Söylencelerin Kad›n Savaﬂç›lar›

Amazonlar
Gökhan Tok

Eski Yunan söylencelerinde Amazon ad› verilen kad›n savaﬂç›lar var. Tarihin
babas› olarak adland›r›lan Herodot’tan baﬂlayarak birçok antik ça¤
yazar› onlardan kesin bir dille söz ediyor, öykülerini anlat›yor. Oysa
günümüze dek gelebilmiﬂ tarihi eserler aras›nda Amazonlar›
anlatan hiçbir ﬂey yok. Bugün elimizde baz› söylencelerden baﬂka
Amazonlar›n yaﬂad›¤›n› gösteren hiçbir iz bulunmuyor. Peki ama
kimdi Amazonlar? Birçok uygarl›¤a ev sahili¤i yapm›ﬂ
Anadolu’da onlar da bir iz b›rakm›ﬂ m›yd›? Yoksa yaln›zca
söylencelerde mi var olmuﬂlard›?
Amazonlar hakk›nda
en geniﬂ bilgiyi haklar›nda anlat›lan
öykülerden biliyoruz. Bir rivayete göre Libya’da, baﬂkas›na göreyse Kafkasya’da ortaya ç›km›ﬂt› Amazonlar. Ne
var ki öykülerin geçti¤i as›l yer Anadolu’dur. Anadolu Amazonlar›n›n erken
tarihi, neredeyse yaﬂad›klar› söylenen
bölgelerin tarihi kadar karanl›kt›r. Bir
söylenceye göre soylar›, zalimlikleri
yüzünden tahttan indirilen iki ‹skit
prensesi Scolopotus ve Hylinos ile
baﬂlad›. Bu iki prenses, aileleri, takipçileri ve takipçilerinin aileleriyle birlikte yurtlar›ndan ayr›larak Kafkaslar›n
eteklerinde bir devlet kurdular. Yeni
bir ülke aray›ﬂ›ndaki tüm göçebe kavimler gibi önceleri öldürdüler ve ya¤malad›lar. Fakat ele geçirilen halklar
öç almak için gizlice silahland›lar. Bunu izleyen ayaklanmada ‹skit efendilerini yenmeyi baﬂard›lar. ‹skitlerin bütün erkekleri öldürüldü. ‹skitlerde savaﬂ e¤itimi kad›n erkek ayr›m› yap›lmadan herkese verilirdi. Savaﬂ e¤itimi
alm›ﬂ olan ‹skit kad›nlar› kaçmay› baﬂard›lar. Peﬂlerinden gönderilmiﬂ bir
birli¤i de yenmeyi baﬂarm›ﬂ, takipçilerinden kurtulmuﬂlard›.
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Erkekleri olmayan ve eskiden hükmettikleri insanlar taraf›ndan esir edilmenin aﬂa¤›lay›c›l›¤›na katlanmay›
reddeden kad›nlar Meotis Gölü (Azak
Denizi) bölgesinde tamamen kad›nlardan oluﬂan bir devlet kurdular. Biri
devlet iﬂlerini biri de orduyu yönetecek iki kraliçe seçtiler. Güçlü bir ordu
oluﬂturduktan sonra savaﬂç›l›klar›n›
denemek üzere savunmay› b›rak›p sald›r›ya geçtiler. Buna ra¤men baﬂar›l›
olmaktan uzakt›lar; nüfuslar›n›n artmamas› onlar için bir dezavantajd›.
Yeni kazand›klar› özgürlükle evlili¤in
kölelik oldu¤una inand›klar› halde
soylar›n›n tükenmesi tehlikesi, yak›n
topluluklarla anlaﬂma yapmalar›n› gerektirdi. Bu geçici birlikteliklerden do¤an erkek bebekler babalar›na geri verildi; k›zlarsa yaya ve at üzerinde dövüﬂebilmek üzere çocukluktan itibaren e¤itim gördüler.
Baﬂlang›çta genç kabile Don Nehri
k›y›s›nda yaﬂard›. Nehrin ad› da ordu
kraliçesi olan Lysippe’nin o¤lu Tanais’ten gelir. Tanais savaﬂa olan tutkusu ve evlili¤e de¤er vermeyiﬂi yüzünden Afrodit’i k›zd›r›r ve annesine aﬂ›k
olmakla cezaland›r›l›r. Tanais ensest

