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Öz   
Amazonlar (kadın sava�çılar), Hellen mitolojisinde Hellen kahramanlarıyla girdikleri 

sava�larla adlarından söz ettirmektedirler. Bu mitolojik sava�lar Antik dönem sanatının popüler 
konularından biri olmu�tur. Amazon temaları seramik ve önemli yapıları süsleyen anıtsal heykellerde 
tercih edilmelerine ra�men, mozaiklerde birkaç örnekle yer bulmaktadırlar. Türkiye (Antioch, 
Edessa), Suriye (Apamea), �srail( Sephhoris), Cezayir (Ouled Agla)’de bulunan Amazon betimli 
mozaikleri inceledi�imizde, bu kadınların genellikle “Amazonamakhia”, adak, e�lence ya da avlanma 
sahnelerinde temsil edildiklerini saptamaktayız. Bu makalede, Edessa (�anlıurfa) da Haleplibahçe 
mevkiinde bulunan Amazon kraliçeleri betimli mozai�in de�i�ik co�rafyalardaki örnekleri ı�ı�ında 
tipolojik ve ikonografik açıdan bir de�erlendirilmesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Amazon, Haleplibahçe,  Mozaik, Edessa, Roma Dönemi. 
 
Abstract 
Amazons were (female- warriors) associated with battles of Greeks in Greek mythology. 

Their battles were popular subjects of ancient Greek art. Although this theme was depicted especially 
on pottery and in monumental sculpture adorning some of the most important buildings, there are a 
few examples in mosaic art. When we analyze the samples gained from Turkey (Antioch, Edessa), 
Syria (Apamea), Israel (Sephhoris), Algeria (Ouled Agla) we determine that Amazons were generally 
depicted in amazonmakie, votive, entertainment or hunting scenes in mosaic art. In this article an 
evaluation is made of the typology and iconography of the Amazon Queens Mosaic of Haleplibahce 
in Edessa (�anlıurfa), taking into consideration the examples of the depiction of Amazon from 
different geographies.  

Keywords: Amazon, Haleplibahce, Mosaic,  Edessa, Roman Era. 

    
 
Hellen mitolojisindeki kadın figürleri arasında yer alan Amazonlar, sava�çı 

kimlikleriyle farklı bir konumdadır. Tanrıça Athena, Hera ya da Artemis sava� meydanlarında 
kadın figürü olarak yer alsalar da hiçbir zaman bir mücadele içinde görülmezler. Fakat di�er 
kadın tanrıça ve figürlerin aksine Amazonlar, daima sava�ırken kar�ımıza çıkar. Homeros’un 
�lyada isimli yapıtında, Amazonların erkek gibi sava�a giden kadınlar anlamına gelen 
“antianeirai”1 olarak adlandırılması da bu durumu açıklar niteliktedir. 

Hellen kadınlarından farklı olarak Amazonların sava� alanlarında ön plana çıkmaları 
onların farklı bir halktan oldu�u yönünde dü�ünülmesine sebebiyet vermektedir. Antik dönem 
yazarlarından bazıları, Amazonların anavatanını Anadolu’da Karadeniz kıyısında Thermedon 
nehrinin kıyısında yer alan Themiskyra (Terme) olarak belirtmektedirler2. Bazı ara�tırmacılara 
göre ise Amazonların anayurdu, Trakya ve �skit toprakları ya da Libya ve Kuzey Afrika’dır3. 

                                                 
∗ Dr. Arkeolog,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı�ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü�ü, Ankara, 
erinonaz@hotmail.com  
1 Homeros, Ilyada, III.189 ve VI.186; Daha fazla bilgi için Bkz.Blok,1995:169-85. 
2 Aeschelus, Prometheus Bound, 722 – 730 ve Diodorus Siculus. The Library of History of Diodorus Siculus. 45. 4.  
3 Bkz.Blok, 1995: 83–4; Tyrrell, 1984:55–63. 
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Amazonların anavatanı üzerine farklı görü�ler olsa da genel kanı onların Do�ulu oldu�u 
yönündedir4.  

Hellen mitolojisinde yer alan bu sava�çı kadınlar, gerçekte Anadolu’da bin yıllarca 
devam eden anaerkil bir düzenin anımsanmasının bir ürünüdür. M.Ö. II. bin yılın ba�larında 
Hint- Avrupalı kavimler göç edinceye kadar tüm Akdeniz havzasında anaerkil bir düzenin 
varlı�ı bilinmektedir. Hitit metinlerinde de Amazonlara benzeyen insanların uzak geçmi�te 
Kapadokya, Kuzey ve Batı Anadolu’da ya�adıklarına de�in belgeler mevcuttur5. Bu durumda, 
Hellen mitolojisinde Do�ulu kadınlar olarak yer edinen bu sava�çıların, Anadolu’da ya�amı� 
tarihi bir toplulu�un Hellen mitolojisindeki yansımasıdır diyebiliriz.  

