedir. 184 

Amazon ik onografisinin en erken saflıalanndan, İ. Ö. 5. yüzyılın sonlarına kadar 

vazo betimleri genellikle biri önde ve diğeri arkada olmak üzere iki ana sahne 

içermektedirler. 185 Daha sonra ise ressamlar, vazolar üzerinde tek sahne kullanmaya ve 

konulannı da değiştirerek güncel yaşantıdan almaya başladılar. Geçmişin mitolojiyle 

derinden ilişkili düşünce yapısının, Klasik Dönem' de gelişmeye ve olgunlaşmaya 

başlaması ve estetik kaygılarla ilgili olduğu söylenen bu yeni eğilimde çoğunlukla 

kadın ve erkekler, erotik sahneler, içki ve ziyafet sahneleri betimleniyordu. Figürlerde 

182 Ibid, s. 35.; Blok, Op.cit. s. 422. 

183 "Already during the antiquity the Aınazons were depicted with one bare breast, most often the riglıt 
one. It was the same breast they were said to have burnt or cut o:ff for easier handling of the bow. This 
idea goes back to the fact that the word 'Aınazon' in greek could be analysed as a-mazos, breastless. 
However, the Aınazons are rarely depicted as one-breasted in ancient Greece, or in neoclassical art. Quite 
often they were shown with a bare breast, a feature recalling strength and freedom.", Stahre, Op.cit, s. 
163. 

184 Ibid, s. 159.; R B. Kebric, Greek People, (London, 1997), s. 119-24.; J. P. Barron, "New Light On 
Old Walls The Murals Of The Theseion", Journal Of Hellenic §.tudies (JHS) 92, 1972, s.33.vd.; Ayr. 
krş. DuBois, Op.cit, s. 56, 161.; Tyrell, Op.cit, s. 10-12.; Ayr. bkz. Theseion, Stoa Poikile, Polygnotos 
ve Mikon !ıaklmıda, D. Castriota, Myth Etbos and Actuality Official Art in Fiftb-Century B.C. 
Atbens, (Wisconsin, 1992), s. 33-63, 76-134. 

185 DuB . O n· -? .. oıs, p.c ., s. '-· 
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simetriye önem verilerek, özellikle mücadele sahnelerinde hasımlar karşılıklı olarak 

yerleştiriliyordu. Söz konusu yeni akımın örneklerinde Amazonlar, savaş hazırlığı 

yaparken, ata binerken ve çatışmadan dönerken gösterilirler. 

Amazanların ilerleyen süreçteki tasvirlerine dair verilebilecek en önemli 

noktalardan bir başkası ise, İ. Ö. 5. yüzyılda özellikle mimari heykel alanında karşımıza 

oldukça sık çıkan Amazonomakhia ve Kentaurornakhia konularımn birlikteliğidir. 186 

Kentauros ve Amazanların Hellen düşünce yapısı içerisindeki benzerlikleri, pek çok 

otorite tarafından tekrar tekrar vurgulanmış ve bu dönem için vazgeçilrnezliklerinin, 

özellikle Persler şahsında rnecazi olarak barbarları temsil etmelerinde yattığı 

belirtilrniştir. 187 Bu açıdan, söz konusu unsudarın birlikteliği, Amazanları konu alan en 

erken eserde dahi karşımıza çıkar (bkz Tiryus'ten terra-cotta adak kalkam). İ.Ö. 5. 

yüzyılda sanatta; tarihsel olayların direkt betimlenmesinin yasaklanması geleneğiyle 

bağlantılı olduğu düşünülen bu uygulamalar, birkaç istisna içermekle birlikte ki Stoa 

Poikile'de Persler'in direkt olarak verildikleri söylenir, Kentauros ve Amazon 

kişileştirrneleriyle canlandırılrnaktadır. 188 

Kimi otoritelerce en erken uzantılarından bazılarını Hattuşaş'taki kral kapısında 

betimlenen Hitit tanrıçasında, Yazılıkaya'daki tanrı ve tanrıça alaylarında bulan 

Amazonlar, Helenistİk Dönernin getirdiği yumuşarnayla biçim değiştirrnişlerdir. 

Geçmişin, Hellen dünyasına düşman, bahar ve acımasız karakterleri yeni çağın getirdiği 

olgunlaşmayla daha insancıl bir sunuma kavuşurlar. Klasik dönem boyunca 

kadınsılıldan vurgulanmaya özen gösterilen Amazonlar, sanatta kadın bedeninin önem 

kazanmasıyla, simgeledikleri vahşi karakterleri yurnuşamaya başlamıştır. Helenistİk 

dönemde hat safhaya ulaşan söz konusu yurnuşama, ilk karakterize edildikleri 

186 Walker, Op.cit., s. 58.; Castriota, Op.cit., s. 58. 

187 Ibid, s. 62., "It is quite possible, therefore, that during the second quarter of the :fiftlı century, 
exponents of the visual and literary arts in Athens and its political dependencies transformed or 
reemphasized Theseus' Cretan expedition as they had the Centauromachy and the Amazonomachy -
speci.fically to provide a more thoroughgoing and relevant aııalogy to the ethnical/cultural ratianale for 
victory against the barbarians and those who aided them" 

188 Stahre, Op.cit., s. 159., " It is generally accepted that the amazonomachies were used ... as mythical 
counterparts of the Persian wars."; Walker, Op.cit., s. 15., " .. :when the Centaurs came to be seen as 
representing the forces ofbarbarism agaiııst civilization."., Ayr. bkz. dipnot 39.; "On most Works of art 
of the :fifth century, however, the Persians w-ere shown allegorically, very often through the figııres of 
Centaurs and Amazons.", DuBois, Op.cit., s. 54. 
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örneklerde Hellen rakiplerince yenilgiye uğratılan kahramanlar, daha sonra Hellen ata

erkil düşüncesine aykırı yabancılar ve en son olarak yenilgilerine acınan gerçek birer 

kadın olarak tasvir edilmelerini sağlamıştır. 189 

Çalışmanın akışına katkıda bulunmak amacıyla çok genel hatlarıyla değinilen 

Amazon ikonografisi, daha sonra, ortaçağda bile popülerliğini sürdürmüştür. Rönesans 

ile birlikte gelişen yeniden doğuşlar Amazoruarı antik bir mitos olarak yeniden 

keşfetmiştir. İ.S. 18. yüzyıl ve sonrasında antikİteye paralellikler içeren Amazon teması, 

özeiiikle Akhilleus ile Penthesilea betimleriyle egzotik bir havaya büründürülmüş ve 

hatta Amerika kıtasına taşınarak Califomia eyaletinin ismine dahi işlenmiştir. 190 Yeni 

Dünyada, yeryüzünün en büyük nehirlerinden birinin bu isimle arnlması da (Amazon 

nehri), temanın geniş etki yelpazesini gözler önüne serer. 

189 "Lorna Hardwick has aptly summarized the ancient histoıy of the Amazons in tlrree words: heroes, 
outsiders, women.", Stahre, Op.cit, s. 160.; W. Schindler, Mythos und Wirklichkeit in· der Antike, 
(Leipzig, 1987), s. ııo. 

190 Sobol Op.cit, s. 118 dipnot 1-2; Stahre, Op.cit, s. 167.; Yazar burada California eyaletinin ismini, bir 
Aınazon kraliçesi olan Calilla'dan aldığını belirtir.; Wilde ise. Klasik Hellen uygarlığına ait olduğunu 
söylediği mitosun, Amerika'nın keşfi sırasında kaşifve gezgiııler tarafından buradan etkilenilerek Yeni 
Dünya'da benzeryapılarının ortaya konduğu belirtir.; Bkz., Wilde, Op.cit., s. 1., 181. 
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3. AMAZONOl\IAKHİA 

Genel bir anlatırola Amazan Savaşı anlamına gelen ve özellikle Hellenler ile 

Amazonlar arasındaki mücadeleleri konu alan Amazonomakhia terimi, daha önce 

bahsedildiği gibi sanattan mitolojiye değin, oldukça derin ve yaygın etki yaratmış bir 

kavramdir. Hellen düşüncesinin bir yaratımı olduğu kadar, Anadolu ile de sıkı sıkıya 

ilişkili ııiteliği ve Bronz Çağı öncesine kadar erken dönemlere giden kaynakları, 

Amazan olgusunun ne kadar karmaşık bir yapı oluşturduğunu gözler önüne sermektedir. 

Amazonomakhia'nin çıkış noktaları ve antik dünyada aynadıklan rol nedir? 

sorusuna cevap aranmaya çalışılacak olan bu bölüm her şeyden önce, genel" olarak da 

olsa HelerJerin döneme özgü düşünce yapısını aydıntatmaya çalışmalıdır kamsındayım. 

tşte buradan hareketle mitosun oluşumunda etkin rol oynayan Hellenler' in, dönem 

itibariyle ne tür bir uygarlık olduklan ve Amazan Savaşı'nın onlar için neyi temsil ettiği 

önem kazanmaktadir. 

Konu hakkındaki önemli oteritelere göre, Hellen kültürünün oluşumunda 

özellikle Klasik Dönemde çok önemli bir yeri bulunan endogami, erkekler arasında 

paylaşılan bir obje olarak görülen kadınlann toplumdaki yerlerini belirleyen bir 

uygulamaydi. 191 Bu açıdan, sosyal yaşamda bastırılmış rolleri ve sadece yeni nesillerin 

üretilmesinde anlam kazandığına inanılan varlıkları, söz konusu unsuru (kadın) oldukça 

kısıtli bir yapıya mahkum etmiştir. 192 Endogami, Hellen kültüründe sadece kadinın 

konumunu belirlemek için değil aynı zamanda kendi kültürleri dışındakilerini, 

barbarları ümımlamalarında ve bu açıdan ulusal ve kültürel sınırların çizilinesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Tam anlamıyla erkek egemen bir toplum olan Hellenler, 

kendi üstünlüklerini, farklılıklarını tanımıayabilmek ve sürekliliklerini sağlayabilmek 

için endogamiye başvurmuşlardı. İlkel toplumlarda eşlerin, kabilenin içerisinden 

bulunması zorunluluğu olarak tanımlanan bu sistem; HelTenler için toplumdaki" 

kadınların paylaşılmasından, değişiminden, kültürel boyutta farklılıkların-üstünlüklerin 

vurgulanmasına kadar geniş bir yelpazede anlam kazanmaktadır. 

191 DuBois, Op.cit, s. 38. vdd.; Tyrell, Op.cit, s. 52., Evlilik ve üreme Atina ata-erkil yapısının temel 
direğidir. Kadınlar tüm hayatlan boyunca, bir erkeğin egemenliği altında bulunuyorlardı: 

192 Hellen Klasik Çağı'nda kadının toplum içerisinde oynadığı rol ve statüsü hakında bkz. Wilde, Op.cit, 
s. 15. vdd. 
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Endogaıniye bağlı olarak özellilde Klasik Çağ' da bir başka dikkat çeken nokta 

Hellenler'in evliliğe olan yaklaşımlarıdır. DuBois'in aktardik:ları, endogamik 

gelenekiere uygun olarak anlam kazanan bu kavramın onlar için neyi ifade ettiğini 

ıkl . 193 aç ar. 

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere tamamıyla erkeklerin inisiyatif'indeki kadın ve 

buna bağlı olan evlilik kuramı, Hellen ata-erkil yapısı içerisinde oldukça sert ve 

değişmez kurallarla sabitlenmiştir. Toplum içerisinde; evlilik yoluyla kurulan 

akrabalıklar, bu sayede edinilen sosyal statü değişimleri, kabileler ve özellikle aileler 

arasında değiştirilen, karşılıklı olarak alıp verilen kadınlar, söz konusu erkek egemen 

toplumda, gerek kültürün ve gerekse aile olarak bir soyun sürekliğini sağlamaktaydı. 

Bununla birlikte, dışianmış ve bastırılmış bu feminen taraf her ne şekilde olursa olsun, 

tanımladıkları evlilik kavramı yoluyla kültürlerinin devamlılığını sağlamaya hizmet 

etmesi açısından çok önemliydi. 194 

İşte bu noktada Hellenler ile Amazonlar arasındaki çatışmanın sembolik olarak 

en önemli nedenlerinden birisi, ata-erkil bir sosyal yapıya ters olan evliliğL.~ reddi 

karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerle sadece ve sadece ürernek amacıyla bir araya gelen 

Amazonlar, söz konusu yapı için çok önemli olan bu uygulamayı reddederek bir tehdit 

oluşturmaktadırlar. Tehlike, toplumda benzer özelliklere sahip erkekler arasında 

kadınların paylaşımı olarak görülen evliliğin ve dolayısıyla Hellen erkeğinin kadın 

üzerindeki üstünlüğünün onaylanmayışıydı. lleride görüleceği üzere mitolojide, 

Kentaurosların genel bir özelliği olan evliliğin reddi, bu açıdan Amazanların da bir 

ortak noktası olarak, iki mitolojik unsurun bu analoji yoluyla birleştirilmesine neden 

olacaktır. 195 Kentaurosların, Peirithoos'un düğünündeki gelini kaçırma girişimleri196, 

193 "Marriage, that is ... the exchange of women between men of the same kind, was culture for the 
Greeks.", DuBois. Op~cit, s. 41. 

194 Ib"d u~ ı , s. ). 

195 Tyrell, Op.cit., s. 82., Bütün kadın-Amazonlar, yine bütün erkek-Kentamoslar gibi, bu kavramın 
karşısmdadırlar. At-adamlar, illegal bir birleşmenin yarattığı bu varlıklar da evliliği reddederler. Ixion, 
Hera'ya aşık olmuş, ve bunu öğrenen Zeus bulutlardan yaptığı bir Hera görünrusünü İxion'un yatağıııa 
koyınuştu. Bu birleşmeden meydana gelen Kentamoslar, evlilik töreninde, erkekler tarafından 
hükmedilen evlilik kavramına saldırıda bulundular. Gerek Amazon ve gerekse Kentamos ınitosıında da 
temel noktalardan biri budur. Evliliğe; şehvet (Kentauroslar tarafından) ve silah (Amazonlar tarafından) 
ile dışarıdan yapılan bir saldırı söz konusudur. 

196 Ovidius, Metamorphoses, XII 210-255. 
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aynı şekilde Herakles'in karısı Daneira'ya yapılan saldın 197, genellikle bu yaratıkların 

Hellen kültürüne ve evlilik geleneklerine yaptıkları saldınlar olarak değerlendirilmiştir. 

Hem A.-rnazorıJa...rın ve hem de Kentaurların sergiledikleri vahşilik, saldırganlık iki 

mitolojik varliğın analojilerinde başka bir ortak nokta olarak karşımıza çıkar ve 

Hellenler arasında, kültürlerini tehdit eden tehlikeler olara...lc değerlendirilmelerine neden 

olur. 

Yapısal olarak Hellen sosyal sistemine karşıt, ana-erkil özellikte bir toplum 

oldukları daha önceki bölümlerde tartışılan Amazonlar, bu açıdan, her fırsatta 

üstünlüklerini vurgulamaya çalışan Hellenler tarafından alt edilmesi gereken bir düşman 

topluluğu olarak tanımlanmıştır. 198 Herakles'in Themiskyra'ya gelerek kraliçe 

Hippolyte' den kemerini isteme sinde, kendi sistemlerine karşıt olan ya da kendilerinden 

farklı olan bir toplumun mecazi olarak fethedilmesinin yattığı söylenir. 199 Kemerin 

çalınmasının veya istenmesinin bakireliğin yitimini simgelediği ve evliliğin söz konusu 

yitim için kabul edilebilir bir gerekçe olarak görüldüğü Hellen kültürü, Herakles'in bu 

girişimiyle Arnazenların mecazi olarak egemenlik altına alınmasını dile getirmektedir. 

Benzer bir uygulamanın ve/veya alegorinin, Herakles'in Kentauroslar'ın şarabını içmek 

istemesinde yattığı vurgulanır. 200 Endogaminin hakim olduğu, kendi kültür sınırları 

197 1bid., XII. 100-170.~ Apolodorus, The Library, II.VII. 6-7. 

198 Castriota, Op.cit., s. 57 ., "... she tends to focus her analysis on specific societal or cultural 
manifestations of othemess, in which Amazos and C.entaurs fıınction analogously as enerrıies of tlıe 
principles of maniage and exchange that applied to women in the Grek world In this view, both appears 
as liminal creatures existing at the periphery of a society dominated by male humans, and it is in these 
ternıs that they seem to correspond to the Persians, who also exist beyond Grek culture, outsicters who 
operate beyond the limit of Grek geography and norms until their very othemess brings them into conflict 
with Hellenic society." 

199 Kemerin yitirilişinin, bir çok bilim adamı tarnfından evlilik ve bakireliğin son bulması dolayısıyla 
Grek ata-erkil yapısındaki gelenekiere işaret ettiği vurgulanmaktadır. Öte yandan Amazanların her 
yönden Grek düşünce yapısına ve kültüıiine yabancı-bamar-düşman varlıklar olarak canlandırıldığı 
düşünülürse, kemerin, Herakles'in Themis_lcyra'ya yaptığı yolculuğun nedeni olarak sadece Grek 
dünyasındaki evlilik kavramına ışık tutmak olmadığı gözler önüne serilmektedir. Dolayısıyla kahramanın 
yolculuğunun ana nedeni ya da bunun bir parçası, söz konusu yabancı ve bir tehdit olarak görülen 
kültürün egemenliğe alınmasıdır. Grek toplumunda erkek, kadına egemendir. Dolayısıyla kadın-egemen 
bir toplum (Amazonlar), erkek-egemen bir toplum (Grekler) tarafından kontrol altına alınmalıdır. Özetle, 
kemerin yitirilişi bir anlamda bağımsızlığın yok oluşu ve kontrol altına almınayı betimliyor olmalıydı. 
Wilde, Op.cit., s. 12.; Thomas, Op.cit., s. 36. 

200 DuBois, Op.cit., s. 28., 56., Herakles, Pholos'dan şarap istemiştir. Fakat Kentauroslarm ortak malı 
sayılan bu şarabı kahramanla paylaşmak istemeyen at-adanı, misafirine karşı konuksever olamamıştır. 
Yine de Herakles'in ısrarlarıyla şarabı ona sunmuş, fakat bu sefer de kokuyu alan diğer Kentamoslar 
kahramana saldırmışlardır. Mitos bu yönüyle insani kurallan hiçe sayan at -adamların vahşiliğini ortaya 
koymaktadır. Başka bir değişle Kentauroslar, Grek düşünce yapısı içerisinde isteDilmeyen-dışlanan tarafı 
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içerisinde paylaşımın, değişimin önemli bir yer tuttuğu Hel!en ulusu, bu kavramlan 

reddeden düşmanlan-(barbarları)201 yok etmekte ve böylece kendi üstünlüğünü 

göstermektedir. Kentaurlar, kendilerine ait olan şarabı Herakles ile paylaşmak 

istememişlerdir (bkz. sayfa 96. ), benzer şekilde Amazonlar, kemerin Hellen kahramarn 

tarafindan talebine karşı çıktıklatı gibi, evliliği de reddederek erkeklerin hakim olduğu 

bir kültürün etkisine girmeyi istemiyorlardı. Mitosun ileriki aşamalarında karşımıza 

çıkan A..ttika kökenli Theseus figürü ise, Hellen endogamisindeki evliliğe daha da 

odaklanar~ Amazanların bu kuralı çiğneyen davramşlarım düzeltmek ve sembolik 

düşmanıanna karşı Hellen üstünlüğünün ispatlanmasını betimlemektedir. 202 

Bilindiği gibi Theseus, kraliçe Antiope'yi Atina'ya götürerek onu kendi karısı 

yapmış ve böylece bir anlamda Hellen ata-erkil toplum düzeninin bir parçası haline 

getirmiştir.203 Attika Amazonomakhia' si işte bu noktada, savaşçı kadınların evliliğe ve 

dolayısıyla kadınların erkeklerden daha aşağıda görüldüğü Hellen kültürüne yapılan bir 

tehdidi betimlemektedir. Themiskyra'dan Atina'ya gelerek kraliçeleri Antiope'yi geri 

almak istemelerinde; onu erkeğin küçümsendiği, evliliğin dışlandığı kültürlerine geri 

döndürme girişiminin ve evliliğe düşmanlıklarımn yattığı belirtilir. DuBois' e göre 

ortaya koymaktadır. Kentauroslar, tıpkı Amazonlar gibi uygarlık dışı yaratıklardır. Bu yüzden yok 
edilmeleri gerekir. 

201 "The Amazanology is clear e<.idence for the need to connect the Amazons with non-Greek people. In 
this ethnographic discourse, the barbarians were used to throw light on the Anıazons, or the Amazons 
were used to explain the barbarians.", Blok, Op.cit., s. 92. 

202 DuBois, Op.cit., s. 40., ve ilgili sayfada dipnot 24.; Theseus figürünün Amazonlarla ilgili olarak 
Attika tarihine girişinin İ.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru olduğunu görmekteyiz. Onun ortaya çıkışı, 
yüzyılın başlarında tıpkı Herakles'de olduğu gibi politik nedenlere bağlanmaktadır. İ.Ö. 510'da tiranlığın 
son bnlması ve buna bağlı olarak güçlenen Kleisthenes ve Alkınaonidler, Theseus'u, kendi statülerini 
güçlendirmek için kullanmışlardır. Geçmişe göre nispeten demokratik reformlar gerçekleştiren 
Kleisthenes, kahramanı Atina demokrasisinin kurucusu olarak tamtıyordu. Aynı zamanda bu sürecin 
tarihi olayları Theseus'un, bir Attika .kahraınanı olarak ortaya çıkmasına ve Herakles'in yeriııi alınasma 
iı:ı:ıkfuı sağlarnaktaydı., Tyrell, Op.cit., s. 3. vdd.; Walker, Op.cit., s.24 

203 Amazonlar ana-erkil, Theseus figürüyle kişileştirilen Grekler ise ata-erkildir. Kahraman tamamıyla bu 
kadın toplumunun simgelediği unsurların karşısında bir karakter olarak karşımıza çıkar. Bachofen, 
Bellerophon figürüyle Theseus'ını girişimlerinin aynı amaca hizmet ettiğini söyler. Bu, ana-erkil düzenin 
tüm Amazonlar ile beraber yok edilmesi ve kendi sistemlerinin yüceltilmesidir. Yazar, eski ana-egemen 
güçlere karşı verilen mücadelelerin başlıca Herakles, Theseus vb. kalıramanların hikayelerinde yattığını 
da vurgulamaktadır. Bu açıdan bakılacak olunursa, Theseus'un kraliçe Antiope'yi Atina'ya kaçırınasında 
söz konusu politikanın izlerini bulmak olasıdır. İster kendi isteğiyle isterse zorla olsun Antiope, 
Theseus'uıı sisteminin bir parçası olmuştur., Bachofen, Op.dt., s. xlviü, 124, 161 vd.; Wilde, Op.cit., 12-
B. 
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mitosun bu aşaması, Peirithoos'un düğününün Kentaurlar tarafindan bozulmasını 

andırmaktadır. 204 

Hellen dünyasında çok yaygın bir yer ettiği söylenen kadın ve evlilik kuramı, 

endogamiye bağlı olarak bir diğer açıdan barbarların tanımlanmasında etkin rol 

oynar.205 Hellenler'in kenti ulus ve kültürleri dışında kalan yaratıkları, varlıkları 

simgeleyen bu kavram (barbar), aynı zamanda Amazan ve Kentaurlar şeklinde 

özdeşleşen düşmanların, tehlikeli güçlerin bir tanımlamasını sunmaktadır.206 

Heretodos'a dayanan çevreler, bu antik kaynağın eserinin başından sonuna değin, 

Hellenler için endogamiyi simgeleyen, kavimler arasında kadın çalınmasının 

vurgulandığını belirtmektedirler. Hellenler ile onların dışındakiler, düşmanlar veya 

başka bir değişle barbarlar arasındaki çatışmanın asıl sebebi bu kadın kaçırma va.."'<:aları 

ve dolayısıyla evlilik kavramına yaklaşımlarıdır.207 

Herodotos'un belirttiğine göre Fenikeliler'in Io'yu kaçırınası Hellenler'in 

Europa'yı çalmalarına neden olmuş, Doğu ile Batı'nın savaşının bu ardışık nedenlerine 

daha soma Hellenler'in 11edea'yı kaçırmaları eklenmiş ve en sonunda ise ünlü Troia 

204 Mitosa göre Lapith kralı Peirithoos'un Hippodameia ile olan evlilik törenine, kuzenleri Kentaurlar da 
davet edilmiştir. Düğünün ilerleyen aşamalannda şaraptan sarhoş olan Kentaurlar gelin Hippodameia 'yı 
karçınnak istemişler ve böylece törende bulunan Hellenler ile söz konusn at adaınlar arasmda 
Kentauromakhia'nın bir versiyonunu oluşturan savaş çıkmıştır. Bkz., DuBois, Op.cit., s. 40. 

205 Ibid., s. 38-39, 79. 

206 DuBois, endogaminin Hellen toplumundaki işlevine dair bazı tragedyalardan örnekler vermektedir. 
Buna göre söz konusn eserlerde evlilik gelenekleri, endogami vb. uygulamalarm Hellen toplumu ile 
diğerleri arasmdaki karşıtlıldan ortaya koymakta ve kendi kültürlerine yabancı, barbar unsurlan 
tammlamaktadır. "In the Suppliants, for exaınple, the issues of barbarity and endogamy are explicitly 
thematized. Yet the Persae, because of its pecularities, offers an especially rich exaınple of the way in 
which the earliest of the tragedians reasoned about culrural difference and about boundaries.", lbid., s. 
82.; Buna göre, tamamıyla Pers yurdunda geçen ve hiçbir Hellen'in konuşturulmadığı Persae'de, 
barbarlar-Persler, kendi karakterlerini ortaya koymaktadırlar. Helenlerin yokluğu ise, Persler ile 
betimlenen manzaranın tamamen karşıtında yer almalarmdan kaynaklanmaktadır. "Persians, different 
from Greeks in language and in homeland, have tried to upset the proper order of things by their invasion 
of Hellas, by attempting to unite two peoples which must reınain separate.", lbid., s. 83.; öte yandan 
Persler, aynı zamanda Kentaur ve Amazonlarla özdeştir, çünkü bu onlar da Hellen yurdunıı tehdit etmiş 
ve insanoğlunun kurduğu düzeni yıkarak, ona sahip ve/veya ortak olmak istemişlerdir. "Both Amazons 
and Centaurs were outside the limits of humanness. By extension, on Works of art especially after the 
defeat of the Persian invasion early in :fifth century, the mythical opponents of humans -Centaurs and 
Amazons- were ideal representations of the barbarian invaders. Tiırough the analogy among barbarians, 
Centaurs, and Aınazons, all served in speculation about difference to define the cultural nonn, the lımuan 
Greek male who was set in opposition to the strange, half-lımnan creatures.", lbid., s. 71.; Castriota, 
Op.cit., s. 57. 

207 Dubois, Op.cit., s. 41.; Thomas, Op.cit., s. 36. 
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Savaşı'mn nedeni olan Helen, Paris tarafindan çalınmıştır.208 Kendilerini, oluşturdukları 

endogami içerinde yalın bir kültür olarak yorumlayan Grekler, kültürlerinin dışında 

tuttuklan uygarlıkların kadınlarını çalmalan veya paylaşmaya girişmeleriııi, özerk 

yapılarına karşı bir tehdit ve dolayısıyla savaş nedeni saymışladır. Dolayısıyla Hellen 

dünyası ile barbarlar arasında.lci çatışmanın ve tabi }rj bu çatışmalardan birisini 

simgeleyen Amazonoınakhia'nın sebeplerinden birisi endogamiye bağlı olarak, evlilik 

kavramına yaklaşım olduğu belirtilir. 

Amazonomakhia; kendi gruplarının, kadınlarının ve çocuklarının, dolayısıyla 

ata-erkil kimliklerinin onaylanması amacına hizmet etmekteydi.209 Böyle bir tehdidin 

sirngeleştirdiği çatışma (Aınazornakhia), hem Themiskyra ve hem de Atina'daki 

versiyonlanyla Hellen kültür birliğine yapılan bir tehdidi betimlemektedir. 210 

Endogami, Hellenler'in kendilerini içerisinde gördükleri sınırlar ve/veya kültür 

aracılığıyla tanımlarnalanna olanak tanımaktaydı. Bu sınırlar içerisindeki evlilik 

gelenekleri, barbarlar tarafından değiştirilemez, kadınlar endogamiye bağli olarak 

düşmanlan ile paylaşılamazlardı. Sanat eserlerinde, Hellenler karşısına yerleştirilen 

Amazan savaşçıları bu düşünce yapısına karşıt bir grubu, yani barbarları temsil 

etmektedir. Vahşilik, evlilik karşıtlığı ve erkek düşmanlığı bu açıdan tamamıyla Hellen 

sosyal yapısına karşıt bir tehdidi dile getirmektedir. 

Aınazonomakhia bu açıdan, Grek dünyasının erken dönemlerine özgü 

yapılaoyla benzerlikler taşımaktadir. İ.Ö. 1200 dolaylarında Yunan anakarasına gelmiş 

Dorlar gibi ata-erkil güçlerin, karşılaştıkları ana-tannça kültleri ve dolayısıyla ana-erkil 

kültürleri asimilasyona uğratma çabalarının bir ürünüyrnüş gibi görünmektedir. 211 Konu 

hakkında yapılan yorumlar, özellikle Herakles mitosu çevresinde odaklamr. Bir Dor 

kahramanı olan Herakles, bu açıdan asirnilasyonda, çevre kültürlerin değişime 

208 Herodotos, Op.cit., I 1-5.; Benzer şekilde Hellenler, Theseus-Antiope mitosunda gördüğümüz gibi, 
Amazon kraliçesini çalmakta ve bu da yukandakilere benzer büyiik savaşlara neden olınaktadrr. 

209 Stahre, Op.cit., s. 156. 

21° Castriota, Op.cit., s. 58.; "Tiıe traditional, long-enduring division of ınankind into Greelcs and 
barba.rians is ... purely in terıns of differing attitudes about 'marriage', that is, about the relations among 
men and in their Exchange of women .... The myths of the Ceantaurs and Amazons were used by the 
Greek:s to reflect on the institution of ınarriage and on exchangeasa cultural practice.", DuBois, Op.cit., 
s. 42. 

:m Wilde, Op.cit., s. 13. 
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uğratılmasında baş rolü oynamak:tadır.212 Gerçek.i:en de Themiskyra 

Amazonomakhia' sine baktığımızda, kraliçe Hippolyte'nin kemerinin taşıdığı anlam, 

sadece Herakl es' in dokuzuncu görevi olarak basit bir söylence şeklinde 

nitetendirilemez. Evliliğe karşıt olan, erkeği aşağılayan Amazon ırkı, bakireliğin 

yitiminin kabul edilebilir bir araç olduğu evliliğe ve dolayısıyla Hellen erkeğinin baskın 

rol oynadığı bir düzene zorlanmaktadır. 213 

Amazon Savaşlarının çözümlemelerine dair yapılan yorumlardan bir diğeri, söz 

konusu temamn ele alınışı itibariyle bir başka noktayı aydınlatmaktadır. Buna göre 

Amazonomakhia, ata-erkil Hellen toplumunun barındırdığı ve durumundan hiç de 

hoşnut olmayan kadınlarını kontrol altında tutmak amacına hizmet etmektedir.214 

Özellikle Klasik Dönemde ezilen, hemen hemen hiçbir hakkı bulunmayan bir yapıya 

sahip kadınların söz konusu statüleri göz önünde bulundurularak, suçlu ata-erkil Hellen 

vicdanı tarafından yaratılan bir söylenceler bütünüdür ve Amazonomakhia, bu açıdan 

olası bir kadın egemen yönetimin ne kadar kötü olduğunu göstermeye ve böylece 

mutsuz feminen nüfusu kontrol altında tutma amacını taşımak:tadır. 215 

Gerçekten de kadının statüsü açısından Klasik Atina toplumuna bir göz 

attığımızda, söz konusu yorumum oldukça aydınlatıcı bir bakış açısı ortaya koyduğuna 

şahit oluruz. Wilde'ın belirttiğine göre İ.Ö. 700 ile İ.Ö. 400 arasındaki zaman aralığı 

kadınların toplum içerisinde özgürlüklerini yitirmeye başladıkları bir ortamı 

göstermektedir.216 Buna göre çok erken yaşlarda, ortalama ondört yaşlarında 

evlendiriliyorlardı. Aynca yapılan bir istatistik söz konusu dönemde Yunanistan'da 

ortalama erkek ömrünün 45 yaş, kadınların ise 38 yaş olduğunu ortaya koyarken, daha 

önce de belirtildiği gibi sadece yeni nesillerin üretilmesinde bir etmen olarak görülen 

212 DuBois., Op.cit, s. 58. 

213 Söz konusu mitos, Amazanların her ne şekilde olursa olsun; ister tekli, ister toplum olarak yok 
edilmesini vurgulamaktadır. İster Herakles'in dokuzuncu görevinde, isterse Theseus'un, yaptıklannda 
Amazoruarın gerek erkeksi ve gerekse kadınsı nitelikleri bozguna uğratılmıştır., Tyrell, Op.cit, s. 128.; 
Diğer yandan, Theseus'un Amazanlan bozguna uğratmasında, ana-erldl düzenin hastınlması anlamı 
yattığı söylenmektedir., Bkz., Sobol, Op.cit, s. 144. 

?l 4 c . o . 46 - astrıota, p.cıt, s. . 

215 Wilde, Op.cit, s. 4. 

216 Ibid., s. 15. 
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kadınların, büyük çoğunluğunun doğum sırasında öldüklerini göstermiştir.217 Atİnalı bir 

kadın hayatı boyunca bu ister bir baba, ister bir koca veya isterse bir oğul olsun, 

erkeğin koruması altında yaşamını sürdürmektedir.218 Bunun yanında hiçbir eğitim 

almamaktaydılar. Erkek çocukların zihinsel ve bedensel olarak eğitilclikleri düşünülürse, 

bu kadın açısından oldukça büyük bir dezavantaja işaret etmektey di. 219 

Öte yandan bir kadının kocasıyla arasında olan büyük yaş farkı; ki ortalama 

olarak erkeklerin otuz yaşlarında evlendikleri ortaya konmuştur, erkeği gerçekten 

baskın otorite haline getirmektey di. Yakın akrabalar dışında diğer erkeklerce 

görülmesinin yasaklandığı kadınlar, bu açıdan ayrıca bir baskıya daha maruz 

kalmaktaydılar. Alım-satım, ticaret gibi hakları da bulunmuyor ve Atina sosyal 

yaşamının sağladığı faaliyetlere de katılamıyorlardı. Tiyatroya gitmelerinin bile 

yasaklandığı bir toplumda yaşayan kadınlar, ev işleriyle uğraşarak zamanlarının büyük 

çoğunluğunu kölelerle birlikte geçiriyorlardı. Bunun yanında erkekler ise, Atina sosyal 

yaşamının sağladığı tüm olanakları kullanabildikleri gibi, hetairai denen eğitimli 

kadınlarla düşüp kalkabiliyorlardı. Atina yaşamında normal bir kadına göre çok büyük 

avantajlara sahip olan hetairailer, erkeklerle günlük yaşamın her noktasında 

görülebilen, yegane feminen zümreyi temsil etmekteydiler.220 

Kadının toplum içerisindeki bastırılmış rolü, bu haliyle giderek bir bunalıma 

veya Atina Devletiyle onun kadın mensupları arasında tırmanan bir gerilime sebebiyet 

vermiştir. Söz konusu olumsuz manzarayı takip eden gelişme ise Wilde'a göre, bu 

gerilimin sanat eserlerinde konu alınmaya başlamasıdır. Özellikle edebiyat alanında 

feminen gücün isyanını konu alan eserlerin artması, Amazon söylencelerinin ve/veya 

Amazonomakhia'nın Atina'da söz konusu dönemde gerçekleşen tedirginliğin bir ifadesi 

olduğu şeklinde açıklamalar mevcuttur.221 Böylece Amazonomakhia, Hellenler ile 

savaşçı kadınlar arasındaki mücadeleleri içeren tema, Klasik Dönem' de çalkantı ve 

kargaşalarla dolu gelişmeler ve bu sırada ilk demokrasi girişimleri içerisinde 

217 lbid., s. 16. 
218 Tyrell, Op.cit., s. 52., "All her life a citizen-woınan was under the mastery of aman -her father, her 
husband, her nearest mal e relative." 

219 Ibid., s. 55. 

220 Wilde., Op.cit., s. 17. 

221 lbid., s. 18. 
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toplumdaki feminen unsurlann hoşnutsuzluğunun, sanattaki dışavururolan olara.~ anlam 

kazanmaktadır. 

Tüm bu gelişmeler eşliğinde Amazonomakhia'mn asıl anlam ve popülerliğini, 

İ.Ö. 6. yüzyılın hemen başlarında özellikle Anadolu ve Yunanistan anakarasında gerek 

askeri, gerek ekonomik ve gerekse politik gelişmelere bağlı olarak kazandığını 

gözlemekteyiz. 222 Dönem itibariyle şahit olduğumuz gelişmeler içerisinde çok önemli 

bir yer kaplayan Persler, İ.Ö. 6. yüzyılın ortalanndan itibaren Batı Anadolu'da etkisini 

tam anlamıyla hissettiren ve bilindiği gibi daha sonra da Yunanistan' ı tehdit edecek olan 

bir toplum olarak karşımıza çıkar. 223 İ.Ö. 546'daki Sardeis işgali, 499'dan çıkan İonia 

Ayaklanması ve onun 494'te Perslerce kanlı bir şekilde bastırılması, Hellen dünyasında 

eşi görülmedik bir etki yaratmış ve ileride anakaraya yapılacak saldınlar için tehlike 

sinyalleri çalmaya başlamıştı. 224 

İonia Ayaklanması'nda Miletos ve müttefiklerine destek veren Yunanistan ve 

tabi ki Atina polisi, bu tarihten itibaren Persler için gelecek seferlerinin hedefi haline 

gelmiştir. Bilindiği gibi Persler'in Hellespontos ve Bosphorus'un öte yakasındaki 
. .. . 225 

maceraları yaklaşık olarak LO. 513 yılında Dareios'un Iskit Seferi ile başlamıştı. Bu 

sefer sonrasında Thrakia, Batı Karadeniz ve Boğazlar'ın Pers egemenliğine girmesiyle 

Miletos'un en önemlilerinden birisi olduğu Batı Anadolu Yunan polislerinin 

ekonomileri, Karadeniz ticaretini yitirmeleri nedeniyle bozulmuştur?26 Sardeis merkezli 

kurulan İonia Satraplığı da bölgedeki Yunan otoritesini derinden sarsarken, söz konusu 

coğrafyada yüzyıllardan beri süregelen düzeni bozuyor ve klasik Hellen yaşamını 

değişime zorluyordu. Bu koşullar içerisinde ortaya çıkan gerilim, İ.Ö. 499'da Miletos 

tiranlığına vekalet eden Aristagoras'ın sözde Naksos Seferinin olumsuz sonuçlan 

nedeniyle doruk noktasına ulaştı ve sonunda İonia Ayaklanması'nın patlak vermesine 

222 Tyrell, Op.cit., s. 2., Yazar, Amazonlar'ın Attika tarihine girişinin İ.Ö. 575'lerden sonra olduğıımı 
vurgulaııuıktadır. 

223 Kebric, Op.cit, s. 105. 

224 Tyrell, Op.cit, s. 9. 

225 A. Fol/ N.G.L. Hammond, "Persia In EuropeApart from Greece", The ,Çambridge Ancient History, 
(CAH) Volume V., Ed: J. Boardman, N.G.L. Hammond, D.M. Lewis, M. Ostwald (Cambridge, 1997, ss. 
234-246), s. 235.; E. Bradford, Akdeniz, Çeviren: Ahmet Fethi (İstanbul, 2004), s. 86. 

226 V. Sevin, "Anadolu' da Pers Egemenliği", Anadolu Uygarlıkları Ansiklopsdisi, Cilt II (İstanbul, 
2000, s. 310-332.), s. 317. 
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neden oldu. Persler'in bundan sonraki saldırı noktaları, Miletos'dak:i ayaklanmaya 

destek veren Eretria ve en önemlisi de Atina kenti idi.227 Fakat, Datis ve Artaphernes 

komutanlığında Marathon Ovası'na gelen Pers ordusu burada Miltiades komutasındaki 

Helenlerce büyük bir bozguna uğratılmıştır. Bu gibi gelişmelere sahne olan Klasik 

Dönem ortamı, Hellenler için oldukça buhranlı bir sürece işaret etmektedir. 

Marathon Savaşı yenilgisinin ardından Persler bu defa Kserkses' in önderliğinde 

Atina'ya bir sefer daha düzenlediler. İ.Ö. 480'de Hellespontos ve Thrakia üzerinden 

Yunanistan'ın Thessalia bölgesine giren Pers ordusu, bu defa Themistokles'in başında 

olduğu Atina'yı ele geçirerek yakıp yıkmışlardrr. Atina'nın yaşadığı bu acı dolu günler, 

en sonunda aynı yıla denk gelen Salamis Deniz Savaşı ve 479'daki Plataia ve Mykale 

savaşlarında alınan zaferleri e bir süre de olsa bitmişti. 228 

İşte bu ortam içerisinde yaşanan gerilim Helen Sanatı'nda kendisini göstermiş ve 

edebiyattan plastik sanatlara kadar ele alınan temaları etkilemiştir. Gerçekten de 

Kenatauromakhia ile birlikte Amazonomahia'nın en yoğun olarak gözlemlendiği 

sürecin, Hellen toplumunun İ.Ö. 5. yüzyılda yaşadığı bu buhranh dönemle aynı 

periyoda denk geldiği belirtilmektedir. "Gerçekten Arnazenların sanatta, vazolar veya 

frizler üzerinde büyük bir istekle betimlenmeleri modası İ.Ö. 490'daki Marathon 

Savaşı'ndan sonra olmuştur.}29 

Amazonomakhia'nın İ.Ö. 5. yüzyıldaki bu büyük popülerliği, çoğu otoriteye 

göre yine aynı süreçte Atina'yı tehdit eden Persler'in, Amazonlar şahsında mecazi 

olarak betimlenmiş olmalarına dayandırılır. 230 Buna göre Amazonlar, Doğu'dan gelen 

ve Atina merkezli oluşturulan Hellen kültürünü devirmeye çalışan Persler'i 

betimlemektedirler. 231 

227 Sevin, Op.cit., s. 319.; J. Boardınan, "Material Culture", CAH, Volunıe IV., Ed.: J. Boardman, N.G.L. 
Hammond, D.M. Lewis, M. Ostwald, (Cambridge, 1997, s. 414-427.), s. 424-426. 

228 s . o •t. 321 evın, p.cı , s. . 

229 Wilde, Op.cit., s. 24. 

230 DuBois, Op.cit., s. 56-57.; T)Tell, Op.cit., s. 5., Persler'in Amazonlar ile eşit sayıldığını dile getirir. 

231 Ibid, s. 125. 
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Sanat eserlerinde yan yana veya karşı karşıya betimlenen Kentauros ve 
Amazonlar mecazi olarak, Darius ve Xerxes'in yönettiği barbar ordularını 
canlandırmaktadır. 232 

Söz konusu iddia, dönem itibariyle Hellen sanatçılannda ve kamu oyunda 

gelenekselleşen, tarihi konuların mecazi olarak verilmeleri medasından destek 

almaktadır. Hellenler özellikle tarihi olayların betimlenmesinde, bu olayların içerisinde 

yer alan unsurlan direkt olarak değil de Amazan, Kentaur ve Gigant kişileştirmeleriyle 

rnecazi bir boyutta verıneyi tercih etmekteydiler.233 Klasik Dönem sanatı için bir 

gelenek halini aldığı söylenen bu uygulamanın Sota Poikile'de Perslerin direkt olarak 

verilmiş olması dolayısıyla birkaç istisnası bulunmakla birlikte, İ.Ö. 5. yüzyıl tarihi 

olaylarını; özellikle Marathan Savaşı, Therrnophylae ve Salamis Deniz Savaşı gibi 

olayları, konu alan eserler için karakteristik olduğu vurgulanmaktadır. 234 

Amazonomakhia böylece yepyeni bir anlam daha kazanır ve Hellen düşüncesi 

içerisinde daha geniş bir yer ifade etmeye başlar. Klasik Dönemde sanatsal 

dışavurumlarda gözlemlerren bu eğilim, Hellen kültürünü derinden etkileyen olayların 

direkt tasvirinin reddedilmesi, Amazonomakhia ve Kentauromakhia'yı Pers Savaşları 

teması için eşi bulunmaz bir dışavurnın olarak karşımıza çıkarmaktadır. 235 

Amazonornakchia' nın, Perslerin tasvirinde alegorik imgeler olarak 

kullamlmasının en önemli nedenlerden birisi, her iki unsurun da Hellen kültür ve 

birliğini tehdit eden, onu bozmaya ve hakimiyeti altına alaya çalışan düşman güçleri 

olarak algılanmış olmalarıdır. Böylece her iki unsur, Persler ve Amazonlar (Kentaurlar 

da) analoji yoluyla eşitlenmişlerdir. Doğudan gelen bu barbar ırk (Persler), Kentaur ve 

Amazonlarla benzeştirilirken, Hellen düşünce yapısına tamamıyla ters nitelikleri ön 

plandadır. Amazonlar Herakles'in isteklerine karşı çıkmışlar, Theseus kraliçelerini 

kaçırınca Atina'ya saldırrnışlardı. Doğu'dan gelen bu tehlike, yine aynı yönden gelen 

Persler tarafindan yeniden canlandınlmıştı. Persler' in Hellenler' den egemenliğin 

sembolü olan toprak ve su istediklerini aktarılır ve Atina'ya saldırarak Amazanların 

232 DuBois, Op.cit., s. 54.; Castriota, Op.cit., s. 12. 
233 Boardman (Herakles, Tlıeseus, Amazons), s. 1-5. 

234 DuB · o ·t. 5-oıs, p.cı , s. :ı. 

235 "The Centauros pro"ided a powerfııl image of the animal savagery and impious excesses attributed to 
Xerxes and his Persians during the campaigı:ı, while the Amazons on horse and foot evoked the inhuman 
(i.e., unınale) excess and insatiability ofPersian imperialism itself.", Castriota, Op.cit., s. 58. 
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neden olduğu tehlikenin aynısını yaratan bu düşmanların, Hellenler'in gözünde analojik 

barbarları temsil ettikleri vurgulanmaktadır. 236 

Söz konusu açıdan bu düşmanlar veya başka bir değişle barbarlar, Hellen kültürünün 

sınırları dışında gördüğü varlıkları tanımlaması açısından önemlidirler ve Hellenler ile 

onlara karşıt olan diğer kültürler arasındaki farklılığı vurgulamak için 

kullanılmışlardır. 237 Bu farklılık daha önce de belirtildiği üzere endogami ve buna bağlı 

olarak evlilik gelenekleri ve kadın kavramlarından, insan kültürünü tehdit eden 

mitolojik canavarlar olarak tanımlanmalarına kadar geniş bir perspektifle anlam 

kazanmaktadır. Özellikle Persler vahşi, sert ve hayvani imgeleriyle Kentaurlar ile ve 

Doğu'dan gelen ve Hellen erkek-egemen düzenini bozucu feminen imgeleriyle 

Amazonlarla ilişkilendirilmiş, böylece kendi kültürlerinin dışarısındaki varlıkların 

betimlenmesinde kullanılarak, onlardan farklılıklarının vurgulanması amacına hizmet 

etmişlerdir. Barbarlar olarak Persler, saldırgan-hayvanİ güçlerin sembolü olarak 

Kentaurlar ve kural tanımaz erkek düşmanları olarak Amazonlar Hellen düşüncesindeki 

benzer düşman kavTamlarına ışık tutmaktadırlar.238 Amazonomakhia'nın bu açıdan bir 

diğer önem~ kültürün erkekler tarafindan yaratıldığı düşüncesinin baskın olduğu Klasik 

Yunanistan'da kadının nasıl tanımlandığını sorusunu aydınlatmasında yatmaktadır. 

Ayrıca Amazonomakhia diğer bir görüşe göre ırksal (Pers-Hellen), seksüel (kadın

erkek) gibi farklılıkların vurgulanmasına hizmet eder.Z39 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Amazonomakhia'nın sunduğu bir diğer betim, 

Pers Savaşları ile başlayan süreç içerisindeki siyasi çekişmelere örnek 

oluşturmaktadır. 240 iddialara göre söz konusu siyasi çekişmeler Miltiades, onun oğlu 

236 "The Persians, like the mythical beings who stand for them, violated patterns of giving and receiving 
which founded human culture. They demanded earth and water from Greeks without respecting the limits 
of difference. They are represented as asymnıetrical, imbalanced societies, maiked like the over
masculine or over-feminized societies of Amazons and Centaurs as defective, uncivilized, at once 
seductive and menacing, a threat to the human institutions of exchange and endogamy, and thus to human 
culture in general.", DuBois., Op.cit., s. 56. 

237 Barbar kavramımn Hellenler için Grekçe konuşmayan, kaba, vahşi ve kültürsüz olarak anlaşıldığını ve 
ayın zamanda da bu açılardan Doğu'nun büyük imparatorluklarına işaret ettiği vurgulanmaktadır., J. 
Boardman, The Greeks Overseas, (London, 1999), s. 7.; Tyrell, Op.cit., s. 9.; Blok, Op.cit., s. 185. 