iliﬂkiye girmektense kendisini nehre
at›p bo¤ar. Nehir o günden sonra
onun ad›yla an›l›r. Lysippe, Amazonlar› Anadolu’ya getiren kraliçedir. Onun
zaman›nda Amazonlar Karadeniz’e
geldi ve güney k›y›s›na yerleﬂmeye,
krall›klar›n›n bat› s›n›r›n› belirlemek
için ormanlar›n aras›nda bir kent kurmaya karar verdiler. Bu kente kraliçelerinden birinin ad›n› verdiler: Sinope.
Hakimiyetlerini Kolkhis’e (Eskiden
Karadeniz’le Kafkasya’n›n güneyi aras›ndaki bölgeye verilen ad) kadar geniﬂlettiler. Bölgedeki da¤lara Amazon
da¤lar› ad› verildi. Amazon Da¤lar›’ndaki derelerin birleﬂmesiyle oluﬂan
geniﬂ ve k›sa bir nehir olan ve Karadeniz’e dökülen Thermodon Nehri’nin
a¤z›ndaki güzel bir burnun üzerine
baﬂkentleri Themiserya’y› (Bugünkü
Terme) kurdular.
Amazon savaﬂç›lar›n›n en ma¤rurlar› bar›ﬂta kendilerini avlanmaya ve
savaﬂ talimlerine verirdi. Bununla birlikte Anadolu Amazonlar›’n›n tar›mla
da u¤raﬂt›klar› san›l›yor. Savaﬂç›lar
her y›l iki aylar›n› çocuk sahibi olmaya ay›r›rlard›. Yaln›zca savaﬂta adam
öldürenlerin çiftleﬂmesine izin vard›.

Baﬂar›l› olan savaﬂç›lar kendilerini
komﬂular› Gargarianlardan ay›ran da¤a gider, bekarl›klar›n›n özgürlü¤ünü
simgeleyen kemerlerini ç›kar›rlard›.
Bir Amazon hamile kald›¤›nda eve dönerdi. Do¤an k›zlar Amazonlarla kal›r,
savaﬂç› olarak yetiﬂtirilirlerdi. O¤lan
çocuklar Gargarianlara geri verilirdi.
Gargarianlarla geçirilen ya da tar›mla u¤raﬂ›lan birkaç ay›n d›ﬂ›nda
Amazon ülkesi bir ordu devleti görünümündeydi. Ekonomik, politik ve
sosyal yap›lanmalar savaﬂ temelliydi.
Savaﬂa giden ordu, gençliklerinin en
seçkin dönemindeki savaﬂç›lar› kapsard›. Bu savaﬂç›lar›n ata binmedeki
üstünlükleri anlat›l›rd› hep. Ç›plak ata
biner, ço¤unlukla sadece yular kullan›rlard›. Bir rivayete göre Anadolu’ya
binicili¤i ilk onlar tan›tm›ﬂt›. Savaﬂlarda h›zl› ve yenilmez olmalar›n› ata bu
denli hakim olmalar›na borçluydular.
Bir Amazon daha küçük yaﬂta, erkeklerin egemen oldu¤u bir toplumla alay
etmeyi ö¤renirdi. Amazonlar›n savaﬂç›
yetenekleri üst düzeydeydi. Okçuluklar› çok baﬂar›l›yd›. Kalkanlar ve z›rhlar oklar›na karﬂ› korunmaya yetmiyordu. Karg›lar ve “bigennis” denilen
çift a¤›zl› baltalar›yla savaﬂlarda çevrelerine dehﬂet saçarlard›. Darbelerden
korunmak içinse ana tanr›çan›n simgelerinden biri olan Ay biçimli kalkanlar kullan›rlard›.
Amazonlar yüzy›llar boyunca Karadeniz’deki üslerinden çok uzaklara
ak›nlar düzenlediler. Kraliçeler, Efes ve
Thiba gibi kentler kurdular. Üç kraliçe
taraf›ndan yönetilen (Marpesia, Lampado, Hippo) üç kabile bat›da Trakya’ya,
do¤udaysa Suriye’ye yöneldi. Baﬂkentleri Themiserya’da savaﬂ ganimetlerinin artmas›yla Artemis’in ilkel bir versiyonu için tap›naklar inﬂa edildi ve onuruna festivaller düzenlendi.
Yunanl› co¤rafyac› Strabon da
Amazonlardan bahsedenler aras›ndad›r. "…Baz›lar›, isimleri Alazonlar, di¤erleri Amazonlar olarak ve Alybe’den
sözcü¤ünü Alope’den ya da Alobe’den
ﬂeklinde okuyarak ve Borysthens Irma¤› ötesindeki ‹skitlere ‘Alazonlar’
ve ayn› zamanda ‘Kallipidler’ ve daha
baﬂka isimler vererek –ki bu isimler
Herodot, Hellanikos ve Eudoksos taraf›ndan bize zorla kabul ettirilmiﬂtirve Amazonlar› Kyme yak›n›nda Mysia,
Karia, ve Lidya aras›na yerleﬂtirmek
suretiyle, ki bu, Kyme’li Ephoros’un