Hellen mitolojisinde çok nadir olarak bahsedilse de, Penthesilea,  Hippolyte, Antiope, 
Andromakhe, Thermodosa, Melanipe Antik dönem yazım ve sanatında adı geçen Amazon 
kraliçelerden bazılarıdır. Homeros’un �lyada destanında Amazonlar ile ilgili iki sava� 
anlatılmaktadır; bunlardan ilki Bellerophon’a kar�ı Lykia’da meydana geldi�i belirtilen bir 
sava�6 di�eri ise Troia (Troya) kralı Priamos’un gençli�inde Sangarios (Sakarya) nehri 
kenarında Amazonlarla kalkı�tı�ı sava�tır7. Homeros dı�ındaki antik dönem yazarları da 
Amazonların Hellenler kahramanlarından olan Herakles8, Theseus9 ve Akhilleus10  ile 
sava�tıklarından da söz etmektedirler. Attik vazo ressamları, bu kahramanların Amazonlarla 
olan mücadelelerini M.Ö. 6.yüzyıldan itibaren resmetmi�lerdir. �lk olarak Herakles’in 
dokuzuncu i�i olan Hippolyte’den altın kemeri alması sahnesi, M.Ö.6.yüzyılın ikinci 
çeyre�inden itibaren görülür. Daha sonra Akhilleus’un Troia (Troya) sava�ında Penthesilea ile 
sava�ı anlatılır.  Akhilleus’un rakibini öldürdü�ü anın tasviri, ilk olarak Atik vazo ressamı 
Exekias tarafından yakla�ık M.Ö.540-530 yıllarında resmedilmi�tir. Son olarak Theseus’un 
Antiope’yi kaçırma sahnesi, vazo resimlerinde yer edinmi�tir. Bu sahne ilk olarak kırmızı figür 
vazo resimlerinde, ressam Oltos tarafından boyanmı�tır. Bu üç mitolojik sava�tan en popüler 
olanı Herakles ve Hippolyte’nin mücadele sahnesidir11. Bu durum Arkaik dönemde Herakles 
ile ilgili söylencelerin yaygın olmasından ya da Herakles’in atribüleri sayesinde di�er Hellen 
sava�çılarından daha kolay ayırt edilebilmesinden kaynaklanmı� olmalıdır. 

Amazon adının etimolojik bir gelene�i vardır. En yaygın ve en kabul göreni,  Hellençe 
a-(olmayan) mastos (meme)  yani memesiz anlamıdır. Antik dönem yazarları, Amazonların 
gö�üslerini, sava�ta hareketlerini kolayla�tırmak için yaktıklarını ya da da�ladıklarını 
belirtmektedir12. Fakat �u ana kadar elde edilen Amazon betimlemelerinde böyle bir durumun 
ispatı bulunmamaktadır.  