238 Sobol Op.cit., s. 139. 

239 DuBois, Op.cit., s. 68. 

240 Bu açıdan bakacak olursak, Kirnon'un kendisini Theseus figürüyle özdeşleştirmesi dolayısıyla 
A.rrı..azon mitosunun siyasi alanda kullarumı ortaya çıkmaktadır. Tyrell, Op.cit, s. 10. 
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Kirnon ve Theistokles arasında geçmektedir. Dönemin Atina'sında gerek ordu ve 

gerekse yönetirnde çok önemli isimler olarak tanıdığımız bu kişilerin, İ. Ö. 5. yüzyılın 

ilk çeyreği içerisinde meydana gelen bir çekişmeye ortak olduklan belirtilmek:tedir.241 

Buna göre kendi politik kafiyerlerini artırma amacını taşıyan siyasi çatışmalar, Pers 

Savaşlan'nda hangi zaferin daha önemli olduğuna dayanmakta ve dolayısıyla :Marathon 

ve Salamis Savaşlarımn kahramanları arasında bir çekişmeyi göstermektedir. Anlaşılan 

odur ki bu çekişmelerde kamuoyu desteğinin sağlanması ve yandaş toplamak için 

sanatçılara başvurulmaktaydı.242 Marathon Savaşı'mn kahramanı olan Miltiades'in oğlu 

olan Kimon'un; daha ileride de değinilecek olan ve Amazon mitosunun Herakles'ten 

Theseus merkezine kayışını örnekleyen bir eğitime paralel olarak, Amazonomakhia'yı 

kullandığı belirtilmektedir. Buna göre Kimon, Kirnon'un döneminde Atina'da Stoa 

Poikile'deki (Boyalı stoa) resimlerin sanatçıları Mikon, Polygnotos ve lVIaratlıon 

Savaşın'da Hellenler'e yardım ettiği söylenen Theseus'un bağlantılandınldığı 

iletilmek:tedir?43 DuBois bu konuda, Kirnon'un babası Miltiades ile Theseus ve ayrıca 

kendisiyle arasında bağlar oluşturduğunu ve böylece politik kariyerini ilerietmek 

istediğini aktarmaktadır.244 Tlıemistokles'e karşı geliştirilen bu politika aracılığıyla 

Marathon Savaşı'nın Hellen dünyasında bir dönüm noktası olduğu gösterilmeye 

çalışılıyor ve Salamis zaferinin ikinci planda yer ettiği Miltiades-Kimon ve Atina 

polisinin özgün kahramanı Tlıeseus aracılığıyla vurgulamyordu. 245 Marathon Savaşı'nda 

Hellenler'e kumandanlık eden Kirnon ayrıca İ.Ö. 478-477'de kurulan Attika Delos 

Deniz Birliği'nin donanmasını yöneterek bir çok zaferler kazanmıştı. Kazandığı 

zaferlerden en ünlüsü olan Eurymedon Savaşı ile Persler Küçük Asia kıyılarından 

atılmışlar ve kendisi de büyük bir onur kazanmıştı. 246 

241 Boardman (Herakles, Theseus, Amazons), s. 5, 16. 

242 Castriota, Op.cit., s. 33-95. 

243 Tyrell, Op.cit., s. 10.; Thomas, Op.cit., s. 39. 

244 DuB . O ·ı. -6 oıs, p.cı , s. ::> . 

245 Ibid, s .. 55.; Walker, Op.cit., s. 56. 

246 Kebric, Op.cit., s. ll 7. vd. 
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Dönemini üPJü sanatçılanm ve onlann eserlerini kullanarak nüfuzunu a..rtırmanın 

faydasına inanan ilk politikacılardan birisi olarak Kimon'un, söz konusu propagandasını 

başarılı bir şekilde genişlettiği ileri sürülmektedir. 247 

Şair Pindar, filozof Archelaus, heykeltıraş Phidias ve onun kardeşi Panaenus, 

soyağacı yazan Pherecydes ve Mikon gibi isimleri kullandığı ileri sürülen Kimon'un, 

aslında en ünlü sanatçısı ve politik bir fıgürün ilk sanatsal danışmamnın Polygnotos 

olduğu bilinir. 248 Daha ileriki dönemlerde Perikles-Phidias'ı benzer bir yapı içerisinde 

göreceğimiz bu tür uygulamalar, İ.Ö. 5. yüzyıl sanat ve politikası açısından karakteristik 

özelliklermiş gibi görünmektedir. Buna göre Doğu ile Batı arasındaki savaşın en 

önemlilerinden birisini simgeleyen Troia Savaşı'na öykünerek Kirnon'un Eurymedon 

zaferi yüceltilmekteydi. 249 Persler' in Atina' da yaptıklan yıkım, dönemin politikacılarına 

kendilerini şehrin yeni kurucusu olarak tanıtma imkanı veriyordu. Bu amaca hizmet 

eden bir uygulama olduğu söylenen Theseus'un kemiklerinin Atina'ya geri getirilmesi 

amacıyla Kirnon tarafindan yaptırılan Theseion'da, Polygnotos ve arkadaşı Mikon 

çalıştığı bilinmektedir.250 Aslında Kirnon'un kız kardeşi (Elpinice) ile aşk yaşayan 

Polygnotos'un etkisinin hissedildiği gerçek yapı İ.Ö. 460'larda bitirildiği söylenen Stoa 

Poikile idi. 25 ı Bu yapıda Mikon, Panaenus gibi sanatçılarla birlikte çalışan 

Polygnotos'un seçtiği temaların, Kirnon'un baş politik figürü olan Theseus, Kirnon'un 

bizzat kendisi ve ailesi ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Stoa Poikile' de ahşap levhalar 

üzerine yapılan resimlerin konularının; Atinalılar'ın Lakedaimonialılar ile Oine'deki 

karşılaşmalan, Mikon tarafindan yapılan bir Amazonomakhia sahnesi, Polgnotos'un 

Troia'mn Düşüşü (Iliupersis) ve Marathon Savaşı olduğu belirtilmektedir.252 

247 Ibi d, s. 1 19 ., "He was one of the first politicians to recognize the advantages of surraunding himself 
-with famons artists, poets, and \Vriters, for the purpose of utilizing thei.r talens to proınote his image and 
programs." 

248 Ibid, s. 120. 

249 Ibid, s. 118. 

250 J.J. Pollitt, The Art ofGreece Sources and Ducuments in tbe History of Art Series, (Art) Ed.: 
H. W. Janson, (New Jersey, 1965.), s. 105. 

251 Castriota, Op.cit., s. 76.; Ayr. bkz. dipnot 56 ve 57'de verile referanslann ilgili metinleri. 

252 Tyrell, Op.cit., s. ll.; Walker, Op.cit., s. 59.; Thomas, Op.cit., s. 39. 
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Stoa Poikile'deki i\mazonomakhia sahnesinde Theseus'un halcim olduğu tasvir, 

Batı ile Doğu arasındaki savaşı anlatmak:tadır.253 Amazoruara karşı Theseus 

önderliğinde verilen mücadele ile dönemin Atina' sına özgü yaşananlar arasında, Kirnon 

ve onun Persler ile ola mücadelesi arasında bağlantı kurulmaktayd:ı. 254 Bu eserin her ne 

kadar Mikon tarafindan yapıldığı bilinse de255
, Kirnon'un bir numaralı sanat danışmanı 

olan Polygnotos söz konusu yapıların dekorasyonundan sorumlu kişi olarak oynadığı 

rolün de önemli olduğu söylenebilir. 256 Atİnalılan yurtseverlik ve vatan kavramları 

üzerinde yoğunlaştırmaya çalıştırdığı söylenen ünlü ressam anlaşıldığı kadarıyla eserleri 

vasıtasıyla aynı zamanda dönemin siyasetine de ışık tutma.lctaydı. Polygnotos tarafindan 

yapıldığı söylenen Troia'nın Düşüşü (İliupersis) konulu resim ise, Doğu'nun Batı 

üzerindeki üstünlüğünün Kirnon tarafindan Eurymedon zaferiyle gerçekleştirilen bir 

diğer anıştırmasını yansıttığı vurgulanmaktadır.257 Ayrıca bunlara ek olarak 

Polygnotos'un söz konusu resimdeki kadın figürlerinden birinde Kirnon'un kız 

kardeşinin portresini yaptığı söylenmektedir.25
& Bilindiği gibi benzer bir uygulama 

Phidias tarafindan Athena Parthenos'un kalkanındaki Amazonomakhia temasında 

253 K b . O . 123 e ne, p.cıt., s. . 

254 Castriota, Op.cit., s. 77. 

255 Beardman (Herakles, Theseus, Amazons), s. 17. 

256 Kebric, Op.cit., s. 119-129. 

257 Bn konuda Casttiota önemli bir saptama )<ıpmaktadır. Stoa Poikile'nin resimlerinde ele alınan 
salınelerin tarihi olaylara işaret ettiği vurgulanırken, bu temaların aynı zamanda mitolojik kavranıJarla 
olan bağlantısı da belirtilmektedir. Marathan Savaşı salınesinde Amazanlarm Attika'ya olan saldırısında 
kendilerini savmınıayla karşılık veren Grekler'in yaşadığı tarihi olaylara dikkat çekilir (Pers Savaşları). 
Diğer taraftan Troia'nın Düşüşü konulu resimde ise Hellenler'in Yunanistan anakarası dışarısında 
gerçekleştirdikleri zaferlerine-saldırılarına değiniirliği söylenmektedir. Bu açıdan bakıldığında Kirnon 
önderliğindeki Delos Birliği'nin Asia Minor'deki Eurymedon zaferi (tö. 469) akla gelmektedir. Fakat 
Troia konulu resim aynı zamanda, Kirnon'un Thrakia Yanmadası'ndaki zaferinin de mükemmel bir 
canlandınuasıdır. Görüldüğü gibi tüm bunlar Pers saldırılan ve Amazonlar'ın Attika istilası efsanesi ile 
elikkat çekici ve kasıtlı bir benzeşrneyi ortaya koymaktadır. Castriota, Op.cit., s. 77-78. 

258 "It took little imagination to see how the therne would immediately evoke rnernories of Cimon's 
cmshing victory over the "East" at the Eurymedon River -another Trojan War brought to a successful 
coııslusion. As if such an allusion were nor enough, Polygnotus let little doubt rernain when he painted 
the face of Cirnon's sister on one of the most prominent female figures.", Kebric, Op.cit., s. 123.; 
Kirnon'un söz konusu propogandalarla kendisini nasıl sunduğu ortadadır. Bunlara ek olarak ünlü Stoa 
Poikile'nin, akrabası olan Pisianax tarafından inşa edilmiş olması da bu konuda göz önünde 
bulundurulması gereken aynntılardandır. İletilenlere göre Pisianax yapıyı, Stoa Pisianactea 
adlandırmaktaydı. Fakat dalıa sonra bu Stoa Poikile-Boyalı Stoa olarak anılmaya başlanımştır., TyrelL 
Op.cit., s. 1 L 
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gerçekleştirilecektir. Phidias eserinde kendi portresini ve dönemin Ati.~a lideri olan 

Perikles' i canlandıracak.tır. 259 

Son resim olan Marathon Savaşı'nda ise Kirnon'un babası ve savaşın 

kazanılmasında önemli yeri bulunan Miltiades'e vurgu yapılmaktadır.260 Hellen 

dünyasının düşmanlarının yenilgiye uğratıldığı bu savaş, daha önce de belirtildiği üzere 

Batı'nın (Hellenler'in) Doğu (Persler) üzerindeki galibiyetini vurgulaması açısından 

dönem hafızasında derin etkiler bırakmıştır. Bu açıdan Marathon Savaşı, Persler'in · 

Atina'ya yaptıkları saldırı, Theseus önderliğinde kazanılan Atina Amazonomakhia'sı 

vasıtasıyla yansıtılmıştır. 261 

Amazonomak.hia'mn mecazi olarak Persleri işaret eden k:ullammının yanı sıra 

sıyası boyutu, yani dönem politikalarında sivrilmiş kişiler tarafindan kendi 

yönetimlerini pekiştirrnek içim kullanımları, Kirnon'dan sonra da devam etmiş ve 

Perikles döneminde doruğa ulaşmış gibidir. İ.Ö. 495-429 arasında yaşadığını bildiğimiz 

ve Pers Savaşlarından sonra Atina'yı yeniden yapılandırma çalışmalarıyla dikkati çeken 

Perikles, Kirnon'un politik alternatifi olarak karşımıza çıkmak-tadır.262 Kirnon'un 

Themistokles' e karşı izlediği politika, benzer bir şekilde Periki es tarafindan da 

kullanılmış gibidir. Öyle ki Kimon-Polygnotos-Mikon tarafindan Marathon Savaşı, 

Persler, Kentauroslar, Amazonlar aracılığıyla özellikle Theseus ile yaratılan analojileri, 

Perikles de aynen sürdürmüş ve Stoa Poikile'de, Theseion'da başta Polygnotos ve 

Mikon tarafından yapılan resimler ile canlandırılan propoganda; bu kez ünlü heykettıraş 

Phidias vasıtasıyla Athena tapınağı ve Athena Parthenos heykelindeki muhteşem 

fıgürlerle tekrarlatrmıştır.263 Marathon Savaşı'nın açık bir arnştırması olduğu söylenen 

259 Pollit, Op.cit., s. 67. 

26° Castriota, Op.cit., s. 80-81., Castriota bunun nedeninin, Kirnon'un politik bir girişimi olarak kendisini 
babasıyla özdeşleştirmesi ve onun Marathon başansını kendi emelleri için kullanmak olduğunu 
belirtmektedir.; Kebric, Op.cit., s. 123 . 

261 J. Boardman, Greek §culpture The ~lassical ~eriod, (GSCP) (London, 1995), s. 1 71.; Thomas, 
Op.cit., s. 39-40.; Bazı çevreler, Kirnon'un politik kariyerindeki düşüşünü ve İ.Ö. 461 'deki sürgün 
cezasım onun Sparta'ya olan yakınlığına bağlamaktadır. Demokrasi yanlısı Atina'da onun bu tutumu 
tepkiler toplamakta ve bir aristokrat olmakla suçlanmaktadır. Bu açıdau baktığımızda PeriJdes, daha 
demokrat bir vizyona sahip olmasından dolayı onun karşısında yer alıınş olmalıydı. Walker, Op.cit., s. 
55-66. 

262 Boardman (GSCP), Op.cti., s. 169. 

263 ''Ciınon had made good use of the m:y1h of Theseus from the Battle of Maratlıon up till the time of his 
exile in 461 B.C. It has been sııggested that the myth of Theseus might have experience.d a period of 
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Athena Parthenos heykelinin kalkanındaki Amazonomakhia'ya, Theseus önderliğinde 

yenilen savaşçı kadınlar kabartmalarına, Phidias, ayrıca kendinin ve Perikles'in 

portrelerini ekleyerek Kirnon'un yaptığı gibi Helenieri ve ihtimalle kendi politikalarım 

yüceitme siyaseti güdüyordu.264 Bu defa Perikles'in Tlıeseus ile birleştirilmesinin izleri 

bulunduğu belirtilen kalkan sahnelerinde, aynı zamanda İ.Ö. 480'deki savaşın kötü 

arnları olan Perslerin saldırısının da canlandırılması vardır. 2{)
5 

Amazonomakhia'nın İ.Ö. 5. yı.izyıl siyasetinde oynadığı bu rol, bir yandan 

dönemsel olarak yaşananlar, diğer yandan da Persler'in yakıp yıktıkları polisi yeniden 

yapılandırma çalışmaları içerisinde gelişmeye başlamıştır. Kendilerini Atina'yı yeniden 

ayağa kaldıran insan olarak tamtmak ve siyasi emellerine sanatçılar sayesinde güzel 

imajlarla ulaşmak isteyen Kirnon ve Perikles gibi önemli şalııslar, a.lcropoliste 

yaptırdıklan amtsal binalarda bir yandan kendilerinin ve politikaların propagandasını 

yaparken bir yandan da günümüze, döneme özgü Hellen düşünce yapısında yer etmiş 

olan kavramlar hakkında da bilgiler sunmaktaydılar.266 İşte bu kavramlardan birisini 

unpopularity under the democratic leaders who came to the fore in the Iate 460s. We find, however, as 
with most other aspects of political life, that the democrats preffered to maintain old institutions and 
convert them to their own use rather than demolish them. When Pericles became the recognized leader of 
Athens, he continued with Cimon's strategy ofpromoting the myth ofTheseus.", Walker, Op.cit., s. 64. 
vdd. 

264 Polygnotos'un, Kirnon yönetimi altında çalışmış olmasını bir olasılık olarak göz önünde bulunduran 
çevreler, Phidias'ın, Perikles emri altındaki faaliyetlerini ise şüphesiz olarak karşılamaktadırlar. öyle ki, 
söz konusu isim, Perikles'in politik düşmanlan tarafından saldınlacak bir hedef olarak görülmektedir. 
Dönem siyasetinde önemli bir isime rakipleri tarafından duyulan tepkinin aynı zamanda ona çok yakın bir 
sanatçıya da yönlendirilmesi, ikisi arasında öneınli bir bağ bulunduğunu ve dolayısıyla Perikles'in 
Plıidias'ı kendi çıkarlan için rakiplerine karşı knllandığı, tezini doğrulamaktadır. Bkz., J.J. Pollitt, "Art: 
Archaic to Classical", CAH, Volume V, Ed: D.M. Lewis, J. Boardman, J.K. Davies, M. Ostwald, 
(Cambridge, 1997, s. 171-183.), s. 180. vdd.; Diğer yandan, Phidias'ın Athena Parthenos heyketine ait 
kalkanda, kendisinin ve Perikles'in portrelerini canlandırdığı bilinir. Bkz., Plutarchus, Lives-Perikies, 
31.4. (LOEB Edisyonu); Ayr. bkz. dipnot 72'de verilen referans; Tüm bunlarla beraber, Theseus 
figürünün Perikles'in yönetime geldiği İ.Ö. 460'lardan sonra da kullanılınaya devam etmesi dikkat 
çekicidir. Bir de kalkanda Perikles olarak canlandırılan figürün, aynı zamanda Theseus'un bir betimi 
olduğu düşünülürse, yukarıda belirtilen söz konusu düşünceler daha da açıklık kazanır kanısındayım. 
Athena Parthenos'un kalkanındaki Perikles figürünün, ayın zamanda Theseus olduğu ve vurgulanan 
politika hakkında bakınız. Walker, Op.cit, s. 64.; E.B. Harrison, "Motifs of the City-Siege on the Shield 
of Atlıerra Parthenos", American Journal of Archaeology, (AJA) 85 No 3: 280-317, (Tel11llluz 1981), s. 
306,310. 

265 Harrison, Op.cit., s. 295.; "The Centaurs and Amazons -violators of human cultnre, foreign to proper 
exchange, anti-ınarriage- are dra\\11 in to the clıaracterization of the Persians through patterns of 
polarizing and aııalogical reasoning.", DuBois, Op.cit., s. 56 

266 Tyrell, Op.cit., s. L vdd., Yazar, mitolojinin Hellen düşünce yapısı ve toplumu içerisinde oynadığı 
role değinirken, onlar için efsanelerin yaşanan hayatın bir parçası olarak algılandığını belirtmektedir. Ona 
göre bir çok Hellen için mitin ·varlığı, tarihin bir parçası olarak gerek olaylan ve gerekse bu olayıann 
gerçek karakterlerinin bir garantisidir. Sembol arayan bir politikacı, örnek arayan bir hatip, yeni bir konu 
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teşkil eden Amazonomakhia'nın söz konusu anıtsal yapılardaki ilk örneklerinden birisi 

Delphi' deki Atinalılar Hazine binasında karşımıza çıkar. 267 

Yapının kronolojisi konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Pausanias'n verdiği 

bilgilere göre Marathan Savaşı ganimetieriyle yapılan bu anıtın, İ.Ö. 480'den daha 

öneeye aitliği konusunda tahminlerde bulunulmakla birlikte yapının kazıcıları Pausanias 

ile aynı görüşü paylaşırlar.268 Gerçekte sahip olduğu otuz metop içerisinde, kuzeyde 

Herakles'in işleri, batıda Geryonomakhia269
, güneyde Theseus'un işleri, doğuda ise 

Amazonomakhia konuları işlenmiştir. 

Delphi'deki Atinalılar Hazine Binası'nın Amazonomakhia açısından en önemli 

yönü, vurgulamaya bağlı olarak mitosun daha önce alışık olduğumuz Herakles merkezli 

versiyonundan Theseus'a doğru bir eğilimi içermesidir.270 Amazonomakhia'nin ana 

figürünün Herakles'ten Theseus'a doğru kaymaya başlamasını gösteren bir yapı olan 

hazine binası, bu bakımdan savaşçı kadın mitolojisinin İ.Ö. 5. yüzyıl itibariyle ulaştığı 

yeni bir evreyi simgeler.271 Buna göre Herakles barındırdığı vahşi atribüler ve 

sergilediği kaba kuvvet nedeniyle Hellen kültürünün erken dönemlerine özgü, ilkel ve 

Arkaik bir Dor kahramanı olarak karşımıza çıkar ve bu açıdan söz konusu kültürün bir 

kolanizasyon modeli olarak değerlendirilir. Önüne çıkan tüm vahşi yaratıkları, 

canavarları yok ederek güvenli alanlar oluşturarak erken dönem Hellen yerleşimcİsİ için 

ideal bir figür olmakla birlikte, ilk demokrasi tecrübelerinin yaşandığı, gelişkin polis 

yaşamında tercih edilen bir imge oluşturmadığı vurgulanmaktadır. 272 

arayan şair veya ressam vb. kişilerin sürekli olarak Amazon mitini özel amaçlan için kullanmalan göz 
önünde bulundunılduğunda, çıkarianna hizmet eden bu söylenceler önem kazanmaktadır. Bu açıdan 
bakacak olursak, söz konusu dönemin ve toplumun karakterleri olarak gerek Kirnon ve gerekse 
Perikles'in izledikleri siyasette yaşananların, inanılanların ve geleneklerin izlerini bulmak mümkündür.; 
Diğer bir otoritenin değimiyle "Eğer mitolojik Hellenler veya Atinalılar; Troialılar, Amazonlar veya 
Kentauroslar gibi düşmanlan bozguna uğratınışlarsa bunun bir sebebi olmalıdır. Her durumda çarpışma 
ve bunun sonuçlan bir insan karakterinin veya standardımn diğeri üzerindeki zaferine işaret eder.", 
Casrtiota, Op.cit., s. 9. 

267 H. Knell, M)1hos Und Polis Bildprograınme Grieclıischer Bauskulptur, (Dannstadt, 1990), s. 52. 

268 Pausanias, 10.11.5. 

269 Bkz. dipnot 78. 

? 7ü DuB . O •t "7 - oıs, p.cı ., s. ::> • 

271 Walker, Op.cit, s. 52. vd. 

272 Boardınan, Herakles'in özellikle Klasik Dönemde tercih edilmeyen bir figür olarak karşımıza çıkmaya 
başlamasını, Dor kalıraınanının tiran Peisistratos ile olan yakın ilişkisine bağlamaktadır. 
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Klasik Dönem itibariyle Atina' da gerek politik, gerek ekonomik ve gerekse 

askeri alanda yaşananlar, anlaşıldığı kadarıyla daha eğitimli, akılcı ve kentsel yaşama 

yönelik, Atina kökenli bir kahramanın gerekliliğini hissettirmiş ve böylece Theseus, 

sanatsal temaların her alanında olduğu gibi Amazonomakhia'da da tercih edilmeye 

başlanmıştır. 273 DuBois'e göre Theseus'un merkezileşmesi, binanın dekorasyonunda 

yaratılan bir dengesizlikle sağlanmıştır. Buna göre yapının güney cephesinde yer alan 

Amazonomakhia, mitosun Themiskyra versiyonuna işaret etmekte ve alışılmadık bir 

şekilde Herakles'in yanına yerleştirilen Theseus, iki kahramanın analojik birleşimini 

temsil etmekte ve Amazonları yenilgiye uğratan kahraman olarak vurguyu Arkaik 

Herakles'ten alarak, gerçek bir polis kahramanı olan Theseus'a vermektedir.274 Ayrıca 

batıda canavar Geryon'un rakibinin Herakles olması, doğudaki Arnazenların 

Theseus'un düşmanları olarak belirlemekte; Geryon ile mücadelede Herakles tekil 

olarak verilirken, Themiskyra Savaşında Theseus eşliğinde betimlenmiş olması 

Amazonomakhia'nın asıl kahramanını Theseus olarak belirlemektedir. 275 

Amazonomakhia'nın Herakles'e özgün versiyonlarında, Hellen kültürünün 

sınırlarında, anavatandan uzaklarda yaşayan düşmanlar olarak verildiği söylenen 

Amazonlar; Theseus aracılığıyla baskın olarak Atina inisiyatifine geçmiş ve böylece 

eski imgelerini değiştirerek artık kentin bizzat içerisindeki tehdidi tasvir etmeye 

A.mazonomaklıia'da baş rolün Herakles'ten Tlıeseus'a geçişinde böyle bir gelişmenin de etkisi olduğu 
söylenebilir kanısındayım. Bkz., Boardman (GSAP), s. 169, 94. 

273 Bu durum İ.Ö. 478-477 yıllarında kurulan Attika-Delos Deniz Birliğinin daha sonra bir Atina 
İmparatorluğuna dönüşmesi süreciyle paralellikler taşımaktadır kanısındayım. Öyle ki başlangıçta Pers 
tehlikesinin yok edilmesi amacıyla bu çatı altında birleşen Hellen polisleri, dalıa sonra Atina 
hegemonyasına girerek özerk yapılarını kaybetınişlerdi. Sikke basım hakkından, vergi oranlarına kadar 
hemen her şeyde kısıtlanan dönem Hellen polisleri, Atina'nın liderlik politikası altında varlıkları 
sürdürmeye çalışmaktaydılar. Başta Kirnon ve Perikles ile tamk olduğumuz Atina siyaseti, aynı zanıanda 
yine Attika kökenli Tiıeseus gibi mitolojik isiınlerle pekiştirilmeye çalışılıyordu. Bu açıdan 
A.mazonomaklıia'da Tlıeseus merkezileştirilmesi, Atina'nın Hellen polislerinin lideri olma politikasımn 
bir ürünüymüş gibi gözükmektedir. Attika-Delos Deniz Birliği'nin Atina İmparatorluğu haline gelmesi, 
Arkaik Dor kahramanı Herakles'in önemini yitirerek Tlıeseus ile yer değişinıi, kanımca söz konusu 
gelişmeler ile yakından ilişkilidir. 

274 Thomas, Op.cit., s. 37., "Noch deutlicher wird die Tendenz, Theseus an die Stelle des Herakles zu 
rücken und dem panlıellenischen "Nationalhelden" einen eigenen attischen "Nationalhelden" 

entgegenzustellen, im bauplastischen Progranım des Schatzhauses der Athener in Delphi."; Böylece bir 
Dor kalıramam olarak Panhellen idealini yansıtan Heraldes, yerini, tam anlannyla Attika'ya özgü olan, 
dalıamedeni ve demokrasi kavramına dalıayakın hissedilen Theseus'a bırakmaktadır., Walker, Op.cit., s. 
13, 54. 

275 DuBois, Op.cit., s. 58. 
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başlamışlardır. 276 Metoplar, Arkaik Döneme özgü iki düşmanın karşılıklı olarak 

mücadelesini içeren yapıyı korumakla birlikte, Theseus 'un varlığıyla yeni bir olgu, polis 

düşüncesi pekiştiriliyordu. Herakles, anavatandan uzaklarda vahşi yaratıklarla tekil 

mücadelelerde gösterilirken, Theseus Atina'ya (polise) saldıran düşman ordularına karşı 

koymaktadır.277 Bu değişimin Hellen düşüncesinde kahramanlık kavramını yeniden 

nitelediği belirtilirken, Delphi Atinalılar Hazine binasının İ.Ö. 5. yüzyılın ilerleyen 

dönemlerindeki yapılar için, yeni bir kahraman ve Theseus önderliğindeki Atina 

Amazonomakhia'sı geleneğini başlattığı ileri sürülmektedir.278 

Amazonomakhia'nın siyasi alanda oynadığı rolün diğer yansımaları, bir başka 

yapı olan Theseion'da yankılanmaktadır.279 Kirnon'un kendi politik kariyerini 

geliştirmek ve babası Miltiades'i yüceltmek amacıyla Theseus'u kullanmasına güzel bir 

kanıt oluşturan Theseion, bilindiği gibi Kirnon tarafından Atİnalı kahramanın 

kemiklerin polise geri getirildiğinde konulması için yaptınlmıştır. Theseion' da, tıpkı 

Kirnon'un yönetimi altında çalışan Polygnotos gibi bir ressam olan Mikon tarafından 

yapılan freskolar, belirtilcliğine göre Marathan Savaşı fatihi olan Miltiades ile, oğlu 

Kirnon ve Kentaur ve Amazan savaşlarının fatihi (Theseus) arasında analojiler 

kurmaktadır.280 DuBois'e göre bu ve benzeri betimlerde gözlemlenen Amazan ve 

Kentaurların kültürel sınırlar, evlilik, sosyal paylaşım hakkındaki aykırılıkları, onları 

276 Thomas, mıtın geçmişteki yapısının değişerek, Perslerle özdeşleştirilmesiyle aldığı şekilde, 
Amazoııların artlk Hellen yurdundan uzak sınırlarda olan düşmanlar değil, Pers saldınsıyla beraber 
anakarayı tehdit eden düşmanlar şeklinde algılanmalarma değinmektedir. Bkz. Thomas, Op.cit., s. 40. 

277 "Herales oldukça sık olarak kaba kuvvet sergilerken, Theseus palaestrada eğitim görmüş bir Atinalı 
genç olarak karşıımza çıkmaktadır. işlerinde, vahşi yaratıkları öldüren Herakles eski efsane-vi 
kahramanları yansıtırken, Theseus, barışçıl ve uygar bir hayatın düşmanları olan eşkıya ve soyguncuları 
hertaraf etmektedir .... Herakles daha şaıılı ve büyük görevler yerine getinnekte, Theseus ise Grekler için 
daha uygun ve faydalı işlerle meşgul olmaktadır. Bu, söz konusu devire ait barışçıl ve uygar bir yaşamın 
beşiği olarak Atinayı meydana getiren Atinalı ruhunu, ortaya koymaktadır", M. P. Nilsson, Cults Myths 
and Politics in Ancient Greece, (Göteborg, 1986), s. 55. vd. 

278 "A significant symbol of tb official popularity of Theseus is the Athenian Treasury at Delphi, erected 
in early days of the new democracy (somewhere 510 B. C. and the early 480's B. C.)", Walker, Op.cit., s. 
52.; DuBois, Op.cit., s. 57. vdd. 

279 Castriota, Op.cit., s. 33-63., Yazar, Amazonomakhia'nın Kirnon tarafından politik amaçları 
doğrultusunda kullarııldığını reddetmemekle birlikte, söz konusu söylenceler bütününün tamamıyla bu 
amaç için kullanılmadığını, Pers Savaşları analojisini de yansıttığını vurgulaınaktadır. 

280 Tyrell, Op.cit., s. ll.; DuBois, Op.cit., s. 56. 
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insanlığın dışındaki varlıklar olarak görülen Persler'in betimlemesinde ideal yapılar 

haline getirmektedir. 281 

Buna göre söz konusu yapıda bir Amazonomakhia, Theseus'un da katıldığı bir 

Kentauromakhia ve Minos'un Theseus'a meydan okumalarını ve Theseus'un babası 

Poseidon'u denizin altındaki sarayında ziyaretedişi ile ilgili resimler yapılmıştır?82 Son 

resim Mik on' a atfedilmektedir. 283 Söz konusu duvar resimlerinin kendi dönemine özgü 

pek çok vazo resmini etkilediği iletilmektedir. 284 Bu etkileşmeler içerisinde özellikle 

Herakles öncülüğünde Themiskyra Amazonomakhia'sı ve yine Herakles'in Kentaurlar 

ile Pholoe Dağı'nda yaptığı geleneksel mücadelelerden, Kentaurların Peirithoos'un 

düğününe yaptıkları saldırıyı ve Atina Amazonomakhia' sına doğru gerçekleşen bir 

eğilimin varlığı konusunda genel kanının (eğer Kentauromakhia ve Amazonomakhia'yı 

2
&

1 Ibid, s. 61. 

282 Pausanias, I. 17, 2-6.; Castriota, Op.cit., s. 33. 

283 Theseus'un Girit macerası sırasında l\.1inos'un yüziiğünü buluşu ve babası Poseidon'u deniz altındaki 
sarayında ziyaret edişi ile ilgili resmin Mikon tarafında yapıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte diğer 
resimler; Amazonlar'ın Attika'ya saldırısı ve Kentaurosların Peirithoos'un düğünündeki kavgalarım 
içeren resimlerin de, Mikon tarafından yapıldığı olası bir ihtimal olarak göz önünde tutulmaktadır. "The 
paintings in Cimon' s Theseion illustrated three episodes from the mytlı of Theseus: the invasion of attica 
by Amazons, the battle with Centaurs, and his visit to Poseidon' s palace under the sea. The last of these 
paintings was by Micon, and it is generally assumed that he painted the others", Walker, Op.cit., s. 58.; 
Diğer resimlerin sanatçısında Mikon olabileceği ihtimali hakkında bkz. Barron, Op.cit., s. 44.; 
Theseion'da Mikon ile birlikte çalışan Polygııotos ve Harpokration gibi isimlerin varlığı, resimlerin 
sanatçısı konusunda bazı alternatifler de sumakla birlikte, Mikon özellikle göz önünde 
bulundurulınaktadır. Castriota, Op.cit., s. 247. dipnot 2. 

284 Theseion' daki duvar resimlerinden ikisinin (Amazonomakhia ve Kentauromakhia) sanatçısı 
konusunda tartışmalar mevcuttur. Fakat l\.1inos'un yüziiğü konulu resmin Mikon'a aitliği kabul görürken, 
diğerlerinin, özellikle de Amazonomakhia'nın de ona aitliğine neredeyse kesin olarak bakılmaktadır. Stoa 
Poikile'deki Amazonomakhia'nın Mikon tarafından yapıldığı düşünülürse, Theseion'daki bu konulu 
resmin de ona ait olma ihtimali yükselmektedir. Ayr. Bkz. s. 59 dipnot 255'te verilen referans.; Söz 
konusu resimlerin dönem itibariyle diğer sanat dallarında, özellikle Attik Kırmızı Figür tarzında yapılan 
çanak-çömlek resimlerindeki etkisi genel bir kanıyla kabul görmektedir. Öyle ki, bugün için henüz 
keşfedilmemiş olması dolayısıyla, detaylı bir bilgiye salıip olamadığıınız Theseion üzerindeki resimlerin 
teması ve stili hakkında söz konusu çanak-çömlek eserler üzerindeki resimler referans olarak alınmakta 
ve Theseion'daki duvar resimlerinin yapısı konusuna ışık tutmaları için rekonstrüksiyon amaçlı 
kullanılmaktadır. "Scholars have often tried to reconstruct the murals of the Theseion, from tlıeir 

supposed influence on subsequent vase-paintings, and nearly all the vases with which we shall be chiefly 
concerned have been brought into association with the Theseion and other buildings decorated witlı the 
murals of Mikon and his collegue Polygııotus", Barron, Op.cit., s. 23.; Castriota, Op.cit., s. 43.; S. 
Woodford, "More Light on Old Walls: The Theseus of the Centauromachy in the Theseion", JHS 94, 
1974, s. 157. 
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de Mikon'a atfedersek), Thesion duvar resimlerine çok şey borçlu olduğu ağırlık 

kazanmaktadır. 285 

Ayrıca Arkaik dönemin alışık olduğumuz iki düşmanın karşılıklı yer aldığı 

sahneler, bu değişime paralel olarak yerlerini çoklu mücadelelere bırakmıştır. Herakles 

ile ilgili olan Amazon mücadelelerinde, iki figürün karşılıklı savaşırken verilme 

geleneği sadece Dor kahramanına odaklanıyer ve dolayısıyla betimlemeler kısıtlı bir 

niteliğe sahip oluyordu. Başta Polygnotos ve Mikon tarafından yaratıldığı söylenen yeni 

akım sayesinde, Helenierin ve barbarların birbirlerine karşı tekil olarak değil de gruplar 

halinde savaşırken betimlenmelerine olanak sağlıyor ve böylece Pers Savaşları tasvirleri 

için daha uygun bir kompozisyon oluşturabilme imkanı veriyordu. 286 Amazon-Hellen ve 

Pers-Heilen mücadeleleri böylece çoklu figürler içerisinde, vatanseverlik ve polis 

kavramları üzerine yoğunlaşıldığı Klasik Dönemde, medeniyetin barbariara olan 

savaşını temsil ediyorlardı. 287 

İ.Ö. 447-438 yılları arasında İktinos ve KallikTates isimli iki mimar tarafından 

yapıldığını bildiğimiz Parthenon da, Amazonomakhia açısından yukarıda bahsedilen 

özellikleri korumaktadır.288 Alınlıklarda, tanrıça Athena'nın doğumu (doğudai89 ve 

Poseidon ile kent için bilinen mücadelesi (batıda) verilirken290
, Atina'nın kökenine 

değinilmektedir. Tapınağın eeltasını çeviren friz boyunca ise devingen bir form 

içerisinde kentsel hareketlilik betimlenirken291
, yapının güney ve batı cephelerindeki 

ıgs Castriota, Op.cit, s. 34-43, 43-58, 58-63., Theseion duvar resimlerinin getirdiği yenilikler.; Woodford, 
Op.cit, s. 158., Woodford, Theseion'un getirdiği yenlikleri makalesinde Kentauromakhia açısından ele 
alır ve Theseion duvar resimlerinin, bu yeni konu açısından bir kaynak teşkil ettiğini vurgular.; Ayr. krş., 
Barron, Op.cit, s. 20-45.; DuBois, Op.cit, s. 61-63. 

286 Ibid., s. 62. 

287 Castriota, Op.cit. s. 134. vdd. 137. 143-151. 

288 Thomas, Op.cit, s. 40., Atinalılar'ın barbarlar üzerindeki zaferini temsil etmektedir. 

~89 Tyrell, Op.cit, s. 69., Doğu alınlığmda, tapınağın ana girişi üzerinde Athena'nm babası Zeus'un 
başından doğuşu canlandırılmıştır. 

290 R Osborne, "Framing the Centaur: Reading :fifth-Centuy Architectural Sculpture", Art And Text In 
Ancient Greek Culture, Ed.: S. Goldhill/ R. Osbome (Cambridge, 1994, s. 52-84), s. 63., Batı alınlığı, 
Atlıena ve Poseidon'u Atina kenti için mücadele ederlcen gösterir. 

291 DuBois, Op.cit, s. 63., Kentin, Panathenaia törenleri vasıtasıyla o dönemdeki gerçekliği 
yansıtılmıştır.; B. Ashınole, Arebiteel And Sculptor In Classical Greece, (Phaidon. New York 1972), s. 
116-146. 
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metoplarda Kentauromakhia ve Amazonomakhia işlenmiştir. 292 Özellikle bu iki temanın 

yerleşimi ve figürlerin durağan yapısının, otoritelerce Atina' nın dönemsel endişelerini 

temsil ettiği vurgulanır. Delphi'deki Atinalılar Hazine binası ile başlatılan geleneğin 

Parthenon'da ulaştığı son nokta, düzen ve medeniyetin kaos karşısındaki üstünlüğüne 

sembolik olarak yapılan bir odaklanmadır.293 Kanımca, Amazonlar'ın her zaman 

reddedilen ve Hellen kültürünün dışarısında görülen nitelikleri, Parthenon'da Atina•nın, 

dolayısıyla bu kültürün sınırlannı temsil eden ilizin dışında tutularak canlandınlmış 

gibidir. 294 

Amazonlar korkulasıdır, fakat dövüşülüp yenilmelidirler. Çünkü en modem 
bilginierin düşüncesine göre, mevcut ilişkileri ve devleti tehdit eden tehlikelerin 
tümünün temsilcisiydiler.295 

Antik çağ literatüründen ve şimdiye kadar elimize geçen Roma dönemi 

kopyalarından anladığımız kadanyla, Amazonomakhia'nın önemli örneklerinden bir 

diğeri de Ephesos'a işaret etmektedir. 296 Buna göre, Ephesos Artemis tapınağı için 

yaptınlacak olan Amazon heykelleri, bir yarışma ile belirlenecekti. 297 Söz konusu 

yanşmaya katılan, dönemin ünlü heykeltıraşlan arasında Polykleitos, Phidias, Kresilas 

ve Phadramon gibi isiınierin olduğunu bilmekteyiz. 298 Bronz heykeller299 oldukları 

tahmin edilen bu Amazon grupbu ve sanatçılan hakkındaki bilgilerimiz, ünlü antik 

yazar Plinius şahitliğine dayanır.300 

Ünlü heykeltıraşlar aynı zamanda, Ephesos Artemis tapınağına adanan, en 
güzelini kendilerinin seçeceği Amazon heykelleri yapmak üzere, bir 

292 Castriota, Op.cit., s. 143, 152. 

293 DuBois, Op.cit., s. 66-67. 

294 Aynı ideoloji, ileriki bölümde daha aynntılı bir biçimde tartışılacak olan, Parthenon metoplanndaki 
Kentaurlar ya da Kentauromakhia için de geçerlidir. Bkz., Osborne, Op.cit., s. 62. vdd. 

295 Sobol, Op.cit., s. 95. 

296 Sclrindler, Op.cit., s. 112. 

297 Sobol, Op.cit., s. 102. vd. 

298 Bothıner, Op.cit., s. 216. 

299 Ibid., s. 220. 

300 B. S. Ridgway, "A Story ofFive Amazons", AJA 78, (1974, s. 1-17), s. 1. 
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yarışmaya katılmışlardı (farklı yaştan olsalar da) ... Birinci eser Polykleitos'tu, 
onu Phidias izledi, üçüncü Kresilas, dördüncü K ydon ve beşinci de Padramon 
oldu.301 

Söz konusu sanatçılar tarafından yapılan eserlerin kopya tipleri, başlıca Doria 

Pamphili (?)302
, Mattei303

, Capitoline/Sosikles304
, ve Landsdowne/Berlin/Sciarra305 

isimleriyle bilinirler ve çalışmanın konusu açısından dikkat çekici bir anlam taşıdıkları 

ortaya konmaktadır: Buna göre Ephesos Amazanları olarak bilinen ve İ.Ö. 5. yüzyılın 

ortalarına tarihlenen (İ.Ö. 440-430)306 bu eserler, Amazonomakhia'nın diğer eserlerde 

gözlemlediğimiz gibi, mitosun Atina merkezli, politik ve propagandacı kullanımını 

gözler önüne sermekte ve Ephesos Amazonları, böylece Pers Savaşları analojisiyle 

Hellen üstünlüğünün birer anıtı olarak anlamlandırılmaktadır. 307 İ.Ö. 449'da Persler ile 

Kallias tarafından yapılan barışın ve/veya Perikles öncülüğünde yine Perslere karşı 

verilen başarılı mücadelenin onursallaştığı eserler olarak değerlendirilmektedirler.308 

Dönem Atİnası'ndan açık birer bağış/sunu olarak nitelendirilen309 Amazonlar, 

mücadeleden henüz ölümcül yaralar ile çıkmış bir durumda, fakat bu sefer sert çizgilerle 

değil, barışın (Kallias Barışı) getirdiği atmosfer ile daha insancıl bir kompozisyon 

301 Plinius, Naturalis Historia, 34, 53.; Plinius, burada beş isimden bahsetmektedir. Yarışmaya katılan 
sanatçılar ve eserleri konusunda otoritelerin yaptıklan tartışmalar devam etmektedir. Kimi çevreler 
Polykleitos, Phidias, K.resilas ve Phadraınon'un varlığını kabul ederken, kimileri Plinius'un verdiği 
sayının doğru olduğunu, dolayısıyla yarışma da beş sanatçının varlığını savunınaktadırlar. Bkz. Ridgway, 
Op.cit., s. 1-13; Ayrıca karşılaştırınız, Schindler, Op.cit., s. 112. vdd.; Boardman (GSCP), Op.cit., s. 
213 ., Yazar burada K ydon 'un bir ismi değil, Kresilas 'ın kentini vurguladığını belirtmektedir. 

302 Ridgway, Op.cit., s. 3. vdd., Bu heykelin, orijinal Ephesos Amazonlarının bir kopyası olduğu ve 
dolayısıyla olası bir tipi betiınlediği. konusunda ciddi tartışmalar mevcuttur. Bu açıdan genel tiplerneler 
olarak diğer üçü daha çok ele alınmaktadır. 

303 Ibid., s. 4. 

304 Ibid., s. 6., 

305 Ibid., s. 7. 

306 M. C. Sturgeon, "Tiıe Corinth Aınazon: Foundation of a Roman Classical Sculpture", AJA 99, (1995, 
s. 483-505) s. 498. 

307 Boardman (GSCP), s. 214. 

3
0& R. Bol, Amazones Volneratae Untersuchungen zu den Ephesischen Amazonenstatuen, (Mainzi 

1998), s. 18. 

309 Schindler, Op.cit., s. 1 12. 
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içerisinde canlaİıdırılmışlardır.310 Diğer yandan, Amazanların Ephesos ile olan bağları 

sadece söz konusu heykeller aracılığıyla kurulmuş değildir. Daha önce de belirtildiği 

şekilde, en önemli kült merkezlerinden biri olan Ephesos, Artemis'in, Amazonlar ile 

olan sıkı ilişkilerini gözler önüne seren noktalardan biri olarak karşımıza çıkar.311 

Amazonomakhia'nın dikkate değer form değişikliklerinden birisi, İ.Ö. 421-418'e 

tarihlenen frizinde Amazonomakhia ve Kentauromakhia barındıran Phigalia-Bassai 

Apolion tapınağında temsil edilmektedir. 312 Mimarının İktinos olması nedeniyle 

Parthenon'un etkilerinin olduğu düşünülen bu yapı, mimari heykel süslemeleri 

açısından oldukça farklı ideolojiyi ortaya koymaktadır.313 Buna göre özellikle 

Parthen on' da ve diğer mimari heykel kompozisyonları içeren yapılarda ele alınan 

düşman, yabancı, barbar kavramları burada değişime uğramıştır. Frizdeki hareketli 

tasvirler ve tapınağın dönem geleneğinden farklı mimari yapısının göz önünde 

bulundumlmasıyla oluşturulan teze göre, buradaki Amazonomakhia, geleneksel olarak 

Hellen kültür ya da ülke sınırları dışındaki varlıkları değil, bizzat içeride ve çok yakın 

bir tehlikeyi simgel em ektedir. 314 Bunun en güzel göstergesi; Amazon savaşının 

Parthenon' da olduğu gibi, tanrının imgesinin saklandığı ana odadan ( cella) uzakta, onu 

çevreleyen frizin dışında yapılmayarak, kutsal mekana yerleştirilmesidir. Söz konusu 

uygulama DuBois' e göre tapınaktaki alışılmadık planla paralellikler gösterir. Bassai 

Apolion tapınağı celladan ayrı olarak ayrıca adyton denen bir iç oda içerir ve bu yapı, 

düşmanın kendisini tapınağın en kutsal yerıne sokması nedeniyle gerekli 

görülmüştür. 315 

Amazonomakhia'nın Atina sosyal yaşamına göre aldığı şekiller, uğradığı form 

değişiklikleri, Arkaik Hellen düşünce yapısından Klasik Döneme kadar söz konusu 

310 Bol, Op.cit., s. 122. vd., 131.; Schindler, Op.cit., s. 113.; Aynca Ephesos Amazonlan hakkında 
bakımz sonraki bölüm s. 89. 

311 Ibi d., s 132. vdd., Yazar Artemis':i.n, Ephesos Ortygia' sı ile olan lokal orijinine ve onun Amazonlar ile 
olan sıkı bağlanna değinir. 

312 Bothıner, Op.cit., s. 215.: Frizi söz konusu tarihe vermektedir. 

313 DuBois, Op.cit., s. 64. 

314 Ibid., s. 66. 

315 Ibid., s. 65-66., "In this case, the presence ofthese enemies of civilization, the horse/men, the horse
women of myth, might have seen as trespassers in the sacred space devoted to the god. Their invasion of 
the temple space necessitaed another, more sacred spot in which the god rested al one." 
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değişimleri göstermiştir.316 İ.Ö. 1200'lerdeki ilk kolenizasyon dönemine özgü ve iikei 

bir mitoloji formu olarak Herakles ile kurulan analojiler, mücadelenin Themiskyra 

versiyonları, Amazanları ata-erkil sosyal düzene karşıt bir yapı olarak tanımlıyor ve 

Hellen toplumunda evlilik ve kadının yerine işaret ediyordu.317 Kuralların erkekler 

tarafindan belirlendiği, kültürün ve düşmanların ata-erkil yaşam içerisindeki endogami 

aracılığıyla ayırt edildiği bu yapı, daha sonraki dönemlerde değişime uğrayınca, adeta 

canlı bir varlıkmışçasına evrim geçiren savaşçı kadınlar mitosu her koşul altında Hellen 

düşüncesine hizmet etmekteydi. 318 

İ.Ö. 546 itibariyle Batı Anadolu'da başlayan gelişmeler, 490'de Marathon, 

480'de Artemisian ve Thermopylai ve Salamis, 479'daki Plataia, Mykale, 468'deki 

Eurymedon Savaşlan tecrübelerini yaşayan Hellenler; Persler dolayısıyla diğerlerini, 

düşmanları, barbarları yeniden tanımlama gereğini duymuşlardır. Fakat tarihi konuların 

direkt olarak betimlenmesinden duyulan rahatsızlık, en azından günümüze özgü bir 

yorum olarak bu gelenek, Amazonomakhia'nın, alegorik olarak Persleri temsil ettiği bir 

çok yapıda yaşamına devam etmesini ve giderek popülerliğini artırmasını sağlamış 

gibidir.319 Özellikle Klasik Dönemin Kirnon ve Perikles gibi önemli siyaset 

adamlarının, onların Atina'yı yeniden ayağa kaldırma çalışmalannda sanat yönetmeni 

olarak görev alan Polygnotos ve Phidias gibi sanatçıların tasarrufunda anlam kazanan 

mitos, yaşananlara paralel olarak medeniyetin düşmanlannı, kaosu simgelerneye 

316 Ibid., s. 150-152. 

317 Hellen toplmnunun evrimleşme sürecinde Amazon kavramının gelişimi haklanda bkz., Sobol, Op.dt., 
s. 88, 139.; Tyrell, Op.cit., s. 125. vdd 

318 Mitlere, tarihlerinin, yaşamlanmn ve gerçekliğin bir parçası olarak bakan Hellenler için böylesine bir 
söylenceler topluluğunun sosyal yaşamda aldığı biçimler; kutsal yapılardaki mimari heykellerden, günlük 
kulamın amaçlı çanak-çömleklere kadar geniş bir repertuarda gözlenebilınektedir. önemleri, sadece bu 
tür arkeolojik materyallerdeki yoğunluklarıyla değil, aym zamanda edebi ve politik alanda da 
sergilenmektedir. Tüm bu verileri topluca değerlendirecek olursak Hellenlere, Amazon nıitolojisini, 
yalmzca bizlere tanıştrran bir toplum olarak değil fakat aym zamanda onlar tarafından yaşanan bir toplum 
olarak bakmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır kanısındayım. Hellenler tarafından yaratılmanuş olsalar bile 
Amazonlar, bu toplum içerisinde anlam kazannuştrr. İlkel olarak gördükleri Doğu'yu ve yine aym yönden 
gelerek Yunan anakarasındaki yurttarım tehdit eden düşmanlartın aniatmada en uygun kavramlardan biri 
olan söz konusu savaşçı kadınlar mitolojisinin Hellen düşünce yapısınca kullanınu, otoritelerce genel bir 
katılımla kabul görmektedir. Bkz., Blok, Op.cit., s. 1-126.; Bachofen, Op.cit., s. 100-109. 

319 H. S. Alanyalı, Das Friesprogram Des Tbeaters Von Perge In Gallienischer Zeit, (Wien, 1999), s. 
265, (Yayımlanmamış doktora tezi.), Yazar bu prensibi Kentauromaklıia açısından dile getirmektedir.; 
Bol, Op.cit., s. 103. 
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başlamıştı. 320 Öte yandan Amazonlar ile Kentaurların mitolojik ve atribüsel paralelikleri 

nedeniyle kurulan analojiler ki; her iki varlık da Hellenler için kural tanımazlığın, 

vahşiliğin, barbarlığın ve dolayısıyla ilkelliğin katıksız birer sembolüydüler, onları İ.Ö. 

5. yüzyılın hemen her yapısında yan yana getirmekteydi. Amazonlar ile Kentaurlar 

arasında oluşturulan analoji, barbarların kesin bir imgesi olan Persleri ve dolayısıyla 

onların Hellenler ile olan farklılıklarını tanımlamak için kullanılıyordu. 321 

Lapithlerin ve dolayısıyla Theseus'un düşmanı olarak kontrol altına alınamaz 

hayvani güçlerin sembolü olan Kentaurlar, Wilde'a göre giyimleri dolayısıyla kadınsı 

erkekleri andıran Persler ve erkeksi kadınları andıran Amazonlar, Heleniere hem ilginç 

ve hem de tiksindirici geliyordu. 322 Pers Savaşlarının Hellen · hafızasında yarattığı bir 

manzara olarak bu durum, her üçünün analoji yoluyla birleştirilmesine ve aynı zamanda 

Klasik dönem polis hayatı ve ülkesinden dışlanarak Hellen bireyinden ayrılmasına 

hizmet ediyordu. 