Herkül’ün baﬂarmas› gereken iﬂler aras›nda Amazon Kraliçesi Hippolyta’n›n kemerini çalmak da
bulunuyordu. Yukar›daki kompozisyonda Herkül’ün Amazonlarla olan mücadelesi betimlenmiﬂ.

da fikridir, tarihi metni de¤iﬂtirmiﬂlerdir. Ephoros’un bu görüﬂü mant›ks›z
olmayabilir; çünkü onlar vaktiyle
Amazonlar taraf›ndan, sonradan Aioller ve ‹yonlar taraf›ndan yerleﬂilmiﬂ
olan ülkeyi kastetmiﬂ olabilirler ve
söyledi¤ine göre isimlerini Amazonlar›n vermiﬂ oldu¤u belirli kentler vard›r: Ephessos, Smyrna, Kyme ve Myrina gibi…"
Amazonlar›n Anadolu’daki yaﬂant›lar›n› bize anlatanlardan ikisinin ad› Halikarnas’la iliﬂkilidir. Bunlardan ilki Halikarnas’l› Herodot’tur. Tarihin babas›
olarak an›lan ve sonradan Strabon’un da Amazonlardan söz
ederken at›fta bulundu¤u Herodot, onlar›n öyküsünden ilk bahsedenlerdendir. "Amazonlar›n, ki ‹skitler
bunlara oirpata derler, Yunanca karﬂ›l›¤› erkek öldürenler
demektir" der yazd›¤› tarihte. Onlara
savaﬂ açan Yunanl›lar, diye anlat›r,
Thermodon savaﬂ›n›
kazand›ktan sonra
canl› olarak yakalad›klar› Amazonlar› üç
gemiye doldurup denize
aç›ld›lar. Amazonlar aç›k
Akhilleus’u Troya Savaﬂ› s›ras›nda bir
Amazonla dövüﬂürken gösteren vazo.

denizde erkeklerin üzerine at›l›p onlar› döve döve öldürdüler. Ama bir gemi nas›l yönetilir bilmiyorlard›, dümen
nas›l tutulur, yelken nas›l kullan›l›r
haberleri yoktu. Erkekleri öldürdükten sonra, rüzgâr›n ve dalgan›n önüne
kat›lm›ﬂlar, Dik Bay›r denen yere varm›ﬂlard›. Amazonlar burada karaya ç›kt›lar, çevrede otlayan atlara rastlay›nca bunlar›n üzerine atlad›lar ve ‹skit
topraklar›n› ya¤malamaya baﬂlad›lar.
‹skitler baﬂlar›na gelene bir anlam veremiyorlard›. Bunlar›n ne dillerini anl›yor, ne giyiniﬂlerini tan›yor, ne de
kim olduklar›n› biliyorlard›. Amazonlar›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›r›p kalm›ﬂlard›; bunlar›
genç ve zorlu erkekler
san›yorlard›. Savaﬂ alan›nda kalan ölüleri
görünce daha da ﬂaﬂ›rd›lar,
bunlar
genç erkekler de¤il,
kad›nlard›. Bir daha
ne olursa olsun onlar› öldürmemeye
karar verdiler. Bakacaklar, görünüﬂte bunlar kaç kiﬂidir, aralar›ndan o
kadar say›da genç delikanl›
ay›racaklar,
karﬂ›lar›na onlar› ç›karacaklard›. Bu gençler
kamplar›n›
Amazonlar›n
kamp›n›n yan›na kurup davran›ﬂlar›n› onlara göre ayarTemmuz 2001 77 B‹L‹M ve TEKN‹K