                                                 
4 Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Shapiro, 1983:105; Ayrıca Antik Dönem yazarlarından Herodot, Amazonların �skit 
topraklarını a�arak Attika’ya geldi�ini belirtmektedir. Herodot, Histories, 4.11 0-8.; Ünal, bu toplulu�un insan 
fantezisinin bir ürünü olmayıp, Kapadokya, Kuzey ve Batı Anadolu’da ya�amı� tarihi toplumların silik bir 
anımsamaları olduklarını belirtmektedir. Bkz. Ünal, 2013: 21. 
5 Bkz. Ünal, 2013: 21. 
6 Homeros. Ilyada, VI.172-186. “Bellerophontes Gelince Lykia’ya Ksanthos nehrine, yaygın Lykia’nın kralı onu saydı. A�ırladı 
onu tam dokuz gün, dokuz tane öküz kurban etti, Gül parmaklı �afak görününce onuncu gün, Bellerophontes’e sordu, Alır almaz 
damadının i�aretini, buyurdu önce, azgın Khimaira’yı öldürmesini; Tanrı soyundandı o,insan de�ildi, önü arslan, arkası yılan, 
ortası keçiydi, yalımlı nefesiyle kötü soluyordu. Bellerophontes uydu tanrıların iste�ine, onu bir anda yere serdi. Çarpı�tı sonra ünü 
Solymolarla. Girdi�i sava�ların bu en çetiniydi. Erkek gibi Amazonları öldürdü sonra” Çev. Azra Erhat-A.Kadir. Can 
Yayınları,1984   
7 Homeros, Ilyada, III.181-190.”Ey Atreuso�lu, mutlu adam, tanrıların göz bebe�i, buyru�unda ne çok Akha delikanlısı var. 
Eskiden ba�lık bahçelik Phrygia’ya gitmi�tim, atları dörtnal giden bir sürü Phrygia’lı görmü�tüm, Otreus’un tanrıya benzer 
Mygdon’un halkı, ordular yayılmı�tı Sakarya’nın kıyılarına, Amazonlar gelmi�ti hani, erkek gibi, i�te o gün, aralarına sava� orta�ı 
almı�lardı beni, gözleri dört dönen Akhalar kadar kalabalık de�ildiler”. Çev. Azra Erhat-A.Kadir. Can Yayınları,1984.  
8 Herakles’in on iki i�inden biri olan Amazon kraliçesi Hippolyta’nın altın kemerini almak için verdi�i mücadele 
anlatılmaktadır. Bu nedenle Herakles Amazonların anayurdu olan Themiskyra’da (Terme) ye gelir. Bkz. Diodorus 
Siculus  [4.16.4]), Apollodoros 2.5.9, Euripides (Heracles 413) 
9 Theseus tarafından kaçırılan Amazon Antiope’yi Theseus’un elinden geri almak için Amazonlar ve Theseus’un 
birlikleri arasında geçen sava�ta Amazonlar yenilir. Diodorus Siculus 4.28; Plutarch Theseus 27. 
10 Penthesileia, Troia (Troya)  sava�ında Akhilleus ile sava�mı�tır. Bu sava� sonucunda Akhilleus tarafından boynuna 
saplanan mızrakla öldürülmü�tür. Bkz. Apollodorus. The Library. 5. 1-2.  
11 Shapiro, 1983:10-106. 
12 Bkz.Blok,1995:22. 
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Betimleme Sanatında Amazon Tipleri 
Amazonlar sanatın çe�itli dallarında Arkaik Dönemden ba�layarak Geç Roma 

Dönemine kadar varlı�ını sürdürmü�tür. Hellen sanatında Amazon figürleri ilk olarak 
M.Ö.7.yüzyıldan itibaren siyah ve kırmızı figürlü vazo resimlerinde, M.Ö. 5.yüzyıldan itibaren 
özellikle kabartma ve heykel sanatında sevilen bir tema olmu�tur.  Roma Döneminde Arkaik, 
Klasik ve Helenistik dönemlerdeki kadar tercih edilmese de lahit ve mozaiklerde az da olsa yer 
almı�tır.  

Amazon tasvirlerinin erken örneklerini özellikle seramik ve kabartma sanatında, Hellen 
kahramanları (Herakles, Akhilleus, Theseus)  ya da Hellen sava�çılarıyla girdikleri mücadele 
sahnelerinde kar�ıla�maktayız. “Amazonamakhia” adı verilen bu sahnelerde, Amazonlar 
Hellenlere kar�ı yenilmi� durumda, yaralı ya da ölü olarak resmedilmi�tir. Roma Dönemi ile 
birlikte özellikle mozaik sanatında Amazon kadınları vah�i hayvanlarla giri�tikleri av 
sahnelerinde de yer almı�lardır. 

Mevcut bilgiler ı�ı�ında, Amazon figürlerinde gerek “Amazonamakhia” sahnelerinde 
gerek av sahnelerinde, kullandıkları silah ve kıyafetlerinde bir takım farklılıklar tespit 
edilmi�tir. Shapiro,  bu farklılı�ı Hellen sava�çı tipi ve Do�u sava�çı tipi (�skit, Trakya) olarak 
iki farklı tipte de�erlendirmi�tir13. Yazar, bu tespiti Atik vazo sanatı resimlerinden yola çıkarak 
yapmı�tır. Biz de bu çalı�mamızda, Shapiro’nun ele almadı�ı Amazonların mozaikler 
üzerindeki betimlemelerini saptamaya çalı�aca�ız. Bu nedenle mozaikler üzerinde Do�u 
tipinde �skit ve Trakya’nın yanı sıra Anadolu’lu özellikler de tespit etti�imizden Do�u sava�çı 
tipine Anadolu’yu da eklemeyi uygun gördük.

1.Hellen Sava�çı Tipindeki Amazonlar:  Hellenlerden farklı bir etnik grup olarak 
dü�ünülmesine ra�men, hem Arkaik dönem sanatında hem de �lyada gibi edebi yapıtlarda 
onlara Hellen sava�çı tipi atfedilmi�tir. Bu örneklerde Hellen sava�çılar (Hoplit)  gibi, kısa khiton 
giyinmi�, gö�sü zırhla korunmu�, ba�ında tepelikli mi�fer, kolunda yuvarlak kalkan ve elinde 
mızra�ıyla tasvir edilmi�tir. Bu tipteki Amazon figürleri M.Ö. 7.ve 6.yüzyıl Attik siyah ve 
kırmızı figür vazo resimlerinde kar�ımıza çıkmaktadır14 (Resim 1). 