Tüm bu gelişmeler eşliğinde Amazonomakhia'nın, Helenistİk Dönemde ulaşılan 

refah ve aydınlanmaya bağlı olarak, Arkaik ve Klasik Dönemlerdeki imgesine göre 

oldukça yumuşadığı gözlemlenmektedir. İskender'in İ.Ö. 334'te başlayan Doğu seferi 

ile artık Hellen anakarası ve Küçük Asia için tehlike olmaktan çıkan Persler ve 

Doğu'nun onlar için tanımladıkları unsurlar değişmişti. Gerçekten de kültürler arası bir 

kaynaşma süreci olan Helenistİk Dönem, Amazonlara da gereken değişimi yaşatmış ve 

artık He Ilenler için tehlikenin bir sembolizasyonu olmaktan çıkmışlardı. 323 

Başlangıçta Hellen kahramanlarıyla giriştikleri mücadeleler içerisinde kendi 

topluıniarına aykırı, korkusuz savaşçılar olarak algılanan Amazonlar daha sonra, 

düşmanlar-barbarlar kavramlarının tanımladığı ve Hellen sınırları dışındaki 

yabancılardır. Amazonomakhia'nın ulaştığı son aşamada ise "onlar, silahlı, fakat 

320 Amazoruann Kirnon ile başlayan süreç içerisinde, sanatçı Mikon ve Polygnotos ile başta Theseion ve 
Stoa Poikile'deki dışavurumlannın anlamı hakkında bkz., Castriota, Op.cit., 28-32, 43-58, 76-89., 
Amazon mitolojisiııe Perikles ve Phidias'ın getirdiği yorumlar haklanda bkz., Ibid., s. 134-138, 143-152. 

321 DuBois, Op.cit., s. 53.; "Gradually the whole myth of the Amazons became anAthenian matter. The 
fifth century is the era of the great Amazonoınachies .... It is generally accepted thet the aınazonomachies 
were used -but not created- as mythical counterparts of the Persians. ", Stahre, Op.cit., s. 159. 

322 Wilde, Op.cit., s. 24. 

323 Sobol, Op.cit., s. 79. 
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güzellikleri, zerafetleri ve cesaretleriyle hayranlık uyandıran ve mahkum oldukları 

yenilgiye şefkatle acınan yabancı kadınlardı"324 (Harita 2). 

324 Ibid., s. 79.; Loven, Op.cit, s. 160. 
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4. AMAZONO:MAKHİA KONULU YAPILAR 

4.1. Arkaik Dönem Amazonomakhia 

4 .1.1. Attik Terracotta Kabartma 

Kötü korunmuş bir halde elimize ulaşan eserin yarısı kırılmıştır. Sağ taraftan 

ileriye doğru hareket eden ve anlaşıldığı kadarıyla bir elinde mızrak, diğerinde ise 

üzerinde Gorgon betimli bir kalkan taşıyan fıgürün; kabartmanın sağ üst köşesindeki 

yazıt dolayısıyla Akhilleus olduğu belirtilmektedir.325 Kabartmanın ortasında 

muhtemelen düşmekte olan bir fıgüre ait hacaklar ve olası bir kalkan silüeti 

seçilmektedir. Y azıtının, adını Ainia olarak belirlediği figürün, bir Amazon'u işaret 

ettiği iletilmektedir?26 İ.Ö. 7. yüzyılın sonları ile 6. yüzyılın başlarına tarihlerren bu 

eserde, Akhilleus'un rakibi olarak olası bir Penthesilea motifinin varlığına 

değinilmektedir.327 (Resim 2) 

4.1.2. Taş Metop Fragınanı 

Oldukça zara görmüş bir durumda olan eser, İ.Ö. 6. yüzyıla tarihlenir ve Sele 

Heroon'unda ele geçmiştir.328 Çömelmiş bir durumda yayını germekte olanAmazonun 

vücudunun üst kısmı yoktur, arkasında ise muhtemelen ayakta duran bir erkeğin sadece 

hacağı korunmuştur.329 (Resim 3) 

4 .1.3. Korinth' den Terracotta Alınlık Fragınanı 

Normal boyutların üçte ikisi kadar büyüklüğe sahip olan eserin, bulunduğu yerde 

bir zamanlar inşa edilmiş olan küçük bir tapınağın alınlığına ait olduğu 

düşünülmektedir. Bir kuyudan elde geçen bu eserin birlikte bulunduğu diğer 

325 LIMC I, "Aınazons", s. 597, no 169. 

326 Blok, Op.cit., s. 224. 

327 Bothmer, Op.cit., s. 3. 

328 z. Montuoro 1 Z. U. Bianco, Heraion alla Foce del Sele, (1968), levha 60. 

329 LIMC I, s. 613 no 412. 
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fragınanların İ.Ö. SOO'lere tarihlenınesi nedeniyle, söz konusu kırık alınlık parçası da bu 

tarihi alır. (Resim 4). 

Ortada kısa khiton giyen bir Amazonun olduğu bu betimleme 

seçilebilmektedir. 330 Sağ tarafına yattığı anlaşılan Amazonun ayakları yukarı doğru 

kalkmıştır. Onun hemen önünde sol ayağı çıplak olan figürün ise Herakles olduğu ileri 

sürülür.331 Sahnedeki kıvrılmış sağ ayağın sahibi olduğu düşünülen diğer bir amazon 

ise kaçmaktadır. 

4.1.4. Thebes Kopaia Togolia'dan Mermer Alınlık 

Eserin tarihinin, Korinth'den bulunduğu belirtilen yukarıdaki betim ile aynı 

olduğu vurguianmaktadır (İ.Ö. 500'ler). 

Kopaia Togolia'da bulunduğu belirtilen bu eserin, oldukça küçük bir alınlığa ait 

olduğu ileri sürülmektedir. Normal boyutların yarısından daha küçük ölçeklidir. 

Alınlığın sol köşesine ait olduğu anlaşılan parçada, bir Amazon okçusunun ve 

ilerlemekte olan bir Hellen'in sağ bacak ve ayağı görülmektedir. Kalçası üzerine 

düştüğü anlaşılan Amazon, sağ eliyle sadağından ok çekmektedir. Kısa bir khiton ve 

yüksek yuvarlak bir başlık taşımaktadır. Retimlernede bulunduğu söylenen bir erkeğe 

ait olan sağ bacağın, koropozisyona çok uzak olması nedeniyle Herakles olamayacağı 

ileri sürülürken, Telamon ihtimali üzerinde durulmaktadır.332 

4.1.5. Eretria Apollo Daphnephoros Tapınağı 

Betimlemelerin tapınağın batı alınlığına ait olduğu düşünülmektedir.333 Alınilğın 

merkezinde diğer figürlere göre daha büyük yapılan Athena bulunur (Resim 5 a-c). 

Tanrıçaya, sağ tarafında at arabasını sürerken eşlik eden Theseus, sağ eliyle dizginleri 

330 Ibid., "Amazons", s. 613, no 413. 

331 Bothıner, Op.cit., s. 116. 

332 LIMC I, s. 613 no 414. 

333 Bol, Op.cit., s. 1 O 1. 
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tutarken sol eliyle de Antiope'ye sarılmak:tadır. 334 Oldukça kötü korunmuş ve eksik 

parçaların yoğun olduğu betimlemeler İ.Ö. 500-490 yıllarına tarihlenmektedir.335
. 

Bu alınlığa ait Amazonlardan birisinin Roma'ya götürüldüğü düşünülmekte (5 

a) ve Villa Ludovisi' de bulunan söz konusu eser günümüzde Roma Conservatori 

Müzesi' nde sergilenmektedir. 336 

Ayrıca Roma Apollon Sosianus tapınağı alınlığının da aslında bu yapıya ait 

olduğu iletilmektedir. 337 

4.1.6. Delphi Atinalılar Hazine Binası 

Binada, altışar tane kısa kenarlarda ve dokuzar tane uzun kenarlarda olmak üzere 

toplam otuz metop bulunmaktadır. Kısa kenarlardan biri olan kuzeyde Herakles'in 

işleri, batıda Geryonomakhia, doğuda Amazonomakhia ve yine kısa kenarlardan biri 

olan güneyde ise Theseus'un işleri yer almaktadır.338 

Kronoloji dair genel kanı Pausanias'ın bina hakkında verdiği bilgilere dayanır ve 

buna göre İ.Ö. 490'daki Marathan Savaşı'ndan sonraya tarihlenmektedir.339 Fakat 

Bothmer, Dinsmoor ve diğer bazı çevreler, yapıyı İ.Ö. 6. yüzyılın son on yıllarına 

tarihleyerek yukarıdaki kanı ya katılmamaktadırlar. Yapı, distyle in antis Dorik tarzda 

inşa edilmiştir?40 

Doğu metoplannda Themiskyra Amazonomakhia' sı, Herakl es ile beraber 

Theseus refakatinde verilmiştir.341 (Resim 6 a-b). 

Sekiz nolu metopta Theseus ve Amazan Attika kökenli miğferler giymektedirler 

(Resim 6 b). Savaşçıkadın sol dizi üzerine çökmüş ve kalkanı yere düşmüştür. Onun 

karşısında ayakta Theseus durur ve sağ elini yukarı kaldırmış, soluyla destek 

334 Bothmer, Op.cit., s. 125. 

335 Ibid., s. 126.; 

336 Ibid., s. 122, 124. no 2. 

337 Schefold (Urkönige), s. 158. 

338 Schlndler, Op.cit., s. 40-41. 

339 DuB . O . -7 oıs, p.cıt., s. ::ı . 

340 Bothmer, Op.cit., s. 117. 

341 Boardman (GSAP), s. 159. 
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almaktadır. Anıazanun çaresizce ölmek üzere olduğu bu betim, kompozisyonun sonuna 

işaret eder. Bazı çevreler bu metobu Theseus'un Antiope'yi kaçırışı olarak 

tanımlamakta ve savaşçı kadını Anti o pe olarak belirlemektedir. 342 

Delphi' deki Atinalılar hazine binasının batı alınlığında bazı çevrelerin 

Anıazonomakhia olduğunu iddia ettiği bir betim bulunur. Hazine binasının 

akroterlerinde de Anıazanların yer aldığı belirtilmektedir.343 

4.2. Klasik Dönem 

4.2.1. Aigina Apolion Tapınağı 

Herhangi bir Anıazonomakhia konusunun varlığı kesin olarak saptanamamakla 

birlikte, yapıya ait alınlıklardan birinde, olası, savaşçı kadınlar mitosunun ele alındığı 

iletilmektedir. 344 

4.2.2. Selinus'dan İki Friz Fragınanı 

. .. 345 
I.O. 480-450 yıllarına tarihlenen materyaller , Demeter Malophoros kutsal 

alanı yakınlarında ele geçmiştir.346 

4.2.3. Selinus E Tapınağı Metobu 

İ.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısının başlarına tarihlenen metop tasvirler, normal 

boyutların üçte ikisi boyutlarındadır. Omuzlarında bulunan kalıntılardan bir aslan postu 

giymekte olduğu anlaşılan Herakles, sol eliyle karşısında bulunduğu Anıazanun 

başlığından tutmaktadır. Kahramanın öne çıkardığı solayağıyla karşısındaki Anıazanun 

342 Bothmer, Op.cit., s. 118. 

343 Ibi d., s. ll 9. 

344 K. Schefo1d, Die Urkönige Perseus, Bellerophon, Herakles und Theseus, (München, 1988), s. 155.: 
Bol, Op.cit., s. 102. 

345 LIMC I, s. 613. no 415. 

346 J. B. Marconi, "Rilievi Inediti Selinuntini", Archeologia Classica 10 (ArchCl), 1958 s. 55 vd.; Yazar 
eserlerde bir Amazonoınakhia konusu içeriğini vurgulamaktadır., s. 
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sağ ayağına bastığı gözlemlenir.347 Kısa kiton ve sivri uçlu bir şapka giyen Amazon sağ 

elinde bir savaş baltası , sol elindeyse pelta tutmaktadır. Herakles'in sağ elinde ise bir 

sopa bulunduğu tahmin edilir. Arnazanun sadece yüzü, elleri ve ayakları mermerden, 

vücudunun diğer bölümü ise kireçtaşından yapılmıştır. Kompozisyonun Herakles ile 

Antiope'yi betimlediği hakkında görüşler bulunsa da bu yeterince desteklenen bir kanı 

olarak karşımıza çıkmamaktadır. 348 (Resim 7) 

4.2.4. Olympia Zeus Tapınağı 

Altısı tapınağın önünde ve altısı da arkasında olmak üzere toplam oniki metobun 

bulunduğu kompozisyonda, Herakes'in işleri anlatılmaktadır. Konu hakkında 

Pausanias'ın verdiği bilgilere dayanan Bothmer, bir Amazon ile Herakles'in 

mücadelesini konu alan metobun, tapınağın batı kenarımn son betimi olduğunu 

vurgulamaktadır?49 (Resim 8). 

Altı nolu metop kötü durumdadır. Arnazanun başı, sağ dizi ve sol hacağı ve 

giysisinin bir bölümü, Herakles'in ise sağ bacağı, sağ ayağı, sol baldın ve kalkanının 

bazı parçaları korunmuştur. Figürlerin pazlarından savaşçıkadının yere düşmüş olduğu, 

kahramamu ise kadının önünde ayakta durduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, Herakles'e 

ait olduğu düşünülen kalkamu genellikle söz konusu kahramamu atribülerinden biri 

olarak karşımıza çıkmadığı vurgulanmaktadır. İ.Ö. 465-460'ya tarihlerren nonnal 

boyutlardakimetoplar 456 bitirilen tapınağa sonradan yerleştirilmiştir.350 

4.2.5. Atina Hephaisteion 

Adı geçmişte Theseion/Theseium (Theseus Tapınağı) olarak yanlış bir şekilde 

tamrolanan Dor srilindeki bu yapının aslında, Hephaisteion Tapınağı olduğu çağdaş 

arkeolajik araştırmaların bir sonucu olarak ortaya konmuştur.351 

347 Ashmole, Op.cit., s. 14. vd. 

348 Bothıner, Op.cit., s. 120. 

349 Pausanias V. 10. 9.~ Bothmer Op.cit., s. 121. 

350 Boardınan (GSCP), Op.cit., s. 33. 

351 Ibid. s. 170. 
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Hephaiateion'a (Hephaistos Tapınağı) ait olan onsekiz metobun ikonogra:fik 

araştırmaları, bunları Olympia ile Parthenon'daki örneklerinin arasına, İ.Ö. yaklaşık 

olarak 450'lere tarihlemektedir.352 

Toplam onsekiz metobun onu, tapınağın doğu cephesinde yar alır ve Herakles'in 

işlerinden dokuzunu göstermekte, geriye kalan sekiz metop ise dörderli gruplar halinde 

kuzey ve güney kenarlarda yer alarak Theseus'un işlerinin betimlemektedir.353 

Herakles'in işlerini konu alan doğu metoplanndan yedincisi, kahramanın bir 

Amazon ile olan mücadelesini gösterir.354 Oldukça fazla zarar gören söz konusu eserde 

Herakles sol elinde kalkan taşımakta ve ölmek üzere olduğu gözlemlenen savaşçı kadın 

ise sol dizi üzerine çökerken gösterilmektedir. Ayrıca Bothmer bu betimlemenin, Attik 

sanattaki son Herakles Amazonomakhia'sı olduğunu ileri sürer.355 

4.2.6. Theseion Duvar Resimleri 

Bilindiği gibi Hephaisteion (Hephaistos Tapınağı) ile kanştırılarak yanlış bir 

şekilde tanımlanan Theseion'un, günümüz itibariyle henüz keşfedilmiş bir yapı olması 

beraberinde bir çok sorun getirmekle birlikte, konu hakkındaki otoriteler tarafindan 

özellikle antik kaynaklara dayarnlarak yapılan yorumlar, Theseion'un karanlıkta kalmış 

varlığını bir nebze de olsa aydınlatmaya çalışmaktadır. 

İ.Ö. 470-460 yılları arasında Atina'da en önde gelen kişilerinden biri olarak 

bildiğimiz Kirnon'un yaptırdığı söylenen bu binada, söz konusu dönemin ünlü 

sanatçıları olan Polygnotos ve Mikon'un duvar resimleri bulunmaktaydı.356 Theseion 

hakkında özellikle Pausanias'a dayanan bilgimiz, hem yapının geçmişte nasıl bir plana 

sahip olduğu ve hem de söz konusu duvar resimlerinin konuları hakkında bazı ip uçları 

sunabilmektedir.357 Kirnon'un 5. yüzyıl Atİnası'nda oynadığı role geçen bölümde 

352 LIM:C I, Op.cit., s. 593.; C. H. Morgan, "The Sculptııres of the Hephaisteion If', Journal of the 
American School of Classical Studies at Athens (Hesperia) Vol. 31, 1932: s. 210-235., s. 215. 

353 Ibid., s. 212. 

354 Sobol, Op.cit., s. 99. 

355 Bothmer, Op.cit., s. 208. 

356 Kebric, Op.cit., s. 121. 

357 Pausanias I. 17. 2-3. 



80 

(Amazonomak:hia) değinilmiş ve Hellen dünyasının mitolojik kahramanlarının, kendi 

politik kariyerini artırmak için nasıl kullandığı vurgulanmıştı. Böyle bir politikanın bir 

ürünü olan Theseion'un duvar resimleri İ.Ö. 478 ile 470 arasına tarihlenmektedir. 358 

Buna göre yapıda üç büyük duvar resmi bulunmaktadır. Konuların ikisi 

Theseus'un Kentauromakhia ve Amazonomakhia'daki kahramanlıklarına, üçüncüsü 

Theseus'un babası Poseidon ve Amphitrite'yi ziyaretine ayrılmıştı.359 Theseion'daki 

Amazonomakhia'nın, Mikon'un eseri olduğu tahmin edilmektedir. Döneme özgü vazo 

resimlerinden ve Olympia Zeus Tapınağı batı alınlığı gibi yapılar göz önünde 

bulundurularak yapılan yorumlara göre söz konusu temada, Theseus'un baş rolü 

oynadığı bir Attika Amazonomakhia'sının betimlenmiş olduğu vurgulanmaktadır.360 

4.2. 7. Atina Parthenon Tapınağı 

Dor stilindeki tapınak İ.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.361 Klasik 

Dönem Hellen dünyasının en önde gelen yapılanndan biri olan Athena Tağınağı; kuzey 

ve güneyde 3 2' şer ve doğu ve batıda da 14' er olmak üzere toplam 92 metop 

içermektedir.362 Ele alınan konular, kuzeyde Toria'nın düşüşü, güneyde 

Kentauromakhia, doğuda Gigantomakhia, batı da ise Amazonomakhia olarak belirlenir 

ve İ.Ö. 447-440 yılları arasında tarihlenmektedir.363 

Parthenon' dan en kötü durumda ele geçen eserlerden olmaları, batı 

metoplarındaki Amazonomakhia'nın tanımlanması ve figürlerin kimliği güçleştirmekle 

beraber, genelde tema konusunda görüş birliği vardır. Buradaki Amazonomakhia, 

358 Barron, Op.cit., s. 33, 28.; Woodford, Op.cit, s. 158. 

359 Barron, Op.cit., s. 23. 

360 Ibid, s. 33.; Woodford Op.Cit. s. 162, 163. 

361 Schindler, Op.cit, s, 102.; Boardman (GSCP), s. 96. 

362 Ibid, s. 103.; Ashmo1e Op.cit., s. 96. 

363 K. Schefold, Die Görtersage in der klassischen und hellenistischen Kunst, (München, 1981), s. 55.; 
Bothmer Op.cit., s. 209.; Sobol Op.cit., s. 99.; Boardman (GSCP), s. 104.; Osbome, eserinde 
Parthenon'dan bahsederken, metop figürlerinin alınlıkta yer aldığını dile getirmektedir. ihtimalle 
gözden kaçmış bir ayrıntı olarak meydana gelmiş ya da bir baskı hatasından kaynaklanan bu yanlışın, 
diğer araştımıacıları yanılgıya düşüımemesi amacıyla belirtilmelidir kanısındayım., Bkz., " ... tlıe 
pediments showed combat between Greeks and Aınazons on the west ... ", Osbome, Op.cit., s. 63. 
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Schindler' e göre Hellenler ile Persler arasındaki savaşın bir özdeşleştirilmesidir. 364 

(Resim 9 a-b) 

Söz konusu ondört metobun birincisi, bir atiıyı göstermekte ve iki numaralı ile 

birlikte in situ olarak ele geçmesi nedeniyle sıralanış hakkında önemli ipuçları 

sunmaktadır. Ayrıca, Bothmer bu iki metobun aynı koropozisyona işaret ettiğini 

vurgulamaktadır. 365 Buna göre I. metopdaki atlı Hellen askeri, II. metopda yer alan ve 

karşılıklı mücadele içerisindeki Helen ve Amazon savaşçılarıyla aynı salıneyi 

paylaşmaktadır. I. metopdaki Hellen atiısı hariç; III., V., VII., IX., XI., ve XIII. 

metoplarda gözlemlenen atlıların karşılarında yer alan çıplak figürlerin, karakteristik 

Hellen savaşçılarına işaret ettiği ve dolayısıyla da bu binicilerin birer Amazonu 

canlandırdığı tahmin edilmektedir. IV nolu metopda ileri doğru atılmış bir Hellen 

savaşçısı karşısındaki Amazonu saçlarından yakalamaktadır. V nolu metop ise, III ile 

benzer bir kompozisyonda, atlı bir Amazon karşısındaki Hellen'in yaya savaşçısı 

mücadelesini verir. VI nolu metop oldukça fazla zarar görmesi nedeniyle üzerindeki 

kompozisyon hakkında bir tahmin yürütülememektedir. Fakat bununla birlikte, 

betimlemenin herhangi bir atlı figürünü içermediği iletilir.366 VII nolu metop, m ve 

V'te canlandınlan konuya paralel özellikler içerir. Bir Amazon atiısı karşısında, yaya ve 

çıplak Hellen askerinin tasvir edildiği düşünülmektedir. Bu metop çok fazla zarar 

görmüştür. VIII. metop, dizleri üzerine çökmüş bir Amazona saldıran Helen askerini 

gösterir. IX. metop atlı Amazon figürünü tekrarlar ve yere düşmekte olan rakibiyle 

birlikte gösterir. Metop X' da, düşmanı Hellen askerinin muhtemelen kılıcından aldığı 

darbe etkisiyle yere düşen, fakat aynı zamanda peltasıyla kendisini savunmaya çalışan 

bir savaşçıkadını canlandırmaktadır. XI'de sola doğru hareket eden Amazan'un atının 

ayakları altında, ölmüş düşmanı yatmaktadır. XII nolu metop çok fazla aşınmış 

olduğundan, figürlerin cinsiyetleri belirgin değildir. Bununla birlikte karşılıklı yaya iki 

figürden soldakinin bir Hellen, sağdakinin ise Amazon olduğu tahmin edilmektedir. 

XIII, daha önce de belirtildiği gibi binici bir Amazonu gösterir ve atının ayakları altına 

düşmüş, kendisini savunmaya çalışan savaşçıyı betimler. XIV nolu metop ise, vazo 

364 Scbindler, Op.cit., s. 106. 

365 Bothmer, Op.cit., s. 208. 

366 Ibid, s. 209. 
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resimleri referans alınarak yapılan yorumlara göre, yerde çömelmiş bir şekilde duran 

Amazon okçusuna saldıran Theseus'un olduğu belirtilmektedir. 367 Atina Parthenos 

Tapığna'ğının batı kenarındaki metopların tasvir ettiği Amazonomakhia sahnesi, XIV. 

Metopla birlikte sona ermektedir. (Resim 9 a-b). 

4.2.8. Athena Parthenos Heykelinin Kalkanı 

Amazonomakhia konulu eserlerin özelikle plastik sanatlar açısından en 

popülerlerinden biri, Klasik Çağ anıtsal eserlerinden olan Athena Parthenos Tağınağı'na 

konulmak üzere Phidias tarafindan yapıldığı söylenen Athena heykelinin kalkanında yer 

almaktadır.368 Sanatsal açıdan olduğu kadar dönem siyasetindeki bazı noktaları da 

aydınlattığı iletilen bu kabartmalar, heykelin adandığı İ.Ö. 438 yılına 

tarihlenmektedir. 369 

Chryselephantineden (altın ve fıldişi karışımı) yapıldığını bildiğimiz heyketden 

günümüze hiçbir şey kalmaması dolayısıyla onun hakkındaki bilgilerimiz, antik 

kaynaklara ve daha ileriki dönemlerde yapılmış olan kopyalarına dayanmaktadır. 370 

Buna göre orijinal heykel yaklaşık olarak 11.5 metre yüksekliğindeydi?71 

Parthenos'un cellasında frontal bir pozisyonda ayakta duran ve sağ elinde kanatlı bir 

Nike (zafer) tanrıçası taşımakta olan Athena'nın miğferi, ortada bir sphenks ve onun her 

iki yanında bulunan grifonlar tarafindan süslenmişti. 372 Tanrıçanın göğsündeki aegiste 

ise Medusa'ın başı bulunmaktaydı. Heykelin ayakların dibinde ise kalkanı ve bunun iç 

tarafinda tanrıçanın mızrağına dolanmış bir yılanın bulunduğu aktarılmaktadır. Athena 

367 Sobol Op.cit., s. 99. 

368 G. Hafner, Art of Crete, Mycenae and Grette, (New York, 1968), s. 54. 

369 Boardman (GSCP), s. ııo.: Boardman, kesin olaınaınakla birlikte heykelin daha sonraki dönemlerde 
Constantinopol'e (İstanbul) götürilldüğünü ve burada yok olduğunu iletmektedir.; LIMC, s. 602., no 246. 

370 Pausanias I. 24. 7.; Plinius, 36. 18.; J. M. Hurwit, "Beatiful Evil: Pandora and the Athena Parthenos", 
AJA 99, ı995: 171-ı86, s. ı73.: Yazar burada Athena Parthenos heykeli hakkında, onun, Hellenistik ve 
Roma Dönemi kopyalan olan Pergamon'daki ve Atina'daki Lenormant heykellerine çok şey borçlu 
olduğumuzu belirtir. 

371 Boardman (GSCP), s. ı ı o 
372 Hurwit, Op.cit., s. ı 71.: Hurwit, söz konusu heykelin Phidias'ın daha önceki eseri olan ve akropolisin 
girişine yarleştirildiği söylenen bronz Athena Promachos heykeline benzerliğine değinmektedir. 
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heykelinin kaidesinde Pandora'nın doğuşu ve sandallarında Lapithler ile Kentaurların 

savaşını içeren bir Kentauromakhia sahnesi yer atmaktaydı. 373 

Kalkanın iç tarafına bir Gigantomakhia, dış tarafinda ıse Amazonomakhia 

işlenıniştir.374 Günümüz itibariyle heykel için olduğu gibi, Athena Parthenos'un kalkanı 

için de hiçbir parçanın ulaşmaması, eserde yer alan figürlerin tanımlamalarına dair 

büyük belirsizlikler bırakmaktadır. Bununla birlikte heykele ait Roma Dönemi 

kopyalan ve antik kaynakların verdikleri bilgilere dayanılarak yapılan 

rekonstrüksiyonlar, kalkandaki olası Amazonomakhia temasının yapısı hakkında 

ipuçları sunmaktadır.375 

Kalkan rekonstrüksiyonlarının en çağdaş versiyonlarından birisi önceki 

çalışmalar da göz önünde bulundurularak Harrison tarafından yapılmıştır. 376 (Resim 1 O 

a-d) Kalkanın olası formunun ve üzerindeki betimlemelerinin yerleştirilişi hakkında 

yapılan yorumlara en güncel bakış açılarından birini getiren Harrison' a göre buradaki 

mücadele Atina Amazonomakhia'sını konu almaktadır.377 

öte yandan İ.Ö. 5. yüzyıl itibariyle Atina'daki sıyası çevrelerin 

Amazonomakhia'yı politik amaçları için nasıl kullandıkları göz önünde bulundurulur ve 

özellikle Perikles'in Phidias aracılığıyla kalkanda yansıttığı bu ideolojinin izleri 

düşünülürse, söz konusu Amazonomakhia'nın Atina versiyonunu yansıttığı kanısı 

güçlenmektedir. Buna göre İ.Ö. 490'deki Marathan Savaşı'nın yansıtıldığı söylenen 

betimlemede, Plutharkhos, Phidias'ın hem kendi ve hem de Perikles'in portresini 

canlandırdığını söylemiştir?78 

373 Carpenter, Op.cit., s. 47. 

374 Schefold (Urkönige), s. 101.; DuBois, Op.cit., s. 63.; Hurwit, Op.cit., s. 173. 

375 i. S. 3. yüzyıl Stranford Kalkanı (Londra), i. S. 2/3. yüzyıl Leonorınant Athenası. Kalkanı (Atina), İ. S. 2. 
yüzyıl Athena Patras heykeli ve kalkanı, Vatikan, Conservatori, Cyrene, Agora vb. geç dönem kopyalar, 
vazo betimleri, Pire kabartmaları ve Aphrodisias'da 1975 yılında bulunan Roma Dönemi lahitteki 
kabartmalar göz önünde bulınıdurularak yapılan rekonstrüksiyonlar bulunmaktadır. Çalışmanın amacnn 
aşmaması ve belirlenen kronoloji içerisinde kalınınası açısından bu eserlerdeki söz konusu 
Amazonomakhia ternalarına ve figürlerin açıklanmasına değinilmemiştir. Bu eserler ve betiınlemeleri 
hakkında bkz.: Botluner, Op.cit., s. 210.; Harrison, Op.cit., s. 281-317; Hurwit, Op.cit. 173.; V. M. 
Strocka, Pirliusreliefs und Parthenosschild, (Bochum, 1967), s. 9-37, 39-107. 

376 Bkz., Harrison, Op.cit., s. 283 .. 

377 Ibid., s. 295. 

378 P1utarchus, Lives-Perikles, XXXI. 4. 
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İ. S. 2. yüzyıla tarihlenen379 ve Parthenos kalkanındaki figürlerin kopyalan 

olduğunu bildiğimiz Pire kabartmatarının gösterdiğine göre, bir zamanlar orijinal 

kalkanı süsleyen Amazonomakhia betiminin ınıman unsurları da içerdiği 

iletilmektedir.380 Ayrıca figürlerinin tanımlaması ve kalkan üzerine yerleşimleri 

konusundaki tartışmalar, Harrison'a göre 1975'te Aphrodisias'ta bulunan lahit 

sayesinde açıklığa kavuşmuştur. Söz konusu tarihten öncesine dayanan ilüstrasyonlarda 

kalkanın alt kısmında tek bir ölü karakterin olduğunu vurgulamaktadır. 381 (Resim 1 O b) 

Geç dönem kopyalarının da sadece bu tekli figürü içermesi, çoğu bilim adamı tarafından 

kalkanın olası rekonstrüksiyonlarında yoğun bir görüş birliği içerisinde kabul 

görmekteydi. Fakat konu üzerine en güncel çalışmalardan birisini yapmış olan Harrison, 

Aphrodisias ladine dayanarak kalkanın alt bölümünde biri Grek' e ve diğeri de bir 

Amazona ait olan iki ölü figürünün bulunduğunu ortaya koymaktadır.382 (Resim 10 a). 

Pire kabartmalannın (Resim 1 O c-e), Parthenos kalkanının olası ilüstrasyonlarına 

kazandırdığı önemli bir veri, Phidias' ın eserinde mimari unsurlara da yer vermiş 

olduğunu gözler önüne sermesidir. Buna göre söz konusu kabartmaların birinde 

gözlemlenen bir sur ve onun ardında betimlenmiş dört İon sütun başlığının (Resim 1 O 

c), orijinal kalkandaki mı man betimlemelerin bir yansıması olduğu ileri 

sürülmektedir. 383 

379 Strocka; Op.cit., s. 107. 

380 Boardman (GSCP), s. 112. 

381 Bkz, Strocka, Op.cit., levha 43. 

382 Harrison, Op.cit., s.290., Aynca Aphrodisias lahdinin, Parthenos kalkanının rekonstrüksiyonuna 
katkılan hakkında bkz. s. 282. vdd. 
383 Ibid, s. 297., Yazar burada betimlenen dört ion sütununun bir tapınağa işaret etmekten çok harabe 
haline dönmüş bir evi betimlediğini söylemektedir. Kalkandaki betimin Marathon Savaşı'nın bir 
yansıması olarak aktarıldığını savunan Harrison, bu kanıya paralel olarak söz konusu dört İon sütuıı 
başlığının Persler tarafından yakılıp yıkılan şehrin anıştırması için daha uygun düştüğünü savunur. Bu 
sütun başlıkları yerine olası bir tapınak düşüncesinin herhangi bir alınlık tasviriyle daha belirgin bir 
şekilde verilebileceğine değinınektedir.; Ibid, s.296., Harrison Death-Leap ( 4-5) olarak andığı 

kabartmanın fonunda yer alan betimlemenin; sol başta yuvarlak bir kule ve sağa doğru uzanan bir surun 
üzerinde dört İon sütun başlığını içerdiğini vurgular. Ayr. bkz. (Figür 23); Bothmer ise, levha LXXXVII, 
8 nolu :figürünün arka planda bir sur içerdiğini belirtmektedir., Bothmer, Op.cit., s.212., (Figür 24); 
Harrison, 49. levhasının 13. :figüründeki Aınazonun bir duvar üzerinde bulunduğunu belirtir., Harrison, 
Op.cit., s. 299. 



85 

Alçak kabartma olarak fonda yansıtıldığı ileri sürülen söz konusu mimari 

betimlerin üzerinde yüksek kabartma olarak işlenmiş Amazonomakhia sahnesi 

bulunmaktadır?84 

4.2.8. ı. Kalkan'ın Kopyaları 

Dönem olarak çalışmanın sınırları dışarısında kalsa da, Parthenos heykeli 

kalkanının söz konusu kopyaları, olası Amazonomakhia rekonstrüksiyonlarına oldukça 

önemli ipuçları sunmaktadır! ar. 385 

Lenormant İ. S. 3. yy (Resim ı ı a), Strangford İ. S. 230-250 (Resim ı 1 b), 

Vatikan İ.Ö. 1. yy., Conservatori İ.S. I. yy. sonu, Patras İ.S. 2. yy., Agora İ.S. 2-3. yy. 

ve Bostan İ. S. 3. yy.(?) isimleriyle nitelendirilen söz konusu kopyalar, İ.Ö. I. yüzyıl ile 

İ. S. 3. yüzyıl arası tarihlere işaret etmektedirler. 386 Parçalar halinde elimize ulaşan bu 

eserlerin, orijinal kalkandaki olası figürler ve kompozisyonun kopyaları olduğu ileri 

sürülmektedir.387 Bunların yanında, özellikle 1975 yılında bulgularran ve yine kalkanın 

rekonstrüksiyonuna dair önemli veriler sunduğu ileri sürülen Erken Antoninler dönemi 

tarihli Aphrodisias lahdi388 de, yukarıda bahsedilen kopyaların yanında göz önünde 

bulundurulan eserlerdendir. 389 

4.2.8.2. Kalkandaki Figürlerin Kopyaları 

Bir zamanlar Athena Parthenos tapınağının cellasında bulunan heykelin, 

kalkanına ait Amazonomakhia kompozisyonunu taklit ettiği ileri sürülen Pire 

kabartmalan (Resim ı O c-e); ı 930- ı 931 kışında, Pire liman havuzunun genişletilmesi 

sırasında bulguianmış ve yüklenmiş oldukları geminin yolculuk başlamadan önce çıkan 

384 Harrison, Op.cit., s . .317. 

385 Ibid., s. 281. vdd. 

386 LIMC I, s. 602., figür 246 a, b, c, e, f, g.; Strocka, Op.cit., s. 10-37., Aynca Strocka Lenormant ile 
Boston fragmanlanmn tarihsel olarak birbirlerine yakınlıkianna değinmektedir. Bkz. Ibid., 38. 

387 Ibid., s. 9. 

388 Harrison, Op.cit., s. 290. 

389 Ibid., s. 282-289. 
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bir yangınla battığı anlaşılmıştır. 390 Orijinalin taklidi olan bu figürler391 (Resim 10 c-e), 

tahmin edildiği kadarıyla Roma kamu, saray ya da villa türü binaları süslemek amacıyla 

kullanılmak üzere ısmarlanmış392 ve İtalya'ya ihraç edilmek üzereyken bir gemi 

kazasıyla; (muhtemelen bir yangın), yok olmuşlardı. 393 

Birkaçı dışında oldukça zarar görmüş ve parçalanmış bir şekilde ele geçen söz 

konusu fragmanların, 19-20 kadar levha topluluğunu içerdiği tahmin edilmektedir.394 

Sergilenen işçilik açısından İ.Ö. 2. yüzyılın ortaları ya da sonlarına 

tarihlenmektedirler. 395 

Pire kabartmatarının Parthenos'un kalkanının konstrüksiyonuna yaptığı en 

önemli katkının; söz konusu betimlemede bazı topografik unsurların ve mimari 

yapıların da verilmiş olduğuna işaret etmesi olduğu belirtilmektedir.( Bakınız Resim 10 

c )396 Böylece kalkandaki Amazonomakhia, dönemin Atina Akrepolisini 

betimlemekteydi. 397 Harrison tarafından Amazanların Atina saldırısı ile Pers 

Savaşları'ndan Marathon zaferinin bir analojisi olduğu savunulan bu betimlemeler, 

akropolise saldıran savaşçı kadınlar ile ana kenti koruyan Hellenler mücadelesi; Pire 

kabartmalarından anlaşıldığına göre akrepolis duvarları, kayalık araziler, şehir etrafını 

çeviren çukurlar ve bazı mimari unsurların betimlendiği bir fon üzerinde yer 

almaktaydı. 398 Özellikler Pire kab artmalarından elimize en iyi bir şekilde ulaşanlardan 

birisi (Resim 10 c), bir kule ve onun sağına doğru gelişen suru399
, diğer bir kopya ise 

390 Strocka, Op.cit., s. 39. 

391 Ibid., s. 98. 

392 Ibid., s. 96. 

393 lbid., s. 95. 

394 Bothmer, Op.cit., s. 210. vd.; Boardman (GSCP), s. 145., :figür 109. 

395 Strocka, Op.cit., s. 107; Aynca Pire fragmanlan hakkında bkz., lbid., s. 40-95.; Bothmer, Op.cit., s. 
210-216. 

396 Harrison, Op.cit., s. 295.; Boardınan (GSCP), s. 112. 

397 Harrison, Op.cit., s. 296., "I prefer, therefore, to continue to imagine the top of the Shield as 
representing the top of the Acropolis and the :figures on top as defenders of the citadel." 

398 1bid., s. 294-311. 

399 Strocka, Op.cit., s. 45., :figür 10. 



87 

yuvarlak bir kule ve bir antayı400 göstermektedir.401 Y anca söz konusu kopyalar, 

kalkandaki figürlerin, alçak kabartma olarak tasarlanan bir topografya üzerinde, yüksek 

kabartma olarak verildiğini de desteklemektedir. Böylece fonda mimari unsurlar alçak, 

onun üzerinde birbirleriyle giriştikleri mücadelede Amazonlar ve Grekler yüksek 

kabartma olarak betimlenmişti. 402 

4.2.9. Akrepolis Athena Nike Tapınağı 

İ.Ö. 430-420 yıllarına tarihlenen yapının403 , doğu alınlığında Gigantomakhia, 

batı alınlığında ise olası bir Amazonomakhia konusunun varlığı tartışılmaktadır.404 

4.2.10. Ephesos Amazonları 

İ.Ö. 5. yüzyılın ortalanna tarihlenen405 ve Ephesos Artemis tapınağına sunulmak 

üzere, düzenlenen bir yarışmanın 406 üıünleri olan bronz Amazon heykellerinden 

günümüze ancak bazı olası geç dönem kopyalar ulaşmıştır.407 Orijinal heykeller 

hakkında bilgimizin oldukça kıt olması dolayısıyla, göıünümlerine dair nesnel verilere 

ulaşılamamakla birlikte, kopyaların çizdiği göıünümler eşliğinde bazı tahminler ileri 

süıülmektedir. 

Antik kaynakların verdiği bilgilere göre yarışmaya katılanlardan biri olan 

Kresilas, yaralı bir Amazon heykeli408
, Phidias ise mızrağına dayanan bir Amazon 

400 lbid., s. 41., figür 8. 

401 Hanison, Op.cit., s. 296., Ayr. bkz. ilgili sayfa dipnot 58, 59. 

402 Ibid., s. 295. 

403 Knell, Op.cit, s. 140.; Boardman (GSCP), s. 149. 

404 Bol, Op.cit., s. 102.; Knell, Op.cit, s. 140.; Thomas, Op.cit, s. 44. 

405 Sturgeon, Op.cit., s. 498.; Schindler, Op.cit., s. ı 13. 

406 Plinius, XXXIV. 53. 

407 Boardman, (GSCP), s. 213.; LIMC I, s. 625. no 602-605. 

408 Plinius, XXXIV. 74-75. 
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yapmıştı.409 Tüm bunlar eşliğinde; üzerinde tartışmaların devaın ettiği, orijinal heykelin 

bir kopya tipi olduğuna şüpheyle yaktaşılan Doria Pamphili dışında 4ıo temel üç tip 

heykelin varlığından söz edilmektedir. (Resim 12 a-c) 

Mattei tipi, yukarıda da belirtildiği üzere mızrağına yaslanır bir durumda 

olduğundan Phidias'ın yaptığı orijinal heykelin kopyası olarak görülmektedir.411 Sağ 

kol, baş üzerinden sola doğru uzanmıştır. Khiton sağ omuzdan bağlanmış, sol omuz ve 

göğüs açıkta bırakılmıştır. Sol baldınndan yaralı olduğu için, elbise kemerin içerisine 

sokularak bu bacak neredeyse tamamıyla çıplak olarak betimlenmiştir.4ı2 (Resim 12 a) 

Capitoline/Sosikles tipi ise, sağ koltuk altından ciddi yaralı pozuyla ait olduğu 

sanatçısı tartışmalı ise de, genel kanı onu Polykleitos'a bağlamaktadır.413 Khiton, sağ 

omuzdan çözülmüş ve bu taraftaki göğüs açıkta bırakılmıştır.414 (Resim 12 b) 

Landsdowne/Berlin/Sciarra tipinde, sağ elin baş üzerinde dururken özellikle iki 

göğüsün birden açıkta bırakıldığını görmekteyiz. Sol göğüs altından yaralı olan bu 

Amazon4ı 5, Bol'un ileri sürdüğüne göre, bir mezar dikmesine yaslanmakta ve bu da 

onun ölümünün yakın olduğunu vurgulamaktadır.416 Landsdowne/Berlin/Sciarra tipi, ise 

Kresilas'a, sonuncu Amazon heykeli ise Phadramon'a bağlanmaktadır.417 (Resim 12 c). 

409 Boardman (GSCP), s. 214., Boardman, Lucian'dan aktarmaktadır. 

410 Ridgway, Op.cit., s. 3. 

411 Ibid., s. 5.; Bothıner, Op.cit., s. 221. 

412 Bol, Op.cit., s. 125. vdd.; Bothıner, Op.cit., 218-219. 

413 Ibid., s. 222.; Schindler, Op.cit., s. ı 12.; Ridgway, Op.cit., s. 6. vd. 

414 Boardman (GSCP), s. 216. fıgür 191. 

415 Ibid., s. 215. figür 190a, Boardman, Doria Paınpbili'nin bu tipin bir varyantı olduğunu, yalnızca bu 
örnekte iki göğüsün de kapalı olarak betimlendiğine değinmektedir. 

416 Bol, Op.cit., s. 122.; Ridgway, Op.cit., s. 7. vdd.; Schindler, Op.cit., s. 113. 

417 Bothıner, Op.cit., s. 222.; Schindler, tartışmalı olmakla beraber, Doria Paınpbili'nin Pbadraınon'a 
aitliği ihtimalini dile getirir., Schindler, Op.cti., s. 112. 
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4.2.11. Kallithea Mezar Anıtı Levhaları 

İ.Ö. 4. yüzyılın ortalarına tarihlenen yapı Kallithea mezar anıtma olarak bilinir418 

ve söz konusu yapının frizinde bir Amazonomakhia sahnesi betimlenmiştir. 419 (Resim 

13) 

4.2.12. Atina Agorası Ares Tapınağı 

İ.Ö. 430-420 yıllarına tarihlenen yapının420, alınlıklarından birinde olası bir 

Amazonomakhia konusunun varlığına değinilmektedir.421 

4.2.13. Roma Apollo Sosianus Tapınağı Alınlığı 

Marcellus tiyatrosunun ön cephesine yerleştirilen ve İ.Ö. 431 yılında adandığını 

bildiğimiz tapınağın422, alınlığında Amazonomakhia konusu işlenmiştir.423 (Resim 14). 

Fakat orijinal alınlığın gerçekte Eretria Apollon Tapınağı'na ait olduğu 

düşünülmektedir. 424 

418 A. Delivorias, Attische Giebelskulpturen und Al<.rotere des Fünften Jahrhunderts, (Tübingen, 
1974), s. 158. 

419 LIMC I, s. 614. no 429; S. Karouzou, "Une Tombe de Tanagra", J!uletin de !;;_orrespondance 
Hellnique (BCH) 95, (Paris, 1971, s.109-145), s. 137 vd. ; Delivorias, Op.cit., s. 158. dipnot 672.; M. 
Sturgeon (Corinth), "Sculpture the Relieffrom the Theater", Cointh IX-2 (1977), s. 59. dipnot 2. 

420 LIMC I, s. 613 no 418. 

421 Delivorias, Op.cit., s. 114, 117, 118,121., ayr. bkz., levha 34.; Bol, Op.cit., s. 102. 

422 F. Coarelli, "The Development of the City of Rome", Rome, Art and Architecture, Ed.: Marco 
Bussagli, (Cholgne, 1999), s. 22., Tapınak İ.Ö. 431 yılmda Apollo Medicus'a adanmıştır, fakat daha 
sonra Caius Sosius tarafından İ.Ö. 34'te yeniden yapılandın1dığında Apollo Sosianus olarak arnlmaya 
başlanmıştır. 

423 Bol, Op.cit., s. 102. 

424 Schefold (Urkönige), s. 158.; Aynca bakımz EretriaApollon Daphnephorus Tapınağı ve Resim 5 a. 
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4.2.14. Argos Hera Tapınağı 

İ.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen425
, toplam sekiz adet olan 

metopların Argos Hera tapınağına ait olduğu ve yapının batısına ait cephede söz konusu 

mitolojik konuyu ele aldıkları belirtilmektedir.426 

4.2.15. Delphi Athena Pronaia Tholos'u 

İ.Ö. 400'lere tarihlendirilmektedir.427 Amazonomakhia söz konusu tholoslu 

yapının metoplarında yer almaktadır.428 (Resim 15). 

4.2.16. Bassai-Phigalia Apollo Epikourius Tağınağı 

Kireçtaşı, Dor stilindeki tapınak, 6 X 15 sütunlu bir peripteros olarak karşımıza 

çıkar ve İ. Ö. 5. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilir. 429 Yapının mimarı hakkında antik 

kaynakların İktinos ismini verdiğine şahit olmaktayız. 430 Söz konusu isim nedeniyle, 

yapıda olası Parthenon izlerinin yattığı ihtimaline değinilmekte ve Amazonomakhia'nın 

tapınağın cellasını çeviren :frizde Kentauromakhia sahneleriyle yan yana olduğu 

belirtilmektedir.431 (Resim 16). 

425 LIMC I, s. 613. no 419. 

426 Thomas, Op.cit., s. 42.~ Sturgoon (Corinth), s. 59., ayr. bkz. dipnot 1.~ Bol, Op.cit., s. 102.~ Delivorias, 
Op.cit., s. 190. 

427 LIMC I, s. 593. no 100. 

428 Thomas, Op.cit., s. 44.; Bol, Op.cit., s. 102.; Schefold (Urkönige), s. 158.~ P. Bemard 1 J. Marcade, 
"Sur une Metope de la Tholos de Marmaria a Delphes", BCH 85, 1961, s. 447. vdd., ayr. bkz. levha XII, 
XIII; J. Marcade, "Les Metopes Mutilees de la Tholos de Marmaria a Delphes", .Çomptes-Rendus des 
Seances Academie des !nscriptions et Belles-Lettres (CRAI), 1979, s. 151-179.; Hafner, Op.cit., s. 
180. 

429 Knell, Op.cit., s. 150.; Yazar söz konusu tapınağın alışık olunmayan yönlerine değinir. Bunlar 
arasında farklı yönlenişi, farklı giriş yapısı ve İon ve Korinth tarzı Inimari ögelerin yer aldığını 
vurgulamaktadır. 

430 Pausanias, VIII. 4 1. 7-9. 

431 DuBois, Op.cit., s. 64. 
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4.2.17. Trysa-Gölbaşı Heroon Frizi 

Amazonomakhia'nın Asia Minor'deki temsiilerinden birisi, Trysa-Gölbaşı 
432 ... 

mezar anıtında bulunmaktadır. I.O. 400/370'lere tarihlenen yapının, bir mezar anıtı 

olarak ait olduğu kişi bilinmemekle birlikte, stil açısından tam anlamıyla Lykia 

bölgesine özgü unsurlar içermektedir. 433 Batı duvarından kayalık araziye oturtulan ve 

girişi güneyden olan anıtın, iç tarafindaki friz betimlemelerinde Kentauromakhia, 

The b ai' ye Karşı Yediler ve Amazonomakhia konulan işlenmiştir. 434 (Resim 1 7) 

4 .2.18. Limyra Nekropol II 

İ. Ö. 4. yüzyıldan sonraya tarihlendirilir. 435 Mezar yapılarına ait kabartmalı 

sahnelerden birinde, olasılıkla Phidias'ın Athena kalkanındaki iligürlerden birini taklit 

eden Amazonomakhia sahnesi mevcuttur.436 (Resim 18). 

4.2.19. Epidauros Asklepios Tapınağı 

Saron Körfezi'nde bulunan Epidauros kentine ait Asklepios Tapınağı İ.Ö. 4. 

yüzyıla tarihlenmektedir. 437 Söz konusu tapınağın mermer, batı alınlığında 

Amazonomakhia konusu işlenmiştir. 438 (Resim 19 a-d) 

432 Thomas, Op.cit., s. 43. 

433 W.A.P. Childs, The City-Reliefs of Lycia, (New Jersey, 1978), s. H. 

434 Ibid., s. 13.; W.A.P. Clıilds, "Prolegomena to a Lycian Chronology II: The Heroon From Trysa", 
:B,evue Archeologique (RA) (1976), s. 286. 

435 LIMC I, s. 614. no 422. 

436 J. Borchlıardt, "Limyra: Sitz des Lykischen Dynasten Perikles", lstanbuler Mitteilungen (IstanbMitt) 
17 1967, s. 162. vdd., ayr. bkz. levha 16. 3; Sturgeon (Corinth), s. 59. 

437 J. Boardman, Eski Yunan, Çeviren, Neşe Erdilek, (İstanbul, 1987), s. 164-165.; LIMC I, s. 613. no 
421. 

438 Thomas, Op.cit., s. 44.; Bol, Op.cit., s. 103.; Delivorias, Op.cit., s. 193. 
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4.2.20. Xsanthos Nereidler Anıtı 

İ.Ö. 380'lere tarihlendirilen439
, podyum üzerine, peripteral bir stile sahip 

anıtın 440 büyük frizinde Amazonomakhia konusu tespit edilmiştir. 441 

4.2.21. Halikarnassos Mausoleum Frizi 

Asia Minor'ün Karia Bölgesi'nde bulunan yapı, iç tarafında Amazonomakhia 

taşımaktadır. 442 Halikarnassos kentinin kralı olan Mausolos tarafından yaptınlmaya 

başlanan, fakat onun İ.Ö. 353'de ölümünden sonra karısı Artemisia tarafından inşası 

devam ettirilen yapı bir mezar. amtı olarak karşımıza çıkar. 443 İ. Ö. 3 51 'de Artemisia' nın 

da ölümüyle, yapı sanatçılarınca tamamlanmıştır. Buna göre Skopas doğu cephede, 

Leochares batı, Timotheus güney, Bryaxis ise kuzey cephelerde çalışmışlardır.444 İon 

sütunlarıyla çevrili yüksek bir podyum üzerinde pirarnİdal yükselen çatı, en üstünde bir 

quadriga barındıraktaydı. 445 Yapının frizinde Kentauromakhia, Araba Yarışı ve 

Amazonomakhia mitosları konu edilmiştir.446 Mausoleom'daki Amazon frizinde 

Herakles ve Theseus'un varlığı kabul edilmektedir.447 (Resim 20). 

439 Childs (City-Reliefs), s. 13. 

440 Ibid., s. 12. 

441 J. Borchhardt, Die Bauskulptur des Heroons von Limyra, (Berlin, 1976), 137.; Yazar söz konusu 
sayfada dipnot 585'te Wiegartz'ın 1968 yılında, frizin konusunu Amazonlar olarak belirlediğini 
aktarmaktadır. Ayr. bkz. ilgilikaynağın Xsanthos Nereid Anıtı bölümü s. 127-139.; P. Demarge, "Le 
Decor des Sarcophages de Xsanthos Realitees, Mythes, Symboles", CRAI 1973, s. 268. vd.; Sturgeon 
(Corinth), s. 60. dipnot 5.; C. Praschniker, "Das Mausoleum von Belevi", !orschungen !n .fu>hesos VII, 
(FiE) 1979. s. 141. 

442 LIMC I, s. 583. no 102. 

443 Ashmole, Op.cit., s. 147-193. 

444 Plinius, XXXVI. 30. 

445 Ashmole, Op.cit., s. 151., Yapının olası rekonstriiksiyonları, tartışmalar içermekle birlikte, yazar 
eserinde en güncel örneklerden birini smımaktadır. 

446 Ibid., s. 159. 

447 Ibid., s. 177 dipnot 88.; Thomas, Op.cit., s. 44.; Schefold (Urkönige), s. 159. 
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4.3. Hellenistik Dönem 

4.3 .ı. T arentum Fragınanları 

İ.Ö. 350 sonrasına tarihlendirilen ve olası bir mimari yapıya ait heykeltıraşi 

süslemeleri içeren eserler başlıca; kireçtaşı naiskos frizi448
, iki adet kireçtaşı alınlık 

fragmanı449 ve iki adet friz fragmanından450 oluşmaktadır.451 

4.3.2. Nikosie-Kıbns'tan Mermer Friz 

İ. Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine ait olan eserde atlı bir Amazonun, yaya bir Grek 

ile savaşını gösteren Amazonomakhia betimlenmiştir.452 (Resim 21). 

4.3.3. Teos'tan Kabartma 

İ.Ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlendirilen eserde Amazonomaklıia konusunun ele 

alındığı vurgulanmaktadır.453 (Resim 22). 

4.3.4. İlion Athena Tapınağı 

İ.Ö. 3. yüzyılın başlarına tarihlendirilen olası Dorik peripteros tapınağın454, batı 

metoplannda Amazonomakhia konusunun ele alındığı tahmin edilmektedir.455 Eldeki 

kanıtiann yetersizliği nedeniyle, bilimsel çevrelerin Athena Parthenos Tapınağındaki 

Gigantomakhia, Kentauromakhia, Troia'mn Düşüşü ve Amazonomakhia konularının 

448 LIMC I, s. 593. no 103. 

449 Ibid., s. 614. no 426, 427. 

450 lbid., s. 614. no 428, 432. 

451 Thomas, Op.cit., s. 44.; Bothnıer, Op.cit., s. 216.; Schefold (Urkönige), s. 160.; E. Langlotz, Die 
Kunst derWestgriechen, (1963), figür 137. 

452 LIMC I, s. 614. no 434. 

453 Ibid., s. 614. no 436.; Karouzou, Op.cit., s. 137. 

454 B. Schmidt-Dounas, "Zur Datierung der Metopen des Athena-Tempels von Ilion", IstanbMitt 41 
(1991), s. 375., 411. 

455 R.R.R Smith, Hellenistik Heykel, Çeviren: A. Yoltar Yıldınm, (İstanbul, 2002), s. 187. 
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yapıya yerleştiriliş şekliyle, İlion Athena tapınağı arasında bir benzerlik olabileceği 

ihtimaline dayanmaktadır. 456 

4.3.5. Mylasa Mezar Anıtı Kabartması 

Hellenistik döneme tarihlendirilen eserde, Grek ve savaşçı kadınlar arasında 

geçen Amazonomakhia betimlenmiştir. 457 

4.3.6. Priene Athena Tapınağı 

İ.Ö. 158'lere tarihlenen yapıda458, periystilli avlunun tavan kısmındaki 

kasetlerde, Gigantomakhia'ya eşlik eden Amazonlar verilmiştir.459 

4.3.7. Magnesia Artemis Tapınağı 

İ. Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen ve Hermogenes imzasını taşıyan 

yapıda, 175 metrelik friz mevcuttur460 ve tüm konu Amazonomakhia'ya ayrılmıştır. 461 

(Resim 23 a-c). 

4.3.8. Lagina Hekate Tapınağı 

Tapınak, Korinth düzenindeki sütunlarıyla 8 X ll sütunlu, pseudo dipteras 

planlı olarak Alabanda Apolion Tapınağı ile benzerlikler taşımaktadır.462 Roma ve 

456 Schmidt-Dounas, Op.cit., s. 392.; Parthenon'da; doğu yüzde Gigantomakhia, kuzeyde Troia'nın 
Düşüşü, güneyde Kentauromakhia ve batıda Aınazonoınakhia ele alınmıştır. İlion tağınağında da, doğuda 
Gigantlar, kuzeyde Troia'nın düşüşü ve güneyde Kentauromakbia yer aldığından dolayı, batı yüzde olası 
Aınazonomakhia konusunun varlığı, yeterli kanıtlar olmadığından tarıışılnıaktadır. 

457LIMC I, s. 615. no 440; G. Mendel, Catalogue des Sculptures Grecues, Romaineset Byzantines des 
Musees Imperiaux Ottomans II, (İstanbul, 1914), s. 46-47.; Smith, Op.cit., s. 186. 

458 LIMC N, s. 207. no 26.; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıklan, (İstanbul, 2000), s. 357. 

459 J.C. Carter, The Sculpture oftlıe Sanctuary of Athena Poliasn at Priene, (London, 1983), s. 6, 13, 
17, 44. 

460 Smith, Op.cit, s. 188. vd.~ LIMC I, s. 594. no 104. 

461 A. Yaylalı., Der Fries des Artemissions von Magnesia am Maander, (1971) s. 13-55.; Sturgeon 
(Corinth), s. 59.; Tiıomas, Op.cit., s. 45. 

462 S. Omurkan, "Anadolu'da Eski Yunan ve Roma Arkeolojisi", Anadolu Uygarlıklan Ansiklopedisi 
Cilt 2-3, (İstanbul, 2000, s. 418-485), s. 453. 
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Stratonikeia figürleri arasında bir anlaşmamn konu alındığı sahneler içeren kuzey 

frizinde betimlenen; giyimli bir kadın, ve Yunan askerleri, bir el sıkışma sahnesi ve 

savaşmayan ve ayakta duran Hellenler ve Amazonlar gösterilmiştir. 463 Tapınak İ.Ö. 150 

sonrasına tarihlenmektedir. 464 

4.3.9. Alabanda Apolion Tapınağı 

Pseudo dipteros, 8 X 13 sütunlu tapınak Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. 465 

Bu yapıya ait olduğu düşünülen Amazonomakhia konulu bir friz söz konusudur.466 

4.3. 10. Sparta'dan Dorik Fragman 

İ.Ö. 1. yüzyıla tarihlendirilmektedir.467 Yeni bulgularran metoplardan en azından 

ikisinde Amazonomakhia tespit edilmiştir. 468 

463 Smith, Op.cit, s. 189. 

464 LIMC I, s. 635 no 797. 

465 Akurgal, Op.cit, s. 402.; LIMC I, s. 615. no 442. 

466 Thomas, Op.cit., s. 45.; Sturgeon (Corintlı), s. 59.; A. Schober, "Der Fries des Hekataions von 
Lagina" Istanbuler Forschungen II (IstForsch) (1933), s. 81. 

467 LIMC I, s. 615. no 443. 

468 Sturgeon (Corinth), s. 59. dipnot 2. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MİTOLOJİNİN DEMONLARI, KENTAUROS VE GİGANTLAR 

1. KENTAUROSLAR 

1.1. Mitolojide Kentaurlar 

Mitolojide özellikle Hellen söylencelerinde oldukça önemli bir yer tutan 

Kentaurlar, iki farklı yaratığın birleşiminden oluşan ya da iki farklı yaratığın 

özelliklerini bünyesinde barındıran yaratıklar şeklinde bilinen hibrit demonlara güzel bir 

örnek oluşturur ve insan ile at birleşiminden meydana gelirler. 469 

Hellen mitolojisinde pek çok kahramaula ilişkili bulunan Kentaur 

söylenceleri470
, tıpkı Amazonlar gibi tarihi süreç içerisinde farklı anlamlar kazanmış, 

sanattan politikaya değin çok farklı ve geniş bir yelpazede tanımlanmışlardır.471 

Söz konusu efsanevi varlıkların bağlantısı bulunan en önemli isimlerden birisi, 

Hellen mitolojisinde Kentaurların nasıl ortaya çıktıklan sorununa ışık tutan 

İksion'dur.472 Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan Thesallia bölgesinin sakinleri olan 

Lapith ırkının kralı ve ileride Kentauromakhia konusunda da karşımıza çıkacak olan 

Peirithoos'un babası İksion473 , pek çok Yunan kalıramamnda olduğu gibi kötü kaderli 

bir isim olarak belirmektedir.474 

Phlegyas'ın oğlu olan İksion, bir gün Eioneus'un kızı olan prenses Dia ile 

evlenmek istemiştir.475 Evlilik geleneğine göre kızının kocası olabilmesi için ödenmesi 

ya da verilmesi gereken hediye ve/veya para yardımiarım daha sonra vermek üzere ant 

469 Fink, Op.cit., s. 171. 

470 Herakles, Theseus, Akbilleus vb. mitolojik figürler ile anlatılan mevcut olan bu yaratıklann söz 
konusu ilişkileri hakkında bkz., Carpenter, Op.cit., s. 124. vdd., 170. vdd., 80. vd. 

471 DuBois, Op.cit., s. 26-42. 

472 LIMC V., s. 857. 

473 Apollodorus, I. VII. 2. 

474 Carpenter, Op.cit., s. 80. 

475 Diodorus, IV. 69. 4. 
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içerek, Dia ile evlenen İksion, günün birinde kayınbabasını kendi sarayında bir ziyafete 

davet etmiş ve bu ziyafet sırasında onu içerisinde ateş yanan bir kuyuya atarak 

öldürmüştür. 476 Böylece ailesinden birisini öldürmek gibi büyük günahlardan birisini 

işleyen İksion, kendisini bu suçtan arındıracak herhangi birini bulamamış, fakat 

sonunda yardımına Zeus koşmuştur.477 Lapith kralının durumuna acıyan tanrı, onu 

kendi sofrasına davet ederek, içerisine düştüğü kötü durumdan kurtarmış, her şey 

böylece düzelmekle birlikte, İksion, sonsuza kadar cezalandırılacağı asıl büyük suçunu 

Zeus'un karısı Hera'ya aşık olmakla işlemiştir.478 .Tanrının ona karşı gösterdiği iyi 

niyeti suiistimal ederek, nankörlükte bulunan Lapith kralının bu durumu öğrenilince, 

Zeus'un emriyle Hermes tarafından acımasızca kırbaçianmış ve daha sonra da sonsuza 

kadar dönecek olan ve yanan bir tekerleğe bağlanarak atılmıştır. 479 

Zeus'un davet ettiği sofrasında karısı Hera'yı görerek ona aşık olan İksion'un 

kötü niyetini sezen tanrı, kahramanı sınamak için bir bulutu, Hera kılığına sokarak onun 

yanına yollamıştır.480 Görüntünün gerçek olmadığını fark ederneyecek kadar sarhoş olan 

İksion, tanrıçanın siluetiyle birlikte olduktan sonra, korkunç cezasını çekmekle 

yükümlenmiştir. 481 

Hellen mitolojisine göre Kentaurlar, İksion'un, tanrıça Hera'nın buluttan oluşan 

bu yalancı görüntüsüyle birleşmesiyle ortaya çıkmışlardır. 482 Bu birleşmeden, 

Kentaurlar ve/veya daha sonra Kentaurlann atası olacak söz konusu tür meydana 

gelmiştir. 483 

476 Graves, Op.cit., s. 62. 

477 Diodorus, IV. 69. 5. 

478 Apollodorus, I. 20-21. 

479 Graves, Op.cit., s. 62. 

480 Söz konusu bulutun Nephele olduğu yolunda açıklamalar bulunmaktadır. Bkz., Elif Tül Tulunay, 
Theseus ve Kentauromachi, (İstanbul1986), s. 15.; Diodorus, IV. 70. 

481 Diodorus, IV. 79. 5. 

482 M. Leventopoulou, "Kentauroi et Kentaurides", LIMC Vlll., s. 671. 

483 Graves, Op.cit., s. 63.; Bazı çevrelere göre İksion'un söz konusu bulut ile birleşmesinden Kentauros 
adında tamamıyla insan görünümünde bir çocuk doğmuş ve bu da daha sonra Thesaha kısraklarından asıl 
at adamlan meydana getirmiştir., Bkz. Fink, Op.cit., s. 171-72.; Pindaros, Pyth, II. 42.; Tıpkı Arnazon 
rnitosunda da karşılaştığıınız gibi Kentaur söylencelerinde de oldukça farklı yorumlar mevcuttur. Söz 
konusu at-adamların kökenine ışık tutan bir başka veriye göre İksion ve bulutun (Nephele'nin) 
birleşmesinden doğan yaratıklar; at adanılar, yani Kentauroslar olarak dünyaya gelmişlerdir., Ovidius, 
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Literatürde tıpkı Amazonlar gibi vahşi, acımasız ve barbar karakterleriyle 

karşımıza çıkan bu at-adam ırkı sembolize ettikleri düşünceler bakımından, Amazan 

mitolojisiyle oldukça paralel özellikler taşıyarak, Hellen dünyasında ve kültüründe 

dışlanan, hoş görülmeyen ve Heleniere göre savaşılması gereken güçler içerisinde yer 

almaktadırlar. 484 

Buna göre Kentaurlar dağlarda ve ormanlarda yaşayan, vahşi, davranışları 

önceden kestirilemeyen insan ve hayvan (at) karışımı varlıkladır.485 İleride de 

görüleceği üzere mitolojilerindeki birkaç istisna dışında tamamıyla barbar karakterleri 

vurgulanan Kentaurlar, bu açıdan Hellen dünyasında; gerek cins (Hayanfinsan), gerek 

kültürel (Hellen/Y abancı-barbar) ve gerekse sınırlar açısından farklılıkların ve 

üstünlüklerin vurgulanması amacına hizmet etmiştir. 486 

Böylesine geniş bir çerçeve içerisinde tanımlanan Kentaur söylenceleri, İksion 

dışında Herakles gibi önemli isimlerle de ilişkilidir.487 Buna göre, Eurystheus tarafından 

Arkadİa'da türeyen Eurymanthos yaban domuzunu canlı olarak yakalama ile 

görevlendirilen Herakl es, macerası sırasında Kentaurlar ile karşılaşmıştır. 488 Bu 

mücadelede Herakles, Kentaurların gelenekselleşmiş kötü karakterlerine bir istisna 

oluşturan at-adam Pholos'un konuğu olur.489 İnsanlara karşı yardımsever ve iyi bir 

yaratık olarak bilinen Pholos, bu açıdan olduğu kadar kökeni itibariyle de; Silenos ve 

bir nympheden doğma olarak diğerlerinden farklı niteliğini yinelemektedir.490 

Herakl es, Pholoe Dağı' nda Erymanthos yaban domuzunu ararken Kentaur 

Pholos tarafindan hoşnutlukla misafir edilmiştir.491 Her türlü misafırperverliğin yanında, 

Metamorphosus, XII 504.; Diğer bir görüşe göre ise iksion ile Nephele'nin çocukları, binicilik sanatını 
ilk kez yaratan insanlardı. Atlar ile olan mükemmel özdeşleşmeleri, mitolojide diphueis, yani çift şekilli 
olarak tanımlanmalarına yol açmıştı., Diodonıs, IV. 70.; Tulunay, Op.cit, s. 55., dipnot 5. 

484 DuBois, Op.cit., s. 32. 

485 Y. Bonnefoy, Mythologies, Volmne I, (Chicago, 1991), s. 451. 

486 DuBois, Op.cit., s. 27. 

487 Thomas, Op.cit., s. 47. vd. 

488 Carpenter, Op.cit., s. 124. vd. 

489 Apollodonıs, II. V. 3. 

490 Graves, Op.cit., s. 155. 

491 Diodonıs, IV. 12. 3. 
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kendisi çiğ tercih etmekle birlikte kahramana kızartılmış et ilcramında bulunan at adam, 

sıra bütün Kentaurların orta malı olan şaraba geldiğinde bunu Herakles' e sunmayı 

reddetmiştir.492 Fakat sonunda ikna olan Pholos Herakles'e söz konusu içkiyi verir 

vermez, etrafta dolaşmakta olan diğer Kentaurlar şarabın kokusunu almış ve 

kendilerinin ortak malı olan şarabı içmekte olan kahramana sinidenerek saldırmaya 

başlamışlardır.493 Kentauromakhia'nın önemli kısımlarından biri olan bu mücadelede, 

ellerine aldıkları büyük kayalar, kökünden söktükleri ağaçlar ve yanan odun parçalarıyla 

Herakles' e saldıran Kentaurlar, Hellen söylencelerinden alışık olduğumuz şekliyle 

sonunda kahraman tarafından yenilgiye uğratılmışlardır.494 

Kentaurlar ile Herakles'in savaşları sırasında gizlendiği yerden çıkan Pholos, bu 

sırada ölen bir at adamın gövdesinden çıkardığı okun yanlışlıkla kendisini ayağından 

yaralaması sonucu ölmüştür.495 Bu olaya çok üzülen kahraman, dostu Pholos'un 

ölüsünü, onun adını verdiği dağa gömmüştür.496 

Ünlü Hellen kahramanının bu mücadelesi sırasında Kentaurların iyi huylu ve 

oldukça tanınmış ikinci ismiyle tanışmaktayız. Tıpkı Pholos gibi, kendisi de farklı bir 

kökenden türeyen Khiron, özellikle ünlü kahramanlar ile girdiği ilişkilerde sanatkarlığı 

ve öğreticiliği ile tanınmaktadır. 497 

Herakles'in Pholos dolaysıyla Kentaurlar ile giriştiği mücadelede, bozgundan 

kurtulabilen diğer at adamların Malea'daki Khiron'un yanına sığındıkları 

aktarılmaktadır. 498 Bu sırada devam mücadelede Herakl es tarafından takip edilmekte 

olan Kentaurlara, kahramanın firlattığı bir okun parçalanması, Khiron'un dizinden 

yaralanmasına sebep olmuştur. Titan Kronos ile Philyra'nın oğlu olan Khiron499 

492 Apollodorus, ll. V. 4. 

493 Diodorus, IV. 12. 4. 

494 Graves, Op.cit., s. 156. 

495 Fink, Op.cit., 134. 

496 Graves, Op.cit. s. 156. 

497 Bonnefoy, Op.cit., 451.; DuBois, Op.cit., s. 29. 

498 Apollodorus, IL V. 4. 

499 Khiron'un babası Kronos, Philyra'ya yaklaşırken bir at kılığına girmiştir. Ya da Kronos'tan korkan 
Philyra ondan kaçarken kendisini bir kısrağa dönüştürmüştür. Bu yüzden Khiron yarı at yarı insan, yani 
Kentaur şeklindedir., DuBois, Op.cit., s. 29.; Pindar, Pythian Odes, IV. 100.; Apollodorus, L IL 2. 
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buradan kaynaklanan ölümsüzlük özelliği nedeniyle aldığı ölümcül yaraya rağmen 

hayatına acı içerisinde devam etmektedir. Herakles ile çok iyi dost olan Khiron, daha 

sonra ölümsüzlüğünü sonsuza değin acı çekmeye mahkum olan Prometheus ile 

değiştirmiş ve böylece hayatına son vererek huzura kavuşmuştur. 500 

Pholos ve özellikle Khiron karakterleriyle temsil edilen Kentaurlann bu iyi 

huylu üyeleri501
, Hellen mitoloji dünyasında yaptıkları pek çok öncülükleri e faydalı 

olmuş gibi görünmek:tedirler. Avcıhğın, ilaç yapımının, bitki yetiştirmesinin, müzik ve 

iyi ahiakın önde gelen bir temsilcisi, icatçısı ve öğreticisi olarak görülen Khiron, bu 

açılardan diğer at adamlara hiç benzememek:tedir. Ünlü Akhilleus, Arganout İason, 

Asklepios, Aktaion, Peleus ile ilişkileri olmuştur.502 Troia Savaşı'nın baş 

karakterlerinden Peleus ve Nereus'un kızı Thetis'in oğlu olan Akhilleus, babası 

tarafından anrıesinin çocuklarına karşı gösterdiği alışılmadık davranışlar nedeniyle 

alınarak, yetiştirilmesi için Kentaur Khiron'a teslim edilmiş, Akhilleus Khiron'dan 

avcılık, çalgı çalma, tedavi ve atların faydalı olanlarını ve iyi ahlaklı olmayı 

öğrenmiştir. 503 

Diğer yandan, Arganoutlar seferinin baş kahramanı, İolkos kralı Aison'un oğlu 

olan İason, amcası Pelias ile babası Aison arasında meydana gelen taht çekişınesi 

yüzünden, öldürülmesinden endişe edildiğinden dolayı Pelian Dağı'na bırakılmış ve 

burada kahraman İason, Kentaur Khiron tarafından yetiştirilmiştir. 504 

Apollon ile Lapith kralı Phlegyas'ın kızı Korenis'in oğulları olan sağlık tanrısı 

Asklepios505 da, Khiron tarafından büyütülmüş ünlü mitolojik isimlerden birisidir. Bilge 

at-adamdan hastalan iyileştirmesini öğrenen Asklepios'un bu niteliği, bilindiği gibi 

onun Zeus'un elinden ölümüne yol açacaktır. 506 

500 E. Hamilton, Mitologya, (İstanbul, 1994), s. 51.; Apollodorus, II. V. 4. 

501 Hamilton, Op.cit, s. 26. 

502 Graves, Op.cit., s. 191.; Hamilton, Op.cit., s. 213.; Homeros, İlyada, IV. 219., XVI. 140-144, XIX. 
387-381. 

503 Homeros, İlyada, Xl 832.; Bonnefoy, Op.cit. s. 451 vd. 

504 Graves, Op.cit., s. 191. 

505 Fink, Op.cit, s. 51. 

506 Hamilton, Op.cit., s. 213.; Asklepios, Khiron'dan öğrendikleri vasıtasıyla ümitsiz hastaları bile 
iyileştirebilmektedir. Bu durum, artık kimsenin ölmeyeceği ve dolayısıyla yer altındaki hakimiyetinin 
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Efsanesi tannça Artemis ile bağlantılı bulunan ünlü avcı Aktaion da, Khiron'un 

öğrencilerindedir. 507 Buna göre Kentaur' dan avcılık sanatını öğrenmiştir. Çok iyi bir 

avcı olan Aktaion bu niteliği ile övünmekte ve dolaysıyla tannları kızdırmaktadır. 

Avcılıkta Artemis'e meydan okuması ve onu bir gün pınarda yıkanırken gizlice 

seyretmesi günahını işleyen Aktaion, ceza olarak bir geyiğe çevrilmiş ve kendi 

köpekleri tarafından parçalanmıştır. 508 

Mitolojide insancıl özelliklerle tanıdığımız Khiron karakteri, ayrıca Peleus'un da 

çok yakın bir dostu olarak karşımıza çikmaktadır. Peleus'un evlenme isteğini kabul 

etmeyen ve bu nedenle kılıktan kılığa giren tannça Thetis'in bu birliktelik için, Khiron 

tarafından ikna edildiği bilinmektedir.509 Bunun yanı sıra Kalydon yaban domuzu avına 

katılan Peleus, bu sırada yanlışlıkla karısının babası olan Eurytion'u öldürmüş ve 

suçundan arınmak için İolkos kralı Akastos'un yanına sığınmıştır. 51° Fakat bu sırada 

Akastos'un karısı Peleus'a aşık olmuş ve isteği reddedilen kadın kahramana iftira atarak 

kocasından onu öldürmesini istemiştir. 511 Kendisine sığınmış birisini öldürerek büyük 

bir günah işlernekten çekinen Akastos, amacını gerçekleştirebiirnek için Peleus ile 

beraber bir av partisine katılmıştır. Av sırasında verdikleri bir molada Peleus'un 

uyuyakalmasını fırsat bilen kral, kahramanın silahını da saklayarak kaçmıştır. 

Uyandığında vahşi hayvanlar ya da Kentaurlar tarafından saldırıya uğraya Peleus 'u bu 

durumdan yine Khiron'un kurtardığı iletilmektedir.512 

sarsılacağı endişesine kapılan Hades'in, Asklepios'u Zeus'a şikayet etmesine neden olacaktır. Tüm 
bunlann üzerine ölmüş bulunan Millos'un oğlu Glaukus ve Hipolytus'un Asklepios tarafından 
iyileştirilerek hayata döndürülmeleri, Zeus'un sağlık tannsına karşı bir tavır takınmasının nedeni olacak 
ve Asklepios tanrının yıldınımyla öldürülecektir. Tüm bunlara ek olarak hatırlanması gereken önenıli bir 
nokta, Asklepios'un kökeniyle ilgilidir. Lapith kralı Phlegyas'ın kızı olan Koronis'in oğlu olması 
nedeniyle, Asklepios aynı babanın diğer bir çocuğu olan İksion ile de akrabadır. Kentaurlar'ın atası 
sayılan bu Lapith, sağlık tanrısının dayısı olmaktadır. 

507 Ibid., s. 192. 

508 Ibid., s. 226.; Carpenter, Op.cit., s. 81. 

509 Graves, Op.cit., s. 191. 

510 Ibid, s. 211.; Phthia kralı Eurytion, Peleııs'un, Thetis ile evlenmeden önceki karısı olan, Antigone'nin 
babasıdır. 

511 K. Schefold, Götter- und Beldensagen der Griechen in der Spatarchaischen Kunst, (München, 
1978), s. 171. 

512 Bonnefoy, Op.cit., s. 452.; Apollodorus, III. 8. 3. 
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İnsanlara faydalı ve Hellen mitolojisinde sevilen imgeler olarak bilinen Pholos 

ve Khiron'un ardından Kentaurların geleneksel olarak vurguianmış vahşi ve barbar 

nitelikli isimleriyle karşılaşmaktayız. Bunlardan en ünlülerinden birisi, sonunda 

Herakles'in de ölümüne yol açacak olan Kentaur Nessos'tur.513 Herakles'in Pholos'un 

misafiri olduktan sonra Kentaurlar ile giriştiği mücadelede, kahraman diğer at adamları 

olduğu gibi Nessos'u da kovalamış ve onun Euneus ırmağı kıyısına kaçmasına neden 

olmuştur. 514 Burada karşı kıyıya geçmek zorunda olan yolculara yardım ettiğini 

bildiğimiz Nessos, mitosun gelişimine göre burada, Herakles ile bir kez daha 

karşılaşacaktır. 515 Bu sırada Oineus'un kızı Deianeira ile evlenen Herakles, daha sonra 

istemeyerek kaynatası Oineus'un akrabası olan Eunomos adındaki genci öldürmüş, 

Eunomos'un babası tarafindan aiTedilmesine ra.oömen kendisini sürgüne göndermekle 

cezalandırmıştır. 5 ı6 Thrakia'ya gitmek niyetiyle yola çıkan kahraman Euenus ırmağı 

kıyısına geldiğinde Kentaur Nessos ile karşılaşmıştır. 517 Burada at-adamın artık iyi bir 

varlık olduğu ve küçük bir ücret karşılığında karısını ıstanmadan karşı kıyıya 

geçirebileceği sözlerine inanan Herakles, Deianeira'yı Nessos'un sırtına bindirmiş ve 

kendisi de yüzerek karşı kıyıya geçmek üzere suya atlamıştır. Çok geçmeden gerçek 

niyetinin, Deianeira'ya sahip olmak istediği anlaşılan Nessos, Herakles'in attığı bir okla 

göğsünden vurulmuştur. sı& 

Aldığı ölümcül yara nedeniyle ölmek üzere olan Nessos, Deineira'ya kanının 

sihirli olduğunu ve eğer kocasının ona karşı olan sevgisinin azaldığını hissederse, 

kanıyla ıstatacağı bir gömleği ona giydirerek yeniden kendisine döndürebileceğini 

513 Ovidius, Metamorphoses, XII. 302. 

514 "The rest of the centaurs fled in different <fuections, and some came to Mount ~Aalea, and Eurytion to 
Pholoe, and Nessus to the river Evenus.", Apollodorus, II. V 4. 

515 "For, seeking his ... time ... with his bride, the son of the Jove had came to the swift waters ofEuenus, 
... As the hero stood undaunted for himself, but anxious for his bride, Nessus came up ... ", Ovidius, 
Metamorpboses, IX. 100-105. 

516 Carpenter, Op.cit., s. 135.; Apollodorus, II. VII. 6. 

517 Graves, Op.cit., s. 186.; Apollodorus, II. VII. 7. 

518 
" .... And now he had just gained the other bank, and was picking up his bow which he had thrown 

across, when he hard his wife's voice calling; and to Nessus who was in act to betray his trust, he 
shouted", Ovidius, Metamorphoses, IX. 116-120. 
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söylemiştir. 5 ı9 Böylece Herakles'ten öç almak isteyen Kentaur, kanının aslında zehirli 

olduğunu söylememiş ve Deianeira'yı kendine inandırmayı başarmıştır. 520 

Bu sırada Herakles ise bir başka mücadelesini, İtonos şehrinde Ares'in oğlu 

Kyknos karşı kazandıktan sonra, Thrakia'da bir ordu toplayarak Oikhalia kralı 

Eurytus'tan öç almak için yola çıkmıştır. Herakles daha önce, ünlü oniki işini 

bitirmesinin hemen ardından, ok atmakta çok usta olan bu adamın yanana gelmiş ve 

onunla girdiği ok atma yarışmasını kazanarak mükafat olarak belirledikleri kızı İole'yi 

almayı hak etmişti. 52 ı Fakat kahramana mükafatı verilmemiş, Herakles de bu yüzden 

ona karşı kin beslemişti. Herakles, şehri ele geçirmesinin ardından, sahip olduğu diğer 

kadın köleler ve İole'yi, o sırada Thrakia'da bulunan karısı Deianeira'ya yollamış, 

kendisi de, Oikhalia'nın alınışından dolayı babası Zeus'a kurban sunmak amacıyla 

Euboia'daki Canaeum Burnu'na gitmiştir.522 Bu sırada karısı Deianeira'ya haber 

yollayan kahraman ondan, söz konusu kurban töreninde giyrnek için yeni bir gömlek ve 

pelerin istemiştir. 523 

Güzel İole'nin yeni bir gelin adayı olacağı aklına gelen Deineira, kıskançlığa 

kapılarak Nessos'un ona sunduğu iksiri kullanmaya karar vermiş ve Kentaur'un kanıyla 

ısiattığı gömleği kocasına yollamıştır. Sonunun geldiğinden habersiz olan ünlü 

kahraman bu sırada karısına haberci olarak gönderdiği Lichas'ın, istedikleriyle birlikte 

geri dönmesini beklemektedir. Herakles, kurban sunumu yapmak için karısın gönderdiği 

gömleği giydiğinde aniden yanmaya başlamış ve kahraman bu şekilde hayata veda 

ederek Olympos' a yükselmiştir. 524 

Mitosun bundan sonraki kahramanı, Hellen yazınında ve sanatında olduğu kadar, 

siyasetinde de oldukça yoğun bir yer etmiş olan Theseus'tur. İleride de görüleceği 

519 DuBois, Op.cit., s. 97. vdd. 

52° Fink, Op.cit., s. 136.; Başka yerlerde Kentaur Nessos Deianeira'dan. yarasından akan kanı, spermini 
ve zeytin yağını kanştırarak yapacağı bir iksirden bahsetmektedir. Deineira, Herakles'in gömleğille bu 
merhemi sürecektir., bkz. Graves, Op.cit., s. 186.; Apollodonıs II. VII 6.; Diodorus IV. 36. 5. 

521 Carpenter, Op.cit., s. 134. 

522 Graves, Op.cit., s. 187.; Apollodonıs, II. VII. 7. 

523 Ibid., s. 188. 

524 Carpenter, Op.cit., s. 136., Bazı kaynaklarda, Herakles'in kansı Deiaııiera'dan kurban töreninde 
giyrnek için istediği giysinin bir pelerin, bazılarında bir gömlek ve bazılarında ise her ikisinin de olduğu 
iletilmektedir. 
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üzere, tamamıyla Atina'ya özgün bir karakter olarak karşımıza çıkan bu kahraman525
, 

özellikle İ.Ö. 5. yüzyıllardan başlayan süreçlerle Herakles'in alternatifi haline gelmiş ve 

bu niteliğini Kentauromakhia açısından da tercih edilmeye başlanan bir fıgür olarak 

koruyarak, etkisini genişletmiştir. 526 

Theseus, Atina'nın ünlü krallanndan Aigeus ile Troizen kralı Pittheus'un kızı 

Aithra'nın oğludur.527 Bazı kaynaklar kahramanın ilahi niteliğini, Aithra ile birlikte 

olduğu ileri sürülen Poseidon' a bağlamaktadırlar. 528 Herakl es' e nazaran daha akılcı ve 

insani özellikleri öne çıkmış bir mitolojik fıgür olarak tanıdığımız Theseus, tıpkı bu Dor 

kahramanı gibi başardığı ve giriştiği pek çok mücadeleleri ile dikkat çekmektedir. 529 

Doğuşu, annesi ile Troizen' de geçirdiği çocukluk döneminin ardından, babasının bir 

kaya altına sakladığı kılıç ve sandaletleri alabilecek güce erişmesinden sonra başlayan 

ilk maceraları, Atina' daki babasının yanına varıncaya değin daha çok haydutlar ile 

mücadelelerini içermektedir. 530 Efsanenin gelişimine göre kahramanın Atina'ya varışı, 

babası tarafından tanınması, Marathan ya da Girit Boğasını yakalaması, Aigeus'un 

ölümüyle birlikte Atina krallığına geçişi ve Amazonlar ile olan mücadeleleri gibi daha 

bir çok maceradan başka Kentaurlar ile de karşılaşır. 531 

525 Walker, Op.cit., s. 10 vd., Burada Walker, Theseus'un Thessalia kökenine değinmekte ve söz konusu 
kahramanın Atina ile olan sıkı ilişkisine ışık tutmaktadır.; Carpenter, Op.cit., s. 164., Yazar, İ.Ö. 6. 
yüzyıldan itibaren Theseus figüriinün yaygın bir tema haline gelmesini vurgularken, Walker'ın yukarıda 
değindiği farklı kökenierin yok edilerek tamamıyla Atina'ya özgün bir kahraman olarak yaratılmasına 
değinmektedir. Ayrıca Theseus'un, Atina'nın propaganda aracı haline gelerek siyasi bir karaktere 
dönüştüğü de eklerimektedir. · 

526 Theseus'un Herakles'in alterna:fi olarak ortaya çıkmasına daha önce de değinilmişti. Herakles'in 
Pholos, Nessos vb. Kentamoslar ile mücadeleleri, Theseus'un popülelik kazanmasından sonra Theseus, 
Peirithoos ve Thesallia Kentauromaklıia'sıııa doğru yönlenmiştir. Özelikle Thessalia mitosunda 
Theseus'un öneınli rolü ortadadır. Bu açıdan, Theseus'un Kentauromakhiada da önderliği ele aldığı 
düşünülebilir kanısındayım., Walker, Op.cit., s. 50.; Schefold (Arkaik), s. 167. vdd.; Schefold 
(Urkönige), s. 150-151. 

527 lbid., s. 233. 

528 Carpenter, Op.cit., s. 164. 

529 Schefold (Arkaik), s. 150. 

530 Nilsson, Op.cit., s. 50. 

531 Fink, Op.cit., s. 314. 
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Kentauromakhia'ya Theseus motifi, mücadeleye Lapith kral Peirithoos'un iyi bir 

dostu olması nedeniyle dalaylı yoldan katılmaktadır. 532 Kentaurların atası sayılan İksion 

ile karısı Dia'mn oğlu olan Peirithoos'un, bir Lapith önderi olarak aslında Zeus'un oğlu 

olduğu söylenmektedir.533 Köken açısından Kentaurlar ile akraba olan Lapithler ki, 

Peirithoos'un babası İksion bir Lapith'dir534
, Yunanistan'ın kuzeyindeki Thesalia 

bölgesinde, (Pindos, Pelion ve Ossa dağlarının eteklerinde) yaşamaktadırlar. 535 

Efsaneye göre yiğitlikleriyle oldukça ünlenen iki arkadaş, Peirithoos'un onu 

sınamak için giriştiği bir hırsızlık olayı sayesinde tanışmışlardır. Bunun için Peirithos, 

Attika'da Marathan Ovası'nda otlamakta olan ve Atinalı kahramana ait olan bir sığır 

sürüsü çalmış ve böylece peşine takılan Theseus ile karşılaşmıştır.536 Birbirlerinin 

cesaretleri hakkında yeterince bilgileri olan iki kahraman bu hırsızlık olayını bir kenara 

bırakarak, sonsuza değin dost kalmaya ant içmişler ve yer altı dünyasından 

Persephone'yi ve Sparta' dan Hellen'i kaçırınaya çalışmışlardır. 537 

Kenthaurmakhia'nın Theseus ile ilgili versiyonu, Peiroithoos'un Hippodameia 

ile olan düğününde gözlenmektedir. Buna göre evlilik törenine; Peleus ile Thetis'in 

düğünlerinde sebep oldukları kötü sonuçlar yüzünden savaş tanrısı Ares ve kavga ve 

çekişme tanrıçası Eris dışında tüm Olymposlu tanrılar, Thessalia prensleri ve Lapith 

kralı Peirithoos'un İksion dolayısıyla kuzenleri olan Kentaurlar da davet edilmiştir.538 

Mitosun gelişimine göre düğün sırasında içtikleri şaraptan dolayı sarhoş olan at

adamlar, Peirithoos'un karısı Hippodameia'yı kaçırınaya kalkmışlar ve böylece iki 

akraba topluluk arasında savaş çıkmıştır. 539 

532 Walker, Op.cit., s. 14. 

533 Homeros, İlyada, ll 740.; Graves, Op.cit., s. 104. 

534 LIMC V, s. 857., İksion madde-Si.. 

535 Diodoms, IV. 69. 1-3. 

536 Plutarchus, Theseus, XXX. ı -5., Aynca, bu antik kaynak ele aldığıeserde eserinde Peirithoos'un kansı 
olarak Hippodamei'yı değil Deidamia'yı göstermektedir. 

537 Fink, Op.cit., s. 314. 

538 Graves, Op.cit., s. 104. 

539 Castriota, Op.cit., s. 34. 
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Kentauromakhia'nın nedenlerinden bir başkası ise Diodorus'a dayanan bazı 

çevreler tarafından, İksion'un Zeus tarafından cezalandırılmasının ardından gelişen 

olaylara bağlanır. Buna göre Lapithler ile Kentaurlar arasındaki savaşın ilk nedeni, 

babası İksion' dan sonra Thessalia tahtını ele geçiren Peirithoos'un, kuzenleri 

Kentaurların tahtı paylaşma isteklerini geri çevirmesidir. ilerleyen süreçte akrabalar 

arasında anlaşma sağlandıktan sonra, ikinci çatışma yukarıda da belirtildiği üzere, 

Peirithoos'un düğününe kuzenlerini de davet etmesi ve burada şaraptan sarhoş olan 

Kentaurların gelini kaçırınaya kalkışmaları nedeniyle meydana gelmiştir. 540 

Çelmişti şarap ünlü at adam Eurytion'un da aklını, Lapithlere geldiğinde, ulu 
canlı Peirithoos'un konağında; şarapla çılgına dönmüş ve çok kötü şeyler 

yapmıştı o. Yiğitleri bir öfkedir almış, yakalamışlardı onu ve sürükleyip 
atmışiardı dış kapıdan sokağa, kesmişlerdi insafsız tunçla kulaklarını ve 
burnunu, o da kudurmuştu büsbütün ve ayrılınıştı oradan, şaşkın gönlünde öç 
almayı kura kura. At adamlarla insanlar arasında kavga çıktı bu yüzden, o sarhoş 
oldu bundan ilk kötülüğü gören. 54ı 

Konu hakkında en erken kaynaklardan bir olan Homeros' da bu şekilde verilen 

Kentauromakhia, Kentaur Eurytion'un sebep olduğu bir çatışma olarak aktarılırken, 

bazı kaynaklara göre düğüne davet edilmeyen Eris ve/veya özellikle Ares'in intikam 

almak için Kentaurları içkiyle kendilerinden geçirerek, düğünü sabote etmesiyle 

meydana geimiştir. 542 Kutlamada at-adamlar ile savaşanlar arasında düğüne davet 

edilmiş bulunan Theseus da vardır. Atina kahramanı, gelin Hipodameia'yı kurtarmış543 

ve saldırganları yurtları olan Pelion Dağı'ndan dışarı atana kadar kovalamıştır.544 

Kentauromakhia'nın bu versiyonunda Theseus'un yanı sıra değinilmesi gereken 

bir başka isim, ilerideki bölümde sıkça karşılaşacağımız üzere Lapith Kaineus 'tur. 545 Bu 

mitosu konu alan sanat eserlerinde oldukça yoğun bir şekilde gözlemlenmesi itibariyle 

önem arz eden figür, söz konusu mücadelede vurgulanmış bir karakter olarak karşımıza 

540 Tulunay, Op.cit., s. 16.; Diodonıs, IV. 70. 

541 Homeros, Odysseia, XXI. 295-304. 

542 Vergilius, Aeneis, Vll. 304.; Tulunay, Op.cit., s. 16. 

543 Ovidius, Metamorpbosus, Xll. 224. 

544 Graves, Op.cit., s. 105. 

545 Hesiod, Schield of Heracles, 175-190. 
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çıkar. 546 Aslında bir kadın olan bu karakter, Hellen mitolojisinde nadir rastlanan bir olay 

vasıtasıyla cinsiyet değiştirerek erkek olmuştur.547 Poseidon, önceleri Kainis adındaki 

bu kahramana aşık olmuş ve karşılık olarak tanndan yaralanmayan bir erkek haline 

dönüştürülmesini isteğini kabul etmiştir. 548 Böylece Kaineus adını alan kahraman, 

Lapithler ile Kentarlar arasındaki mücadeleye katılmıştır. Kaineus ölümsüz olduğundan, 

Kentauroslar tarafindan ancak toprağa gömülerek etkisiz hale getirilebilmektedir. 

1.2. Hellen Sanati'nda Kentauroslarm Ortaya Çıkışı ve imgenin Gelişimi 

Söz konusu bölüm ile ilgili olarak; burada Kentauroslann aynntılı bir 

tanımlamasını yapmak ve orijinierine derinliğine inmek olmadığı belirtilmelidir. Yalnızca 

bu mitolojik motifın kaynaklanna değinerek, asıl konuya yardımcı birtakım veriler ile 

çalışmanın daha iyi desteklenmesini sağlamaktır. Bu bakış açısı, kanımca, hem konunun 

belirli bir bütünlük içerisinde ele alınmasını sağlayacak ve hem de mitolojinin Hellen 

Sanatına tanıştırılına süreci ve burada ortaya çıkışları daha nesnel gözlemlenebilecektir. 

Mitoloji aracılığıyla, ünlü at-adamlarının Grek Sanatı'nda oynarlıklan rol 

hakkında bir çok yorum yapılmakla beraber, onların nasıl ortaya çıktıkları hakkında net 

bir veriye sahip değiliz. Mitolojik geçmişleri, Kentauroslan, Hellen kültürüyle 

özdeşleştirir, fakat bir form olarak nereden kaynaklandıklan sorusuna ise yanıt vermez. 

Bilimsel çevreler, Kentauros tiplemesinin kaynağını, Doğu'da aramakta, bu 

açıdan bakıldığında, ilk olarak Kassite sınır taşlarındaki koruyucu niteliğiyle beliren 

Kentaurlar, kaynağını buradan almaktadırlar. 549 Figürün gelişim sürecinde, özellikle 

Yakın Doğu baskındır ve Sagittarius ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 55° Kassite'ye 

546 B. Cohen., "Paragone: Sculpture versus Painting, Kallıeus and the Kleophrades Painter", Ancient 
Greek Art and lconography, (1983)., s. 171. 

547 Carpenter, Op.cit., s. 170.; DuBois, Op.cit., s. 29. 

548 "Caeneus was formerly a women., but after that Poseidon had intercourse with her, she asked to 
become an invulnerable man; wherefore in the battle with centauros he thought scom of wounds and 
killed many of the centaurs; but the rest of them surrounded him and by striking him with fir-trees buried 
him in the earth.", Apollodorus, Epithome, I. 21-22. 

549 P. V. C. Baur, Centaurs In Ancient Art, (Berlin., 1912), s. ı. 

550 DuBois, Op.cit., s. 27.; M.E. Özel 1 T. Saygaç, Gökyüzünü Tanıyalım, (Ankara, 1997), s. 73., 
Sagittarius, bir takını yıldız olarak mitolojiden kaynaklaıur. Yay çeken Kentauros olarak bilinmektedir. 
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Babil Bölgesi'nin kuzeyinden gelen hükümdarlar, ak:tarıldığına göre, kendine özgü 

geleneklerinden biri olan; ülke sınırlarını belirlemek için taşlar kullanmakta ve elinde bir 

ok geren Kentaur betimlemeleri ilk olarak bu materyallerde ortaya çıkmak:tadır. 551 

Kentaurosların en erken örneklerinin ortaya çıktığı bölgelere dair gösterilebilecek 

bir başka coğrafi alan da Kıbrıs'tır.552 Enkomi'de bulunan ve Geç Broz Çağı'na 

tarihlendirilen iki Kentaur ve yine aynı bölgede Aya İrini kutsal alanında tespit edilenler 

ile ilişkilendirilmiş, Enkomi kültünün keramikler ile tespit edilen ve İ.Ö. 11-10. yüzyıllar 

ve belki de daha erkene inen varlığı, at-adamların söz konusu inanış içerisinde önemli bir 

yeri olduğunu düşündürtmüştür. 553 Bulgularran Kentauros h~ykelciklerinin, bölgede insan 

biçimlifakat boğa boynuzlu heykeller ile betimlenen yerel verimlilik tanrısına bir sunu 

olarak yapıldıkları ve söz konusu at-adamların bir hizmetçi-uşak niteliği taşıdığı tespit 

edilmiştir. 554 

bikkatler; Batı-Doğu arasında önemli bir merkez olarak bilinen Kıbrıs'ın, 

imgenin Batı Sanatı'na tanıtılmasında bir adım olup olmadığı üzerinde yoğunlaşmak:ta555 

ve Kentaurosların, İ.Ö. 3. milenyum sonlarından beri bilinen Doğu orijinler~ onların 

Hellen kültürüne tanıtımında, Kıbrıs'ın önemli bir rolü olduğu gerçeğiyle, özellikle 

Orientalizan dönemde gerçekleştiği vurgulanmaktadır. 556 

Bazı çevreler ise, Balkanlarda gözlemlerren ve İ.Ö. 5. binlere ait olduğu tespit 

edilen boğa-adam, keçi-adam biçimindeki tanrıların Grek mitolojisindeki Dionysos, 

Satirler, Silenler ve Kentaurosların ataları olduğunu ileri sürmektedirler. 557 Buna göre 

551 Baur, Op.cit, s. 2.; Yazar, örneklerden birinin Sagittarius olarak nitelendiğini belirtirken, kendisi bu 
tip betiınlemelerin herhangi bir şekilde söz konusu anlam taşıyabileceğini reddetmektedir. Ona göre 
buradaki Kentaur moti:fi, sınır taşları semboliZinine uygun olarak kötülüğü kovucu "ward off evi!" 
anlamını ifade etmektedir. 

552 V. Karageorgis, "Note on Some Centaurs From Cypnıs", XAPU:THPION EU:: A.K. OPAANAON 2. 
(1966), s. 160-169. 

553 Ibid., s. 161. vd.; Yazar, Kentauros kavramının normalde at ve insan bedenlerinin karışımı olan 
yaratıklar için yapılan bir tarum1ama olduğunu, bölgedeki özel şartlardan dolayı bu terimi aynı zamanda 
insan ve boğa karışıını (Minotauros) yaratıklar içinde kullandıklarını belirtmektedir. 

554 Ibid •. , s. 164. 

555 Ibid., s. 166. 

556 Ibid., s. 169., "The first cntaur in Greek art appear in the 8th century B. C. at the end of the geometric 
period, when the :first oriental influences started appearing in Greek art", s. 161. 

557 M. Gimbutas, The Language of the Goddess, (London, 1989), s. 178_ 
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Hellen Protogeometrik ve Arkaik dönemi vazo resimlerinde, Kentauroslann ve Satirierin 

bitki imgeleriyle birlikte betimlenmiş olmaları, onların; doğanın ölüp-dirilmesini temsil 

eden bir takım bakire tanrıçalar ile bağlantılı olduklannı ortaya koyarken, bilindik 

ilkbahar-kış yenilenmelerini temsil eden festivalierin birer parçasıdırlar. 558 

Kentauroslann bilinen fizyonomileri onların atlarla olan sıkı ilişkisini ortaya 

koyar ve dolayısıyla gelişimlerinde bu hayvan ile bağlantılarran taraflar mevcuttur. 

Mitolojik at-adamların ortaya çıkışını, atların önemli bir materyal olarak ilk kez 

belirdikleri coğrafyalara bağlayan teze göre Kentauroslar yıne Doğu ile 

özdeşleştirilmektedir. 559 Girit'te bulunan ve üzerinde bir Kentaurosun betimlendiği 

mühür üzerine yaptığı yorumlarda, Baur, bunun Girit'te ünik bir eser olması dolayısıyla, 

onun Babil' den ithal edilmiş bir eser olma olasılığına değinirken, atın orijininden 

bahseder; dolayısıyla atın buradaki varlığından Kentaurosların olası kökenini destekleyen 

bu veriye işaret etmektedir. 560 

Diğer yandan atın, Yunanistan'a, diğer bölgelere nazaran geç gelişi (İ.Ö. 2000'ler) 

dolayısıyla süvarilerin yöre halkı üzerinde yaptığı güçlü etkinin, Kentauros mitoslarının 

doğmasına yol açtığına dair yorumlar da yapılmaktadır. 561 

Mitosun kaynağı ve atın Kentauroslar üzerindeki etkisi ne olursa olsun Hellen 

Sanatı'nda ilk at-adam betimlemesi Euboea'daki Lefkandi'den gelmektedir (Resim 

24).562 İ.Ö. 10. yüzyılın 4. çeyreğine tarihlenen bu eser, kilden yapılma, silindirik vücutlu, 

üzerinde geometrik desenler bulunan bir Kentauros'dur.563 Doğu'nun birer uzantısı olarak 

görülen bu imgeler564
, Hellen Sanatına alınmasının ardından gelişimlerinin ilk adımı, bir 

558 Ibid., s. 180., Yazar Kentauroslann sık sık ellerinde dallar taşırken betimlendiklerini vurgular. 

559 Baur, Op.cit., s. ı., Yazar, belki de Kentauroslann kökensel tarihinin, atın kökensel tarihinde ararunası 
gerektiğini belirtir. 