 
Resim  1:  Vulci, Amphora, Akhilleus ve Amazon Penthesileia,  M.Ö.540-530 yılları. 

2. Do�u (Trakya, �skit, Anadolu) Sava�çı Tipindeki Amazonlar: Do�u sava�çıları tipinde 
betimlenen Amazonlar, Trakya sava�çılarının peltaları15 (yarım ay biçiminde olan kalkan), �skit 
sava�çılarının ok, yay ve sivri uçlu �apkaları16, desenli pantolonları ve Anadolu sava�çılarının 
sava� labrysleri17 (çift ba�lı balta) ile tasvir edilmi�lerdir (Resim 2) 18. Bu tipteki Amazon 
figürleri M.Ö. 5.yüzyıldan itibaren ba�layarak M.S. 6.yüzyıla kadar sanatın çe�itli dallarında 
betimlenmi�tir.  Miller, Amazon kıyafetlerinde görülen bu ani de�i�imi, Hellen tüccarlarının 
kom�uları olan �skit ve Trakya’ya yaptıkları ticarete ba�lamaktadır. Ticaret nedeniyle seyahat 
eden ki�ilerin Trakya ve �skit kıyafet ve silahlarını gördüklerini ve bunun sonucunda da sanat 

                                                 
13  Shapiro, 1983:106. 
14 Daha ayrıntılı bilgi için Bkz.  Von Bothmer, 1957:,s.62, Pl. 48–2 
15 Pelta, Trakya sava�çılarının kullandı�ı en karakteristik sava� aletlerinden biridir. Bkz. Best,1969:3-16. 
16 Bazı kaynaklarda Frig �apkaları olarak da tanımlanmaktadır. Bkz. Shapıro, 1983 : 107 
17 “labrys” olarak bilinen çift ba�lı balta, Hitit sanatında görülmektedir. M.S.8.yüzyılın sonlarına tarihlendirilen 
Sakçagözü’ndeki bir kabartmada; tanrı elindeki çift ba�lı baltasıyla bir aslan avlamaktadır. Bkz. Akurgal, 1966.:Pl.23.b. ; 
Çift ba�lı baltanın farklı çe�itleri Myken sanatında da bulunmaktadır. Bkz. Burkert,1985:.37-41. 
18 Daha ayrıntılı bilgi için Bkz . Von Bothmer, 1957: 6; Patent, 2013:,29; Shapiro, 1983:107. 
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eserlerinde bir etkile�im oldu�u sonucuna varmaktadır19. Bu etkile�im sonucunda Amazon 
kadınları Hellen dünyasında zaten farklı bir co�rafya ve kültüre sahip oldukları 
dü�ünüldü�ünden, yabancı halk toplulu�u olarak kabul görmü� ve olasılıkla Do�ulu sava�çılar 
gibi betimlemelerde yer bulmu� olmalıdırlar.  

 

 
Resim 2: Nola, Amazonlar, seramik, M.Ö.5.yüzyıl. 

Arkaik Dönemden itibaren seramik, heykel ve kabartmalarda Hellen (Hoplit) sava�çı 
tipinin yanı sıra Do�u tipinde de resmedilen Amazonlar, “Amazonamakhia” sahnelerinde 
kar�ımıza çıkmaktadır. Fakat bu durum mozaik sanatında de�i�ime u�ramı�tır. Konumuzun 
içeri�ini olu�turan ve a�a�ıda de�indi�imiz bu sanat dalında, Amazon betimlemelerinde 
belirgin ikonografik farklar tespit etmekteyiz.  

Mozaik Sanatında Amazon  
Mozaik sanatında, di�er sanat dallarından farklı olarak “Amazonamakhia” sahnelerinin 

yanı sıra Amazonların Tanrıça Artemis için düzenledikleri “ adak, e�lence sahneleri” ve 
do�adaki çe�itli vah�i hayvanlarla yaptıkları “avlanma sahneleri”  de betimlemelere 
eklenmi�tir. 

Antikça� sanatında Amazon figürleri M.Ö. 480 den sonra sıkça betimlenmi�tir. Bunun 
nedenini tarihi bir dönüm noktasında aramak daha do�ru olur:  Hellen kent devletleri ittifakı 
ile Akamenid imparatorlu�u (Pers �mparatorlu�u) arasında MÖ 480 yılında Salamis’te 
gerçekle�en sava�ta Persler yenilgiye u�ramı�tır. Hellen sanatçılar M.Ö. 480 yılında Perslerin 
Hellenlere kar�ı yenilgisini betimlerken, Amazonların Do�ulu oldu�u varsayımından yola 
çıkarak Perslerin yerine geçen bir temsil olarak kullanmı� olmalıdırlar20. Bunun sonucu olarak 
Amazonların Hellenlerle olan sava�larını konu edinen “Amazonomakhia”  Hellen sanatında 
Hellenlerin yabancı istilalarına kar�ı üstünlüklerini simgeleyen mitolojik bir figür olarak yer 
aldı�ını dü�ünmekteyiz. Tüm sahnelerde Hellenlere kar�ı yenilmi� durumda, yaralı ya da ölü 
olarak resmedilmesi de bu savı güçlendirir niteliktedir. 

 Bugüne kadar bilinen “Amazonamakie”, sahnelerini içeren mozaiklerin en erken 
örne�i Antioch (Antakya)’da “Amazonlar Evi” adı verilen yapıda bulunmu�tur21 (Resim 3).  
M.S.4.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen mozaikte; Amazon ve Hellenler arasında geçen bir 
sava� sahnesi resmedilmi�tir. Mozai�in sol tarafında bir at üzerindeki Amazon, sa� elinde 
tuttu�u çift ba�lı baltasıyla yanındaki Hellenli sava�çıya saldırmaktadır. Mozai�in ön tarafında 
Amazona ait olan pelta ve iki adet çift ba�lı baltası da yerde görülmektedir. Bu mozaikte 
sanatçı, Amazonlar için Do�unun sava� aletlerini ve kıyafetlerini kullanmı�tır. Bunlar arasında 
Trakya’nın peltası,  Anadolu’nun çift ba�lı baltası ile Do�u Hellen ve Akdeniz’in bir omuzu ve 
gö�sü açık elbisesi olan kısa khitonu ve �skit’in sivri uçlu �apkası sayılabilir. Di�er taraftan 
mozaik sanatçısı bu çe�itlili�i seyirciye aktararak panelin dekoratif etkisini de güçlendirmi�tir. 

                                                 
19 Miller, 1997: 17. 
20 Hardwick, 1990: 29 
21 Levi ,1947:308,LXIX,c; CXXIII,a 
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Resim 3: Türkiye, Antioch (Antakya), Mozaik, Amazon ve Grekler, M.S.4.yüzyıl. 

Mozaik sanatında M.S. 5.yüzyıldan itibaren Amazon figürlerinde birtakım ikonografik 
de�i�imler tespit etmekteyiz. En belirgin de�i�im “Amazonamakhia” sahnelerinin yerini 
Tanrıça Artemis için düzenledikleri sava� dansı ve adak sahnelerinin almasıdır. Zira 
Amazonların, avcılık konusunda hünerleri nedeniyle tanrıça Artemis’e saygı duydukları 
bilinmektedir. Bundan dolayı Ephesos (Efes)’in ve büyük Artemis mabedinin kurulu�u 
Amazonlara ithaf edilmektedir22. Antik dönem �airlerinden Kallimakhos, sava�çı Amazonların 
Ephesos kıyısında tanrıçaya bir heykel diktikleri ve etrafında sava� dansı yaptıklarını 
aktarmaktadır23.  

Bu kompozisyona ait örneklerden biri �srail’in Sephhoris antik �ehrindeki Nile Festival 
binasında bulunmu�tur (Resim 4). M.S.5.yüzyıla tarihlendirilen mozaikte, Amazonların sava� 
dansı sahnesi betimlenmi�tir24. Mozai�in sa� alt kö�esinde pe� pe�e dizilen Amazonlar, tek 
omuzu ve gö�sü açık olan kısa khiton giyinmi�, ba�larında sivri uçlu �apka ve ellerinde mızrak 
ile tasvir edilmi�tir. Antikça� sanatı boyunca sava�çı kimlikleriyle bilinen Amazonlar bu 
mozaikte de�i�ime u�rayarak dans eden kadın kimlikleriyle betimlenmi�tir. Bu oldukça dikkat 
çekicidir. Daha önceki örneklerde Hellen erkelerle sava�abilen, güçlü sava�çı nitelikler atfedilen 
Amazonlar, burada sadece dans eden kadınlar olarak yer almaktadır. 

 
Resim 4:  �srail, Sephhoris, Mozaik, Amazonlar, M.S.5.yüzyıl 

 

                                                 
22  Grımal, 1997:,62 
23 Kallimakhos,Hymn to Artemis 237-258 
24 Talgam,2008: 58-59; Weiss, Talgam, 2002: 77–80 
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Antikça� yazarlarından Nonnos’un da belirtti�i gibi dans ve pantomim gibi aktiviteler 
özel ziyafetler için hazırlanmakta ve misafirlere sunulmaktaydı25. Talgam’a göre de bu 
mozaikte mitolojik bir tema, Amazonlar kimli�inde mim sanatı olarak icra edilmektedir26.            