560 Ibid., s. 2. 

561 J. M. Camp, Horses and Horsemanship in the Athenian Agora, (Athens, 1998), s. 3. 

562 A. Demetriou, Cypro-Aegean Relations in the Early Iron Age, (Göteborg, 1989), s. 51., Eser: 36. 
cm uzunluğunda ve 26 cm yüksekliğindedir. 

563 Boardman (GSAP), s. 9., aynca bakınız figür 4. 

564 Boamıan (GSAP), s. 188. 
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insan vücudunun aleransına at vücudunun eklenmesi şeklinde başlamıştır. 565 Konuya dair 

önemli otoritelerden biri olan Baur' a göre Kentauros tasvirleri sırasıyla; ön ayakları 

atlarınki gibi olan betimler (Grup A), ön ayakları insanlarınki gibi olan betimler (Grup B) 

ve ön ayakları insanlarınki gibi olan fakat toynakla biten betimlemeler (Grup C) şeklinde 

ortaya çıkmaktadırlar. 566 Hellen tasvirleri ise, yukarıda sayılan grupların en erken 

örneklerini temsil eden Grup A ve Grup B'yi karışık olarak Geometrik Dönemde 

kullanmaya başlamışlar, daha sonra ise Grup C gelişim göstermiştir. 567 Lefkandi 

örneğinde olduğu gibi, insan hacakları formu gözlemlenen örneklerin değişimi ve 

hacakların tamamıyla at örneğini taklit etmesinin, İ.Ö. 7. yüzyıldan sonra olduğu 

söylenmektedir. 568 Geometrik dönemde genellikle ağaç ve ağaç dalları taşımaları, 

bunların silah olarak kullamldığını akla getirirken, bazı öneklerdeki hayvan figürleri ise, 

avcılığı düşündürtmüş; bazı örnekler ise Kentaurosları kılıç, çifte balta ve mızrak ile 

betimlerken Kentaurosların ekipmanlarının değişimini akla getirmişlerdir. 569 Daha 

sonraki süreçlerde ise tasvirlerin vahşiliği ön plana çıkaran bir tutum içerisinde ileriediği 

belirtilirken, özellikle İ.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda önemli bir pazara sahip olan Attika 

vazoları, Kentauros betimlemelerinin Attika etkisine girmesini sağlamıştır. 570 İ. Ö. 5. 

yüzyıldan itibaren, vahşiliğin daha da vurgulanması ön plandadır. 571 

Çalışmamn konusu açısından, Kentauros mitolojisi asıl anlamını da bu süreçte ( 5. 

yüzyıl) kazanmıştır. Hellen Uygarlığında; kültürün dışındakileri , insan-hayvan farkım, 

Hellen olmayanı betimlemede, üreme ve evlilik kavramiarına bağlı olarak kendilerinden 

565 B. Schiffler, Die Typologie des Kentauren In der Antiken Kunst, (Frankfurt, 1976), Op.cit., s. 163., 
Yazar bunun İ.Ö. 10 yy.'dan İ.Ö. 7. yüzyılan kadar olan süreçte gözlemlendiğini vurgulaınaktadır.: 
Thomas, Op.cit., s. 48. 

566 Baur, Op.cit., s. 1. vdd., 78. vdd., 130. vdd., aynca bakınız ilgili referansın önsözü. ; Schi:ffler, Op.cit., 
s. 167. 

567 Baur, Op.cit., s. 135.: Diğer otoriteler ise Kentaurosların önceleri, bir insan vücudunun arkasına at 
bedeninin yerleştirilmesi ve daha sonra ise, at bedeninin üzerine insan gövdesinin üst bölümünün 
yerleştirilmesi şeklinde olduğunu belirtınektedirler., Alan:yalı, Op.cit., s. 259. 

568 Schi:ffler, Op.cit., s. 163. 

569 Ibid., s. 164. 

570 Ibid., s. 166. 

571 Ibid., s. 167.~ "The image on six.1:h- and fifth century pots develop the satyr as the heroic failure, 
always desiring, and always under the infinence of, wine and women, sometimes indulging bur never 
satisfying his desires; the iınagery develops the centaur as a creature engaged in combat, whose capability 
for highly cultured behaviour is always finally compromised by conflict", Asmole, Op.cit., s. 54. 



lll 

ayrı olan unsurları tanımlamak için kullanılmışlardır. 572 Bunun en güzel örneklerinden 

birisi, Parthenon tapınağında sergilenir. 573 Gerek alınlıklarda ele alınan ve gerekse 

metoplardaki diğer mitoslar ile birlikte, Kentauromakhia şiddet içeren manzaralar ile 

ortaya konmaktadır. 

Onların Klasik dönemde kazandıkları bu vizyon, yine aynı döneme tarihlendirilen 

Zeuksis'in resmi ile bir kez daha değişime uğratılmış, önceki sürecin saldırgan, vahşi at

adamlar yumuşatılarak bir aile formu içerisinde verilmiştir. 574 

572 DuB · O ·ı. ,.,..., "'6 oıs, p.cı , s. .ı. ' , " . 

573 Castriota, Op.cit., s. 152. 

574 Smith., Op.cit., s. 136.; Resimde anne ve baba Kentamoslar ikiz bebekleriyle ilgilenirken 
gösterilmiştir., Pollitt (Art), s. 157, Yazar Lukian'dan aktannaktadır. 
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2. KENTAUROMAKHİA 

2.1. Anlam Olarak Kentauromakbia 

Antik mitoloji aracılığı ile bu şekilde tanıştığımız at-adam söylenceleri, sadece 

ve sadece eskiçağa dair bazı inanç ve efsane fragınanları olarak değil, aynı zamanda 

günlük yaşamın, sanatın ve hatta bazı tarihi olaylara bağlı olarak siyasetin de birer 

parçası olarak izlenilmektedirler. 

Bu açıdan, onların, Amazon ve Gigantlar ile olan benzerlikleri ve bağları, çeşitli 

bilim çevrelerince sık sık dile getirilen ve göz önünde bulundurulan önemli özellikleri 

arasında yer almaktadır. 

Kentauroslar ve Kentauromakhia'nın tüm bunlar eşliğinde, Hellen düşünce 

yapısında oynadığı rol ve hizmet ettiği sosyal kurallar sistemi, tıpkı Amazonlar' da 

olduğu gibi evlilik, kültür, yabancı-barbar kavramlarının tanımlandığı bir ortam 

içerisinde anlam kazanmaktadır. 575 

Hellen mitolojisine, yine, tıpkı Amazonlar' da olduğu gibi Herakles ve Theseus 

söylenceleriyle giriş yaptığı tespit edilen bu varlıklar576, zaman içerisinde sosyal 

yaşamın aldığı şekiliere göre farklı anlamlar kazanmışlardır. 577 Daha önce de belirtildiği 

gibi Kentauroslar'ın Herakles ile olan maceraları, kahramanın dördüncü görevi olan 

Eurymanthos yaban domuzunu yakalama işinde Pholos'a konuk olmalarıyla 

başlamıştır. 578 İyi huylu Kentauroslar olarak bildiğimiz Pholos'un ve Khiron'un, 

saldırgan olan diğer at-adamlar ile birlikte Herakles tarafından öldürülmeleriyle 

sonuçlanan bu mücadeleler, Arkaik Hellen sanatının önemli bir dönemini kapsayan 

Siyah Figür vazo resimlerinde popüler bir konu olarak, 5 yüzyılın ortalarına, Kırmızı 

Figür sitiline dek sürmüştür. 579 

Kentauromakhia'nın Theseus ile olan tasvirleri ise; silahlı Lapithler'in herhangi 

bir kadın figüründen yoksun olarak betimlendikleri sahneler, 470'lerden sonra ise 

575 Dubois, Op.cit., s. 27. 

576 Ibid., s. 32. 

577 Ibid., s 28-29. 

578 Smith, Op.cit., s. 124. 

579 Ibid., s. 126. 
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Kentauroslann kadın ve çocuklan kaçırma girişimlerinde, Lapithler'in çıplak elle 

savaştıklan betimler ve Thessalia Kentauromakhia'sı580 olarak da anılan ve 

Kentauroslar'ın Lapith kralı Peirithoos'un düğününde yaptıklan saldın betimlemeleri 

olmak üzere, farklı yapılar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.581 

Her iki Hellen kahramanı dolayısıyla alışık olunan mitos formlannda 

Kentauroslar, barbarlığın simgeleri olarak anlamlandırılmaktadırlar. 582 Onların bu 

şekilde algılanmalannda, belki de sahip olduklan ve/veya sanatçılarca ortaya konan ve 

antik inanışların bir parçası olarak karşımıza çıkan özellikleri etkin bir rol 

oynamaktaydı. Bilindiği gibi söz konusu varlıklar; at ile insan birleşiminden oluşan bir 

fiziksel yapı sergilemektedirler. 583 Fizyonoınileri, Hellen düşünce yapısı içerisinde 

vahşi, acımasız ve kontrol edilemeyen güçlerin birer sembolizasyonu olarak 

algılanınalarında etkin rol oynamış gibidir. 584 Bu açıdan, özellikle Amazon ve 

Kentauroslann, uzakta, kültürün ve medeniyetin sınırlannda yaşayan varlıklar olarak 

temsil ettikleri kavramların Hellen toplumunda tanımladıkları noktalar; başlıca seksüel, 

kültürel, dini ve birer varlık olarak farklılığın vurgulanınasına hizmet etmekteydi. 585 

Amazonlar ile aynı kavramlarının , evliliğin ve üremenin karşısında yer alan, 

dolayısıyla Hellen medeniyetinin düşmanlan olarak nitelenen bu varlıklar, mitaslarının 

hemen hemen her anında söz konusu saldırganlıklarını sergilemektedirler. 586 Öte 

580 Schindler, Op.cit., s. 68. 

581 Smith, Op.cit., s. 170.; Thomas, Op.cit., s. 47. 

582 Osbome, Op.cit., s. 60. 

583 LIMC VIII, "Kentauroi et Kentaurides", s. 671. 

584 DuBois, Op.cit., s. 25-46., DuBois bu konuda oldukça etkili bir tespit yapmaktadır. "Male citizens in 
the :fifth century knew themselves to be different from females, barbarians, animals; the philosophers of 
the foUrth century told them why they were different", lbid., Op.cit., s. 18.; Hellen sosyal sistemine dair 
yapılan bu önemli açıklama, efsanevi söylenceler bütünü olarak Kentauroslann, nasıl algılandıklarına 
dalaylı yoldan ışık tutmaktadır. Benzer şekilde Amazan ınitosunun aldığı formların (bkz. ilgili bölüm), 
önceki bölümlerde ortaya konmaya çalışıldığı kadarıyla Hellen toplumunda kadına olan yaklaşım ve 
evlilik kavramlarıyla olan ilgisi, Kentauros efsaneleriyle de farklı noktaları aydınlatınaktadır. 

585 lbid., s. 27., Kentauroslar'm ilk olarak Yakın Doğu Sanatı'nda, sınır taşlarında temsil edilen ve 
hudutları koruyan, kutsal birer figür olarak karşımıza çıkmalarından sonra, Hellen ınitolojisinde aldığı 
formun, medeniyerin karşısındaki düşmanlar olduğu vurgulanınaktadır.; Castriota, Op.cit., s. 35.; Baur, 
Op.cit., s. 2. 

586 Tyrell, Op.cit., s. 20., Yazar, Parthenon'da doğu yüzdeki Gigantomakhia'nın anlamı konusunda 
açıklamalarda bulunurken, bunun, söz konusu devierin şiddeti üzerine tanrıça Athena 'nın zaferinin 
simgeleştirilmesi olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre benzer vurgu, şiddetin birer yaratık-hayvan olarak 
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yandan Kentauroslar, savaşçı kadınların niteledikleri kadınsal güce karşıt olarak, 

tamamıyla erkeksi bir göıümüm içerisinde, ideal olan unsurlara karşıttırlar. 587 Hellen 

toplumunun tanımladığı bu ideallerden biri olan meşru evliliğin karşısında oluşları, ilk 

olarak ataları İksion dolayısıyla vurgulanmaktadır. 588 Buna göre, kayınbabasını 

Eioneus'u öldürdükten sonra Zeus tarafından affedilen kahraman, evlilik karşıtı 

karakterini Zeus'un karısı Hera'ya tecavüze kalkışıyla ortaya koymuş ve bunun 

sonucunda da sonsuza dek acı çekmekle cezalandırılmıştır. 589 

Çeşitli çevretere göre konuyla ilgili bir başka örnek, Herakles'in Pholos'u 

ziyaretinde gizlidir. Kahramanın içmek istediği şarabı, misafirine sunmakta, 

Kentaurosların ortak malı sayılması nedeniyle gönülsüz davranan Pholos ve şarabın 

içildiğini aniayarak Herakles'e saldıran diğer at-adamlar; Hellen değerlerince 

oluşturulan paylaşım ve konukseverlik kurallarını çiğnemişler ve Hellen kahramanıyla 

söz konusu ırk arasında kurulan dostluğu bozmuşlardır. 590 Ayrıca, medeniyetin 

gerektirdiği gelenek ve görenekierin at-adamlar tarafından bozulması, Herakles'in 

Kentauros Nessos ile olan hikayesinde ve Lapith kralı Peirithoos'un Hippodameia ile 

olan evlilik töreninde çıkan kargaşada da gözlenmektedir. 591 

Kentauros ve Kentauromakhia mitosu, anlaşıldığı kadarıyla, Arkaik dönemden 

Klasiğe ve daha sonraki çağiara doğru bir gelişim içerisindedir. Bilim çevreleri, söz 

konusu nitelerneyi yaparken özellikle Herakles'in, İ.Ö. 6. yüzyıl sonlarından başlayan 

süreçlerde, yerini Theseus'a bırakmaya başlamasını dikkate almaktadırlar.592 Theseus 

merkezli Kentauromakhia, Hellen yaşamında daha önemli ve daha kapsamlı bir 

tasvir edildiği Kentauromakbia temasmda da ortaya çıkmakta ve Parthenon; Amazonomaklıia ve 
Troia'nın düşüşü sahneleriyle birlikte, Atinalılar'ın tanrıçaları Athena önderliğinde barbarların üstesinden 
gelmelerini siıngeleştirmektedir. 

587 Ibid., s. 82. 

588 DuBois, Op.cit., s. 28. 

589 LIMC V, "Ixion", s. 857. 

590 DuBois, Op.cit., s. 28. 

591 Ibid., s. 29., Kentauroslar, insan kültürünü oluşturan ve onu hayvanlardan ayıran önemli yapı 
taşlarından biri olan paylaşınu, evlilik kurallarını bilinçli olarak çiğnemektedirler.; Herakles Hellen 
uygarlığı'nın koruyucusu olarak, bu canavar topluınuyla (Kentaurlar) ile de savaşmak zorundadır., 
Thomas, Op.cit., s. 49. 

592 Theseus'un Herakles yerine tercih edilmeye başlanması, İ.Ö. 510'lardan sonralara verilmektedir., 
Tyrell, Op.cit., s. 3. 
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popülarite kazanmış gibidir.593 Antik Yunan Anakarası'nın kuzeyinde bulunan 

Thessalia Bölgesi594
, Lapith ırkının yurdu olarak bilinir595 ve dolayısıyla Kentaurosların 

Lapith kralı Peirithoos'un düğününde başlattıklan kavgaya işaret eder. Theseus fıgürü 

de, at-adamlar söylencesinde, Peiritrhoos'un arkadaşı olarak596 Thessalia versiyonunda 

karşımıza çıkar ve böylece yeni Hellen kahramanın söz konusu mitoloji ile bağlantısı 

oluşturulur. 

Diğer yandan, Theseus'un, Kentauromakhia ile bağlantısını bazı otoriteler farklı 

şekilde dile getirmektedirler. Bu bakış açısına göre, Theseus aslında Attika kökenli bir 

kahraman olarak değil de, bizzat Thessalia'lı bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. 597 

Peirithoos ile birlikte Lapith kavminin birer kahramanı olarak Thessalia' dan, deniz 

yoluyla ilk olarak Marathon yakınianna göçmüşler, oradan da Trozen' e 

yerleşmişlerdir.598 Bu açıklama, literatürde Theseus'un neden üç ayn bölgenin 

(Thessalia, Attika ve Trozen) kahramanı olarak karşımıza çıktığını aydınlatmasının 

yanında, Theseus'un, Kentauromakhia'ya Peirithoos'un bir arkadaşı olarak değil de, 

bizzat bir Lapith olarak katıldığını ortaya koymaktadır. 599 Theseus 'un olası yurdu 

hakkındaki bu veriler henüz tartışmalı olmakla birlikte, söz konusu ismin, çalışmanın 

konusu açısından önemi büyüktür. Çünkü Kentauromakhia'ya yeni anlamlandırmalar ve 

boyutlar kazandırmıştır. 

Lapith ve Kentauroslar arasındaki savaş, Thessalia'da, uygar unsurlann, 

medeniyetten uzak olana, vahşi orman varlıklarının (Kentauroslar), insanlara karşı 

çıkışlarını simgelemektedir.600 Bu açıdan, Kentauromakhia, özellikle 5. yüzyıldan 

593 Thomas, Op.cit, s. 4 7., Yazar, iö. 5. yüzyılın başlanndan itibaren Herakles motifinin düşüşe geçişini, 
sanatta Theseus modasının başlamasına, dolayısıyla, Kentauros nıitosunun Thessalia versiyonunun 
gündeme gelişine işaret etmektedir. 

594 Boardman (Eski Yunan), s. 12. 

595 Walk O . 41 er, p.cıt, s. . 

596 Smith, Op.cit, s. 170.; Plutarckhus, Theseus, XXX. 

597 Walker, Op.cit, ll. vd. 

598 Ibid., s. 9. 

599 Ibid., s. 10. 

600 Thomas, Op.cit., s. 49. 
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itibaren Persler'in, Hellen bilincindeki resimleriyle yakından ilişkilidir.601 Mitosun 

erken çeşitlemelerinde anlaşmazlık; Eurytion adlı Kentamos'un içkiyi fazla kaçırıp, 

Peirithoos'un evinde bilindik kaba davranışları yüzünden çıkmakta ve bunun 

sonuncunda Lapithler tarafından kulakları ve burnu kesilerek uzaklaştırılmakta, diğer 

at-adamlar ise bundan sonra olaya karışmaktaydılar.602 Kentauroslar'ın, Peirithoos'un 

düğününde toplu olarak ortaya çıkarak, Lapith kadınlarına karşı söz konusu 

saldırganlıklarını sergiledikleri yeni formun, özellikle Pers Savaşları sonrasındaki 

dönemde gözlemlendiği belirtilmektedir.603 İşte bu noktada Kentauromakhia; 

Theseion'daki duvar resmi örneğiyle604, Yunanistan'ı işgalleri sırasında Persler'in 

sergiledikleri saygısızlığı simgelemektedir. 605 

Kentauromakhia'nın, Persler ile özdeşleştirilmesine en güzel örneklerden birini 

Herodotos vermektedir: 606 Buna göre Darius'un İskit Seferi'nde Makedon sarayına 

konuk olan Pers elçileri, büyük kral adına geleneksel toprak ve su taleplerinin 

onaylanmasının ardından verilen şölende, sarhoş olan elçiler ev sahibi kral 

Amyntas'tan, kadın istemişler; istekleri yerine getirilse de sonunda bu 

ahlaksızlıklarından dolayı öldürülmüşlerdir. 607 Görüldüğü gibi, Herodotos'un aktardığı 

Pers davranışı ile Thessalia Kentauromakhia'sınde, Kentamosların oynadığı rol arasında 

büyük bir benzerlik vardır. İkisi de medeni bir dünyanın konukları olarak, Hellen 

gelenek ve göreneklerini hiçe saymış, saldırgan ve barbar davranışları nedeniyle yok 

edilmişlerdir. 608 

601 Ibi d., s. 5 ı. 

602 Homeros, Odysseia, XXI. 295-304. 

603 Castriota, Op.cit., s. 34. vd., Castriota söz konusu değişimin, İ.Ö. 470'den sonra, bir Erken Klasik 
Dönem gelişinıi olarak değerlendirildiğini aktarmaktadır. 

604 Kebrik, Op.cit., s. 121. 

605 Ibid., s. 40 vd.; Theseion'un duvar resimleri İ.Ö. 478-470 yıllan arasına tarihlenmektedir., Baron, 
Op.cit., s. 33. 

606 Herodotos, V. 18-19. 

607 Castriota, Kentauroslar ile Perslerin özdeşleştirilınesine dair yapılan yorumlarda, söz konusu ayrıntınm 
önemli olduğunu belirtir., castriota, Op.cit., s. 41.; Persler'in benzer diğer davranışlan hakkında bkz., 
Herodotos, Vlll. 33. 

608 Woodford, Op.cit., s. 162. 
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Thessalia Kentauromakhia' sının, Pers Savaşlan ve Pers tehdidi ile 

özdeşleştirildiği tezini destekleyen verilerde biri de, İ.Ö. 5. yüzyıl içerisinde 

gerçekleştiğini bildiğimiz bu tarihi olaylar (Pers İstilası)609 ve söz konusu mitosun 

yaygınlaştığı sürecin aynı zaman dilimine denk gelmesidir. 610 Başka bir değişle, antik 

sanatın Kentaurosları konu almasındaki artış ve Pers tehdidinin yarattığı buhranlı 

dönem çakışmakta ve çeşitli otoritelerce bu analojinin bir tesadüf olmadığı 

vurgulanmaya çalışılmaktadır. 611 Bu düşünce, söz konusu mitolojinin, Perslerin sanatta 

mecazi olarak betimlenmelerinde uygun bir niteliğe sahip olduğu düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. 612 Antik sanat üzerine yapılan yorumların, çalışmanın konusu 

açısından Kentauroslar ile ilgisi; bu noktadan itibaren neden mecazi betimlemelerin 

tercih edildiği ve/veya Pers vb. unsurlann direkt olarak canlandınlmalanndan 

kaçınıldığı sorununa dayanır.613 Günümüz bilim çevrelerince söz konusu probleme 

verilebilecek en güncel ve uygun yanıtın; Antik Sanat ve literatürde özellikle tarihi 

olayiann direkt olarak betimlenmelerinin yasaklanmasının, en azından hoş 

görülmemesinin, Hellen sanatçılannı Amazan ve Kentaurosları bu yönde kullanmaya 

itmiş olduğu düşünülmektedir.614 

Bilindiği gibi İ.Ö. 5. yüzyıl itibariyle yaşanan tarihi olaylar, Hellenler'e oldukça 

sıkıntılı anlar yaşatmış olmakla birlikte, Persler'in Ege Dünyası'ndan atılması 

609 İ.Ö. 6. yüzyıl sonu ve 5. yüzyıldaPers faaliyetleri hakkında bkz., O. Murray, "The Ionian Revolt", 
CAH, Voluıne IV., Ed: J. Boardınan, N.G.L. Harnmond, D.M. Lewis, M. Ostwald (Cambridge 1997, s. 
461-490), s. 461. vdd.; Fol 1 Hammond, Op.cit., s. 235.; N.G.L. Hammond, "The Expedition ofDatis and 
Artaphemes", CAH, Voluıne IV., Ed: J. Boardınan, N.G.L. Hanunond, D.M. Lewis, M. Ostwald 
(Cambridge 1997, s. 491-517), s. 491. vdd.; N.G.L. Hammond, "The Expedition of Xerxes", CAH, 
Voluıne IV., Ed: J. Boardman, N.G.L. Hamınond, D.M. Lewis, M. Ostwald (Cambridge 1997, s. 518-
590), s. 518. vdd. 

610 DuBois, Op.cit., s. 53. 

611 Osbome, Op.cit., s. 52-84., Yazar Kentamosların İ.Ö. 5. yüzyıldan itibaren ortaya çıkış nedenlerini 
tarıışmaktadır.; Woodford, Op.cit., s. 158-165., Theseion'uıı duvar resiinierinin başlatlığını ileri sürdüğü 
gelenekte, söz konusu düşüncelere destek bulmak olasıdır. Buna göre, Thessalia Kentauromakhia'sı, 
mücadelelerin gruplar halinde verilmesi yeniliğini getirerek, Pers Savaşlarını nitelemede uygun koşullar 
sağlamaktaydı. 

612 Walker, Op.cit., s. 58., Kentauros ve Amazonlar barbarlar olarak nitelenen Persleri kişileştirmede ve 
dolayısıyla verilen mücadelelerde Atina üstünlüğüııüıı vurgulanması amacına hizmet etmektedir. 

613 DuB . O "t -4 oıs, p.cı ., s. :ı . 

614 Ibid., s. 55.; Alanyalı, Op.cit., s. 265. 
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amacıyla615 İ.Ö. 478-477 yılları arasında kurulan Attika-Delos Deniz Birliği'nin616 

Atina öncülüğündeki başarılı girişimleri ve Perslere karşı alınan zaferler, bir yandan 

Hellen dünyasını güçlendirirken, diğer yandan da Atina'nın, Birliği, Themistokles'in 

kurnaz politikalarıyla kendi istekleri doğrultusunda kullanarak, oluşan imparatorluğun 

lideri konumuna oturmasını sağlamıştı.617 İ.Ö. 470'den itibaren karşılaştığımız Kirnon 

ise, Atina'nın ve Attika-Delos Deniz Birliği'nin lideri olarak sivrilmiş ve kendi, 

dolayısıyla da Atina'nın politik nüfuzunu artırmak için faaliyetlerde bulunmuştur.618 

Kirnon'un konumunu sağlamlaştırmak için çeşitli zaferleri kullandığı açıktır. 619 Bu 

konuda özellikle dikkate değer propaganda örneklerinden bazıları daha önce de 

belirtildiği üzere, babası Miltiades'in generali olduğu Marathon Savaşı (İ.Ö. 490) ve 

İ.Ö. 469'da Attika-Delos Deniz Birliği'nin Kirnon önderliğindeki Eurymedon 

zaferidir. 620 İşte bu açıdan, Thessalia Kentauromakhiası'nda önemli rol oynadığını 

bildiğimiz ve bütün Atinalı politikacıların bir model olarak kullandığı ileri süıülen 

Theseus figüründen62
\ Kirnon'un da yararlandığı vurgulanmaktadır.622 

Kentauromakhia'nın, antik çağ politikasında Kirnon aracılığıyla kazandığı 

sembolizasyonu, kendi propagandasının bir aracı olduğu ileri sürülen Theseion' da 

gözler önüne serilmekteydi.623 Skyros Adası'ndaki Dolopialı korsanıara karşı yaptığı 

İ.Ö. 475'deki seferin, bir kehanet624 dolayısıyla aynı zamanda ünlü kahraman 

615 P.J. Rhodes, "The Delian League to 449 B. C.", CAH, Volume V., Ed: D.M Lewis, J. Boardınan, J.K 
Davies, M. Ostwald, (Cambridge, 1997, s.34-61), s. 34. 

616 Kebric, Op.cit, s. 116. 

617 Ibid., s. 117. 

618 Ibid., s. 118. 

619 DuBois, Op.cit., s. 55. 

620 Ibid., s. 56. 

621 Walker, Op.cit, s. 47. 

622 Ibid., s. 56. 

623 Castriota, Op.cit, s. 33. vdd. 

624 Kehanete göre, Theseus tartarostan döndükten sonra Atina'ya geldiğinde kenti oldukça bozulmuş 
karkaşalık içerisinde bulur. Burada kalamayacağım anlayarak, çocuklannı Euboea Adasına gönderdikten 
sonra kendisi de, GiriCe gitmek üzere deniz yolculuğuna çıkar. Çıkan firtma, onu Skyros Adasına 
sürüklemiştir. Buranm kralı Lycomedes, Theseus'u bir uçurumdan aşağı fırlatarak öldürmüş ve çevresine 
Theseus'un kaza sonucu uçurumdan düştüğü sözylentisini yaymıştır., Graves, Op.cit., s. 109.; İ.Ö. 475'de 
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Theseus~un cesedinin bulunduğu ve söz konusu kutsal emanetlerin kahramanın ana 

yurdu Atina'ya geri getirildİkten sonra konacağı yapı olarak Theseion tasarlanmıştı.625 

Yapıda yer alan duvar resimlerinin konuları dikkat çekici bir biçimde; Theseus'un 

Poseidon'u deniz altındaki sarayında ziyaret edişi, Attika'nın Amazonlarca işgali ve 

Thessalia Kentauromakhiası'ndan oluşmaktaydı.626 Marathon Savaşı'nda babası 

Miltiades ve Eurymedon' da da bizzat kendisinin kazandığı zaferiere dikkat çekerek 

taraftar toplayan Kimon, bu süreçte Hellen bilincinde şekillenen düşman kavramı ve 

tepkiyi çok iyi kullanarak, bu unsurları Persler, dolayısıyla da Kentaurlar' a 

yönlendirmiş gibidir.627 Tarihsel gerçeklik, Perslere işaret etmekteyken628
; daha önce de 

bahsedilen sanattaki prensipler nedeniyle · eserler, Amazonomakhia, Kentaur ve 

Kentauromakhia'yı göstermekte629
, Theseus önderliğindeki Atina'nın zaferleri 

vurgulanmaktaydı. 630 

Kirnon'un Theseus'u bir propaganda aracı olarak seçişi, tesadüfi değildir. Bu 

mitolojik kahramanın Hellen sanatında ortaya çıkışına bir göz attığımızda, söz konusu 

düşünce daha da aydınlanmaktadır. Çeşitli kökenler öneritmekle birlikte Theseus baskın 

olarak Atinalı bir isim olarak karşımıza çıkar.631 Sanatta asıl popülaritesine İ.Ö. 

510'lardan sonra ulaştığı söylenen Theseus'tan önce Herakles'in yaygın olduğu 

Atinalılara verilen kehanet Theseus'un vücudunun bulunarak geri getirilmesini öngörmekteydi. Bu sırada 
Skyros Adası'ndaki korsanJara karşı sefer yapan Kiınon, adada bazı kemikler bulmuş ve bunların 
Theseus'a ait olduğunu söylemiştir. Atinalılan çok sevindiren bu haber, aynı zamanda Kimon'a da 
sempati kazandırmış ve Miltiades'in oğlu olarak kutsal bir görev yerine getirmişti., Walker, Op.cit., s. 56. 
; Plutarchus, Theseus, XXXVI; Ciınon, XVIII. 

625 B O . 20 arron, p.cıt., s. . 

626 Ibid., s. 58.; Castriota, Op.cit., s. 33.; Thomas, Op.cit., s. 50.; Pausanias, I. 17. 2-4; Duvar resimleri 
İ.Ö. 478-470 yıllarına tarihlenir., Woodford, Op.cit., s. 158. 

627 Tyrell'e göre Kimon, Attika-Delos Deniz Birliği'nin saldırganlığuu oldukça etkili bir biçimde 
kullanarak Persler'e yöneltmiştir., Tyrell, Op.cit., s. 10. vd.; Walker, Op.cit., s. 64. 

628 İ.Ö. 490 Marathon Savaşı, 480 Salanıis, 479 Plataia ve Mykale, 469 Eurymedon Savaşları. 

629 DuBois, Op.cit., s. 54. 

63° Castriota, Theseion' dan bahsederken konuların bu şekilde seçinıinin; ne sadece Theseus'un söz konusu 
süreçteki popülerliğinin, ne Kirnon'un kendisini mitolojik bir figür olarak Theseus'la bağlantılanmasının 
ilgisi olduğunu vurgulanıaktadır. Ona göre amaç, bunların yanmda Atina'nın güncel endişelerinin moral 
ve etik birer algılaması olarak askeri başarılıların sunumudur., Castriota, Op.cit., s. 34. 

631 Walker, Op.cit., s. 13. vd. 
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gözlenmektedir.632 Tiran Peisistratos ve oğullan tarafindan kullanılan bir figür olan 

Herakles, belirtilcliğine göre yerini, Hippias'ın İ.Ö. SlO'da sürgüne gönderilmesinin 

ardından ki bu tarih tirantığın sona erişi olarak bilinir633
, Atinalı kahramana bırakmaya 

başlamıştır.634 Theseus'un yaygın bir figür olması, onu tüm Atinalıların değil aynı 

zamanda, Herakl es' in bir alternatif motifı şeklinde tanımlamalan nı sağlamıştır. 635 

Herakles-Theseus motifleri arasındaki bu ilişkinin, Hellen toplumunda tiranlık 

ve ilk demokrasi hareketleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Tiran Peisistratos'un bu 

figürü model olarak alması636 , Kleisthenes aracılığıyla ilk demokrasi tecrübelerini 

edinen Atina merkezli Hellen dünyası için, pek tercih edilmeyen bir kahraman olarak 

algılanmasına neden olduğu yönünde açıklamalarda bulunulmaktadır. 637 Bir Dor 

kahramarn şeklinde tanımlanan Herakles'in maceralan, onun Batı'dan Doğu'ya, 

karşısına çıkan yaratıkları yok ederken, Hellen yayılınuna güvenli bölgeler oluşturan bir 

kolanizasyon kahramanı olarak işlev görmektedir.638 İşte bu nedenle, arkaik atribüler ile 

bezenen Herakles fıgürüne karşı, daha modern ve daha Atinalı bir isme ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmektedir. 639 Diğer taraftan, Alkmaeonidlerden olan Kleisthenes' in, 

632 1bid., s. 24. 

633 M. Ostwald, "The Reform of the Athenian State By Cleisthenes", CAH, Voluıne IV., Ed.: J. 
Boardınan, N.G.L. Hammond, D.M. Lewis, M. Ostwald, (Cambridge, 1997, s. 303-346), s. 305. 

634 Walker, Op.cit., s. 46.; "The role of Theseus, as hero of Athens' new democracy, has for some time 
now been recognized by scholars ofboth art and literature. Herakles's similar role in Athens' tyranny is 
possibly on the way to comparable recognition", Boardman (Herakles, Theseus, Amazons), s. 1. 

635 lbid., s. 51. 

636 Tyrell, Op.cit., s. 3. 

637 Walker'a göre, bir Dor kahramanı olarak algılanan Herakles'in özellikle İ.Ö. 510'dan sonra Atinalılar 
tarafindan onurlandınlmasını beklemek yersizdir. Peisistratos ve oğullarının sürgülle gönderilmesinde 
Spartalılann yardım ettiği bir gerçekse de, bu Atinalılar tarafından göz ardı edilmiş ve Atinalılar tiranlığın 
kendi kahramanları olan Harmodios ve Aristogeiton tarafindan yok edildiklerine inanmışlardır. O 
dönemde Sparta'nın Yunan dünyasına hükmeden pozisyonunu yadsımamakla birlikte, Atina, Ionia 
liderliğine soyunarak, onlara Sparta'11111 reddettiği yardımı Pers İsya11111da yapmıştır. Bu yüzden 
Atinalılann, evrensel Dor ka1ınımanına karşı, kendilerininkim sunmalan için iyi nedenleri vardır. Nitekim 
Theseus ikinci Herakles olarak anılacaktır. Walker, Op.cit., s. 51-52. 

638 DuBois, Op.cit., s. 58. 

639 N·ı o ·t sı sson, p.c1 ., s. '. 
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konumunu sağlamlaştırmak için Theseus'u bir model olarak kullandığı ve onu Atina 

demokrasisinin kurucusu olarak sunduğu bilinmektedir.640 

Bu süreçlerden soma Theseus'u, Atina merkezli modern ve medeni dünyanın 

koruyucusu olarak mitolojideki mücadele sahnelerinde, bir kahraman olarak belirdiğini 

gözlemleriz. Yeni sistemin oturmaya başlamasıyla, tiranlık ve oligarşinin güçlü 

kalelerinden biri olarak görülen Sparta'ya karşı, Atina'nın tepkilerinden birisi olarak, 

ünlü Dor Panhellenik kahramanı Herakles'e karşı gelişim göstermiştir. 641 Theseus'un, 

Marathan Savaşı'nda Hellenler'in yanında Perslere karşı savaşırken görüldüğü 

söylencesi de göz önünde bulundurulursa642
, bu motifın neden oldukça fazla saygı 

gördüğü ortaya çıkacaktır. Diğer yandan, Aınazon Antiope'nin, Theıniskyra'dan 

Theseus tarafindan kaçırılması ile birlikte Atina'nın İonia Ayaklanması'nda buradaki 

Hellen unsurlarına verdikleri destek, barbar topraklarındaki Atina zaferinin bir 

analojisini gösteriyordu.643 

Theseus ile Miltiades ve dolayısıyla Kirnon arasındaki analojinin propagandasını 

yaptığı ileri sürülen Theseion resimleri644
; yukarıda bahsedilen düşünceler açısından 

önemli anlamlar içerriıektedir. Buna göre söz konusu eserler, Theseus'un geleneksel 

rakiplerinde bir değişim yaratmış; Themiskyra saldınsı veya Herakles'in Pholoe 

Dağı'nda Kentaurlarla olan mücadelesi yerıne, Peirithoos'un düğünündeki 

Kentauromahie ve Amazanların Attika istilasını konu alarak, aynı zamanda geçmişteki 

tekil düşmanlı mücadele sahnelerinden, grup halindeki mücadele sahnelerine doğru bir 

gelişimi göstermektedirler.645 Kentauromakhia'nın Thessalia versiyonu, bu süreçten 

sonra özellikle uygarlığın barbarlık ile olan savaşını temsil etmeye başlamıştır.646 

Böylece, mitolojik savaşların grup sahneleriyle verilmelerinin, aynı zamanda Pers 

Savaşlarını nitelernede ve bu mücadelelerde tekil olarak değil bir toplum olarak 

640 Tyrell, Op.cit., s. 4. 

641 Walker, Op.cit., s. 54. 

642 Plutarchus, Theseus, XXXV. 

643 Walker, Op.cit., s. 55. 

644 DuBois, Op.cit., s. 61 . 

645 lbid., s. 62. 

646 Woodford, Op.cit., s. 161. 
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Helenierin karşı koyuştarım gösterınede elverişli bir ortam yarattığı da 

düşünülmektedir. 647 

Pers Savaşlannın bir başka analojisini oluşturan Amazonlar ile Kentaurosları 

karşılaştırdığımızda, sembolize ettikleri unsurların neden Hellen Sanatı'nda sık 

kullanılan materyaller olduklan daha açık bir şekilde gözler önüne serilir kanısındayım. 

Endogaminin, Hellen toplumundaki belirleyici rolü ve ata-erkil sosyal düzen göz 

önünde bulundurulursa, daha önce belirtildiği gibi erkeğin ve evliliğin karşısında olan 

Amazanların çizdiği imge bu açılardan Kentauroslar ile çakışır. Amazonlar, erkek 

egemen bir düzene karşıttırlar.648 Bunun için dominant unsur olarak erkeğin belidendiği 

bir toplumda, evlilik kavramının da onun egemenliğinde olması, söz konusu savaşçı

kadınları dışlanan bir kavram olarak ortaya koymaktaydı. 649 Kentaurosların çizdiği 

manzara da, onları evlilik karşıtı bir toplum olarak gösterir. Nessos, Pholos ve 

Peirithoos örneklerinde ortaya konan nitelikleri, Amazonlar ile paraleldir. Savaşçı

kadınların salt kadınsı özelliklerine karşı Kentauroslar da mutlak erkeksi dışavururnlar 

ile ortaya konarken, Khiron'un karısı Khariklo650 ile olan betimlemeleri ve bazı 

istisnalar dışında, bu yaratıkların dişi örnekleri oldukça nadir olarak 

vurgulanmaktadır. 651 

Kentauroslar, sarhoşluk ve şehvetleriyle Hellen düşüncesinde gem vurolmamış 

erkeksiliği betimlerken, kelimenin terminolojisinde erkeksi seksüelliğe işaret eden 

anlamların yattığı vurgulanmak:tadır.652 Hippodameia, Deianeira'ya ve diğer kadınlara 

sergiledikleri cinsel saldınlannda, tıpkı Amazanlarda gözlemlediğimiz meşru evliliğe 

647 DuBois, Op.cit., s. 62. 

648 Bakınız bölümAmazonomakhia. 

649 Grek toplumunda evlilik kavramı, kandın statüsü ve bunarın Amazonlar ile olan bağlantısı hakkında 
bakımz, Tyrell, Op.cit., s. 26-33; Wilde, Op.cit., s. 15-21. 

650 Pindar, Pythian Odes, IV. 87-105.; Smith, Op.cit., s. 203.; Bu konuda Klıiron'un diğer at-adamlardan 
farklı kökeni ve insancıl yapısı göz önünde bulundurulnıalıdır. Khiron, iyi huylu, bilgili ve ölümsüz tek 
Kentauros olmakla birlikte aym zamanda evli olan tek Kentourostur., DuBois, Op.cit., s. 29. 

651 Baur, Op.cit., s. 1 19., Yazar, İ.Ö. 5. yüzyıldan önce dişi Keııtauroslara, Grek Sanatı'nda 
rastlanmadığmı belirtınektedir.; DuBois, Op.cit., s. 32.; Kentamoslarda yumuşama, daha sonra 
gerçekleşecek, Zeuxis'in bir Kentauros ailesini betiınlediği resmiyle açık bir şekilde ortaya konacaktır., 
Schiffier, Op.cit., s. 168.; Lukian'ın söz konusu resim hakkında verdiği bilgiler için bkz., Pollit, Op.cit., 
s. 156. vdd. 

652 rnid., 31., Yazar "kentron", «tauros ", "kentein" kelime lerinin, phallus benzeri cinsel organ anlamlarına 
işaret ettiğini belirtir. 
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karşıtlıklan sergilenmektedir. Hellen kültüründe uygar bir dünyamn gereği olarak 

görülen bu kavramı reddetmeleri, "mitolojinin vahşi, saldırgan, kaotik figürleri olarak 

bozguna uğratılan düşmanların (Perslerin) analojisini"653 ortaya koymaktadır.654 

Kentauromakhia'mn, Amazonlar gibi medeniyetin sınırlarındaki varlıklar, 

yabancılar-barbarlar olarak bu şekilde betimlenen imgelerinin ardından, diğer bir 

özdeşleştirmeyle daha karşılaşmaktayız. Bu niteleme, daha ayrıntılı bir analoji 

aracılığıyla Hellen unsurunun iç düşmanlarım, özellikle Pers ve Pelleponnes Savaşlan 

sırasında kendi halkına ihanet eden ve Pers tarafında savaşan Greklere işaret ettiğini 

görmekteyiz.655 Söz konusu iddialar, Thessalia Kentauromakhiası'nın Pers 

Savaşları'ndan sonraki süreçte de popülerliğini devam ettirdiği düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. 656 

Kentouroslar'ın Lapithler ile olan bağlanna bir göz attığımızda, yukarıda 

bahsedilen noktaya daha da iyi odaklanınz. Bilindiği gibi Kentauroslar ile Lapithler 

köken olarak birbirleriyle akrabadırlar. Kentaurosların atası sayılan İksion, aynı 

zamanda Lapith kralı Peirithoos'un da babasıdır. Lapithler, İksion'un ilk kansı Dia'mn 

soyundan gelmekteyken, Kentauroslar daha önce bahsedildiği gibi Zeus'un karısı Hera 

ya da onun yalancı görüntüsü ile ilişkiye giren İksion'dan türemişlerdir. 657 Baba 

tarafından ortak bir atanın ürünleri olarak karşımıza çıkan bu iki ırk, lokalizasyon olarak 

da ayın bölgeye, Thessalia'ya işaret ederler.658 Köken olarak bu birliktelikleri aynı 

zamanda, aralarındaki mücadelelerin de bir nedeni olarak karşımıza çıkar. Buna göre, 

Kentauroslar, Peirithoos'dan Thessalia Krallığı'nı kendilerine vermesini istemişler, bu 

talep reddedilince de onlara karşı savaş açmışlardır. 659 İki ırk arasında gerçekleşen bu 

ilk savaştan sonra, Peirithoos'un düğününde çıkan kavga gerçekleşmiştir. 660 Böylece 

653 Ibid., s. 96. 

654 Castriota, Op.cit., s. 37-41. 

655 Alanyalı, Op.cit., s. 261. 

656"Thomas, Op.cit., s. 51. 

657 Tulunay, Op.cit., s. 16. 

658 Alanyalı, Op.cit., 261. 

659 Diodorus, IV. 70. 

660 Bakınız dipnot 84 'te verilen referans. 
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Hellen mitolojisindeki Lapith-Kentauros çekişmesi, kardeşler arasında gerçekleşen bir 

iç savaşı simgelerken, aym zamanda Peleponnessos Savaşları'nda Atina-Sparta 

mücadelesinin bir örneğini oluşturduğu yönünde tezler bulunmaktadır.661 

Attila-Delos Deniz Birliği'nin, Atina'yı egemen bir güç olarak ortaya çıkarması 

ve bunun diğer Hellen devletleri üzerinde yarattığı olumsuz etkinin bir sonucu olarak 

geliştiği belirtilen Peleponessos Savaşları (İ.Ö. 43 1-404), aym zamanda Kallias Barışı 

(İ. Ö. 449) ile ara verilmiş olan Pers etkisinin de yeniden gündeme gelmesine neden 

olmuştur. 662 

İ.Ö. 413 yılında Atina'nın Sicilya Seferi büyük bir başansızlıkla sonuçlamnca 
Pers Kralı II. Darius, Kallias Barışım bir kenara iterek, Anadolu'daki Yunan 
kentlerinden vergi almak istedi. Atina bu isteğe karşı çıktı. Bunun üzerine 
Atİnalıların Sicilya bozgunu sırasında Sparta'ya sığınan Alkibiades'in de 
teşvikiyle Peleponnesoslular Perslerle ilişki kurup, Anadolu'daki Yunan 
kentlerini Attika-Delos Deniz Birliği'nden çıkarmak üzere harekete geçtiler. 663 

Kentauromakhia 'mn, Persler ve Peleponnesos Savaşlan ile bu şekilde kurulan 

ilgisi, söz konusu mitolojiyi Hellen kültürünün sınırlanndaki düşmanlardan çok, içeride, 

bizzat kendi ırkından olan diğer Hellenler ile mücadelesini sembolize etmektedir.664 

Yunan Anakarası'nda temsil edilen kültürün iki önemli unsuru olan Atina ve Sparl:a'nın, 

medeniyetin liderliği üzerine verdikleri mücadelelerde, zaman zaman, barbarlığın 

simgesi olan Persler ile yapılan ittifakiara destek veren Hellen unsurları, kendi 

kültürüne ihanet eden güçlerin soyut bir analojisi olarak Kentauromakhia' da anlam 

kazanmaktadır. 665 

661 "In focusing upon the ancestry of the Centaurs as descendants of Ixion and relatives of the Hellenic 
Lapiths, they prefer to interpret the batlle as a paradigm for intemel Greek conflicts", Castriota, Op.cit., s. 
163. 

662 Rhodes, Op.cit., s, 34-61.; Castriota, Op.cit., s. 195 vdd.; Atina-Sparta arasındaki ilişki ve 
Peleponessos Savaşı hakkında bkz., Bradford, Op.cit., s. 129-137, 138-148. 

663 V. Sevin, "Anadolu' da Yunanlılar", Anadolu Uygarlıklan Ansiklopedisi, Cilt I-ll (İstanbul, 2000, s. 
210-243.), s. 236. 

664 Alanyalı, Op.cit., s. 276, 

665 lbid., s. 262.; Tiıomas, Op.cit., s. 155. vdd.; Castriota, Kentauromakbia'nın bu açıdan atılam 
taşıdığına katılmamaktadır. Ona göre bu mitolojinin İ.Ö. 5. yüzyıl Grekleri arasında bir fonksiyonu varsa, 
bu, sadece Perslere işaret etmektedir., Castriota, Op.cit., s. 164-165. 
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Söz konusu ideolojilerin en önemli uygulama alanlanndan olan mimari eseriere 

göz attığımızda, yukarıda bahsedilen düşüncelerin evrimsel boyutuna katkı sağlayan 

verilerle karşılaşmaktayız. Daha önce bahsedildiği gibi Theseion duvar resimlerinde ele 

alınan konuların içeriği; hem sembolik ve hem de politik olarak bazı anlamlar 

taşımaktaydı. 666 İ.Ö. 460 yılına tarihlendirilen Olympia Zeus Tapınağı batı alınlığında 

tanıştığımız, Kentauromakhia; Peirithos'un düğünündeki savaşı canlandırmaktadır.667 

Oteritelerin söz konusu betimlemeler ıçın yaptığı açıklama, buradaki 

Kentauromakhia'nın, barbar Kentamosların Hellen Uygarlığına saldırışlarının bir 

analojisi olarak, Pers Savaşıarına öykünmekte olduklarıdır.668 Merkezdeki Apolion 

figürünün iki yanında gelişen mücadele betimlemelerinde; Peirithoos ve Theseus da 

canlandırılmıştır.669 Alanyalı, Apolion figürünün Olympia Zeus Tapınağı batı 

alınlığındaki önemini, tanrının, aynı zamanda Lapithlerin de atası olmasına 

bağlamaktadır.670 Buna göre, "Lapithlerin ismini aldıkları mitolojik ataları Lapithes, 

Apolion'un oğlu ve mahallinehir tanrısı Peneios'un torunuydu."671 Bu noktada, Yunan 

dünyasının iki önemli merkezi olan Atina ve Sparta'nın, kült merkezleri olan Delphi ve 

Olympia dikkatleri çekmekte, dolayısıyla Delphi'nin lokal tanrısı Apollon'un ve Atik 

kahraman Theseus'un, Olyınpia tapınağındaki konumu önem kazanmaktadır.672 

İ.Ö. 5. yüzyıl Hellen Sanatı'nın bir başka anıtı ise bilindiği gibi, 

Parthenon'dur.673 Yapının ortaya çıkışı ve bu süreçte Atina'da değişime uğrayan politik 

666 Barron, Op.cit., s. 20, 23. 

667 Osborne, Op.cit., s. 57.; Pausanias, V.l0.7-9. 

668 Osborne, Op.cit., s. 60. 

669 Schefold (Urkönige), s. 267. 

670 Alanyalı, Op.cit., s. 260. 

671 Tulunay, Op.cit, s. 15. 

672 Thomas, Op.cit, s. 51., Yazar burada, bir Atik kahraman olan Theseus'un alınlıklardaki baskın rolünü 
vurgularken, Sparta kahramanı Herakles'in metoplardaki varlığı ile karşılaştırma yapmaktadır. 
Dolayısıyla, Olympia gibi bir merkezde, Theseus aracılığıyla Attika etkilerini dile getirmektedir.; 
Alanyalı'ya göre, Theseus'un Olympia Zeus Tapınağı'nın batı alınlığındaki varlığı; Atina'nın Pers 
Savaşları'ndan sonra Hellen dünyasında lider konumuna oturmasının bir ürünüdür., Alanyalı, Op.cit., s. 
713. 

673 Schindler, Op.cit, s. 102. 

t·. ~)( ~~~ .... "! •1 ~ ],~·•,,:,., C'.;•'. •.: ~·.·' 
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liderlik, anlaşılan odur ki önemli sembolizasyonlar içermektedir.674 Kirnon'un 

sergilediği aristokratik özellikli politikalara göre daha demokratik bir ortam geliştiren 

Perikles, dış ilişkilerde yaşanan gerginlikleri yok ederek, Atina'nın Ege'deki 

hegemonyasını kurmaya çalışmaktaydı. 675 Böyle bir ortamda liderliğe sa yunan bu isim, 

kamusal alanda, İ.Ö. 480'de tahrip edilen yapıhinn yenilerini inşa etmek yerine, 

mevcut binaların ve/veya kutsal alanların yeniden inşasına soyunmuştur. Söz konusu 

yeniden yapım çalışmalann bir örneği olarak karşımıza çıkan Parthenon; hem 

Hellenlerin Persler üzerindeki zaferlerinin amtsal bir abides~ hem yaşananlardan dolayı 

tanrıça Athena'ya bir minnettarlık sunusudur.676 Olympia Zeus Tapınağı'nın lokal 

fınansmanlı bir yapı olarak karşımıza çıkarken, Parthenon?un Attika-Delos Deniz 

Birliği'nin sağladığı maddi imkanlar ile meydana getirilmiş olması, belki de onun 

Hellenik düşüncede çizdiği imgenin önemine bir başka kanıtı oluşturmaktaydı.677 

Tapınağın güney cephesinde yer alan 32 metobun 22'si, 1-12 ve 22-32 

Kentauromakhia'ya ayrılmıştır.678 Versiyon, İ.Ö. 5. yüzyıl itibariyle alışık olduğumuz 

Lapithler ile Kentauroslar savaşıdır. 679 Bazı otoriteler Theseus'un güney 32 no'lu 

metopda olabileceğine işaret ederken söylencenin Thessalia versiyonunu öne 

çıkarmaktadırlar.680 Politik idealler açısından Theseus'un oynadığı rol, Kleisthenes ve 

Kirnon'un örnekleriyle ortaya konmaya çalışılmıştı. Parthenon'un bu açıdan sembolize 

ettikleri ise kanımca, önceki akımlann bir devamı gibi görünmektedir. Oteritelere göre, 

Kirnon'un sürgüne gönderildiği İ.Ö. 461 yılından sonra Theseus betiminin, bir model 

olarak popülerliğini yitirmesi bir ihtimalken, bunun tam tersi olmuş ve özellikle Perikles 

674 Bakınız ilgili bölüm, Castriota, Op.cit., s. 134-183. 

675 Ibid., s. 134., Perikles, Sparta Gerginliği ve Pers tehdidi, Mısır Seferinin başansızlıkJa sonuçlanması, 
Kirnon'un Kıbns Seferisırasında ölmesi gibi olumsuzluklan gidennek amacı ve Atina'nın baskı rolünü 
pekiştirrnek için Artakserkses ile banş yapmıştı. 

676 lbid., 135. 

677 Osborne, Op.cit., s. 63. 

678 Boardman (GSCP), s. 104. 

679 Schindler, Op.cit., s. 102 vdd. 

6ıo Boardman (GSCP), s. 105., Tamınlamanın güç olmasıyla birlikte yazar, Theseus :figürünün güney 32 
no'lu metop olabileceğini vurgular.; Bununla birlikte mitosun Thessalia versiyonu olduğu hakkında 
tartışmalar sürmektedir. Bunun için bkz. "Miınaride Kentauromakhia" bölümü ilgili yapı. 
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gibi demokratik bir lider tarafından da kullanılmaya devam etmiştir.681 Bu tez, 

Parthenon'u süsleyen betimlemeler göz önünde bulundurulduğunda; Parthenos 

heykelinin kaidesi ve kalkanı, metoplarda; kuzeyde Troia'mn Düşüşü, doğuda 

Gigantomakbia, batıda Theseus önderliğindeki Amazonomakbia ve özellikle güneyde 

yine Kentauromakhia, daha da önem kazanmaktadır. Böyle arutsal bir yapıdaki konu 

seçımının, rasgele yapılmış olamayacağı düşüncesinden hareketle, güney 

metoplanndaki Kentauromakbia'nın, Perikles dolayısıyla siyasi yönünün varlığından 

bahsedilebilir kanısındayım. 682 

Güney metoplanndaki Kentauros mitosunun, ayrıca diğer bir gelişmeyi 

sergilediğine inanılmaktadır. Buna göre söz konusu yapıdaki at-adamlar, özellikle 

mimikler açısından daha yumuşak izler taşımakta ve bunun da ilgili dönemdeki 

filozofiyle alakalı olduğu vurguianmaktadır. 683 

681 
" .... We :find, however, as with most other aspects of political life, that the democrats prefered to 

maintain old institutions and covert them to their own use rather that demolish them. When Pericles 
became the recognized leader of Athens, he continued with Cimon's strategy of promoting the mytJı of 
Theseus.", Walker, Op.cit., s. 64. 

682 Ibid., s. 65., Theseus :figürünün gelişimine dair yaptığı yorumlarda Walker, özellikle Kirnon'un 
ardından, Theseus betimlerinin değiştiğini vurgulamaktadır. Ona göre bu değişim kahramanın, bundan 
böyle Kritios ve Nesiotes tarafından yapıldığım bildiğimiz Tiran Öldürenler heykel gmbundaki 
modellerneyi taklit etınektedir.; Diğer taraftan, Parthenon güney metoplarmdaki Kentauroınakhia'da 
Theseus figürünün, tiranik bir pozla betimlenmiş olduğıınu bildirenler de vardır.," The prime :figures of 
Theseus and Peirithoos are no easier to identify here than they are in many other centauromachy of the 
fifth centuıy, but we nıight look for Theseus in the tyrannicidal Greek on S32.", Boardman (GSCP), s. 
105.; Athena Parthenos heykelinin kalkanma göz attığımızda, bu verileri destekleyen unsurlarla 
karşılaşmz. Politik çevrelerin nıitolojiyi kullanmalarına güzel örneklerden birisini oluşturan bu örnekte, 
Phidias kendisini ve Perikles'i yüceltınektedir. Hamson'un tartışmasına göre, Phidias kalkanda kendisi 
ile ünlü efsanevi sanatçı Daidalos, Perikles ile de Theseus'a arasında bağlar kurmaktadır., Harrison, 
Op.cit., s. 294.; Böyle bir yaklaşımın, Parthenon'daki sembolizasyonlar açısından olası olarak 
düşünülmesi, Kentauromakhia'nm taşıdığı ya da taşıyabileceği söz konusu anlamlandınnalarmı, mantık 
dışı olarak nitelendirilemeyeciğini ortaya koyar kanısındayım.; Tüm bunlara ek olarak, iö. 5. yüzyıl 
liderlerinin kendilerine destek olarak dönemlerinin ünlü sanatçılarını kullandıkları gerçeği göz önünde 
bulundurulursa, ortaya konmaya çalışılan varsayınuar daha da netlik kazamr. Pollit'in, Artists and 
Patrons adlı başlık altında incelediği konu, Perildes-Phidias dayanışmasını ortaya koyiT'.akta ve 
dolayısıyla seçilen heykeltıraşı konularının bir tesadüf olmadığım vurgulamaktadır., Pollitt, (Art), s. 181. 

683 Alanyalı, Op.cit., s. 263; Schindler, Op.cit., s. 106-107.; Bol, Op.cit., 123.; Bu kaynakların 
belirttiğine göre yumuşamaya neden olan akım So:fism' dir. So:fism diğer bir değişle Bilgicilik akımı; 
"Yunanca saphistes deyimiyle dile getirilen bilgici terimi birçok anlamlar değiştirmiş, önce bilgeliği 
yeğleyen öğreti, sonra bilgi öğretmeni, Protagoras'a göre önce siyasada yararlı olma sanatı, sonra söz 
söyleme sanatı anlanılarında kullanılmıştır. İ.Ö. V. Yüzyıl, antikçağ Yunan felsefesinde bilgicilik 
akınunm egemen olduğıı çağdır. Bu çağa antik aydınlanma çağı adı verilir. İlk düşür sayılan Thales'ten 
beri ortaya atılan sayısız varsayımlar, sonunda, insan zekasını şahlandırmış ve bütün olup bitenleri 
yeniden gözden geçirerek kıyasıya eleştirmeye yöneltınişti .... Bilgicilik akımının inceleme amacı insan'ın 
kendisiydi. Protagoras'ın ünlü sözüne göre "insan her şeyin ölçüsü"ydü. Bilgi teorik bir merak deil, pratik 
bir yarar olmalıydı.", O. Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt I, (İstanbul, , 1976), s. 168, Bilgicilik 
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Parthenon' daki Kentauromakhia, sadece ve sadece metoplardaki betimler ile 

ortaya konmuş değildir. Elimizde somut bir kanıt olmasa da, konu hakkında antik 

kaynakların şahitliği; söz konusu heykelin sandallarının taban kısmında bir başka 

Kentauromakhia efsanesinin canlandırılmış olduğunu ortaya koymaktadır. 684 Bu 

noktada, Phidias'ın bir başka eseri olan Athena Promakhos heykeli anılmaya değer 

niteliktedir. Atina'nın Perslere karşı kazandıkları zaferierin onurlandırıldığı kamusal 

heykeltıraşi eserlerinden sayılan bu heykel685
, yağmalarından elde edilen bronzlardan 

yapılmış bir Marathan Savaşı simgesidir. 686 Aynı zamanda tıpkı Athena Parthenos 

kalkanındaki mitolojik betimlemeler gibi, yalnız ondan konu olarak farklı~ bir 

Kentauromakhia taşımaktaydı. 687 

İ.Ö. 440'lara tarihlendirilen688 Hephaisteion'un batı :frizinde de Kentauromakhia 

betimlenmiştir.689 Kaineus'un da yer aldığı bu betimlemelerde, Theseus ulusal bir 

kahraman olarak karşımıza çıkarken, metoplardaki görünümüyle Herakles'in 

Panhellenik özellikte vurgulandığı belirtilmektedir.690 Buradaki anlam, Theseus

Herakles ikilisinin gelişiminin yanında aynı zamanda yine Pers Savaşiarına yapılan bir 

atıftır. 69 ı Kentauroslar bundan sonraki seınbolizasyonlarım, Sunion-Poeseidon tapınağı 

frizinde sergilemektedirler.692 Dönem olarak diğerlerinden farklı olmayan693 bu yapıda 

Akımı maddesi.; Kentauroslann felsefi akımlar nedeniyle daha hümanist bir biçim alması, Amazonlann 
söz konusu akıbetieriyle örtüşmektedir. Bakınız, Stahre, Op.cit., s. 160. 

684 Piinius, XXXVI. 18.; " .... To do this, I shall neither use as profthe beauty of the Zeus at Olympia, nor 
the size of the Athena wbich he made at Athens (since she is 26 cubits bight and is made of ivory and 
gold), but rather I shall use the battle of the Amazons wbich is carved in a circular pattem on the contex 
side of her shield; likevilise on the concave side of it he represented the struggle of the gods and giants, 
and on her sandals that of the Lapiths and Centaurs, so fully di d every part offer the opportunity from the 
application of his art.", Pollitt, (Sources), 69., Yazar Plinius'dan alınu yapmaktadır.; Schefold, 
(Urkönige), s. 269. 

685 Boardman, (GSCP), s. 91. 

686 Smith, Op.cit., s. 170. 

687 Thomas, Op.cit., s. 52. 

688 LIMC VIII, s. 689. no 213. 

689 Morgan, Op.cit., s. 222. 

690 
Alanyalı, Op.cit., s. 263. 

691 Th o •t -3 omas, p.cı ., s. :) . 

692 LIMC VIII, s. 690. no 220.; Tapınak hakkında bakınız, Delivorias, Op.cit., s. 61-93. 
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da, anlaşılan odur ki Hellen kültürünün popüler temalan konu edilmiştir. Thomas, ftizde 

betimlenmiş olan Kentauromakhia'nın, barbarların analojisinin olması yanında, daha 

önce de açıklanmaya çalışıldığı şekliyle iç düşmanları, Pers istiHisı sırasında onlara 
~ . . 694 ... 

destek veren Hellen unsurları anlattıgını ıletır. I.O. 5. yüzyılın sonlarında yapılan 

Bassai'deki Apolion tapınağı695 , kuzey ve doğu kenarları boyunca Amazonomakhia, 

güney ve batı kenarlarında da Thessalia Kentauromakhia'sı taşımaktadır.696 Tapınağın 

özgün yapısı ki, bu konuda özellikle sahip olduğu ve iç eellayı çeviren frizi sık sık 

vurgulanmaktadır; bazı oteritelere bunun mitolojik konularla ilgili olduğunu 

düşündürtmüştür.697 Saldırgan ve vahşi at-adamlar insanlığı tehdit etmekte, benzer 

şekilde Amazanların yaptıkları istila ile oluşturulan paralellik, Lapithlerin ve kentlerini 

savunan Hellenlerin kontrastlığıyla verilmektedir.698 Betimlemelerde alışık olunmayan 

yön Artemis ve Apolion'un frizdeki varlıkları dır. 699 DuBois, tanrıların Lapithlere 

yardım için orada bulundukları yorumunu yapar?00 Theseus ve Herakles figürlerinin 

gözlenebildiği bu frizin her iki konusu, yine Pers Savaşları olmakla birlikte Nikias 

Barışı'ndan sonra Atina-Sparta arasındaki çekişmelere de işaret etmiş olabilir.701 

Mitosun bundan sonraki örnekleri de benzer anlamlar taşıyarak, mımarı 

eserlerdeki sürekliliklerini koruyor gibidir. Asia Minor'ü temsil eden söz konusu 

örneklere bir göz attığımızda, aynı ideolojinin süregeldiğini görmekteyiz. İ.Ö. 380-370 

yıllarına tarihlendirilen Tyrsa-Gölbaşı Heroon'u702 ve Geç Klasik çağda Halikarnassos 

693 Delivorias, Op.cit., s. 82. 

694 Thomas, Op.cit., s. 52. 

695 Knell, Op.cit., s. 150. 

696 lbid., s. 152. 

697 DuBois, Op.cit., s. 66., Yazar, burada yapıyı Parthenon ile karşılaştınr. İç cella duvanndaki frizde 
betiınlenen Kentauromakhia ve Amazonomakhia, tapınağın en kutsal yerine yerleştirilmiş, dolayısıyla 
düşman kavramının sırurlann içerisindeki tehdidi dile getinnektedir. 

698 roid., s. 65. 

699 Thomas, Op.cit., s. 54. 

700 DuBois, Op.cit., s. 64 

701 Tiıomas, Op.cit., s. 55. 

702 Borchhardt (Bauskulptur), s. 141. vdd. 
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Mausoleion'u frizlerinde703
, İ.Ö. 3. yüzyılın birinci yarısına tarihleneo Belevi 

Mausoleion'u kasetlerinde704
, İ.Ö. 3. yüzyıl başında Limyra Ptolemaion 

metoplarında705, İ.Ö. 2. yüzyıl Teos Dionysos frizlerinde706 hep aynı konunun 

betimlenmiş olduğunu görmekteyiz. 

Kentauromakhia, Klasik Hellen Sanatı'nda, Thessalia versiyonu ile yoğun bir 

şekilde ele alınırken, Hellenistik Dönem'de bir düşüş yaşandığı düşünülmektedir.707 

Hellenistik Sanattaki Kentauros konusunun, daha çok Dinonysos'un bu dönemdeki 

popülerliği ile ilgili olarak, gelişim gösterdiği, dolayısıyla Dionysos kültü ile ilgili 

betimlemelerde yer aldığı belirtilmektedir. 708 

Pers Savaşları'nın Doğu ile Batı arasında yarattığı gerginlik ve bu ortamın sık 

sık tekrarlanan mücadeleler ile iki unsur arasındaki düşmanlığı sürekli olarak taze 

tutması ve Helen Sanatı'nda özellikle tarihi olayların direkt tasvirden çekinilmesi, 

Kentauromakhia'mn, Amazon mitosu ile beraber 5. yüzyıldaki popülerliğini 

açıklamaktadır kamsındayım. Salt bu sebeplerden dolayı değil, aynı zamanda 

Hellerrlerin bu süreçteki değer yargıları ve toplumsal düzenin getirdiği bazı kurallar da

endogami, evlilik, paylaşım vb. - ve tabi ki politika, bu mitosun neden analojik bir 

takım kişileştirilmelerle Doğu'ya, barbarlara, Perslere işaret ettiğini daha iyi 

anlatmak:tadır. 

Mitosun konu alındığı mimari eserlerden büyük bir çoğunluğu, çeşitli 

oteritelerin de belirttiği üzere, örneklerini Amazonomakhia ile paylaşmaktadır. (Krş. 

Harita 3; Harita 1) Bir tesadüf olarak değerlendirilemeyecek kadar açık bir anlam ifade 

ettiği düşünülen bu birliktelik (Kentauromakhia-Amazonomakhia birlikteliği), dönemsel 

olarak Hellen düşünce yapısını ortaya koymak:taydı. Bilindiği gibi Amazonlar, 

Doğu' dan gelmişlerdir. Bu noktada Persler ile olan benzerlikleri ortadadır. 

703 Aslunole, Op.cit., s. 162. 

704 Thomas, Op.cit., s. 56. 

705 Alanyalı, Op.cit., s. 264.; Borchhardt,.(Bauskulpur), s. 75. 

706 Smith, Op.cit., s. 188. 

707 Thomas, Op.cit., s. 48; Alanyalı, Kentauromaklıia'nin Hellenistik Dönemde düşüşe geçtiğine 
katılmaz. Ona göre, mitosun bu dönemdeki nadirliği, sadece elimizdeki materyalin azlığından 
kaynaklanmaktadır., Alanyalı, Op.cit., s. 265. 

708 ibid., s. 265.; S. Drougou,"Helenismus", LIMC VIfi, s. 706 vd. 
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Kentauroslar7ın kökenieri söz konusu açıdan Doğu7ya işaret etmese bile, atribüsel 

nitelikleri; vahşilik, saldırganlık vb. unsurlar, anlaşılan odur ki Doğu ile analojilerine 

yeterli olmuştur. Kentaurosların lokalizasyonları bir başka bakış açısı ile daha örtüşür. 

Onların Yunan Anakarası orijinieri ve Lapith kavmi ile olan yakın akrabalıkları; İ.Ö. 

546' dan itibaren verilen mücadelelerde, şekillenen ana düşmanıarına bizzat Hellenler 

tarafından verilen desteği betimlerken, Hellen kültürünün iç düşmanlarını sembolize 

etmek için kullanılmıştır. (Harita 3). 



2.2. Mimaride Kentauromakhla 

2.2.1. Arkaik Dönem 

2.2.1.1. Thermos Aplollon Lyseios Tapınağı 

İ.Ö. 625-600 arasına tarihlenen metop fragmanlannda, tanımlanması güç olsa da 

Herakles'in rol oynadığı bir Kentauromakhia sahnesi seçilebilmektedir.709 Mitosun, 

Herakles'in Pholos ile olan mücadelesini canlandırdığı söylemektedir.710 

2.2.1.2. Assas Athena Tapınağı 

Dor stilindeki tapınak, İ.Ö. 6. yüzyılın üçüncü yansına tarihlenmektedir.711 

Tapınağın friz levhalarındaki Kentauromakhia sahnesinde; Herakles'in Kentauroslara 

saldırısı betimlenmiştir.712 Kahramam~ Pholos'u ziyaret edişi sırasındaki olayların 

canlandınldığı frizde, elinde bir içki kabı tutan figür olan Pholos mücadeleyi seyreder, 

Herakles ise elinde yayıyla Kentauroslan kovalamaktadır?13 (Resim 25). 

2.2.1.3. Larissa-Hermos Friz Levhalan 

İ.Ö. 6. yüzyılın dördüncü çeyreğine tarihlenen Terrakatta levhalarda, ellerinde 

dallar taşıyan Kentauroslar betimlenmiş, kötü korunma şartlarından dolayı olası bir 

Herakles betiminin varlığı düşünülmektedir.714 

709 LIMC VIII, s. 709. no 368. 

710 Schiffler, Op.cit., s . .63. 

711 LIMC VIII, s. 695. no 82. 

712 Baur, Op.cit., s. 68. vdd.; Alanyalı, Op.cit., s. 260. 

713 Schiffler, Op.cit., s. 106, 172.; Schefold (Urkönige), s. 126.; Carpenter, Op.cit., s. 125.; Boardınan 
(GSAP), s. 179. 

714 LIMC VIII, s. 695. no 284.; Schiffler, Op.cit., s. 102. 
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2.2.1.4. Foce del Sele Heroon:'u 

İ.Ö. 550'lere tarihlenen materyaller715
, yedi adet metobu (?) içermekte ve 

Herakles ile Pholos'un (?) rol aldığı Kentauromak:hia'nın betimlendiği 

belirtilmektedir?16 (Resim 26). 

2.2.1.5. Arnisos'tan Terrakatta Friz 

İ.Ö. 6. yüzyılın sonlarına tarihlenen terrakorta friz fragmanında; bir pithos 

önünde duran Herakles figürü (muhtemelen okçu pozisyonundadır) bulunmakta, söz 

konusu fragınana ait diğer parçalarda seçilebilen Kentauros ayakları, mitosun olası 

Pholos versiyonuna işaret ettiğini akla getirmektedir. 717 (Resim 27). 

2.2.1.6. Ephesos Artemis Tapınağı Sima Fn:ii 

İ.Ö. 5. yüzyılın başlarına tarihlenen718 eski Artemis tapınağının sima frizinde 

Kentaurosların betimlenmiş olduğu belirtilmektedir.719 Eserde ele alınan sahnelerde 

Kentauroslar ile savaşan Lapith ve kadın eşlikçiler seçilebilmektedir. 720 

2.2.1. 7. Delphi Atinalılar Hazine Binası 

Üzerinde bazı tartışmalar olmakla beraber yapı, İ.Ö. 490'lara 

tarihlenmeki:edir. 721 Yine tartışmalı olan metop yerleşimi konusunda, bazı çevreler 

715 LIMC VIII, s. 695. no 281, s. 709. no 369. 

716 Schefold (ı'\rkaik:), s. 156., Yazar, Theseus ve Peirithoos'un varlığına değinmek:tedir.; Schiffier, 
Op.cit, s. 172., Yazar, betiınlemelerde Herakles ile Pholos'u görür.; E. Van Der Meijden, "Plastic in 
Duteritalien und Sizilien", LIMC vm, (1997), s. 705.; M Leventopoulou, "Commentary", LIMC Vlll, 
(1997), s. 709.; Montuoro/Bianco, Op.cit, s. 173-177,215-221, levha 19,25-28,33,37, 2. 

717 Baur, Op.cit., s. 70. no 183. 

718 Schiffler, Op.cit, s. 291. 

719 1bid., s. 102. 

720 Baur, Op.cit., s. 96. no 231. 

721 Schindler, Op.cit., s. 63.; Pausanias, X. ll. 3-6.; Ayr. bkz., Amazonomakhia Konulu Yapılar bölümü 
ilgili metin. 
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Herakles'in işlerini konu alan ve içerisinde kahramamu bir Kentauros ile mücadelesini 

gösteren tek metobun, yapının, kuzey cephesinde yer aldığını aktarmaktadır lar. 722 16 

nolu metopda betimlenen Herakles, bir Kentauros torsosu üzerinde, rakibini 

öldürmektedir. 723 

2.2.2. Klasik Dönem 

2.2.2.1. Theseion Duvar Resimleri 

Amazonomakhia dolayısıyla daha önce de değinilen yapının Kirnon tarafından 

yaptınldığı bilinmek:tedir.724 Günümüz itibariyle henüz arkeolajik olarak 

saptanamayan725 Theseion'da yer alan duvar resimleri, İ.Ö. 478-470 yılları arasına 

tarihlenir. 726 Theseion'da antik kaynakların da verdiği bilgiye göre üç farklı resim 

teması saptanmıştır?27 Bunlardan biri, Theseus'un Girit seyahati sırasında Kral 

Minos'un yüzüğünü buluşu, biri Amazanların Attika'yı istila edişleri ve diğeri de 

Perithoos'un düğününde Kentauroslar ile yapılan savaşı konu almaktadır.72~ Theseus'un 

Girit seyahati ile ilgili resmin, dönemin ünlü sanatçısı ve Kimon'a yakınlığı ile tanınan 

Mikon tarafından yapıldığı ileri sürülmek:tedir.129 Diğer yandan, yapıda Mikon ile 

birlikte çalıştığı ileri sürülen Polygnotos'un varlığı, otoritelere, diğer resimlerin 

722 DuBois, Op.cit., s. 57.; Bothmer, Op.cit., s. 117. 

723 Knell, Op.cit., s. 61.~ Boardman, (GSAP), s. 260. no 213.; Schefold (Urkönige), s. 230, 261.; Ibid., 
(Arkaik), s. 128.; Schiffler, Op.cit., s. 45.; LIMC Vlll, s. 695. no 283. 

724 Walker, Op.cit., s. 22. 

725 Baron, Op.cit., s. 21. 

726 Woodford, Op.cit., s. 158. 

727 Pausanias I 17.2-3; Walker, Op.cit., s. 58. 

728 "They showed batlle against the Centaurs at the wedding of Peirithoos, the Amazon invasion of Attika, 
and the story of Theseus' recovery of the ring of Minos during the trip to Crete", Castriot:a, Op.cit., s. 3 3., 
Yazar aynca dördüncü bir duvar resmi ihtimalini daha dile getirir. Herakles'in Theseus'u yer altı 
dünyasından kurtanşını konu aldığı düşünülen bu resmin, Kirnon'un Skyros Adası'ndan Theseus'un 
keıniklerini geri getirmesi işiyle paralel olarak; etkili bir mitolojik noktanın vurguladığı belirtilmektedir. 

729 Boardman (Herakles, Theseus, Amazons), s. 17. 
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sanatçılarından birisi olarak bu ismi düşündürtmektedir.-730 Dönemin vazo resimlerini 

oldukça fazla etkilediği düşünülen bu duvar resimleri, çanak-çömlek eserlerdeki 

örnekleri göz önünde bulundurularak yapılan canlandırmalara göre Kentauromakhia; 

Theseus'un merkezi sahnede mızrakla bir Kentauros'u öldürürken ve onun çevresinde 

de muhtemelen Peirithoos'un eşini kurtarmaya çalışırken verildiği düşünülmektedir.731 

Mitolojinin; eğitimli savaşçılar ile hayvanİ mücadele, insani tarz ile hayvanİ 

şiddet veya uygarlık ile yabanıllık arasındaki farklılıkları vurgulamak için kullanılan 

analojileri, Theseion'da aynı zamanda kültür ile tabiat arasındaki ayrımı da ortaya 

koymaktadır. 732 

2.2.2.2. Olympia Zeus Tapınağı 

İ.Ö. 460'lara tarihlenen materyaller, tapınağın batı alınlığında yer almaktadır.733 

Antik kaynaklardan aldığımız bilgiye göre söz konusu alınlıkta bir Thessalia 

Kentauromakhia' sı betimlenmiştir. 734 

Merkezde yer alan Apollon betiminin sağında, Peirithoos, karısını kaçırınaya 

çalışan Kentauros Eurytion' a hamle yaparken; Apoilen'un solunda, Theseus, bir Lapith 

kadınma saldıran at-adamı baltasıyla öldürmeye çalışmaktadır. 735 Alınlığın sol bitimine 

730 Alanyalı, Op.cit, s. 261.; Barron, Op.cit., s. 23. Barron, en az bir resmin Polgnotos tarafından 
yapıldığını iletir. ; Diğer yandan Boardınan tüm resimlerin Mikon tarafından yapılmış olma ihtimalini dile 
getirir, "The paintings Pausanias saw in the Theseion were the fight of Anıazons and Athenians, .a 
Centaııromaeby, and Theseus' underwater journey. The last he attriputes to Mikon in terms wlıieh make it 
likely that he, at lea.st:, eonsidered them all to be Mikon's work", Boardınan (Herakles, Tlıeseus. 

Amazons), s. 17. 

731 Woodford, Op.cit., s. 163., Ayr. bkz. ilgili referanstaki çizim. 

732 Castriota, Op.cit, s. 34. 

733 LIMC VIIL s. 689. no 211. 

734 "What he carved on the pediment is the fight between the Lapithae and the Centaıırs at the marriage of 
Peirithous. In the centre of the pediment is Peiritlıous. On one si de of him is Eıırytion, who has seized the 
wife of Peirithous, with Caeneus bringing help to Peirithous, and on the other si de is Tlıeseus defending 
himself against the Centaıırs with axe. One Centaıır has seized a maid, another a boy in the prime of 
youth. Alcamenes, I think, earved this seene, because he had learned from Homer' s poem that Peirithous 
was a son of Zeus, and because he knew that Theseus was a great grandson of Pelops.", Pausanias, V. 1 O. 
7-9.; Sehefold (Urkönige), s. 230.; I.E. Petrocheilos, "Die Grofiplastik Der Arehaisehen Und Klassischen 
Zeit", LIMC VTII, s. 704.,; Thomas, Op.cit, s. 47. 

735 Aslunole, Op.cit, s. 44., Pausanias'ın, merkezi :figürde Peirithos'un yer aldığını bilgisinin yanlış 
olduğu günümüzde oy birliği ile kabul edilmektedir. "First, then, the central figııre (Fig 48). Despite the 



136 

doğru; bir Kentauros ile bir kadınının mücadelesi verilmiş, onu takip eden bir Lapith 

genci ise kadını kurtarmaya çalışmak:tadır?36 Alınlığın diğer bitimine, Theseus'un 

soluna doğru gelişen figürlerde; bir Lapith boynundan yakaladığı Kentauros tarafindan 

ısırılınaya çalışılırken, bunun ardındaki grupta, yine, bir Lapith kadınma saldıran 

Kentauros'un bir genç tarafından durdurolma mücadelesini gösterilmektedir. 737 

Alınlığın her iki ucuna, merkeze doğru hareket eden ikişer yaşlı kadın betimlemesi 

yerleştirilmiştir.738 (Resim 28 a-b). 

2.2.2.3. Atina Parthenon Tapınağı 

Metoplar İ.Ö. 447-440 yıları arasında tarihlenmektedir?39 Tapınağın güney 

cephesinde yer alan 32 tane metopdan, 1-12 ve 21-32 no'lular Kentauromakhia 

içermektedir.740 Yapıda, Kentauromakhia'nın hangi versiyonunun temsil edildiği sorunu 

henüz tartışmalı olmakla birlikte, bazı çevreler Thessalia Kentauromakhia' sı yönünde 

açıklamalarda bulunmaktadırlar?41 Bu kanıya itiraz edenlerden birisi olan Brommer, 

betimlemelerde spesifik bir ayrıntının olmayışından hareketle, Thessalia 

Kentauromak:hia'sı düşüncesine şüpheyle yak:laşır.742 Özellikle 13-20 nolu metoplarda 

tasvir edilen ve söz konusu mitolojinin bilinen akışına uymayat) bazı canlandırmaların 

curious statement of Pausanias that it is Peirithous, and the gallant attempts of certain scholars to uphold 
him, this id undoubtedly Apollo."; Schefold (Urkönige), s. 266, 267.; Schiffler, Op.cit, s. 44. 

736 Ashmole, Op.cit, s. 52. 

737 Ibid., s. 50, 57. 

738 Boardman (GSCP), s. 35. figiir 19. 

739 Schefols (Arkaik), s. 55. 

740 E. Simon., "Versuch Einer Deutung Der Südmetopen Des Parthenon", Jahrbuch des Dentsehen 
Archaologischen lnstituts, (Jdl) 90 (1975), s. 100. 

741 Castriota, Parthenon'un güney metoplanın ele aldığı eserinde, mücadelenin en azından bir bölümünün, 
Peirithoos'un düğününde çıkan savaş olduğunu söylemektedir., "The halldling of the Ceııtauronıachie on 
the Parthenon lemres no doubt that the battle took place, at least in part, at the feast; there is no reason to 
suppose that this should be any other event than the one that we have already come to know is Attic art -
the battle at the wedding of Peirithoos", Castriota, Op.cit, s. 153.; Diğer yandan Boardman, önemli 
kahramanlarm tanımlanmasının zor olmasıyla birlikte, Theseus'un tiranik pozdaki 32 no'lu fıgür 
olabileceğine değinir., Eğer bu kanı doğruysa, mücadelenin Tiıessalia Keııtauromakhia'sini 
betimlediğinden emin olabiliriz., Boardman (GSCP), s. 105. 

742 F. Brommer, Die Metopen Des Parthenon, (Mainz, 1967), s. 23&. 
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sebep olduğu bu yaklaşıma göre Parthenon' daki Kentauromakhia, farklı, bilinmeyen bir 

Attik versiyonu göstermektedir?43 Fakat bazı çevreler, 13-20. metoplan, 

Kentauromakhia ile bağlantıtandıran bazı tezler öne sürmektedirler?44 Buna göre 13 ve 

14 no'lu metoplar düğünün katılımcilarına işaret eder; 14'dek.i figür gelinin babası 

Butes'i göstermekte745
, 16'da ise İksion kayınbabası Eioneus'u öldürmekte746

, böylece 

Kentauromakhia ile ilgisi olmadığı düşünülen metopların, söz konusu söylence ile yakın 

ilgisi ortaya konmaktadır.747 Ayrıca diğer ilgili metoplarda bazı tanrılar, yapılan 

saldırıya tepki olarak gözükürler; metop 15'de at arabasıyla Helios, 17'de k.itarasıyla 

Apollon, 18'de Aidos-Nemesis veya Nephele-Buluttan Hera74s ve 19-20'de İksion'un 

Hera'ya karşı işlediği büyük günahı betimlemektedir. 749 

1-12 ve 21-32 no'lu metoplar açık şekilde Kentauromakhia'ya işaret ettiklerinde 

dolayı, en azından figürlerin tanımlanması açısından herhangi bir sorun 

içermemektedirler. 750 Yalnız metop 21 'in diğerlerinden farklı olarak, iki kadının 

saldınlardan kaçarak bir kült imgesine ya da bir tapınağa sığınmalannı sembolize eden 

canlandırma mevcuttur?51 1 O, 12,22,25,29' da gözlemlediğimiz Kentauroslar tarafından 

saldırılan kadın betimleri, 9 ve 23 'te gözlemlenen etrafa dağılmış durumdaki kaplar 

arasında devam eden mücadele ve özelikle metop 4'te Kentauros tarafindan bir silah 

olarak kullanılan kap, Kentaruomakhia'nın Peirithoos'un düğünündeki versiyonunu 

743 Ibid., s. 239.; Castriota, Op.cit., s. 152., Yazar buna katıımamakla beraber, konuyu dile getirir. 

744 Ibid., s. 157., Buna göre Phedias, 13-20. metoplar ile hikayeyi ayrmtılandınnakta ve vurguyu söz 
konusu metoplarda canlandırdığı kahramanlar ve onların ataları aracılığıyla vermeye çalışmaktadır. 

745 Simon, Op.cit., s. 108. 

746 Ibid., s. 112. 

747 Castriota, Op.cit., s. 158. 

748 Ibid., s. 159 ., arkadaki üçüncü :figürün Zeus olabileceğine değinir. 

749 Ibid., 158.; Simon, Op.cit, s. 114.; Tüm bunlar ile beraber, 13-20. metoplarm tanımlanması henüz 
tam anlamıyla bitiriimiş gibi gözükınernekte ve kanımca bu konuda yeni bulgulanacak verilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Söz konusu tartışmalar ve farklı görüşler hakkında bkz., Brommer, Op.cit., s. 224-240; 
Simon, Op.cit., s. 100-120; Castriota, Op.cit., s. 152-165.; Osborne, Op.cit, s. 52-84. 

750 Osborne, Op.cit., s. 67. vd. 

751 Castriota, Op.cit, s. 152. 
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akla getirmektedir.752 Diğer metoplarda ise Lapithlerin Kentauroslar ile olan birebir 

mücadeleleri betimlenmiştir. 753 (Resim 29 a-b). 

Athena Parthenon tapınağının, Kentauromakhia açısından bir başka önemi de, 

yapının kült heykelinde yatmaktadır. Günümüzde hiçbir somut veri ile desteklenemeyen 

bu heykel, bazı antik kaynaklann da belirttiği üzere, sandallannda bir Kentauromakhia 

sahnesi içermekteydi. 754 Heykelin kalkarnnda betimlenen; dış yüzeyde Amazonomakhia 

ve iç yüzeyde Gigantomakhia sahneleri göz önünde bulundurulursa, bir zamanlar 

akropoliste Phidias tarafından inşa edilen bronz Athena Promachos heykelinin 

kalkarnndaki Kentauromakhia, hatırlanınası gereken bir örnek olarak karşımıza çıkar?55 

2.2.2.4. Hephaisteion Frizi 

İ.Ö. 430'lara tarihlenen materyaller, tapınağın batı alınlığında yer 

almaktadırlar.756 Mitosun türünün, Theseus'un tammlanabilir olması nedeniyle 

Thessalia versiyonu olduğu belirtilmektedir. 757 Dört levhadan oluşan frizde, Kaineus 'un 

da bulunduğu bir Kentauromakhia vardır.758 

Lapith ve Kentauroslar arasında devam eden mücadele sahnelerinde özellikle iki 

fıgür dikkatleri çekmektedir. Bunlardan bir~ frizin üçüncü dilimin ilk fıgürü olan ve 

sola ilerleyen tiranik pazdaki Theseus'tur?59 Diğer fıgür, frizin ikinci dilimindeki 

Kaineus grubudur?6° Kentauroslar ellerinde kayalar ile bu mitolojik betimi yerin altına 

752 LIMC VIII, s. 689. no 212. 

753 Osborne, Op.cit., s. 68. vdd. 

754 Plinius, XXXVI. 18. 

755 Pausanias, I. 28. 2.; Pollitt (Art), s. 68 dipnot 42. 

756 Knell, Op.cit., s. 134. 

757 Petrocheilos, Op.cit., s. 704. 

758 Knell, Op.cit., s. 134.; Cohen, Op.cit., s. 181.; Schefold (Urkönige), s. 266.; Alanyalı, Op.cit., s. 263.; 
Schiffler, Op.cit., s. 46. 

759 M O "t. 22'"' organ, p.cı , s. _,. 

760 Knell, Op.cit., s. 135. 
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sokmaya çalışmakta ve anlaşıldığı kadarıyla diğer dilimdeki Theseus?un sola hareket 

edişi ona yardım içindir. 761 

2.2.2.5. Sunion Poseidon Tapınağı 

İ.Ö. 450-440 yıllarına tarihlerren eserlerde762
, Kentauromakhia 

tanımlanmaktadır. 763 Söz konusu mitosu konu alan kabartmalar, tapınağın ön - doğu 

cephesinin pteron'una yerleştirilmiş olan frizde yer almaktadırlar.764 Dorik tapınağın, 

beş friz levhasında, Lapithler ile Kentaurosları mücadele ederken gösteren 

betimlemelerde, olası bir Kaineus grubunun varlığı belirtilmektedir.765 

2.2.2.6. Bassai Apolion Tapınağı 

İ.Ö. 4. yüzyıl başlarına tarihlerren Dorik, peripteres tapınağın cella frizinde 

Amazonomakhia ve Kentauromakhia tespit edilmiştir. 766 Frize ait toplam 23 levhanın 

ll 'i Kentauromakhia'ya ayrılmıştır.767 Amazonomakhia'yı konu alan betimlemelerin 

yapının kuzey ve doğu kenarlarında, Kentaurosların ise güney ve batı kenarlarda olduğu 

düşünülmektedir?68 İkinci dilimde, iki Kentauros tarafindan yerin altına gömülmeye 

çalışılan Kaineus grubunun, Hephaisteion'un batı frizindeki örnekle stilistik açıdan 

benzerlikleri vurgulanmaktadır?69 Thessalia versiyonunun frizde Amazon mitosuyla bir 

bütünlük oluşturan yapısı, ayrıca Herakles ve Theseus figürlerinin varlığı ile de 

761 S. v. Bockelberg, "Die Friese des Hephaisteion", Antike Plastik XVIII, (AntPl) (1979), s. 34-35. 

762 Delivorias, Op.cit., s. 83. 

763 Schefold (Urkönige ), s. 266.; Co hen, Op.cit., s. ı 72., Yazar mitosun Thessalia versiyonu olduğunu 
b~lirtir. 

764 Schifiler, Op.cit., s. 44. 

765 LIMC VIII, s. 690. no 220.; Carpenter, Op.cit., s. ı70.; Delivorias, Op.cit., s. 82.; Thomas, Op.cit., s. 
52.; Boardman (GSCP), s. ı58. figür ı20., Yazar Kaineus grubunu üçüncü levhaya yerleştinnektedir. 

766 DuBois, Op.cit., s. 64. 

767 KneiL Op.cit., s. ıso. 

768 Ibid., s. ı5 ı. 

769 Ibid., s. ı56.; M. Hofkes-Brukkers, Der Bassai Fries, (1975), s. 58. 
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pekişmektedir.770 Betimlemeleri ilginç kılan bir başka özellik, ilk dilimde yer alan ve 

iki geyik tarafından çekilmelde olan bir arabadaki Apollon ve kardeşi Artemis 

tasvirlerdir.771 Üçüncü dilimde ise sola doğru kaçan bir Lapith kadınının arkasında, bir 

tanrıçanın kült imgesine sığınmakta olan bir başka Lapith kadını ilginç bir başka 

betimelem olarak karşımıza çıkar.772 Aynı levhada· takip eden sahnede ise sola doğtu 

hameyapan Kentauros bir Lapith genci tarafından öldürülmeye çalışılmaktadır.773 Diğer 

sahnelerde, alışık olunan Kentauros - kadın mücadelelerine yardım için koşan Lapith 

gençleri tasvirleri devam etmektedir. (Resim 30 a-b). 

2.2.2.6. Delphi Athena Pronaia Tholos'u 

İ.Ö. 4. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen yapının metoplannda 

Kentauromakhia betimlenmektedir. 774 

2.2.2. 7. Trysa-Göbaşı Friz Levhaları 

İ.Ö. 370'lere tarihlenen yapı775 Kentauromakhia'yı iki farklı yerinde 

ömeklendirmektedir.776 Buna göre Kentauromakhia'nın biri yapımn güneydeki 

kapısının hemen solunda yer alır, diğer betimlemeler ise kuzey iç frizdedir. 777 Kainues 

fıgürünün işlenmiş olduğu ve Peirithoos'un düğünündeki mücadeleye işaret eden 

versiyon, güney kapısının solunda yer alan frizde ele alınmıştır. 778 Kuzey duvarının iç 

770 Thomas, Op.cit., s. 53.; Knell, Theseus'u ll. dilimdeki figürle tanımlar., Knell, Op.cit., s. 159. 

771 Hofkes-Brukkers, Op.cit., s. 61.; Alanyalı, Op.cit., s. 264. 

772 Hofkes-Brukkers, Op.cit., s. 54. vdd. 

773 Knell, Op.cit., s. 158. 

774 Thomas, Op.cit., s. 56.; Schiffler, Op.cit., s. 44., 57., s. 267. GP 8.; Marcade, Op.cit., s. 162.; Hafner, 
Op.cit., s. 180. 

775 Childs (City-Reliefs), s. 14. 

776 F. Eichler, Die Reliefs Des Heroon Von Gjölbaşı-Trysa, (1950), s. 54, 69. 

777 W. Oberleitner, Das Heroon von Trysa, (Mainz, 1994), s. 20. figür 24. 

778 Eichler, Op.cit., s. 54. vd. 
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tarafındaki frizde işlenen versiyon ise açık şekilde tanımlarramayan bazı Kentauros

Lapith mücadeleleri içerir. 779 (Resim 31 ). 

2.2.2.8. Halikarnassos Mausoleion'u 

Amazonomak:hia dolayısıyla da konu edilen yapı İ.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlenmektedir.780 Anıt-mezarındaki Kentauromakhia konulu eserlerin frizde yer 

aldığı bilinmekte fakat, frizin yapıya yerleşimi konusunda bazı tartışmalar mevcuttur.781 

Tam bir levha ve ayrıca iki levhaya ait parçalar782 şeklinde oldukça kötü korunmuş bir 

durumda elimize geçen eserlerde Kentauroslar ve Lapith gençleri ve bir kadın 

seçilebilmektedir. 783 (Resim 3 2). 

2.2.3. Hellenistik Dönem 

2.2.3. 1. Tarentum Fragınanları 

İ.Ö. 4. yüzyıl ortalarına tarihlenen, kireçtaşı friz fragınanlarında Kentauromakhia 

betimlenmektedir.784 Bu mitosun diğer bazı örnekleri, yine Tarentum'dan gelen 

Tearrakotta kabartmaları içerir785 ve Schiffler'in saptadığı üç kabartma İ.Ö. 5. yüzyıl 

sonu ile 4. yüzyıl başına tarihlenir.786 (Resim 33 a-b). 

779 Ibid., s. 69. vd.; LIMC VIII, s. 689. no 215.; Thomas, Op.cit., s. 55. vd.; Schiffi.er, Op.cit., s. 55. 

780 Knell, Op.cit., s. 160. 

781 Tulunay, Op.cit., s. 45. 

7
fS2 Tam olan friz levhası (Nr. 1032), diğerleri (Nr. 1033), (Nr. 1034)'tür., Ashmole, Op.cit., s. 164. 

figürl88.; Tulunay, Op.cit., s. 46. 

783 Ashmole, Op.cit., s. 162., ayr. bkz. figür 188. (Nr. 1032). 

"84 ' LIMC VIII, s. 690. vdd. no 225, 226. 

785 Schiffier, Op.cit., s. 122. vdd 

786 Ibid., s. 301., G-S 15, 16, 17. 
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2.2.3.2. Makedonya Lefkadia Oda ·Mezarı 

İ.Ö. 300'lere tarihlenen yapının ön yüzüne ait cephedeki ll metopda 

Kentaurornakhia tanımlanmaktadır. 787 

2.2.3.3. Limyra Ptolemaion 

İ.Ö. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen materyaller Kentaurosları 

betirnlemektedir.788 Kuzey yönündeki üç metopda, Kentauroslar ile Lapithlerin savaşları 

seçilebilmektedir. 789 

2.2.3.4. Belevi Mausoleionu 

İ.Ö. 3. yüzyılın birinci yarısına tarihlenen eserler, yapının tavan kaset 

kabartmaları dır. 790 Yapının batı, güney ve doğu kenarları boyunca betimlenen 

kabartmalarda Kentaurornakhia tanımlanmaktadır.'91 (Resim 34 a-h). 

2.2.3.5. Teos Dionysos Tapınağı 

İ.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen tapınakta, Kentauroslar betimlenmiştir.792 Dionysos 

alayı içerisindeki formları nedeniyle, önceki dönernin yansıttığı analojilerden farklı bir 

yapı içerisinde, yer alrnışlarıdır.793 Daha önce bahsedildiği şekilde, bu durum, 

787 LIMC VIII, s. 689. no 209.; Bkz. Drougou'nun görüşleri, lbid., s. 706. 

788 Thid., s. 690. no 216. 

789 J. Borchhardt, "Zur Bauskulptur am Naos Des ptolemaions von Limyra", Österreichiscbe Akademie 
der Wissenscbaften Philosophisch-ffistorische Klasse Denkschriften, Band 236., (Wien, 1993), s. 75-
77. 

790 c LIM VIII, s. 690. no 217. 

791 Praschniker, Op.cit, s. 79-85.; Sınitlı, Op.cit, s. 186. 

792 LIMC VIII, s. 697. no 313. 

793 Sınitlı, Op.cit, s. 186. 
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Kentaurosların imgelerinin dönem itibariyle yumuşatılmasıyla ilgilidir?94 Yapının 

:frizinde Mainadlar ile beraber, symphosium sahnelerini süsleyen Kentauroslar, 

Hellenistik dönemdeki Dionysos söylencelerine uygun bir yapı içerisinde yer 

almaktadırlar.795 (Resim 35 a-b). 

2.2.3.6. Samothrake Heroon?u 

İ.Ö. 150-125 arasına tarihlenir.796 Yapının pronaos tavanına ait kasetlerden biri 

olan ve iki adet kabartma fragmanını içeren parçaların bir Kentauros'u betimlediği 

anlaşılmıştır. 797 (Resim 36). 

2.2.3. 7. Kabartmalı Silindir Mermer Puteal 

İ.Ö. 30'lara tarihlenen materyalde, Kentauromakhia betimlenmiş olduğu 

belirtilmektedir. 798 Buna göre eserdeki Kentauros ve Lapith mücadeleleri, Peirithoos'un 

düğününe işaret eden Thessalia mitosunu oluşturur.799 (Resim 37). 

2.2.3.8. Mylasa Frizi 

Geç Hellenistik döneme tarihlendirilen küçük bir frizde, Kentauromakhia 

tanımlanmaktadır.80° Cohen, Kaineus grubunun varlığına değinir.801 

794 Drougou, Op.cit., s. 706. 

795 Alanyalı, Op.cit, s. 265. 

796 LIMC VIII, s. 690. no 223. 

797 K. Lehrrıan. "K.allistratos Meets a Kentaur", AJA 61 (1957), s. 123. vdd. 

798 Alanyalı, Op.cit, s. 267. 

799 LIMC VIII, s. 690. no 223. 

800 Alanyalı, Op.cit, s. 264.; Smith, Op.cit., s. 186. 

801 Coben, Op.cit, s. 172.; Mendel, Op.cit, s. 44. no 286. 
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2.2.3.9. İlion Athena Tapınağı 

İ.Ö. 3. yüzyılın başlanna tarihlendirilen tapınağın metoplannda Kentauromakhia 

olduğu belirtilmektedir. 802 Yapıdaki konu dağılımının Parthenon'u taklit ettiği 

düşünülmekte, dolayısıyla tapınağın doğusunda Gigantomakhia, kuzeyde Troia'nın 

Düşüşü, batıda Amazonomakhia (?) ve güneyde Kentauromakhia yer almaktaydı. 803 

802 Schmidt-Dounas, Op.cit., s. 375. 

803 Smit.l:ı, Op.cit., s. 186. vdd. 
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3. GİGANTLAR 

3.1. Mitolojide Gigantlar 

Yunan mitolojinin evrenın oluşumuna dair ortaya koyduklarına göre, ilk 

başlangıçtaki boşluk karmaşıklığa Khaos adı verilmektedir. 804 Bundan ilk tanrıça, 

toprak ana, Gaia meydana gelmiş805 , kendisine eş ve oğul olarak gök tanrısı Uranos'u 

doğurmuştur. 806 Birinci kuşak tanrılar şeklinde nitelendirilen bu birlikteliği izleyen 

ikinci kuşak tanrılar, Gaia ile Uranos'un çocuklarından meydana gelmektedirler.807 

Bunlar; Hekatonkheir'ler - yüz kolu devler-üçüzler-, üçüz tek gözlü demirciler olan 

Kykloplar ve ileride egemenliği ellerine alacak olan Tintanlar' dır. 808 

İkinci kuşak tanrılardan yüz kollu devler; Kottos, Briareus, Gyes809
, Kykloplar; 

Brontes, Steropes, Arges810
, Titanlar ise başlıca; Okeanos, Koios, Hyperion, İapetos, 

Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne, Phoibe, Tethys ve Kronos811 olarak 

bilinmektedirler. 812 

Başlangıçta Uranos'un elinde olan egemenlik, daha sonra titanlardan Kronos'un 

eline geçmiştir.813 Buna, doğacak çocuklardan birisinin ileride egemenliği babasından 

alacağı kehaneti nedeniyle, Gaia' dan olan çocuklarını, torağın altına, Tartarosa814 

804 D. Rosenberg, Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Büyük Söylenceler Antolojisi, (Ankara, 2000), s. 
31. 

805 Hesiod, Theogony, ll5-120. 

806 Graves, Op.cit., s. 1 1. 

807 Rosenberg, Op.cit., s. 32. 

808 E. Petericlı, Küçük Yunan Mitologyası, Çeviren: Y. Baydur, (İstanbul, 1946), s. 3. 

809 Hesiod, Theogony, 145-150. 

810 lbid., 140-145. 