M.S.5. yüzyıl boyunca Amazon ikonografisine eklenen konulardan biri de tanrıça 
Artemis için düzenlenen adak sahneleridir. Cezayir’de Ouled Agla’da Zeus’un A�kları adı 
verilen mozaikte27 bu tema betimlenmi�tir (Resim 5) 28. Cezayir Müzesi’nde sergilenen mozaikte 
Artemis, küçük bir mimari yapının önünde durmaktadır. Tek sıra halinde sıralanmı� 
Amazonlar ise tanrıça Artemis’e adaklarını sunmaktadırlar. Mozaikte Do�u ve Hellen özellikler 
bir arada görülmektedir. Amazonlar, omuzu ve gö�sü açıkta bırakan kısa khitonlu ve bellerinde 
kemerli tasvir edilmi�tir. Ba�larında mi�feri, ellerinde ise peltası ve çift ba�lı balta 
tutmaktadırlar.  

 
Resim 5: Cezayir, Ouled Agla, Mozaik, Amazonlar, M.S.5.yüzyıl. 

Amazonların grifon gibi mitolojik varlıklarla olan mücadelesi Hellen sanatında 
M.Ö.5.yüzyıldan itibaren resmedildi�i bilinmektedir29. Fakat vah�i hayvanlarla olan 
mücadeleleri daha çok Geç Roma dönemi mozaiklerinde kar�ımıza çıkmaktadır. M.S. 5.ve 6. 
yüzyıldan itibaren mozaiklerde, Amazonlara atfedilen sava�çı vasıflarının yanı sıra avcı 
özelliklerini ön plana çıkaran, do�adaki yırtıcı ve vah�i hayvanları avlayabilen kadın figürlerine 
dönü�mü�tür. Bu de�i�imin olası nedeni M.S.5.yüzyıldan itibaren Roma-Bizans mozaiklerinin 
Sasani-Pers sanatının etkisinde kalmasıdır. Bu etki, Apamea ve Edessa mozaiklerinde 
izlenmektedir. Her iki mozaikte de i�lenen tema ve Amazona yüklenen vasıflar açısından 
büyük benzerlikler bulunmaktadır. 

Suriye’nin Apamea �ehrinde triclinos binasında bulunan mozaik, M.S.5.yüzyılın 
üçüncü çeyre�ine tarihlendirilmektedir30. 8,35x4,36m boyutlarındaki mozaikte, Amazon ve av 
sahnesi teması i�lenmi�tir (Resim 6). Amazonlar, pe� pe�e iki at üzerinde elinde kalkan ve 
mızraklarıyla aslan ve kaplan avlamaktadırlar. Mozai�in sa�ındaki Amazon, sa� yöne do�ru 
hareket halindedir. Amazonun sırtındaki pelerini hareketin etkisiyle dalgalanmı� olarak 
görülmektedir. Atın hemen önünde bir a�aç ve o a�acın altında ko�ar vaziyete kaplan figürü 
bulunmaktadır. Amazon bu kaplana sa� elindeki mızra�ıyla saldırırken tasvir edilmi�tir. 
Mozai�in sol bölümündeki Amazon da yerde sendeleyen aslana mızra�ıyla ölümcül vuru�unu 
saplamak üzeredir. 

 

                                                 
25  Nonnos, Dionysiaca, XVIII, 99ff.; XIX, 198–284 
26 Talgam, 2008: 59 
27 Mozai�in merkez panelinde, Zeus’un a�klarından  Europe ve bo�a (Zeus) ,Danae ve altın damla (Zeus) ,Ganymed ve 
Zeus,  Antiope ve Zeus, Leda ve ku�u (Zeus) tasvirleri yer almaktadır.Mozai�in bordüründe  Penthesileia’nın efsanesi, 
Penthesileia’nın Artemis’e kurban sahnesi, Priamos tarafından verilen davet ve Grek ve Amazonlar arasındaki sava� 
anlatılmaktadır.Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Dunbabin, 1978: 42,267 
28  Dunbabin, 1978: 42,267 
29 LIMC ‘ Amazones’ 505 
30 Dulière, 1968:  pl.I,pl.II,1-2: Balty, 1977:114, fig.52-53. 
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Resim 6: Suriye, Apamea, Mozaik, Amazonlar ve av sahnesi, M.S.5.yüzyıl 

Kompozisyonda av sahnesinin tasvir edildi�i kısımda bitkisel �ekiller, bu sahnenin 
etrafını çevreleyen ve bordür vazifesi gören alanda ise geometrik �ekiller kullanılmı�tır. 
Amazonların ba�ındaki �skit �apkası, Trakya kalkanları ile Do�ulu sava�çı tipinde resmedildi�i 
anla�ılmaktadır. 