811 Ibid., s. 130-135. 

812 Hamilton, Op.cit., s. ll. 

813 Graves, Op.cit., s. 12. 

814 Homeros, yer altı dünyası olarak bilinen Tartaros hakkında bilgi verir., " ... Olyınpos'ta kötek 
yiyip dönecek gerisingeri, alıp kara dumanlı Tartaros'a atacağın onu, ta derinlere, yerin ilibindeki çukura, 
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görnıneye başlayan Uranos'un bitmek bilmez kötü davranışları neden olmuştur.815 Fakat 

bu durumdan hoşnutsuz olan Gaia, kocasından öç almaya karar vermiş ve böylece diğer 

çocukları olan Titanlardan yardım istemiştir. Uranos'u etkisiz hale getirerek 

egemenliğine son verme isteğine destek veren tek titan, Kronos, olmuştur.816 Buna göre 

Kronos, Gaia'nın yaptığı bir orakla, babası Uranos'un hayalarını kesecektir. 817 Kronos, 

denileni yapmış ve babasının kesilen hayalarından akan kanın denize düşen parçaları 

aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'ııin, toprağı düşen parçalarının ise toprağı (Gaia'yı) 

döllemesiyle üç tane, Alekto, Tisiphone ve Megaera olarak anılan korkunç öç tanrıçası 

Erinyis-Furia'lar ve Gigantlar (Devler) doğmuştur.8 ı 8 Parlak zırhlı ve uzun kargılı 

devler819 olarak bilinen bu yaratıkların, vücudunun pullu yılanlar şeklinde olduğu 

bilinir. 820 

İkinci kuşak tanrıların, Uranos'u bu şekilde etkisiz hale getirmesinden sonra 

egemenliği ele aldıklarını görmekteyiz.821 Bunun ardından gök tanrısı olan Kronos, 

kendisi gibi bir titan olan kardeşi Rhea ile evlendi, fakat annesi Gaia'ya verdiği; 

kardeşlerini (Hekatonkheir ve Kykloplar'ı) hapsedildikleri tartarastan çıkarma sözünü 

tutmamıştı.822 Bunda, daha önce bahsedilen ve Kronos'un kendisi için de geçerli olan 

kehanetin etkisi vardır.823 Dolayısıyla Kronos, babası Uranos'un yaptıklarını tekrar 

onla dentir kapılar, tunç eşikler var, gökle dünya arası kadardır Tartaros'la Hades arası.", Homeros, 
İlyada, VIII 10-20.; Ayr. bkz., Hesiod, Theogony, 735-745. 

815 Hesiod, Theogony, 155.; Peterich, Op.cit., s. 4. 

816 Rosenberg, Op.cit., s. 35. 

817 "She creates steel, the white metal, makes a billhook of it, and exhorts her children to puııish 
their father. All hesitate, trembling, except the youngest, Kronos, the titan of audacious heart and cuıuıing 
astuteness.", Boımefoy, Op.cit., s. 373. 

818 Rosenberg, Op.cit., s. 36.; LIMC IV., s. 191. Gigaııt maddesi. 

819 Hesiod, Theogony, 185. 

82° Fink, Op.cit., s. 117. 

821 Rosenberg, Op.cit., s. 34. 

822 Ibid., s. 37. 

823 Kehaııeti Kronos'a, ebeveynleri, Uranos ile Gaia bildirnüşti., "Gaia ile Uranos, ne kadar güçlü olursa 
olsun kendi çocuğuna yenilecekti.", Hesiod, Theogony, 460-465. 
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ederek; Rhea' dan olan çocuklannı doğar doğmaz yutuyor ve böylece ileride tahtına son 

verecek olan bir veliahdın dünyaya gelmesine engel oluyordu. 824 

Rhea' dan doğan ilk doğan çocuk, Hestia ve daha sonra Demeter, Hera, Hades ve 

Poseidon, Kronos'un hedefi olarak yutulmuşlar, buna çok sinidenen anneleri Rhea ise 

Gaia' dan yardım istemiştir. 825 Toprak ana ise, üçüncü oğlu Zeus'un doğum zamanı 

geldiğinde; gizlice Girit' e gidip Dikti s Dağı yamacındaki mağarada onu doğurmasını ve 

Kronos'a da bu çocuk yerine kundağa sarılı bir taş yutturmasını öğütlemiştir.826 

Üçüncü kuşak tanrılan oluşturan Kronos ve Rhea'nın çocuklarından Zeus, 

büyüdüğünde, annesi Rhea'nın hazırladığı kusturucu iksiri Kronos'a içirmiş ve böylece 

tanrının karnındaki kardeşlerini özgürlüğe kavuşturmuştur.827 Zeus'un sayesinde yeni 

oluşan güçlü birlik, titanlann egemenliğine son vermek için, onlara savaş açmış, ve bu 

son kuşak tanrılar ile titanlar arasında, on yıl süren bu savaşa Titanomakhia 

denmiştir. 828 

Othrys ve Olympos'ta odaklanan iki güç arasındaki savaşta829, Zeus ve 

kardeşleri Gaia'mn tavsiyesi üzerine, Uranos ve Kronos tarafından yerin altında hapis 

tutulan Hekatonkheir ve Kyklopları yardıma çağırmışlarıdır. 830 

Titanlann yenilgisiyle sonuçlanan bu savaşın ardından ıse Gigantomakhia 

başlar. Savaşın nedeni, bu defa Titanların, Zeus ve destekçileri tarafindan tartarosa 

atılması ve bunun kardeşleri Gigantları kızdırmasıdır. 831 Gaia'nın, Thrakia'daki 

824 Peterich, Op.cit., s. 5. 

82s R b Op •t. "7 osen erg, .cı , s. -' . 

826 1bid., s. 38., " ... Periletin bebek oğlunu keçi sütüyle beslemelerini ve beşiğini bir ağaca asmalanm, 
böylece Kronos'un onu yerde, denizde ya da havada buhnaınasım sağlayacağım. Genç eıkekler, yani 
Kuretalar, bebeğin bağnşlarmı bastırmak için mızraklarını tunç kalkanıanna vurarak beşiğin altında 
yürüyecekler." 

827 Graves, Op.cit., s. 13. 

828 Carpenter, Op.cit., s. 70. 

829 Hesiod, Theogony, 630. 

830 lbid., 635-655.~ Zeus ve kardeşleri tarafındaıı serbest bırakılan Kykloplar hediye olarak Zeus'a, ünlü 
atribüsü olan şin1şek, Poeseidon'a trident, Hades'e görünmezlik miğferi vermişlerdir., Rosenberg, 
Op.cit., s. 40. 

831 Haınilton, Op.cit., s. 46. 
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Phlegra' da doğurduğu bu kork:unç devierin yirmi dört adet oldukları ve dağları üst üste 

yığarak Olympos'a saldırdıklarını bilmekteyiz. 832 

Oldukça güçlü düşmanların tehdidi altındaki Olymposlular, yine bir başka 

kehanete göre, ancak bir ölürolünün yardımıyla onları yenebileceklerdiL 833 Bilindiği 

gibi bu kahraman, Zeus'un Alkmene'den dağına oğlu Herakles'dir. 834 Konuyla ilgili 

olarak bahsedilmesi gereken önemli bir aynntıyı yine antik kaynaklarda bulmaktayız. 

Buna göre Herakles'in öldükten sonra Olympos tanrıları arasına kabul edilmesinin, 

tanrısallaşmasının nedeni, onun Gigant Savaşı'nda yaptığı büyük yardımdır. 835 

Gaia, oğullarının savaştan yenik aynimalarına önlem olarak, Gigantları 

yaralanmaz kılacak sihirli otu aramaya başlamış, fakat bu girişimi Zeus tarafından 

engellenmiştir. 836 

Gigantomakhia, Herakles'in düşmanların lideri Alkyoneus ile olan 

mücadelesiyle başlar.837 Kahraman, devi ok:uyla vurmuş, fakat bu darbeyi alan 

Alkyoneus yere düşmesiyle birlikte, toprak (Gaia) ile temas ettiğinden dolayı yeniden 

eski gücüne kavuşmakta ve savaşa devam etmektedir.838 Athena'mn öğüdüyle; Thrakia

Phlegra'lı olan ve bu yüzden tekrar tekrar güçlenen bu Gigant, ancak bölge sınırları 

dışarısına çıkarılarak yok edilmiştir. 839 Gigantlardan Poryphyron; Zeus'un yıldırımı ve 

Herakles'in ok:uyla, Ephialtes; Apollon ve yine Herakles tarafından her iki gözü kör 

edilerek, Eurytos; Dionysos'un thrysos'u, Klytios Hekate'nin meşalesi, Enkeladus; 

Athena'mn üzerine Sicilya Adası'ın fırlatmasıyla, Polybutes ise Poseidon'un üzerine bir 

832 Graves, Op.cit., s. 45.; Bazı antik kaynaklar Gigantların Olymposlular üzerine Gaia tarafından 
gönderildiğini aktanrlar., "Ge (Earth), however, tlıe motlıer oftlıe monsters was, enraged and sent up tlıe 
Giants, as tlıey are called, to :figtlı against tlıe gods; but tlıey were destroyed at a later time by Zeus, 
Atlıerra and Dionysus and tlıe rest oftlıe gods taking part in tlıe conflict on tlıe side of Zeus.", Diodorus, 
III. 70. 4. 

833 Caıpenter, Op.cit., s. 75. 

834 Schefold (Arkaik), s. 36. 

835 Pindar, Nemean Odes, I. 60-67. 

836 Bonnefoy, Op.cit., s. 378. 

837 Schefold (Arkaik), s. 51. 

838 Gra o •t. 4-ves, p.cı , s. ::ı. 

839 Pindar, Nemean Odes, I. 51-68., Pindar'a göre Gigantomakhia Thrakia'nın Phlegra adlı yöresinde 
geçmektedir. 
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ada parçası fırlatmasıyla (Nisyros Adası), Hippolytos; Hermes tarafından, Gration; 

Artemis'in okuyla, Agrius ve Thoas ise kader tanrıçaları tarafindan yok edilmişler ve 

böylece Gigantomakhia Savaşı Olymposlu tanrıların üstünlüğü ile sona ermiştir. 840 

3.2. İkonografi 

Hellen Sanatı'nda çok sevilen bir tema olarak karşımıza çıkan Gigantlar, Siyah 

Figür vazo resimlerinde İ.Ö. 560'lardan itibaren841 sıklıkla görülmeye başlanmış, daha 

sonra bir azalmanın ardından Kırmızı Figür ressamlan tarafından, İ.Ö. 530/500 

yıllarından itibaren yeniden sevilerek kullanılmıştır. 842 

Bu ilk dönemlere ait olan Gigant ikonografisi, Hellen Hoplitleri imgesine benzer 

şekilde, silahli ve zırhlı olarak karşımıza çıktıklarını görmekteyiz. 843 Kompozisyonun 

İ.Ö. 6. yüzyılın ortalanndan itibaren Atina'da yönetime gelen Peisistratidlerin ve daha 

sonra da Alkmaonidlerin kullanımındaki bir unsur olarak mimari heykeltıraşlık alanında 

önemli örnekleri ortaya çıkmıştır. Tiranlık ve ilk demokrasi hareketlerinin birer 

sembolizasyonu olarak, başta eski Athena tapınağı ve Delphi Apollon tapınağı bu 

politikanın izlerini taşımaktadır. 844 Diğer taraftan Herakl es karakterinin Gigantomakhia 

mitosuyla yakın ilişkisi, onu aynı zamanda daha Peisistratos döneminde sevilen bir figür 

olarak karşımıza çıkarmaktadır. 845 

Klasik döneme özgü bir gelişme olarak, Gigantlar; Amazon ve Kentaurlar gibi, 

söz konusu süreçte yaşanan önemli tarihsel olaylar ve savaştarla özdeşleştirilmiştir. 846 

Bu imgeye bağlı olarak, devierin görünüşlerinde daha önceki periyotta gözlemlenen 

840 Graves, Op.cit., s. 46.; Apollodorus, L 34-38. 

841 K Schefold, Die Göttersagen der Klassischen und Hellenistischen Kunst, (Klassischen
Hellenistichen), (1981), s. 91'de Gigantlann ortaya çıkışını İ.Ö. 566'daki Panathenae festivaline bağlar. 

842 Ibid., s. 92.; Thomas, Op.cit., s. 20.; Yazar; Phidias'ın, Athena'nın kalkanında resmettiği tema.nı11; 
dönem vazo resimlerindeki etkisinden bahseder. Buradan hareketle, ayın zamanda ınetoplarda ve 
tanrıçaya sunulan peplosdaki Gigantoınakhialann, özellikle ilerleyen dönemdeki Kınmzı Figür vazo 
resimleri üzerindeki baskın rolünün arttığını düşünebiliriz kanısındayım. 

843 Schefold (Klassischen-Hellenistischen)., s. 86. 

844 Schindler, Op.cit., s. 27, 38. 

845 Schefold (Arkaik), s. 36, 51.; Knell, Op.cit., s. 42.; Boardınan (GSCP), s. 154. 

846 Schefold (Urkönige), s. 264. 
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ikonografık özelliklerin bir parça değiştiğine şahit oluruz. İ.Ö. 5. yüzyılın ortalarından 

itibaren genellikle çıplak gösterilmişlerdir. 847 İlk betimleri İ.Ö. 560/550 yıllarına 

tarihlenen Siyah Figür vazolar üzerindeki örneklerin, çoğu zaman canlı sahneler 

şeklinde işlendiği ve genellikle Zeus'un elinde şimşek demeti ile bir araharun içerisinde 

Herakles tarafindan refakat edilmekte, Athena ise araharun dışarısında Gigantlarla 

mücadele ederken, Gaia bu sırada tanrılardan merhamet dilemektedir. 848 Özellikle 

Athena'run kalkarun iç yüzeyindeki Gigantomakhia sahnelerinin, dolayısıyla, Phidias 

ile başlayan Parthenon sembolizasyonunun, İ.Ö. 5. yüzyılın sonlarındaki vazo 

betimlemelerini oldukça yoğun olarak etkilediğini bilmekteyiz. 849 Buna göre Gigantiar 

artık zırhlar içerisinde değil omuzdan aşağıya inen hayvan postlarına bürünmüş olarak 

karşımıza çıkarlar ve taşıdıkları silahlar da genellikle taştır. 850 

ilerleyen süreçte, Hellenistik dönemin Gigant ikonografısine bazı yenilikler 

getirdiğini görmekteyiz. Özellikle Pergamon Sunağı kronolojisiyle paralel şekilde 

gözlemlendiği düşünülebilecek olan yeni Giant betimleri, bu dönemde etkili 

değişikliklerle yansıtılmıştır. 851 Buna göre en vurgulu özellikleri Pergamon Sunağı' nda 

yaş ve vücut anatamisinde karşımıza çıkar. Gigantların yaşlı ve genç örneklerinin 

gözlemlendiği bu yapıda, sakallı ve vücutları yılan kuyruğuyla bitenler yaşlı devleri, 

insan hacağıyla bitenler de genç devleri göstermekteydi. Antik çağda bir yer altı dünyası 

sembolü olarak karşımıza çıkan yılan, bu açıdan, Gigantların Gaia'dan, toprak-anadan 

gelen kökenine işaret eden bir unsur olarak da etkileyicidir.852 

Dönem sanatında önemli örneklerin birbirleriyle etkileşmelerine güzel bir örnek, 

Pergamon Sunağı ile Parthenon tapınağı arasındaki ilişkidir. Bu noktada kendinden 

sonraki sanat akımiarım etkilediği bilinen Pergamon Gigantomakhia' sı, en azından 

Parthenon' daki figürlere benzeyen bazı örnekler içermesi bakımından, kendinden 

847 Thomas, Op.cit., s. 22. 

848 Caıpenter, Op.cit., s. 75., ayr. bkz. figür 112. 

849 Schefold (Klassischen-Hellenistichen), s. 21. 

85° Carpenter, Op.cit., s. 76. 

&si Schindler, Op.cit., s. 148-149. 

852 Smith, Op.cit., s. 166.; Thomas, Op.cit., s. 22. 



151 

önceki betimlemelerden etkilenmiş gibidir. 853 Özellikle Nyks figüründe 

gözlemlediğimiz küçük ağız ve dairesel hatların Partheon' dakilecin bir benzeri olarak, 

kasıtlı olarak yapıldığı; hatta bunun bizzat Attalidlerin kendilerini Klasik Hellen 

Uygarlığının koruyucuları olarak görmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.854 

İç ilişkilerin yanı sıra friz, aynı zamanda daha erken tarihli bazı eserlerle de iigi 
kurar. Bazılan tesadüfi olabildiği gibi bazıları da ancak bilgili kişilerin 

anlayabileceği tarzda idi. Örneğin Parthenon frizinden belirli bir alıntı güney 
frizdeki Helios'un araba grubunda kullanılmıştır. Parthenon'un batı alınlığındaki 
Zeus ile doğu frizindeki Atlıerra'ya benzerlikler gibi bazıları da oldukça barizdir. 
Ayrıca daha yakın tarihli yansımalar da vardır. Atlıerra'nın rakibi, duruş ve yılan 
ısırması temasıyla Laokoon'u anımsatmaktadır. Bazı yenilgiye uğramış devlerde 
örneğin Triton'un rakibinde, düşmüş Galat figürlerine gizli atıflar var gibidir. 
Parthenon referansları H ellenizmin savunucusu, Yeni Atina, yani Pergamon için 
açık bir anlam taşır. Laokoon, trajik cezalandırma temasını uyandırırken Galat 
:fig"ıirleriyle olan benzerlikler Attalosların başarılarına atıfta bulunurlar. 855 

Diğer taraftan, Büyük Sunak'ta gözlemlediğimiz dışavururnların stil 

benzerliklerinin, Rhodos'a değin uzandığı ve bu ada heykeltıraşlarının söz konusu 

yapıda önemli etkilerinin olduğu düşünülmektedir. 856 

853 S. Howard, "Another Prototype of the Gigantomachy ofPergamon", AJA 68, (1964, s. 129-136), 130 

854 J. J. Pollitt, Art in the Belienistic Age, (Hellenistic) (Camridge, 1986) s. 105., Diğer benzer 
canlandınnalarm, Parthenon'un ban alınlığında da görillen Zeus ve Athena heykellerinde bulunduğunu 
belirtir. 

855 Smith, Op.cit, s. 166.; Howard, Op.cit, s. 131. vdd. 

856 Pollitt (Hellenistic), s. ııo. 
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4. GİGANTOMAKHİA 

4.1. Anlam Olarak Gigantomakhia 

Amazonomakhia ve Kentauromakhia dolayısıyla tanıştığımız mitolojilerde, 

anlam ve sembolizasyon açısından Gigantomakhia'nın de benzer bir analojiler bütünü 

oluşturduğu gözlemlenınektedir. Amazoruarın ve Kentaurosların Hellen toplumunun 

gelişim süreci içerisinde şekillenınesine paralel olarak, Gigantlar ve temsil ettikleri 

söylenceler de durağan kalmamış, tarihi ve toplumsal olaylara göre biçim almışlardır. 

Buna göre Gigantomakhia başlangıçta; Zeus ve yandaşları tarafindan oluşturulan 

Olymposlular egemenliğinde, kurulan düzeni yıkmaya çalışan bir güç olarak karşımıza 

çıkar. 857 Olymposlu tanrıların, korkunç görünümlü deviere karşı giriştikleri savaş, bir 

anlamda kaotik güçlerin yenilgiye uğratıldığı bir zaferdir. 858 

Gigantomakhia'nin ilk adımda kavranabilen bu açık nitelemesi, daha karmaşık 

bazı özdeşleştirmeler de içermektedir. En güzel örneklerini döneme özgü anıtsal 

yapılarda gözlemlediğimiz söz konusu farklı anlarnlandırmalar, daha önce bahsedilen 

mitolojilerde olduğu gibi, Hellen toplumunun tarihsel süreçte yaşadıklarıyla yakından 

ilintilidir. Buna göre Gigantomakhia, dönemin Hellen toplumunda nüfuza sahip kişiler 

tarafından, siyasi amaçları doğrultusunda kullanılan bir mitostur. 859 Bu açıdan etkin 

karakterlerden biri olarak karşımıza, daha önce Herakles860 figürü aracılığıyla 

tanıştığımız Peisistratos çıkar.861 

Bu isim, bir antik çağ politikacısı olarak; bu ister bir tiran isterse bir demokrat 

olsun, kariyerini sağlamlaştırmak için döneme özgü söylenceleri, sosyal yaşamda 

önemli bir etkiye sahip olan sanat eserleri vasıtasıyla kullanmalarına en güzel 

857 Schefold (Arkaik), s. 51. 

858 Smith, Op.cit., s. 163. 

859 Thomas, Op.cit., s. 23. 

860 Boardman (GSAP), s. 154., Yazar, Peisisıratos'un başta olduğu dönemde kendisini, Athena'm 
korumasılatmdaki Herakles olarak tanıttığım vurgulamaktadır. 

861 Thomas, Op.cit., s. 24. 
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örneklerden birini teşkil etmektedir.862 Kronolojik olarak İ.Ö. 530-520'lere863 tarihlerren 

ve tiran Peisistratos'un şehre egemen bir konumda olan akropoliste yaptırdığı eski 

Athena tapınağı alınlığında, Olymposlular ile Gigantların Savaşı konu alınmıştı. 864 Salt 

sanatsal ya da kültsel kaygılardan dolayı seçilmiş bir tema şeklinde algılanamayacak 

olan bu konu seçımı, aynca söz konusu tiran açısından da tesadüf olarak 

nitelenemeyecek önemli vurgular içermektedir. Buna göre Gigantomakhia, 

Peisistratos'un, sürgünden sonra telcrar Atina'ya hakim oluşuyla; kendisini tanrılar ve 

kahramanlar ile özdeşleştirerek, politik rakiplerine ne kadar güçlü olduğunu 

gösterebileceği uygun bir ortam meydana getirmekteydi. 865 

İ. Ö. 561 'de tutkulu bir aristokrat olan Peisistratos, ele geçirdiği firsatı iyi 

değerlendirerek güç kazanmış ve Atina'nın ilk tiranı olarak karşımıza çıkmıştır. 866 

Kalıcı bir şekilde konumunu sağlamlaştırana kadar iki sefer tahtından olan Peisistratos, 

İ.Ö. 546'da istediği otoriteyi sağlamış ve önemli bir politik güç olarak belirmiştir.867 

Atina'yı ilk olarak tüm Hellen dünyasının merkezi haline getirmeye çalışan bu karakter, 

kamu işleri ve yapı projeleriyle bir yandan işsizliği azaltmaya çalışırken bir yandan da 

vergilendirmeyi hafıfletmiş, sahip olduğu Thrakia' daki gümüş madenierinin kendisine 

kazandırdığı büyük maddi olanaklan taraftar toplamada başarılı bir şekilde 

kullanmıştır. 868 Rakiplerine karşı üstünlük sağlama mücadelesinde, yaptırdığı eski 

Athena tapınağındaki Gigantomakhia'yı kullanan Peisistratos, kendi gücünün ne kadar 

862 Walker, Op.cit, s. 39., "A politician was not restricted to sponsoring work ofliterature if he wanted to 
use myths to boister his position. He could establish a more direct link between himself and the figures of 
myth either by imitating such heroes, or by altering the myth to provide a heroic precedent for his own 
behavior. One of the most extraordinary cases of such an assimilation to the men of the heroic age was 
the theatrical returo of Peisistratus to Athens in 556 B. C., which marked the beginning of his second 
tyranny. He dressed a tall woman up as Athena, and sent heraids to proclaim that the goddess was 
escorting him back to her city. However we may interpret this episode, we need have no doubts that 
Peisistratus was quite glad to use myth for political ends." 

863 Knell,. Op.cit, s. 39. 

864 Thomas, Op.cit, s. 19. 

865 Alanyalı, Op.cit, s. 268. 

866 Kebric, Op.cit, s. 94. 

867 Walker, Op.cit, s. 39, 48., Yazar bu ismin, İ.Ö. 556 ve 546 olmak üzere iki sefer tahta çıktığını 
belirtir. 1 

868 Kebric, Op.cit, s. 95., Peisistratos, borçlanınayı ihtiyacı olan herkes için mümkün kılmış, ticareti 
teşvik etmiş bir politikacı olarak, ayrıca İ.Ö. 530'da ilk Hellen dramasının ortaya koııduğu Büyük 
Dioııysos Festivali'nin de maddi destekçisidir. 
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büyük olduğunu topluma ve rakiplerine karşı gösterme amacını gütmüştür.869 Daha önce 

de bahsedildiği şekliyle kendisini Herakles ile özdeşleştiren Peisistratos, Gigantomakhia 

mitosunda Hellen kahramanımn (Herakles); zafere ancak onun katılımıyla 

kazanılabilecek bir savaş olduğu noktasına dikkat çekmekte, dolayısıyla kendisinin 

Atina'nın geleceği için vazgeçilemez bir isim olduğunu vurgulamaktaydı. 870 

Gigantomakhia'nın Peisistratos dolayısıyla kazandığı bu politik anlam, onun 

rakipleri olan Alkmaonidler tarafindan da kullanılmış, bunun güzel bir örneğinin 

sergilendiği Delphi Apolion tapınağı batı alınlığı, Gigantlar mitosuyla bir kez daha 

bezenmiştir. 871 

İ. Ö. 51 O' da Peisistratos ve oğulları tarafından temsil edilen tiranlığın son 

bulmasının ardından, demokratik bir vizyonla Klesithenes öncülüğünde güçlenen 

Alkmaonidlerin, Theseus fıgürüyle yeni bir analoji kurarak kendilerini tanımladıkları 

bilinmektedir872 Tiran politikaları tarafından sevilen bir figür olan Herakl es' e karşı 

oluşturulduğu ve/veya demokrasi yandaşlannın tek kişi egemenliğine tepki olarak yeni 

bir sembol şeklinde ortaya konduğu düşünülebilecek olan Theseus, Alkmaonidlerin 

kullandığı mitolojik bir liderdir. 873 Siyasi alandaki otorite değişimi, anlaşıldığı kadarıyla 

sadece ve sadece Herakles-Theseus figürleriyle değil, aynı zamanda Gigantomakhia'nın 

kullanımına da yansımıştır. Buna göre Delphi Apolion tapınağı batı alınlığındaki mitos, 

Gigantlar karşısında zafer kazanan tanrıların, Alkmaonidler ile özdeşleştirildiği bir 

betimleme olarak, aynı zamanda Klesithenes'in rakipleri ve tiranlara (Peisistratoslar) 

869 Thomas, Op.cit., s. 24. vd. 

870 Knell, Op.cit., s. 42., Kehanete göre Gigantomakbia, ancak ve ancak bir ölümlü olan Herakles'i..'1 
savaşa Olyınposlular tara:finda katılmasıyla kazanılabilecektir., "Der Tenor der Szenen zeigt 
unmillverstandlich, daB der Verehrung des Herakles gerade wahrend der von den Peisistratideıı 
bestimmten Zeit in Atheıı besondere Aufmerksamkeit galt. Er wurde gleichsam als Nationalheld Athens 
und Attikas in Anspmch genommen, zuıual Heros und Polis dem besonderen Schutz Athenas anvertraut 
sind. Deshalb ist es gaıız ungezwungeıı naheliegeııd, angesichts der Gigantomachie auf Herakles und 
dessen besondere Verbundenheit mit Athen hingewiesen zu werdeiL Dem fur jene Zeit wichtigsten Heros 
Athens verdaııken die Gölter iliren mhmreichsten Sieg. Athen selbst darf sich mit diesem Triumph der 
Olyınpier engstens verbunden :fühlen. Darüber hinaus kanıı ~s aufmerksamen Zeitgenossen kaum 
entgangen sein, daB diesin unıııittelbarer Nachbarschaft des Wohnsitzes der Peisistratiden geschah, die 
die Athener Akropolis okkupiert und zu ihrer Residenz gemacht hatten." 

871 Thomas, Op.cit., s. 19. 

872 Ayr. bkz., s. 4. dipnot 12.; Walker, Op.cit., s. 50. 

873 Ibid., s. 46., " ... but they believe it was comissioned by·those Athenians who were opposed to the 
tyrants, and that Theseus represent their leader, Clesithenes. They have also tried to establish various 
parallels between the fate of the democratic opposition in Athens and the career of the mythical hero." 
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karşı kazandıkları üstülüğünde bir analojisidir. 874 İ.Ö. 548'de yandığı belirtilen Apollon 

tapınağının 875 yeniden yapımı için aranan maddi desteğin, alınlık için gerekli bölümü 

Alkmaonidler tarafından karşılanmıştı. 876 Bu sırada sürgünde olan Alkmaonidlerin, söz 

konusu girişimleri dolayısıyla Delphi Apollon tapınağında, onların temsil ettiği siyasi 

akımın, Gigantomakhia aracılığıyla dışavurumlarını gözlemlemek, kanımca olası bir 

gelişme olarak nitelendirilebilir. 

Bir başka örnek olan Megarabların Olympia'daki hazine binasında ise 

Gigantomakhia; Megarabların Korinth' e karşı kazandıkları savaşın bir zafer anıt ı 

şeklindeki sembolizasyonunu oluşturmaktaydı. 877 İ.Ö. 510-500'lere tarihlenen alınlık, 

oteritelerin ve antik kaynakların verdikleri bilgilere göre, söz konusu zaferi izleyen 

yılda inşa edilmiştir. 878 

Gigantomakhia'nın 6. yüzyıl ve geç dönemlerindeki bu temsillerinin ardından, 

özellikle Pers Savaşları dolayısıyla daha da önem ve yeni anlamlar kazandığı 

belirtilmektedir.879 Yunan dünyasına saldıran ve medeniyetlerini tehdit eden bir düşman 

olarak görülen Persler Doğuda, Kartacalılar ise Batıdaki barbarların bir analojisi olarak 

görülmeye başlanmıştır.880 Yeni analojinin sergilendİğİ ilk örneklerden birisini, Sicilya 

Adasındaki Akragas kentinde, Zeus-Olympios tapınağı oluşturur.881 İ.Ö. 480'de, daha 

önce Kartacalılar tarafından ele geçirilen kentin yeniden Hellen egemenliğine alınması 

nedeniyle girişilen imar faaliyetlerinden birisi olarak gösterilen tapınakta ele alınan 

Gigant Savaşı; Hellenlerin babariara karşı üstünlüğünün bir anıtı şeklinde 

yükselmekteydi. 882 

874 Alanyalı, Op.cit., s. 268.; Thomas, Op.cit, s. 25.; Delphi Apollon tapınağı Alkmaonidler tarafından 
inşa edilen bir yapıdır. Dolayısıyla burada, onların temsil ettiği siyasi akımın dışavurumlarını 

gözleınlemek olasıdır. 

875 Knell, Op.cit, s. 43. 

876 Boardman (GSAP), s. 155. 

877 Th o . 2-omas, p.cıt., s. :)_ 

878 Pausanias, VI. 19. 12. 

879 Alanyalı, Op.cit, s. 269. 

880 Tl O. 2-ıomas, p.cıt., s. :). 

881 Boardman (Eski Yunan), s. 98. 

882 Thomas, Op.cit., s. 20. 
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Benzer bir uygulamanın, Gigantomakhia'nın barbarları sembolize ettiği 

versiyonun; Perikles tarafından başlatılan imar faaliyetlerinin bir uzantısı olarak 

görülen883 Sunion-Poseidon tapınağında sergilenmektedir.884 İ.Ö. 460-440'lara885 

tarihlendirilen yapının pronaosu üzerindeki frizinde yer alan Gigant Savaşı betimlemesi, 

buna göre Perslere karşı kazanılan zaferin anıtsallaşmasıdır. 886 

ilerleyen süreçte, Gigantomakhia'nın en güzel ve anıtsal örneklerinde birisi, 

Athena Parthenos tapınağında karşımıza çıkmaktadır. Diğer temsillerinde olduğu gibi, 

burada da Devierin Savaşı teması, Hellen tarihsel ve siyasi yaşamıyla yakından ilgili 

olup; Kentauromakhia ve Amazonomakhia'nın özdeşleştiği analojilerle paralellikler 

içermektedir.887 Söz konusu analojilerin· en vurgulu örneklerinden birisi, anıınsanacağı 

üzere çalışmanın önemli bir parçasını oluşturan Pers Savaşları ve onun Hellen toplumu 

üzerindeki etkisidir. inanış biçiminden kaynaklanarak sanatsal dışavururnlara etkiyen 

prensipler; tarihsel olayların direkt olarak betimlenmesine karşı bir çekinseme yaratıyor 

ve böylece sanatçılar dolaylı yoldan tasvire yönelerek, amaçlarına uygun bir ortam 

sunan güncel mitoslara başvuruyorlardı. 888 İşte böyle bir ortamda sanatçıların 

karşılaştığı soruna bir cevap da Gigantlar mitosundan gelmekte ve tarihsel olayların 

alegorik betimlemelerini olanaklı kılmaktaydı. 

Bilindiği gibi Parthenon, Perslere karşı kazanılan zafere dair Atinalılar 

tarafından tanrıçalarına sundukları anıtsal bir minnettarlık abidesi olarak karşımıza 

çıkar.889 Athena ve tanrıçası olduğu kent, Gigantomakhia ile üç noktada 

özdeşleşmektedir. Bunlardan birisi Parthenon tapınağının doğu metoplarında890, birisi 

883 Kebric, Op.cit, s. 134. 

884 Delivorias, Op.cit, s. 81. vd. 

885 LIMC IV, s. 200. no 17. 

886 Thomas, Op.cit, s. 26. 

887 Castriota, Op.cit, s. 138. 

888 BkZ. Amazonomakhia bölümü s. ll. ve ilgili dipnot.~ Ayrıca bkz., Anlam Olarak Kentauromakhia adlı 
bölüm s. 6. ve ilgili dipnot. 

889 Castriota, Op.cit, s. 134. vdd. 

890 Boardınan (GSCP), s. 104. 
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Athena Parthenos heykelinin kalkanında891 ve bir diğeri ise Panathenaea festivali ile 

ilişkili olarak tanrıça ya sunulan peplosta yer almaktadır. 892 

Panathenaea festivalinin Parthenon'un inşa edilmesinden öncelere dayandığı 

bilinmektedir. Buna göre tanrıça Athena onuruna düzenlenen bu geleneksel kutlama, 

İ.Ö. 566'ya Peisistratos'un söz konusu festivali yeniden düzenlediği tarihe kadar 

uzanmaktadır. 893 Buna göre her dört yılda bir düzenlenen kutlamalarda Athena'ya 

sunulan yeni peplos üzerinde Gigantomakhia ile bezenmiş betimlemeler yer 

almaktaydı. 894 Söz konusu festival ile önem kazandığı belirtilen Gigantomakhia895 

izleyen dönemde de etkin bir sosyal unsur olarak, özellikle Perikles döneminde de 

varlığım sürdürmekteydi. 896 

Athena Parthenos heykelinin kalkanımn dış yüzeyinde işlenen 

Amazonomakhia'ya daha önce değinilmiştir. Günümüze ulaşamamış bir eser olması 

dolayısıyla arkeolajik olarak saptanamayan bu materyalin iç yüzeyinde ise 

Gigantomakhia bulunduğunu bilmekteyiz. 897 Kalkandaki bu betimlemeye dair 

bildiklerimiz, Strangford kopyasının iç yüzeyindeki iki Gigant resmine 898 ve özellikle 

antik kaynaklara dayanmaktadır. 899 

Parthenonun doğu metoplarında yer alan Gigantomakhia, eski ve sevilen bir 

hikaye olarak Olympialıların karanlık güçleri bozguna uğrartıkları bir savaş olarak, 

Atina ve Plataialıların Marathon Savaşı'nda Perslere yaptıklarını hatırlatır. 900 Perikles 

891 Ibi d., s. ll 1. 

892 Schefold (Urkönige), s. 12. 

893 Walker, Op.cit., s. 42. 

894 Schefold (Arkaik), s. 273. 

895 Alanyalı, Op.cit., s. 270.~ Aynca Panathenaea festivali ve Athena'ya giydirilen peplos hakkında 
bakımz., A. v. Premerstein, "Der Parthenonfries und die Werkstatt des panatheniiischen Peplos", 
Jahreshefte des Österreichischen Archiologischen lnstitntes in Wien, XV (Öjh), (1912, s. 1-35)., s. 1. 
vdd. 

896 Castriota, Op.cit., s. 139. 

897 Schefold (Urkönige), s. 116. 

898 Boardman (GSCP), s. 1 1 1. 

899 Plinius, XXXVI. 18. 

900 Thomas, Op.cit., s. 27. 



158 

ve Phidias'ın bu konuyu seçmelerinin sebebi, ölümlülerin tannlara başkaldırmasını 

örneklendiren bir olay olarak Hellenlerin Perslere karşı verdikleri mücadeleyi 

hatırlatmak içindir. 901 Dolayısıyla Olymposluların Gigantlara karşı verdikleri mücadele, 

Hellen dünyasına saldırıda bulunan Perslere karşı bu defa bizzat kendileri tarafindan 

verilmiş ve Gigantomakhia ile tarihsel bir olay arasında analoji kuıulmuştur?02 

Bir başka yoruma göre Athena Parthenon tapınağındaki Gigantomakhia, Zeus 

tarafından oluşturulan evrensel ahlak kuralarının zaferini ve kızı Athena'nın vekilliğini 

temsil ederken, Olymposluların kozmik düzeni ile kaos güçleri arasındaki mücadeleleri 

göstermektedir. 903 Özellikle Arkaik ve Klasik dönemlerde Atina akrepolisinin Olympos, 

burada önemli bir kültesahip Athena'nın ise babası Zeus'un bir sembolizasyonu olarak, 

Kserkses öncülüğünde Persler tarafından kuşatılan söz konusu alanın Gigantların 

hedefiyle (Olympos) özdeşleştirildiği vurgulanmaktadır.904 

Böylece Perslere karşı girişilen mücadeleler, Hellen tarihinin bir parçası olarak 

Aınazonoınakhia, Kentauromakhia'ya olduğu gibi Gigantomakhia mitosuna da 

yansımış ve bu söylenceler söz konusu sürecin bir tür aynası misyonuyla 

tanımlanmışlardır. 905 

Klasik dönemde Parthenon' da izlediğimiz bu berimlernelerin ardından, 

Gigantomakhia'mn Hellenistik dönemdeki amtsal sembolizasyonuna geldiğimizde ise, 

Asia Minor'ün önemli bir kültür merkezi olan Pergamon ile tamşmaktayız. Pergamon 

kralı II. Eumenes'in yaptırdığı, dolayısıyla İ.Ö. 197-159 yılları arasına tarihlenen906 

901 J. Board.rrıan, The Parthenon And It's Sculptnres, (Parthenon) (Texas, 1985), s. 39. 

902 Thomas, Op.cit., s. 25., Yazar, Gigantomakhia'nm dönemin tarihsel olaylannı yansıtan bir ınitos 
olarak değer kazandığını belirtmektedir. 

903 Castriota, Op.cit., s. 139. 

904 lbid., s. 141., "To the Athenians of the Archaic and Classical periods, the Akropolis had become a 
surrogate Olympos, paraHeling the role of Atlıerra as a surrogate or extension of Zeus. hı this conte:x.i an 
affront to Athena was an affront to Zeus, just as an attack on her sacret mountain was directly comparable 
to the Giants' assault on Olympos. Xerxes' si ege of the Akropolis would therefore have appeared 
analogous to the offensive of the Giants. Within the teınple, the schield of the Parthenos ınade this 
equivalence almost explicit, since it juxtaposed the Gigantomachy directly wit another indisputable 
mythic analogue for the Persian attack on the Acropolis, that of the Amazoıı." 

905 DoBois, Op.cit., s. 55. Yazarın bu konuda bir başka otoriteden aktardıkları dikkat çekicidir. "For Tne 
Greeks, the Titanomachy and the battle against the giants remained syınbols of the victory which their 
owıı world had woıı over a strange universe; along with the battles against the Amazons and Centaurs 
they continue to signalize the Greek conquest of everything barbarous, of all monstrosity and grossness" 

906 Knell, Op.cit., s. 162. 
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Büyük Sunağın dış ilizinde yer alan mitos, Gigantlar ile tannların savaşı temasına yeni 

bir boyut getirmiştir.907 

Gigantomakhia'nın söz konusu dönemde aldığı yeni biçimler, daha önceki 

süreçlerde gözlemlediğimiz gibi, sosyal, tarihi ve politik değişimler ile yakından 

·ı ·l·d· 908 ı gıı ır. 

Lysimakhos, Philetairos ve I. Eumenes'in ardından Hellenistik dünyanın önemli 

bir kenti şeklinde karşımıza çıkan Pergamon, İ. Ö. 241 'den itibaren I. Attalos tarafından 

yönetilmeye başlanmıştı.909 Bu sırada, İ.Ö. 279'da Mekedonia'da başlayan Galat 

tehlikesi, ilerleyen süreçte Asia Minor'e varmış ve İç Anadolu'nun batısını yurt edinen 

bu savaşçı ulusun çevre coğrafyaları haraca bağlama mücadelelerinde sıra Pergamon'a 

gelmiştir.910 İ.Ö. 229-228 yılında, Seleukid Antiokhos Hieraks ile birleşen büyük bir 

Galat ordusu, I. Attalos tarafından yenilgiye uğratılmış ve Hellenistik dünyanın bu 

korku verici düşmanları yok edilerek, yarattıkları tehdit ortadan kaldınlmış ve 

Pergamon resmen bir krallık haline gelmiştir.911 

I. Attalos öncülüğünde kazanılan bu ve benzeri912 zaferlerden sonra, Pergamon 

kentinin Klasik dönemde Atina'nın ulaştığı merkezi konuma benzer bir statüye 

geldiğini görmekteyiz.913 Hellenistik dönem itibariyle değişen dengeler Atina'nın 

önceki dönemdeki Hellen uygarlığı öncülüğü rolüne son vermiş ve Pergamon'u dikkat 

çeken bir merkez olarak ortaya koymaya başlamıştı. Bunun farkında olan Pergamon 

hanedanlığı söz konusu avantajı koruyarak, Hellen kültür öncülüğünü kendileri 

907 Alanyalı, Op.cit., s. 170. 

908 Thomas, Op.cit., s. 26. vdd. 

909 Pollitt (Hellenistic), s. 79. vd. 

910 Ibid., s. 80. 

911 Boardman (Eski Yunan), s. 188. 

912 Pergamonluların sadece Galatlara karşı mücadele vermemişlerdir. İ.Ö. 3. yüzyıldan başlayan 
süreçlerde, Batı Anadolu'da önemli bir güç olarak beliren bu Krallık, başlıca Seleukoslar ve Bithynia 
Krallığı ile savaşlar vermişlerdir., Pollitt (Hellenistic), s. 81. 

913 P. M Webb, "The Functions of the Sanctuary of Athena and the Pergamon Altar (the Heroon of 
Telephos) in the Attalid Building Program", Ed.: K.J. Hartswick 1 M. C. Sturgeon, l:TEq)ANOl: Studies 
in Honor of B. S. Ridgway, (1998, s. 141-254), s. 141. 
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üstlenmek istemiş ve kentlerinin görkemini anıtsal yapılar ve muhteşem sanat 

eserleriyle gerçekleştirmeye başlamışlardır.914 

Pergamon'un Hellen uygarlığı öncülüğüne soyunması, I. Attalos'un özellikle 

yukarıda bahsedilen Galat Savaşı'ndan sonra izlediği politikalarda gözlenmektedir. 

Buna göre I. Attalos, kazandığı Galat Savaşları onuruna bronz heykellerle bezenmiş 

büyük zafer anıtları yaptırmış ve ayrıca Delos, Delphi ve Atina gibi Hellen dünyasının 

önemli merkezlerine adak eserler göndermiştir.915 

I. Attalos'un, ayrıca kazandığı zaferle ilgili olarak Atina'ya bir ziyaret yaptığını 

bilmekteyiz.916 İ.Ö. 200'lerde gerçekleştiği söylenen bu ziyaret dolayısıyla, Atina adak 

grubu heykelleri de bu tarihe verilmekte ve antik kaynaklardan Pausanias bunlardan 

bahsetmektedir.917 Diğer yandan söz konusu adak heykellerin, Pergamon'da I. Attalos 

tarafından yaptırılan orijinal bronzların, küçük ölçekli mermer kopyalan olduklan 

söylenmektedir.918 Geç dönem kopyalar dolayısıyla bazı fikirler edinebildiğimiz bu 

eserlerde; Galatlar, Persler, Amazonlar ve Gigantları gösteren figürler olduğu 

belirtilmektedir.919 Bu eserleri anlamı; bir çok otoriteye göre I. Attalos'un Galat zaferi 

ile Hellenlerin geçmişte barbariara karşı verdikleri zaferler arasında bir analoji kurmak 

ve böylece kendilerinin Hellenistik dönemin Atinalılarının yerine koymaktır.920 Bu 

sembolizasyon sadece bahsedilen adak eserlerde değil, bir zamanlar Pergamon Athena 

kutsal alanına dikilen Galat ve Karısı ve Ölen Galat vb. heykellerde de 

vurgulanmaktaydı. 921 

914 H. J. Schalles, Der Pergamonaltar: Zwischen Bewertung und Verwertbarkheit, (Frankfurt, 1086), 
s. 16.vd.; Webb, Op.cit., s. 243. vdd. 

915 Pollitt (Hellenistic), s. 83-97. 

916 1bid., s. 91. 

917 Pausanias, I. 25. 2., Bu antik kaynak, Atina akropolisinin güney duvan boyunca sergilenen söz konusu 
heykellerde Gigantomakhia, Marothon Savaşı'nda Perslere karşı verdikleri mücadeleyi anlatan 
Amazonoınakhia ve Galat Savaşlarımn betimlendiklerini aktarıııak:tadır. 

918 Pollitt (Hellenistic), s. 91. 

919 Pollitt, (Art), s. 200. 

920 lbid., s. 201.; Schalles, Op.cit., s. 36. 

921 Pollit (Hellenistic), s. 86, 89. 
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Gigantomakhia'mn I. Attalos aracılığıyla Hellenistik dönemde başlayan yeni 

biçimlenmesi; bir kez daha tarihi bir olayın mitolojik unsurlar ile alegorik betimlenişine 

örnek oluştururken, Klasik dönemin barbar kavramı olarak odaklandığı Pers kavramı 

değişime uğramış, onların yerine Galatlar geçmişlerdi. 922 Bunun en önemli sebebi, 

Attalidlerin, Pergamon'u, Hellenistik dünyamn koruyucusu ve Hellen kültürünün en 

önemli mirasçısı olarak görmeleri ve/veya göstermek istemeleridir. 923 

Bu politikanın; daha sonra başa geçen II. Eumenes tarafından, yaptırdığı Büyük 

Sunak aracılığıyla sürdürüldüğü vurgulanmaktadır.924 İ.Ö. 197'de babası I. Attalos'un 

yerine geçmesinin ardından; Apameia Barışı'yla (İ.Ö. 188) gelen toprak çekişmezlikieri 

nedeniyle Bithynia kralı Prousias'ın ile müttefiki Galatlar ve Pontos Krallığı ile 

savaşmış ve babası gibi başarılı sonuçlar almıştır. 925 Bu gibi gelişmelerin ardından 

Pergamon'da, Klasik dönem Atina'sının kendine özgü bazı gelenekleriyle örtüşen ilginç 

bir gelişmeye şahit olmaki:ayız. Bu gelişme İ. Ö. 182 yılında, II. Eumenes tarafından 

tanrıça Atlıerra onuruna düzenlenen ve Nikephoria şeklinde adlandırılan Panhellenik 

festival dir. 926 Otoriteler bu noki:ada, Atina ile Pergamon'un - farklı dönemlerde de olsa 

- Hellen dünyasıliderliği için verdikleri mücadeleye dikkat çekmek'te ve Pergamon'un 

Hellenistik dönemdeki teşkilatlanmasının, Atina'nın bir mirasçısı ve yeni bir Atina 

olarak belirişine değinmek'tedir ler. 927 

922 Schalles, Op.cit., s. 38. vdd. 

923 Pollitt (Hellenistic), s. 93., " .... the Attalid's aspiration to make Pergamon into the Hellenistic world's 
chief protector of and inheritor of the finest achievements of the Greek culture. Perhaps no monument 
e>..1>ressed this aspiration more clearly tha the Lesser Attalid Dedication in Athens. Its designers blended 
mythology, legend, and history in a way that brought Pergamon into the mainstream of Greek culture .... 
The sculptors of the Attalid dedication thus subsumed the heroic past that was already celebrated on the 
acropolis, linked the new Attalid monument with it, and added a new chapter of their own." 

924 1bid., s. 107-110. 

925 lbid., s. 81., Yazara göre Bithynialılar, her ne kadar Helenleşmiş bir halk olsa da, Thrakia kökenieri 
nedeniyle barbartann bir başka imgesini oluşturduklannı belirtmektedir. Aynca, İ.Ö. 184/3 yılında olan 
bu savaşta Bitlıynialılara, barbar kavramına işaret ettiği daha önce söylenen Kartacalıların, ünlü 
kumandanı Hanibal komutanlık etmektedir. 

926 Schalles, Op.cit., s. 44.; Bu noktada Atina Panathenaea festivali ile benzerlik dikkat çekicidir. 

927 Pollitt (Hellenistic), s. 82., Yazar, Il Eumenes'in belki de İ.Ö. 170-160 Pergamon'unu, İ.Ö. 440-
430'lann zenginlik, zafer ve hümanizm ile etkinleşmiş Perikles yönetimindeki Atinası gibi gördüğünü 
söylerken; kendisi, kardeşi ve babaları I. Attalos'un kendilerini Grek kültürünün kurtarıcıları ve yayıcıları 
şeklinde tanımladıklanna değinmektedir. 
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II. Eumenes'in politikasına yansıyan analojiler yukarıda bahsedilen örneklerle 

kalmaz, Büyük Sunağın dış podyumundaki Gigantomakhia'nın yanı sıra, sunağın iç 

kesimindeki küçük frizde de benzer bir alegori mevcuttur. Bu mitos, Herakles'in oğlu 

Telephos'un hayatıdır.928 

Herakles ile Auge'nin oğlu olan Telephos929 ilk Mysia kralı olarak karşımıza 

çıkarken, aym zamanda Attalos hanedanlığımn mitolojik kurucusu olarak 

bilinmektedir.93° Kendilerini böyle bir efsanevi karakterin tarunu olarak 

sembolleştirmelerinde, Herakl es' in Gigantomakhia' daki geleneksel rolü üzerinde 

düşünmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında, Gigantlara karşı verilecek olan savaşın 

ancak bir ölümlü olan Herakles'in katılımıyla kazarnlabileceği kehaneti931 önem kazamr 

ve oğlu Telephos dolayısıyla Attalosların, kendilerini Herakles soyuna bağlamaları 

oldukça etkili bir sembolizasyon olarak anlam kazanır.932 

Gigantomakhia'nın Hellen Arkaik döneminden başlayan bu macerası, Klasik ve 

Hellenistik dönemlerde, verilmeye çalışıldığı kadarıyla söz konusu analojiler ve 

bunların meydana gelmesine neden olan politik, tarihi ve sosyal olaylarla biçimlenmiştir 

(Harita 4). 