Haleplibahçe Amazonları 
Edessa (�anlıurfa) ili merkezinde “Haleplibahçe Kentsel Tasarım Projesi” kapsamındaki 

alt yapı çalı�maları sırasında Haleplibahçe mevkiinde tespit edilen mozaikler nedeniyle 2006-
2009 yılları arasında, dört ayrı yerde �anlıurfa Müze Müdürlü�ü ba�kanlı�ında kurtarma ve 
sondaj kazıları gerçekle�tirilmi�tir. Bu çalı�malar sırasında Amazonlar villası, Hamam ve bir 
Geometrik Villa meydana çıkarılmı�tır. 

Amazonlar mozai�i, “Amazonlar villası” adı verilen yapının Tablinum odasında 
bulunmaktadır (Resim 7). Dört Amazon kraliçesinin Hellence isimleriyle aynı panoda 
betimlendi�i tek örnek Haleplibahçe mozai�idir. Yerinde sergilenen ve 3,91x9,02m 
ölçülerindeki mozaik, M.S. 5-6.yüzyıl arasına tarihlenmektedir31. Dikdörtgen panoda, dört 
Amazon aslan ve leopar avlarken tasvir edilmi�tir. Ayrıca Amazonların etrafında ayı, köpek, 
deveku�u, keklik çe�itli hayvan figürlerinin yanı sıra a�aç motifleri de yer almaktadır. Bordürde 
ise koruna gelmi� bir kö�esinde mask ve iki yanında avlanan Eros figürleri betimlenmi�tir. 

 
Resim 7: Türkiye, Edessa ( �anlıurfa), Haleplibahçe, Mozaik, Amazonlar ve av sahnesi, M.S.5-6.yüzyıl 

 Panonun sol üst kö�esinde “�����	
�” Hippolyte sa� elindeki kılıcını kendisine 
saldıran panterin gö�süne saplarken, sol elinde tuttu�u peltası ile kendini korumaktadır. Sol 
tarafta Hippolyte’nın elinden yaralı kurtulmayı ba�aran kanlar içindeki bir aslan can havliyle 

                                                 
31 Karabulut et al. 2011:102 
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kaçmaktadır (Resim 8). Panonun sa� üst kö�esinde �� (������) Thermodosa, vah�i bir 
hayvana elindeki çift yönlü baltasıyla vurmak üzere hamle yapmı�tır (Resim 9). Thermodosa 
kendinden emin bir yüz ifadesine sahipken vah�i hayvan ölece�ini anlamı� gibi endi�eli bir 
durumdadır. Panelin sol alt kö�esinde “�������” Melanipe at sırtında, sa� elindeki 
mızra�ını kendisine ko�arak gelen bir aslana saplamak üzeredir (Resim 10). Panelin sa� alt 
kö�esinde Penthesileia oldu�u tahmin edilen Amazon, at sırtında etrafındaki hayvanlara okunu 
fırlatmak üzere yayından çekmi�tir. Penthesileia’nın önünde daha önce okuyla yaraladı�ı bir 
panter acı çekerek yürümektedir (Resim 11).   

 

                
Resim 8: Hippolyte, Haleplibahçe                                         Resim 9: Thermodosa, Haleplibahçe 
              mozaik ayrıntı                                                                   mozaik ayrıntı                                     

           
          Resim 10: Melanipe, Haleplibahçe                        Resim 11: Penthesileia, Haleplibahçe Amazonlar 
            Amazonlar mozai�i ayrıntı                                                  mozai�i ayrıntı 

 
Bu mozaikte Amazonlarda Do�ulu ikonografik özelliklere rastlamaktayız. Bunlar 

arasında, Trakya sava�çılarının peltaları, �skit sava�çıların ok, yay ve sivri uçlu �apkaları, Do�u 
Hellen ve Akdeniz’de kadınların tercih etti�i bir omuzu ve gö�sü açık olan elbisesi, 
Anadolu’nun sava� labrysleri ile tasvir edilmi�lerdir.  

Sanatsal açıdan de�erlendirdi�imizde, mozaik sanatçısının a�ırlıklı olarak kahverengi 
ve tonları, siyah ve kırmızı renkli tesseraları kullandı�ı anla�ılmaktadır. Sanatçı aynı zamanda 
bu az sayıdaki renklerle zemin ve figürlerde kontrast renkler kullanarak, Amazonları daha 
belirgin kılmayı amaçlamı� olmalıdır. Dört Amazonun da kıyafetleri benzer olmasına ra�men 
kullandıkları sava� aletleri farklıdır. Mozaik sanatçısı, Amazonlara ait tüm sava� aletlerini 
kullanarak, onların sava�taki yeteneklerini vurgulamak istemi� olmalıdır. Sanatçı ayrıca 
Amazonların kendilerinden emin sakin ve ma�rur duru�larına kar�ın, leoparların ve aslanların 
kanlar içinde can havliyle kaçı�maları, acı çekme hallerini seyirciye ba�arıyla hissettirebilmi�tir. 