"Hellenistik Gigantomakhia; uygarlığın, vahşi üzerindeki zaferinin bir 

analojisini-yorumunu oluştururken, kuşkusuz, Pergamalıların (Pergamon) Galatlara 

karşı kazandıkları zaferiere işaret ediyordu. Bu, İ.Ö. erken 5. yüzyılda Atİnalıların 

Persler üzerindeki zaferini Kentauros ve Amazonlar eşliğinde tanımlamalarıyla, aynı 

yöntemle yapılıyordu. "933 

928 Knell, Op.cit., s. 185.; Webb, Op.cit., s. 248. 

929 Hafner, Op.cit., s. 238. 

930 Smith, Op.cit., S. 162. 

931 c o "t. 7~ arpenter, p.cı , s. '· 

932 Scbindler, Op.cit., s. 155. vd.; Schalles, Op.cit., s. 85-87.; Webb, Op.cit., s. 248~251. 

933 Hafner, Op.cit., s. 250. 
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İ.Ö. 580'lere tarihlenen Kerk:yra (Korphu) Artemis tağınağının alınlığına ait 

betimler, Gigantomakhia'mn mimari-heykel alamndaki ilk örneğini oluşturur?34 Söz 

konusu eserlerde, alınlığın sağ köşesindeki küçük grupta Zeus yıldınmıyla bir Giganta 

saldırmaktadır.935 

4.2.1.2. Delphi'deki Siphnoslular Hazine Binası 

İ.Ö. 525'lere tarihlerren yapının kuzey frizinde Gigatomakhia tespit edilmiştir.936 

Bezemelerin yer aldığı düzlem üzerinde, mücadeleye katılan tanrı ve devierin 

isimlerinin yazılı olduğunu görmekteyiz.937 Buna göre frizde sırasıyla Hephaistos, 

Hestia, Dionysos, aslan koşulan bir arabada Themis, Apollon, Artemis, Gigantlar'dan

Tharos, Ephialtes, Hyperphas, Alektos -, Frizin kayıp olan kısmında muhtemelen Zeus 

ve Herakles, Gigant Porphyrion, Hera, Athena, Gigant Eriktypos, Ares, Astarias, Biatas, 

Hermes, Posedion, Mimon yer almaktadırlar. 938 

4.2.1.3. Eski Athena Tapınağı 

İ.Ö. 520'lere tarihlenen ve Peisistratoslara atfedilen eski Athena tapınağının 

alınlığında (hangisi olduğu belli değildir) Gigantomakhia betimlenmiştir.939 

Koropozisyonda yer alan figürlerin korunma oranları oldukça kötü durumda olsa da; 

sağa hareket etmekte olan Athena, yaralı ve düşmekte olan bir Gigant ve köşelerde 

934 Alanyalı, Op.cit., s. 268. 

935 Boardman (GSAP), s. 153., ayr. bkz. figür 187.; LllviC IV. S. 197. no 1. 

936 Thomas, Op.cit., s. 19. 

937 V. Brinkınan, "Die Aufgeınalten Namenbeischriften anNor-und Ostfries des Siphnierschatzhauses", 
BCH 109 (1985, s. 77-130), s. 87-105.; Boardman (GSAP), fig. 212.; Knell, Op.cit., s. 33. 

938 E. Simon, "Ikonographie und Epigraphik zum Bausclunuck des Siphnierschatzhauses in Delphi", 
~itschriff für ~apyrologie und fuıigraphik 57 (ZPE), (1984, s. 1-23.), s. 22. 

mo Kn ll O • 4(\ -~- e , p.cıt., s. "· 
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sürünen Gigantların varlığı kesindir. 940 Otoriteler alınlığın ortasında bir quadriganın yer 

aldığını belirtmektedirler. Buna göre, söz konusu arabanın sürücüsü olarak Zeus, onun 

yanında ise Herakles'in okuyla bir Gigantı öldürürnesi gösteriliyor, Athena Gigant 

Enkelados ile mücadele ederken, Poseidon ise alınlığın solunda yer aldığı tahmin 

edilmektedir. 941 

4.2.1.4. Olympia Megarablar Hazine Binası 

İ.Ö. SlO'lara tarihlenen yapının alınlığında Gigantomakhia tasvir edilmiştir.942 

Merkezde elinde şimşek demeti tutan ve sonia doğru hareket eden Zeus'un sağında, 

Herakles ve Ares, solunda ise Athena ve Poseidon yer almaktadır. 943 

4.2.1.5. Delphi Atinalılar Hazine Binası 

Yapı, İ.Ö. 490'lara tarihlenir. 944 Tartışmalı olsa da, Delphi Atinalılar Hazine 

Binası'nın doğu alınlığında söz konusu mitosun varlığı belirtilmektedir.945 

4.2.1.6. Delphi Alkmaonid Apolion Tapınağı 

İ.Ö. 6. yüzyılın son on yıllarına tarihlenen Apollon tapınağının batı alınlığında 

Gigantomakhia konu edilmiştir.946 Kompozisyonun ele alınış biçimi, Peisistratidlerin 

940 M. B. Moore, "The Central Group in the Gigantomachie of the Old Athena Temple on the Acropolis", 
AJA 99 (1995, s. 633-639.), s. 633.; Delivorias, Op.cit., s 178-177. 

941 Ibid., s. 639. 

942 Thomas, Op.cit., s. 19.; Schefold (K.lassichen-Hellenistichen), s. 92. 

943 Boardınan (GSAP), s. 160., ayr. bkz. figür 215. 

944 Schindler, Op.cit., s. 63. 

945 Delivorias, Op.cit., s. 182., "Daher scheint es richtiger, dafi beide Giebel des Schatzhauses Kampf 
darstellungen trugen, die als Gigantomachie im Osten, als Amazonomachie im Westen zu rekonstruieren 
sind."; Schefold (K.lassischen-Hllenistischen), s. 92., Yazar, betimlemenin batı alınlığında olduğu söyler. 

946 Carpenter, Op.cit., s. 76.; Delivorias, Op.cit., s. 177. 
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eski Athena tapınağında verilen örneğe oldukça yakındır.947 Bunun daha önce 

bahsedilen Alkmaonid-Peisistratid mücadeleleriyle yakından alakah olduğu 

düşünülmektedir. 948 Kötü korunma şartları nedeniyle kesin olarak sapıanamasa da, 

merkezde yer alan quadriganın sürücüsü Zeus'a, muhtemelen Herakles eşlik 

etmekteydi.949 Athena, Poseidon (?), Dionysos, (?), vb. tanrılann refakatinde, Gigantlar 

ile mücadele edilmektedir. 950 

4.2.1.7. Selinus F Tapınağı 

İ. Ö. 5. yüzyılın birinci çeyreğine tarihlenen metoplarda; Dionysos ve 

Athena/ Artemis' in Gigantlarla mücadelesi konu alınmıştır. 951 

4.2.1.8. Selinus G Tapınağı 

İ.Ö. 5. yüzyılın birinci çeyreğine tarihlenen eser, düşmekte olan bir Giganta ait 

kireçtaşı bir torsodur. 952 

4.2.2. Klasik Dönem 

4 .2.2.1. Selinus E Tapınağı 

İ.Ö. 5. yüzyılın 2. çeyreğine tarihlenen Metopta, Athena'nın Gigantla olan 

mücadelesi görülmek:tedir.953 

947 Schindler, Op.cit., s. 37. vd. 

948 Knell, Op.cit., s. 42. vdd. 

949 lbid., s. 44. 

950 Ibid., s. 45. vd.; LIMC IV, s. 198. no 3. 

951 Sclıefold (Klassisclıen-Hellenistisclıen), s. 98.; Thomas, Op.cit., s. 19.; LIMC IV, s. 200. no 13. 

952 1bid., no 14. 

953 Carpenter, Op.cit., s. 76.; Sclıefold (Klassisclıen-Hellenistisclıen), s. 98.; LIMC IV, s. 200. no 15. 
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4.2.2.2. Akragas Zeus Tapınağı 

İ.Ö. 5. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen materyaller, oldukça kötü durumda 

olsa da, olası bir Gigantomakhia' nın varlığı çeşitli otoriteler tarafından 

vurgulanmaktadır.954 Mitos, tapınağın doğu alınlığında yer almaktaydı.955 

4.2.2.3. Sunion PoseidonTapınağı 

İ.Ö. 450-440 arasında tarihlenen eserler, tapınağın pronaos frizinde bir 

Gigantomakhia sergilemektedir.956 Mitosta, Poseidon ile Athena'nın yer aldığını 

bilmekteyiz. 957 

4.2.2.4. Atina Parthenon Tapınağı 

İ.Ö. 447-440 yılları arasına tarihlenen Parthenon tapınağının kısa kenarlarından 

birini oluşturan doğu metoplarında Gigantomakhia betimlenmiştir.958 Kompozisyon 

toplam 14 metopda izlenmektedir.959 Eserler kötü durumda olsalar da konunun Gigant 

Savaşı olduğu açıktır. 

Buna göre ilk metopda Hermes, ikincisinde ise bir yılan ve bir aslan tarafindan 

yardım gören Dionysos yer alır.960 Üçüncü metop, kompozisyondaki tek kalkan taşıyan 

tanrı olarak Ares veya Hephaistos'u betimlemekte, dördüncüde ise Athena'ya birNike 

eşlik etmektedir.961 Beşineide arabasıyla görülen Amphitrite, altıncı metopta elindeki 

954 Thomas, Op.cit., s. 20.; LIMC IV, s. 200. no 16.; Schefold (klassischen-Hellenistischen), s. 92. 

955 Delivorias, Op.cit., s. 184. 

956 Ibid., s. 83. 

957 Ibid., s. 82.; Boardnıan (GSCP), s. 158. figür 120. 

958 Schefold (Arkaik), s. 55. 

959 Boardnıan (Parthenon), s. 232. 

960 Brommer, Op.cit., s. 22-23. 

961 Boardnıan (GSCP), fıgür 89. 
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kaya parçasıyla Giganta saldıran Poseidon'a yardıma gider.962 Bunları izleyen 

metoplarda sırasıyla; kanatlı atların çektiği arabada tanrıça Hera, sekizineide Zeus, 

dokuzuncuda aslan postuyla Herakles963
, ardından arabasıyla Artemis, onbirinci 

metopta yay taşıyan Eros' a muhtemelen Apo ll on veya Herakl es eşlik etmekte, oniki de 

Aphrodite, onüçte Hephaistos ve andördüncü metopta ise muhtemelen Helios yer 

almaktadır. 964 

Athena Parthenon tapınağındaki söz konusu mitosun temsili, sadece metoplarla 

kalmaz. Daha önce de belirtildiği üzere Panathenaea festivalinede Athena'ya sunulan 

peplos üzerinde bu mitosun yer aldığı daha önce belirtilmiştir.965 Antik kaynaklardan 

öğrendiğimize göre bir başka Gigantomakhia betimlemesi Parthenos heykelinin, 

kalkanının iç yüzeyinde bulunmaktaydı. 966 

4.2.2.5. Akropolis Athena Nike Tapınağı 

İ.Ö. 430-420 yıllarına tarihlenen yapının doğu alınlığında muhtemel bir 

Gigantomakhia mitosunun betimlendiği tahmin edilmektedir.967 

4.2.2.6. Argos Heraion 

İ.Ö. 420-400 tarihli tapınağın metoplarında, Herakles ve Gigant mücadelelerinin 

seçilebildiği betimlemeler olduğu iletilmektedir. 968 

962 Bromıner, Op.cit., s. 26-27. 

963 Boardman (Parthenon), s. 232.; Bromıner bu figürün Apollon olduğının söyler., bkz. Brommer, 
Op.cit., s. 31. 

964 :K..nell, Op.cit., s. 106-ı ı O. 

965 Premerstein, Op.cit, s. 1-35.; Boardman (Parthenon), s. 223. vd.; Ayrıca bkz., Anlam Olarak 
Gigantomakhia bölümü. 

966 Boardman (Parthenon), s. 246. Yazar, kompozisyonu'n kabartma mı yoksa resim şeklinde mi yapıldığı 
hakkında belirsizlik olduğının sözler.; Bununla birlikte bazı çevreler, Phidias'ın kalkanın iç yüzeyindeki 
resminin, dönem vazo betimlemeleri üzerinde büyük etkisi olduğının söylerken, söz konusu eserin bir 
resim olduğının dile getirınektedirler., Thomas, Op.cit, s. 20.; Plinius, XXXV. 54, XXXVI. 18. 

967 lbid., s. 140; Thomas, Op.cit., s. 21.; Delivorias, Op.cit, s. 185 vdd. 

968 Delivorias, Op.cit, s. 189-191.; Thomas, Op.cit., s. 21.; Carpenter, Op.cit., s. 76. 
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4.2.3. Hellenistik Dönem 

4.2.3.1. İlion Athena Tapınağı 

İ. Ö. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen eserlerde Gigantomakhia teması 

işlenmiştir. 969 Yapının, Parthenon metoplarını taklit ettiği daha önce belirtilmişti.970 

Buna göre söz konusu mitos tapınağın doğu yüzünde yer almaktadır.971 

4.2.3.2. Pergamon Sunağı 

Hellenistik dönemin anıtsal sunağı, 1871'de Pergamon'da Carl Human 

tarafından bulunmuştur.972 İki kanatlı bir podyum üzerine yerleştirilen yapı, 1886'da 

Berlin' e götürülmüştür.973 Gigantomakhia frizi, bu podyumda yükselen yapının dış 

kısmında, 120 m uzunluğunda bir yüzey üzerindedir.974 (Resim 44 a-c) 

Toplam olarak 100 adet ve çeşitli hayvanlardan oluşan figürlerin isimleri; frizin 

üstündeki geisona (tanrı isimleri) ve panoların oturduğu yerlere (devlerin isimleri) 

yazılmış ve her bölüm oradan sorumlu olan heykeltıraşlarca imzalanmıştır.975 

Söz konusu altarın hangi tanrıya ait olduğu hakkında farklı görüşler 

mevcuttur.976 Ayrıca bazı figürlerin kayıp, bazılarının ise belirsiz olması, frizin 

969 Smith, Op.cit, s. 187.; LIMC IV, s. 206. no 22. 

970 Bkz. sayfa 92, 4.3.4. İ lion Tapınağı Me topları adlı bölüm 

971 Sclımidt-Dounas, Op.cit., s. 375,392,411. 

972 W. de Gruyter, Beschreibung Der Gigantenfriese Aus Pe~amon, (Berlin, 1930), s. 5. vd. 

973 Schalles, Op.cit, s. 8. 

974 Alaııyalı, Op.cit, s. 271. 

975 Smith, Op.cit., s. 163., Yazar, heykettıraş isimlerinin, devierin adlannın altına yazıldığını ve bir 
heykeltıraşın Atiııalı, üç tanesinin de Perganıonlu olduğunun saptaııdığını belirtir. Ayrıca yazar, 
heykeltıraş olarak Orestes, Dionysiades, Menekrates, Melanippos, Therrhetos olmak üzere beş sanatçırun 
isminin bilindiğini ekler. 

976 Alaııyalı, Op.cit, s. 272., Yazar, bazı çevrelerin atları Zeus'a, bazılarımn ise Athena'ya atfettiklerini 
belirtir. Yapımn Athena kutsalalam içerisinde yer alması ve bu alanın herhangi bir altardan yoksuniuğu 
nedeniyle, söz konusu yapımn tanrıça Athena 'ya ait olması gerektiğini savunan düşüncelere 
değimnektedir.; Knell, Op.cit., 174. 
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betimlemelerin dağılımına göre yorumunu da oldukça tartışmalı bir konu olarak 

karşımıza çıkarmaktadır.977 Yine de çeşitli otoriteleri yaptığı, etkileyici açıklamalar 

mevcuttur.978 Bunlardan birisine göre doğu frizinde (sağdan sola); Ares, Athena, Zeus, 

Herakles, Hera, Apollon, Leto, Artemis ve Olymposlu tanrılar yer almaktadır.979 Zeus 

Sunağı'nın ilginç bir yönü, buradaki tanrı gruplarının belirli bir kozmogonik analoji 

oluşturacak şekilde ve yapının yönlenişine uygun olarak dizildİklerini savunan tezde 

yatar_9so 

Doğu taraf açıkça Olympos üzerine yapılan saldınyı betimliyor olmalıdır. 

Güney kanat Dionysos ve Kybele'nin egemenliğindeki kara Asya'yı belirtirken, 
karşı Kuzey kanat okyanus ve denizleri mekan olarak seçmiştir. Asya tabii ki 
Doğu'ydu. Okyanus da genellikle Batı olarak düşünülürdü. Her iki kanadın konu 
ve temaları uzun kenarlar boyunca gösterildiğinden, kuzey ve güney frizler de 
kabaca zıt konular olarak anlaşılmış olabilir. Güney taraf kara, Doğu, ışık ve gök 
temalarını işlerken, kuzey taraf okyanusu, Batıyı ve karanlık güçleri 
göstermektedir. Bu aynı zamanda yapının yönleniş biçimine de uymaktadır, zira 
kuzey taraf günün büyük bir kısmında gölge altında kalmaktay dı. 981 

İ.Ö. 188'deki Apameia Barışı'nda sonraya, II. Eumenes Dönemine (İ.Ö. 197-159) 

tarihlendirilen sunağın yapımına, söz konusu kral tarafından düzenlenen Nikephoria 

festivalinin düzenlenişiyle başlandığı düşünülmektedir.982 Betimlemeler açısından 

önemli olan ise, ele alınan mitos ve tasvir edilen tanrı-gigant isimlerinin döneme özgü 

bir edebi metnin kaynaklığını akla getirmesidir.983 Bu noktada önemli bir antik kaynak 

olan Heseidos'un Thegonia984 adlı eseri ve Apollodorus'un Bibliotheke985 adlı eseri 

977 Pollitt (Hellenistic), s. 109. 

978 LIMC IV, s. 206. no 24. 

979 Smith, Op.cit, s. 166. 

980 Pollitt (Hellenistic), s. 106.; Biraz farklı bir öneri hakkında bkz., Schalles, Op.cit, s. 39. vd., 46. vd. 

981 Smith, Op.cit, s. 167. 

982 Pollitt (Hellenistic), s. 97. 

983 1bid., s. 109., Ancak, günümüze ulaşamayan bu eserin bir Hellenistik Destan veya Attalosların saray 
destanı olma ilıtimaline değinilir.; Smith, Op.cit., s. 167 vdd. 

984 Hesiod, Theogony, 180-185, 635-655 

985 Apollodorus, I. 6. 1-3. 
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mitos açısından yetersiz olsa da önemli veriler içermektedir. Diğer antik kaynakların ise 

özellikle Pergamon ile özdeşleşen Gigantomakhia hakkında yetersiz kalışları, anlaşıldığı 

kadarıyla frizin tanımlanmasını güçleştirmektedir.986 Bu noktada, tanrı ve gigantların 

yapıda verilmiş olan isimleri yardımcı olmaktadır. Buna göre söz konusu yazıtlann; 18 

tanesi kesin ve onanlabilen 8 tanesi daha tannlann isimlerini, 26 tanesi ise Gigantların 

(tam veya parçalı olarak) isimlerini vermektedir.987 

Tasvirlerin rekonstrüksiyonu hakkında bu ve benzeri problemler, yinede, 

kompozisyonun genel tanımını zorlaştırmamış ve Gigantomakhia dönemin sosyal, tarihi 

ve politik bir yansıması olarak karşımıza çıkmıştır.988 Pergamon Sunağı'nın Attaloslar 

ile olan yakından bağları, onu, dönem siyasetinde etkin rol oynayan bu isirolerin bir 

zafer anıtı şeklinde ortaya koyuyor ve Pergamon'u dönemin en etkin merkezi olarak, 

adeta Klasik dönemdeki Atina' nın yeni temsilcisi şeklinde göstermeye çalışan bu politik 

akımın ürünü şeklinde niteliyordu.989 Kentauromakhia ve Amazonomakhia'nın daha 

önce gözlemlendiği kadarıyla bir tesadüf olarak nitelenemeyecek sembolizasyonları, 

Hellenistik dönemin Pergamon Sunağı' nda da aynı anlamda, fakat, bu sefer 

Gigantomakhia mitosuyla verilmeye çalışılıyordu.990 

En etkileyici tasvirlerden birisini sunağın doğu frizinde yer alan Athena'nın 

bulunduğu grup oluşturur. Burada tanrıça sağ eliyle saçlarından tuttuğu Gigant, 

Okeanos veya Enkelados, Athena'nın yılanı tarafından göğsünden ısırılırken acı 

içerisinde kıvranmakta, bu sırada ise kompozisyonun sağ tarafında, Gaia oğlu için 

986 Öyle ki, Pergamon Sunağı'ndan bahseden tek antik kaynağin Ampelius isimli bir Geç Roma döneınİ 
tarihçisinin olduğu belirtilmektedir., Smith, Op.cit., s. 162.; Pollitt (Art), s. 201'de Ampelius'dan şu 
alıntlyı yapmaktadır., "At Pergamon there isa great marble atlar, 40 feet high, and with extremely large 
sculptures; it [the sculptural decoration] consists of the battle oftlıe giants"., Bununla birlikte, en azından 
Pergamon ekolünün diğer amtları ve hanedanları açısından biraz daha şanslı bir durumdayız.; Plinius, 
XXXIV. 84., XXXIV. 88.; Diodorus, XXXI, 35; Pausanias I. 25. 2. 

987 Pollitt (Hellenistic), s. 102, 109. 

988 Schindler, Op.cit., s. 156.; Thomas, Op.cit., s. 25. 

989 Schalles, Op.cit., s. 36. vd. 

990 DuBois, Op.cit., s. 55., Yazar; Kentauros, Amazon ve Gigant ınitosunun Helenlerce barbariara karşı 
olan savaşınıdaki ortak tanınıına değinmektedir.; Aynca bkz. Anlam Olarak Gigantomakhia adlı bölüın. 
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tanrıçadan merhamet dilemektedir.991 Bu anda tanrıçanın, Nike tarafından zaferin bir 

işareti olarak başına taç konmaktadır.992 (Resim 44 a). 

Diğer etkileyici bir kompozisyon frizin kuzey cephesindeki Nyks (Gece) grubu 

tarafında yansıtılır. Burada tanrıça, sağında bulunana düşmanı Giganta etrafına yılan 

dotanmış bir kap fırlatmaktadır.993 

Yine doğu frizinde ı se; iki Gigant, tanrıça Hekate ve Artemis' i 

gözlemlemekteyiz. Tanrıçanın (Artemis'in) köpeği tarafından ensesinden ısınlan 

Gigant'ın yılan bacağı, bu sırada kompozisyonun solunda bulunan Hekate'nin hacağına 

dolanmıştır. 994 

4.2.3.3. Priene Athena Tapınağı 

İ.Ö. 158'lere tarihlerren yapının tavan kasetlerinde Gigantomakhia 

betimlenmiştir.995 Buna göre Athena, Gaia, Helios ve bazı Gigantların seçilebildiği bir 

kompozisyon ortaya konmuştur.996 

4.2.3.4. Lagina Hekate Tapınağı 

İ. Ö. 2. yüzyılın sonlarına tarihi en en yapının batı ilizinde Gigantomakhia 

betimlenmiştir.997 Tespit edilen 14 friz levhasında; Moira (I), Hermes, Herakles, Hebe 

(III); Dionysos, Athena (IV-V); Hera, Zeus (VI); Poseidon, Hekate (VII); Artemis 

991 Smith, Op.cit., s. 166.; Pollitt (Hellenistic), s. 109. 

992 Scl:ıalles, Op.cit., s. 33. 

993 Pollitt, (Hellenistic), s. 105., Figürün kimliği konusunda alternatif fikirler bulunmaktadır. 

994 Scballes, Op.cit., s. 40. 

995 Carter, Op.cit., s. 5. vdd.; LIMC IV, s. 207. no 26.; Tiıomas, Op.cit., s. 28.; Smith, Op.cit., 185. vd. 

996 A. Schober, "Zur Gigantomachie von Priene", ÖJh 30 (1936-37, s. 28-44), s. 29, 31, 34.; C. 
Praschniker, "Die Gigantomachie-Reliefs von Priene", Öjh 30. (1936-37, s. 45-49), s. 45 vdd. 

997 Thomas, Op.cit., s., Op.cit., s. 22.; Schefold (klassische-Hellenistiche), s. 116. 
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(VIII); Leto (IX); Aphrodite, Ares (X); Hephaistos (XIV) ve çeşitli Gigantların 

betimlenmiş oldukları söylenmektedir. 998 

4.23.5. Termessos Zeus Solymeus Tapınağı 

İ.Ö. 2. yüzyılın sonlarına tarihlerren yapıda, Zeus ve Apollon figürlerinin 

Gigantlar ile mücadelelerinin seçilebildiği bir Gigantomakhia olduğu belirtilmektedir.999 

998 LIMC IV, s. 209. no 28. 

999 Ibid., no 29. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AMAZON, KENTAUROS VE GİGANT MİTOLOJİLERİNDEKİ ANLAM 

ANTİK SANATTA MAKHİA- SAVAŞ 

incelenmeye çalışılan mitolojiler göz önünde bulundurularak, antik dünyada 

savaş anlamına gelen mache-machy-machie-makhiaıooo kavramının, geçmiş insan 

toplumlarının yaşamlarında çok önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Gerek Amazan, 

gerek Kentaur ve gerekse Gigant savaşlarında karşılaştığımız analojiler, bu mitolojik 

unsurların sadece ve sadece birer efsaneden ibaret olmadığını; içerisinde sosyal, siyasal 

ve tarihi olayların yansımalarının bulunduğunu ortaya koymuştur. 1001 

Amazonomakhia söz konusu olduğunda, Grek toplumunun ata-erkil yapısı ve 

buna bağlı olarak erkeğin egemenliğindeki evlilik kurumu, endogami geleneği ile 

beraber sosyal yaşamda kadın nüfusun kontrol altında tutulması ve olası bir toplumsal 

bunalımın önüne geçme işlevini görmekteydi. 1002 Erkek egemen bir toplumda sürekli 

baskı altında ve kısıtlanmış statüleri, olası bir feminen kaynaklı toplumsal bunalımı 

frenlİyor ve daha önce de bahsedildiği kadarıyla, muhtemel bir kadın egemenliğinin 

dağuracağı kötü sonuçlar sanatsal dışavurumlarda konu alınan Amazonomakhia 

mitolojisi ile gösterilmek isteniyordu. 1003 

Toplumsal alanda Amazan söylencelerinin oynadığı bu rolün yanında politik 

hayatta; Atina'nın Klasik dönem itibariyle ele geçirdiği Hellen kültürü liderliğinin 

propagandasını yapma işlevini de görmekteydi. 1004 Söz konusu düşüncelere en önemli 

destek, Herakles ve Theseus mitaslarının tarihi süreç içerisindeki evrimleri verilebilir. 

Daha çok arkaik karakterli bir kahraman olarak tanıdığımız Herakles, 

Amazonomakhia' daki öncel dışavurumlarda, Hellen kültürünün sınırlarındaki 

1000 Pollitt (Hellenistic), s. 96. 

1001 Aınazonlann söz konusu smbolizasyonlan hakkında bkz., Trell, Op.cit., s. 1-40.; Kentaurla...-rın benzer 
anlamlan hakkında bkz., Bonnefoy, Op.cit., s. 451-452.; Gigantlann sembolizasyonu hakkında bkz., 
Ibid., s. 375-378. 

1002 Tyrell, Op.cit., s. 26 vdd., 28 vdd., 52 vdd. 

1003 Wilde, Op.cit., s. 15. vdd. 

1004 Peisistratos, Kleisthenes, Kirnon ve Perikles gibi isimlerin Amazan mitosunu söz konusu alanda 
kullanımlanna dair bkz., Dubois, Op.cit., s. 55.; Walker, Op.cit., s. 42-66.; Castriota, Op.cit., s. 33-76. 
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mücadeleleriyle daha çok Kolanizasyon dönemindeki söz konusu toplumun düşünce 
ıoo· yapısını ortaya koymaktaydı. ) 

ilerleyen süreçte, ilk demokrasi hareketleri ve buna bağlı olarak değişen siyasi 

dengeler; Amazon söylencelerinin, dönemin Atİnası'nda sözü geçen önemli kişilerin 

kullanımında olduğuna şahit olmaktayız. Antik sanatta Amazanların popülarite artışının 

en yoğun olarak gözlemlendiği bu dönemin, aynı zamanda Pers Savaşları süreciyle 

paralel olması, Amazanların olduğu kadar Kentaur ve Gigant mitoslarına da 

alışılagelmiş aniatılar olarak bakılamayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Tam bu noktada, sanatsal dışavurumlarda, tarihi olayların direkt olarak 

betimlenmesinin, Hellen toplumunda hoş karşıtanmadığı tezi akıllara gelmekte ve 

dolayısıyla, söz konusu mitosların Pers Savaşlarının tasvir edilmesinde eşi bulunmaz bir 

kaynak olarak değer kazandığı anlaşılmaktadır.ı006 

Tarihsel gerçeklikler ile mitoloji arasında yaratılan analojiler; her iki unsura ait 

önemli ayrıntılarda daha da belirginleşmektedir. İonia Ayaklanması'nda (İ.Ö. 499) 

Anadalulu Hellenlere verdikleri desteğin bir göstergesi olarak, Atİnalıların diğer 

Helenlerle birlikte, Pers merkezi Sardeis'e saidırmaları buna güzel bir örnek 

oluşturmaktadır. Bu olaylar zincirinde Atinalıların, Sardeis'teki Kybele-Artemis 

tapınağını yaktıklarını bilmekte ve Amazanların en önemli tanrıçası olarak karşımıza 

çıkan Artemis'in Ephesos kültüyle sıkı ilişkisi akla gelmektedir.ı007 Atinalılar tanrıça 

Artemis'e, dolayısıyla Arnazanlara saldırmışlar ve bunun bir uzantısı olarak Atina 

Amazonomakhia' sı meydana gelmişti. 

Söz konusu önemli ayrıntılardan bir diğeri de Amazanların Atina saldırılarının 

bir benzerinin, Persler tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. 1008 Kraliçeleri Antiope'nin 

bir Hellen macerası sonunda kaçırılması, Amazanları Atina' dan öç almaya itmiş ve 

sonuçta iki toplum bir kez daha karşı karşıya gelmiştir. Tarihi gerçeklikte ise, Atina ve 

Eretria'nın 499' daki ayaklanmaya destek amaçlı gemiler göndermesinin, Perslerin 

dikkatini Yunan anakarasına, dolayısıyla Atina'ya çevirmelerine neden olduğunu 

görmekteyiz. Bu açıdan makhia-savaş; Atina merkezli oluşturulan Hellen birliğine 

yapılan bir tehdidi ortaya koymaktadır. İki unsurda da (Amazon-Pers) hedef aynıdır, 

1005 Boardman (GSAP), s. 169, 94. 

1006 BJ.r..z. Amazonomakhia bölümü s. ll. ve ilgili dipnot; Aynca bkz., Anlam Olarak Kentauromakhia 
adlı bölüm s. 6. ve ilgili dipnot. 

1007 Boardman (Herakles, Theseus, Amazons), s. 12 vd. 

ı 008 Ibi d., s. 13. 
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Atina. İki toplumun ait olduklan topraklar da aynıdır. Buna bağlı olarak Atina'ya 

saldırıda bulunan düşmanların (Amazon-Pers), barbarların geldiği yön, Doğu'dur. 1009 

(Harita 2). 

Makhia' mn, daha önce ayrıntılarına girilmeye çalışılan versiyonlarından bir 

diğerini oluşturan Kentaur mitaslannda da, yukarıda bahsedilen ana tema korunmuş ve 

Hellen toplumunun kendisini tanımladığı değerler bütününde, barbarların bir başka 

analojisini oluşturan söylenceler olarak karşımıza çıkmıştır. Herakles-Pholos, Herakles

Nessos ve Theseus'un Peirithoos'un düğünündeki savaş-makhia allegonlerinde de hep 

ayın noktalara, dikkat çekilmektedir. Konukseverlik kurallarının çiğnerrmesi ve evlilik 

karşıtı davramşlarına paralel olarak Hellen kadımna yapılan küstah saldırıların birer 

örneklemesi olan Kentauroslar, Hellenler'in, kültürlerinin dışında gördükleri barbarların 

bir diğer dışavurumunu oluşturmaktadır. 101° Kentauros karakterinde altı çizilen bir 

başka vurgu da, toprak ve su isteme geleneği dolayısıyla Perslerin davranışlarında 

yatmaktadır. 1011 Bu açıdan at adam savaşı, ayın zamanda; Kentamoslar ile aralarında 

yakın kan bağı olan Hellenler arasındaki iç çekişmelerin bir sembolizasyonu olarak, 

Pers Savaşlarında barbariara destek vererek kendi toplumuna sırt çeviren Hellen 

unsurlarının bir yansımasını oluşturmaktadır. 1012 (Harita 3). 

Makhia-savaş kavramının Gigant mitasiarında büründüğü bir diğer 

anlamıandırma ise, Olymposlular tarafindan kurulan kozmik düzene karşı, olağanüstü 

güçlerle donanmış, korkunç devierin ayaklanmasımn verilmeye çalışılmasıdır. 1013 Zeus, 

kardeşleri, onların çocukları tarafından kurulan ve yetki dağılımı yapılarak düzene 

sokulan evrensel düzen, ki bu Hellenlerin kendilerini içerisinde gördükleri sistemdir, 

kaostan kurtulmuş ahenkli bir dünya olarak, sıra dışı düşmanların tehdidiyle sarsılmış 

ve sonunda zaferle taçlandırılan bir savaş olarak betimlenmiştir. Bu açıdan Hellen 

dünyasını yok etmeye çalışan düşmanlar, barbarlar ile Persler-Galatlar arasındaki 

benzerlik tekrar karşımıza çıkar. 1014 Mitoloji, bir kez daha tarihsel süreçle paralellik 

içerisinde, savaş-makhia kavramının hizmetinde önemli analojiler ortaya koyar (Harita 

4). 

1009 Tyrell, Op.cit., s. 125.; DuBois, Op.cit., s. 56-57. 

1010 Ibid., s. 28. 

1 011 Castriot:a, Op.cit., s. 4 ı.; Herodotos, VIII. 3 3. 

1012 Castriot:a, Op.cit., s. 123. 

1013 Ibid., s. 139. 
1014 Ibid., s. 141. 
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Amazan, Kentaur ve Gigant mücadelelerinde vurgulanmaya çalışılan nokta, 

Hellen toplumunun kendisini tanımlama çabalarında gizlidir. Değerlerin gelecek 

nesillere aktanınında ve önemli olayların hatırlatılınasında baskın bir rol oynadığını 

bildiğimiz mitoloji, kanımca söz konusu söylencelerde savaş-makhia kavramı aracılığı 

ile daha etkin olarak verilebilmekte ve böylece toplumda daima ayakta tutulan 

potansiyel tansiyon, özellikle Atina merkezli hegemonyada, gerek sınır içi ve gerekse 

sınır dışı coğrafyalarda üstünlüğün kalıcı olarak sağlanabilmesi için gerekli bir 

uygulama olarak desteklenmekteydi. 10 ı 5 

Ele alınan her üç mitosta da, anlaşıldığı gibi ana nokta savaş-makhia'dır. 

Amazan Savaşları, Kentaur Savaşları ve Gigant Savaşları' nda ana tema, Hellenli 

güçlerin farklı koşullarda da olsa, düşmaniara karşı verdikleri mücadele ve sonunda 

kazanılan zafere vurgu yapılmasıdır. Her üç mitosta da ortak nokta, barbar kavramının 

biçimlenişi ve uygar bir düzenin bireyleri olarak Hellen kimliğinin ortaya konmasıdır. 

Bu açıdan makhia olgusunun sadece basit bir zafer değil de, Grek dünyasında bahar 

olarak nitelendirilen her şeye karşı verilen mücadele ve onun egemenliğe alınması için 

yapılan savaşı simgelediği ortaya çıkmaktadır. 1016 

Anlaşıldığı kadarıyla İ.Ö. 6. yüzyılın ortaları ve ilerleyen süreçte özellikle 5. 

yüzyıl çalkantıları, Pers Savaşları adıyla nitelendirilen olaylar; Doğu ile Batı arasındaki 

düşmanlığı kamçılamış ve bu da söz konusu kavramın (savaş), tarihsel sürecin baskın 

bir olgusu olarak antik çağ insanının bilincinde derin etkiler yaratmasına neden 

olmuştur. 1017 Kanımca, toplumsal bilinçaltının bir dışavurumu olarak nitelenebi lecek 

olan makhia kavramı, söz konusu efsanelerde, Pers Savaşları'nın mükemmel bir 

örneklemesini oluşturduğu tecrübeler dolayısıyla Greklerin barbarlar· üzerindeki 

üstünlüğünün tasvir edilmesinde eşi bulunmaz bir kaynak olarak gözler önüne 

serilmektedir. 

Savaş, Amazanların birer bireyi oldukları Doğu'ya karşı, kendi kardeşleri olan 

vahşi ve kural tanımaz Kentaurlara karşı ve kozmik düzeni tehdit eden Gigantlara karşı 

verilmiştir. Her üç mücadelededePers karakterinin yansımaları oldukça açık bir şekilde 

1015 Bu düşünceleri, özellikle Klasik dönemde Atina'da ve daha sonra Hellenistik çağda Pergamon'da 
yönetime gelmiş olan kişilerin, çalışmanın konusunu oluşturan mitaslan siyasette kullanınaları güzel bir 
şekilde açıklar kanısındayım. 

1016 DuB . O . 55 oıs, p.cıt., s. . 

1017 Kebric, Op.cit., s. 105. Yazar, Doğu-Batı Savaşları'nda önemli bir etkiye sahip olan Troia mitosunu 
da, söz konusu düşünceleri destekleyen bir etken olarak göz önünde bulundurur. 
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gözler önüne serilmektedir. 1018 Arkaik ve Klasik dönemlere nazaran, Hellenistik 

dönemdeki tek fark belki de bu süreçte, geçmişin bu Doğu'lu barbar halkının artık bir 

tehdit olmaktan çıkması ve onların yerini Galatların almasıdır. 1019 Kentauromakhia'nın 

bir diğer mecazı olarak, gerek Pers ve gerekse Peleponnesos mücadelderindeki Hellen 

iç savaşını karakterize ettiği düşünülürse, makhia'nın, tarihi süreç içerisinde farklı 

kimlikler ile karşıtarına çıktığı düşman kavramına göre şekillendiği sonucuna varılabilir 

kanısındayım. Bu açılardan söz konusu imgelerin, farklılık olgusuna, Hellenlerin 

kendilerini diğer toplumlardan ayrı ve üstün gördükleri noktalara işaret ettiği 

belirtilmektedir. 102° Filozofik evrimleri, hiyerarşiye göre düzenlemiş olan sosyal 

düzenleri böylece daima; erkeğin kadına, vatandaşın köleye, insamn hayvana ve en 

önemlisi de Hellen'in Hellen olmayana karşı üstünlüğünü anlatmaktaydı. 

Antik insamn düşünce yapısının birer yansıması olarak Amazon, Kentaur ve 

Gigant mitaslannda vurgulanan bir unsur olarak karşımıza çıkan savaş-makhia 

kavramının böylece, belirli bir kültürün sahip olduğu coğrafyanın sınırlarındaki; 

istenmeyen, bahar ve tehlikeli düşmanların bozguna uğratıldığı zaferler zincirini 

sembolize ettiği düşünülebilir kanısındayım. 

Hellenler, özellikle de Atina ve onun öncülüğündeki hegemonya siyasetine 

destek veren gruplar, anlaşıldığı üzere ulusal bilinçlerinin büyük bir bölümünü bu 

temada yoğunlaştırmışlar ve sanatsal dışavurumlarda toplumsal hafızanın sürekli 

kılınması amacıyla söz konusu söylenceleri tekrar tekrar işlemişlerdir. Bu düşüncelere 

en güzel kanıtı; Amazon, Kentaur ve Gigant mitaslarının arkaik dönemden başlayan 

süreçlerde, özellikle mimari heykeltıraşlık alanındaki birliktelikleridir. Klasik dönem 

itibariyle söz konusu mitoslara, dolayısıyla da makhia'ya duyulan bu ilginin oranı, 

otoriteler tarafından sıkıcı bulunacak kadar yoğun olmuştur. 1021 (Krş. Harita 2; Harita 3; 

Harita 4). 

Bütün bu veriler eşliğinde makhia' nın tarihi olayların bir yansıması olarak, 

Hellen bilincinin evrimsel gelişim süreci içerisinde sanat eserleri aracılığıyla ortaya 

konan biçimlenişi olduğu düşünülebilir kanısındayım. (Bakınız Harita 2, Harita 3 ve 

Harita 4). 

1018 Perslerin söz konusu mitoslar ile ortak noktalan hakkında bkz., Castriota, Op.cit., s. 3-16. 

1019 Pollitt (Hellenistic), s. 79-96. 

1 020 DuBois, Op.cit., s. 150. 

1021 Ibid., s. 53. 
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SONUÇ 

Belki gerçekten var olmuş bir toplum olarak Amazonların, belki Hellen 

toplumuna korkutucu ve tehditkar gelen düşmanlarının birer sembolizasyonu olan 

Kentaur ve Gigant söylenceleri, Makhia-Savaş kavramı içerisinde tanımlanmış ve kendi 

kültürlerini diğerlerinden, barbarların içerisinde bulundukları kültürden izole edilmiştir. 

Dönemlerinin en uygar toplumu olduğunu varsayan Hellenler, düşmanlarını, 

mitoslarında ortaya koydukları Amazon, Kentaur ve Gigantlar aracılığıyla sembolize 

etmişlerdi. 

Arkaik dönemden, Hellenistik' e kadar olan süreç içerisinde incelenen ve Ege 

Dünyası'ndaki önemleri, haritalar ile ortaya konan çalışmada; Amazon, Kentaur ve 

Gigant söylencelerinin makhia-savaş kavramı aracılığı ile ne kadar yoğun ve derin 

etkiler yaratmış olduğunu gözler önüne sermiştir (Bkz., Harita 2, Harita 3 ve Harita 4). 

Antik insan bilincinin sanatsal dışavurumlardaki söz konusu yansımaları, belki teker 

teker ele alındığında gerektiği ilgiyi göremeyecekti. Bu yöne dikkat çekmek ve Hellen 

coğrafyasında söz konusu temaların dağılımını daha nesnel bir şekilde vurgulamak 

amacıyla hazırlanan haritalar, kanımca makhia'nın arkeoloji çevrelerinde gördüğü 

ilginin boyutlarını daha da artıracaktır. Söz konusu illüstrasyonlardan da anlaşılacağı 

üzere, Hellen sanatının erken evrelerini temsil eden Arkaik dönemde Amazon ve 

Kentamosların ele alınış sıklığı, betimlemelerin doruğa ulaştığı ve Pers Savaşları ile 

aynı periyoda denk gelen Klasik döneme nazaran daha düşüktür. Hellenistik çağda da 

bu oranın benzer olması, artık bir tehlike olmaktan çıkan Pers unsurunun Hellen 

bilincinden uzaklaşmaleta olduğunu ortaya koyarken, Galat karakteriyle beliren yeni 

düşmanların Gigantomakhia' da önem kazandıkları anlaşılmaktadır. 

Değerlendirmelerin; günümüz itibariyle arkeoloji dünyası tarafından 

kazandırılan materyaller göz önünde bulundurularak yapıldığı unutulmamalıdır. 

Gelecekte, bilimsel kazılar sayesinde edinilecek olan yeni örneklerin ve/veya henüz 

yayınlanmamış olan parçaların potansiyeli düşünüldüğünde, Amazonomakhia, 

Kentauromakhia ve Gigantomakhia'nın ne kadar önemli bir alan olduğu ortaya çıkar. 

Salt birer mitoloji olarak ya da mimari heykeltıraşlıkta birer tesadüf olarak karşımıza 

çıkmadıkları ortadadır. Tüm bunların yanında, en yoğun popülariteye sahip makhia-
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savaş mitosunun Amazonomak:hia olduğu (Harita 2), bunu Kentauromak:hia (Harita 3) 

ve Gigantomakhia'nın (Harita 4) izlediği çalışmanın bir sonucu olarak eklenmelidir. 

Arkaik dönemdeki makhia oranı Gigantlar ile ömeklendirilirken, Klasik ve Hellenistik 

dönemlerde Arnazon ve Kentaurlar tarafından temsil edilen yoğunluk ön plana çıkar. Bu 

sonuç, incelenen materyalierin antik coğrafya dağılımı ile orantılıdır. Önem açısından 

baktığımızda ise; -her ne kadar haritaya yansımasa da bunun sahip olduğumuz materyal 

eksikliği nedeninden kaynaklanabileceği ihtimali göz önündebulundurulmalıdır-beliren 

Galat tehlikesi dolayısıyla Gigantomak:hia'nın Hellenistik dönemdeki baskınlığı ile 

karşılaşınz. Sonuç olarak, ortaya konmaya çalışılan düşünce; makhia kavramının tarihi 

olayların birer yansıması olarak, Hellen mimari heykeltıraşlık sanatındaki dışavururnlar 

ile var olduğuna inarolan neden-sonuç ilişkisine işaret etmektir. 

Antik sanatın, incelemeye konu olan başlıklan dolayısıyla karşılaşılan ilginç 

manzara; çoğu zaman güncel yaşamımızda farkına varamadığımız bir konudur. Antik 

eserleri ya da geçmişin muhteşem kalıntılanyla görkemli manzaralar oluşturduğu 

coğrafyaları sadece ve sadece turistik kaygılarla gözlemlerne geleneğinden kaynaklanan 

bu vurdumduymazlık, kanımca sadece birer uzman olarak arkeolog ya da sanat 

tarihçilerince anlaşılması ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir alan değildir. 

Geçmiş, insan varolduğundan bu yana, belki her dönemden daha çok, içinde 

yaşadığımız çağı ilgilendirmektedir. Bu sürecin birer bireyi olarak, herkesin, özellikle 

en başta yaşadığı coğrafyaya, Anadolu'ya gereken ilgiyi gösterme ümidiyle ... 
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Haritalar ve Resimler 

Resim 1 Tiryns Kalkanı (LIMC I s. 464. no 168.) 

Resim 2 Attik Terracotta Kabartma (Bothmer, Plate 1.2) 
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Resim 3 Taş Metop Fragınanı- Foce Del Sele (Zancani!Zanotti, Plate LX) 

Resim 4 Korinth'den Terracotta Alınlık Fragınanı (Bothmer, Plate LXVI, l) 



186 

a 

b 

c 

Resim 5 a-c) Eretria Apollo Daphnephoros Tapınağı Alınlık Figürleri (Boardman (GSAP), fig. 205, 1 -3) 
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Resim 6 a-b) Delphi Atinalılar Hazine Binası Metopları (Boardman (GSAP), fig. 213; 213, 8.) 
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Resiın 7 Selinus E Tapınağı Metobu (LIMC I, s. 453. no 96) 

Resiın 8 Olyınpia Zeus Tapınağı Metobu (Boardman (GSCP), fig. 22.) 
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a 

b 

Resim 9 a-b) Atina Parthenos Tapınağı Metoplan (Bardman (GSCP), fig. 85, 86.) 
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Resim 10 a) Kalk an Rekonstrük . sıyonu (B . oardıruın ( GSCP) , fig. 110.) 
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Resim 10 c) Pire Kabartması (Boardınan (GSCP), fig. 109. 1.) 

Resim 10 d) Pire Kabartması (Boardınan (GSCP), fig. 109. 2.) 

Resim 10 e) Pire Kabartması (Boardınan (GSCP), fig. 109. 3.) 
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Resim ı ı a) Strangford Kalkanı (LIMC I, s. 473. no 246. f) 

Resiın ll b) Lenonnant Kalkanı (LIMC I, s. 473. no 246. e.) 
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b c a 

Resim 12 a-c) Efes Amazonlarının Geç Dönem Kopyalan (LIMC I, s. 508. no 602, 603.) 

Resim 13 Kallithea Mezar Anıtı Levhası (LIMC I, s. 493. no 429 b.) 
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Resim 14 Roma Apollo Sosianus Tapınağı Alınlık Rekonstrüksiyonu (Boardınan (GSCP), fıg. 134. a.) 

a 

b 

Resim 15 a-b) Delphi Pronaia Tholos'u (LIMC I, s. 453. no 100. a-b.) 
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Resim 16 Bassai-Phigalia Apollo Epikourios Tepınağı Frizi (LIMC I, s. 454. no 101.) 

Resim 17 Trysa-Gölbaşı Heroon Frizi (LIMC I, s. 491. no 420.) 
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Resim 18 Limyra Nekropolo II (Borchhardt, lstMitt 17 (1967), Tafel16, 3). 

a b 

c d 

Resim 19 a-d) Epidauros Asklepios Tapınağı Alınlık Fragmanlan (LIMC I, s. 492. no 421 a-d.) 
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Resim 20 Halikarnassos Mausoleum Frizi (Ashmole, fig. 206-208) 

Resim 21 Nikosia-Kıbns'tan Menner Friz Fragınanı (LIMC I, s. 493. no 434.) 

Resim 22 Teos'tan Kabartma (LIMC I, s. 494. no 436.) 
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a 

b 

c 

Resim 23 a-c) Magnesia Artemis Tapınağı Friz Fragınanlan (LIMC I, s. 455-457. no 104 a-c.) 
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Resim 24 Lefkandi Kentauros'u (LIMC VIII, s. 421. no 20.) 

a 

b 

Resim 25 a-b) Assos Athena Tapınağı Frizi (LIMC VIII, s. 282, 310. no 282, 370.) 
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Resim 26 Foce Del Sele Heroon'u Metop Fragınanı (LIMC VIII, s. 449. no 281.) 

Resiın 27 Samsun'dan Terracotta Friz Fragınanları (Baur, Plate XIV.) 
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a 

b 

Resim 28 a-b) Olympia Zeus Tapınağı Batı Alınlığı (LIMC VIII, s. 431. no 211.) 
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a 

b 

Resim 29 a-b) Atina Parthenon Tapınağı Güney Metoplan (LIMC VIII, s. 432, 433. no 212 a-b.) 
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a 

b 

Resim 30 a-b) Bassai Apollon Tapınağı Friz Fragınanları (LIMC VIII, s. 434. no 214 a-b) 
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Resim 31 Trysa-Gölbaşı Friz Levhaları (LIMC VIII, s. 438. 215.) 

Resim 32 Halikamassos Mausoleuın Friz Fragınanı (LIMC VIII, s. 440. no 222.) 
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a 

b 

Resim 33 a-b) Tarentum Fragınanları (LIMC VIII, s. 441. no 225, 226.) 
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Resim 34 a-h) Belevi Mausoleion'u Tavan Kasetleri (LlMC VIII, s. 436, 437. no 217 a-h.) 

a 
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b 

Resim 35 a-b) Teos Dionysos Tapınağı Friz Fragınanları (LIMC VIII, s. 452, 453. no 313 a-b.) 

Resim 36 Saınothrake Hieron'u Tavan Kaseti (LIMC VIII, s. 440 no 223.) 
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Resim 37 Kabartmalı Mermer Silindir Puteal (Kuyu bileziği) (LIMC VIII, s. 464. no 407.) 

Resim 38 Delphi'deki Siphnoslular Hazine Binası Kuzey Frizi (LIMC IV, s. 108. no 2.) 



' -'If'"~--~- •.. -~ 
_,... 

.:/::i. ' . :· 

Resim 39 Olympia Megarablar Hazine Binası Alınlığı (LIMC IV, s. 109. no 6.) 

R,esim 40 Selinus F Tapınağı Metopları (LIMC IV, s. 110. no 13.) 
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Resim 41 Selinus G Tapınağı Gigant Torsosu (LIMC IV, s. ll 1. no 14.) 

Resim 42 Selinus E Tapınağı Metobu (LIMC IV, s. lll. no 15.) 
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Resim 43 Atina Parthenon Tapınağı Doğu Metoplan (LIMC IV, s. 112. no 18.) 

a 
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b 

c 

Resim 44 a-c) Pergamon Sunağı Gigantomakhia Friz Fragınanları (LIMC IV, s. 113. no 24 a-c.) 
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Resim 45 Priene Athena Tapınağı Tavan Kasetleri (LIMC IV, s. 114. no 26.) 
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