M.S.5.yüzyıldan sonra Roma-Bizans mozaiklerinin Sasani-Pers etkisinde kaldı�ı ve bu 
etkinin özellikle taban dö�emelerinde kolayca fark edildi�i bilinmektedir. Sasani 
ikonografisinin etkisiyle mozaiklerde av motifleri Do�uda moda olmaya ba�lamı�tır. Do�u 
Roma sanatında Sasani-Pers etkisini ilk olarak Antioch’un M.S. 4. yüzyıl sonları ve M.S. 5. 
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yüzyıl mozaiklerinde fark etmekteyiz. Bu etki bizlere, Akdeniz Dünyası’nın Do�unun 
sanatından etkilenmeye ba�ladı�ını göstermektedir32. Haleplibahçe Amazon betimli 
mozai�inde de bu etki açıkça fark edilmektedir. 

Sonuç 
Amazonlar Arkaik, Klasik, Hellenistik Dönemlerde seramik, heykel ve kabartmalarda 

Amazonamakhia sahnelerinde tasvir edilmesine kar�ın, Roma Dönemi mozaiklerinde özellikle 
Do�u (�skit, Trakya, Anadolu) Tipinde sava�çı, dansçı ve son olarak da avcı olarak ön plana 
çıkmı�lardır.  

Genellikle Do�u Akdeniz co�rafyasında özellikle Antioch, Sephhoris, Ouled Agla, 
Apamea ve Edessa’da kar�ıla�tı�ımız Amazon figürlerinde, Do�u tipi tespit edilmektedir. 
Muhtemelen Do�ulu kadın sava�çı kimlikleri onların özellikle Do�u Akdeniz co�rafyasındaki 
mozaiklerinde tercih edilen bir kompozisyon olmasını sa�lamı�tır. M.Ö.5.yüzyılda Arctinus 
Milesius tarafından yazıldı�ı dü�ünülen Aithiopis de33, Amazonların Trakya’dan, Herodot ise 
Amazonların �skit topraklarını a�arak Attika’ya geldi�ini belirtmektedir34. Öyle anla�ılmaktadır 
ki Amazonlar, Hellen dünyasında farklı bir co�rafya ve kültüre sahip olmalarından dolayı 
yabancı halk toplulu�u olarak dü�ünülmü�tür. Bu durumda Amazonların Trakya ve �skit 
sava�çıları gibi resmedilmesi de �a�ırtıcı de�ildir. 

Anadolu’da ele geçen örnekleri de�erlendirdi�imizde, Amazonlara ait mozaiklerin 
Antioch ve Edessa’da yo�unla�tı�ını görmekteyiz. Antioch mozaiklerinin bölgeler arası ili�kiler 
sonucu Do�u Akdeniz co�rafyasını etkiledi�i ku�ku götürmez bir gerçektir. Zira bu etkile�imin 
izlendi�i Edessa mozaiklerinde de yine Amazon betimli mozaiklere rastlamak �a�ırtıcı de�ildir. 

Antioch, Sephhoris, Ouled Agla, Apamea ve Edessa’da ele geçen örnekleri göz önünde 
bulundurursak Amazon ikonografisindeki de�i�imi açıkça izleyebiliriz. En erken örneklerinde 
Hellen mitolojisindeki kahramanlarla girdikleri mücadelelerin betimlendi�i “Amazonamakhia” 
sahneli mozaiklerin yerini, daha geç örneklerde avcı Amazon tipinin aldı�ını tespit etmekteyiz. 
Bu de�i�imin olası nedeni, M.S.5.yüzyıldan itibaren Sasani-Pers ikonografisinin etkisiyle 
mozaiklerde av motiflerinin Do�uda moda olmaya ba�laması ve bu modanın Amazon 
kompozisyonlarını da de�i�tirmesidir. Bu de�i�im o kadar belirgindir ki, M.S.4.yüzyıl ve 
öncesinde sanatın çe�itli dallarında Hellenlerle giri�tikleri sava� sahnelerinin yerini 
M.S.5.yüzyıldan ibaren av sahneleri almı�tır. Haleplibahçe Amazon betimli mozai�i, Do�u 
tipinin ve Sasani-Pers ikonografisinin etkisinin tamamen hâkim oldu�u kırsal ve av motiflerinin 
yer alması açısından mozaik sanatında önemli bir yere sahiptir.  
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