layacaklard›. E¤er kad›nlar üstlerine
yürürlerse savaﬂmay›p aray› biraz açmakla yetineceklerdi. Sonra onlar durunca bunlar da duracak ve kamplar›na geri döneceklerdi. ‹skitler böyle
düﬂünmüﬂlerdi; çünkü bu kad›nlardan
çocuklar› olsun istiyorlard›. Delikanl›lar ald›klar› emirleri yerine getirdiler.
Amazonlar onlar›n kendilerine zararlar› dokunmayaca¤›n› anlad›klar›nda
onlara ald›rmaz oldular… Ö¤le vakti
olunca Amazonlar birer ikiﬂer çevreye da¤›l›r, do¤al gereksinimlerini karﬂ›larlard›. Bunu gören ‹skitlerden birisi k›zlardan biriyle birlikte oldu. K›z
da buna karﬂ› koymam›ﬂt›. Bunu izleyen günlerde ‹skit gençleriyle Amazonlar daha da yak›nlaﬂt›lar; kamplar›n› birleﬂtirip beraber yaﬂad›lar. Amazonlar ‹skitlerin dilini konuﬂmaya baﬂlay›nca gençleri kendileriyle birlikte
gelmeye ikna ettiler. Birlikte Tanais Nehri’ni geçip yeni topraklara yerleﬂtiler.
Amazonlardan söz eden bir
di¤er isim de Halikarnas Bal›kç›s›’d›r. Ege’de bulunan birçok
kentin Amazonlar taraf›ndan kuruldu¤unu
anlat›r: "Anadolu anaerkil bir sistemle idare
edilirken büyük ana
tanr›ça Kibele’ye tap›l›rd›. Kibele bir ay
tanr›ças›yd›. K›zl›¤›,
kad›nl›¤› ve anal›¤›
temsil etti¤i için do¤an
ay, dolunay ve azalan ay olarak gösterilirdi, yani üçlek bir yap›dayd›. Ana
tanr›çan›n birçok ad› vard›. Bunlar
aras›nda ‹zmir ad›n›n kökü bak›m›ndan ‘Marian’, ‘Mirin’, ‘Aymari’, ve ‘Mariyamne’ adlar› önemlidir. Bu adlar›n
sonuncusu Suriye’ye vard›¤›nda Meryem’e, bat›ya ulaﬂt›¤›ndaysa Marian’a
dönüﬂür"… ﬁimdi gelelim eski bir efsaneye: Mirin adl› bir Amazon kraliçesi,
Kuzey Ege k›y›lar›nda ‘Serne’ ad›nda
bir kenti zapteder, erkeklerin tümünü
k›l›çtan geçirir; kad›n ve çocuklar›ysa
köle olarak tutar. Kraliçe onlar için
kendi ad›n› taﬂ›yan, Mirin kentini kurar. Mirin, ayn› zamanda Kyme, Prienne ve Pitane, Lesbos Adas›’nda da Mitilin (Midilli) kentlerini kurar. Bir gün
adaya giderken f›rt›na kopar. Ana tanr›ça Kibele filoyu korur ve Semadirek
Adas›’na götürür. Kraliçe Mirin o güne dek kimsenin oturmad›¤› adada KiB‹L‹M ve TEKN‹K 78 Temmuz 2001

bele’ye sayg› ve ﬂükranlar›n› anlatmak
için bir tap›nak kurar. Buradan da anlaﬂ›l›yor ki Kraliçe Mirin, Tanr›ça Mirin’in bir rahibesiydi.
Amazonlarla ilgili söylenceleri bir
kenara b›rak›rsak geriye fazla bir ﬂey
kalm›yor asl›nda. Tarihte gelmiﬂ geçmiﬂ bütün halklar›n geçmiﬂine bak›ld›¤›nda, söylencelerin yan›nda gerçek
olan olaylar›n tarihinin de anlat›ld›¤›n› görüyoruz. Amazonlardaysa bu ayr›m neredeyse yok denecek gibi. Anadolu’dan geçen bütün halklar Amazonlar›n izini -e¤er vard›ysa- çoktan
örtmüﬂler. Peki o halde Amazonlar›n
gerçekli¤iyle ilgili sorular› yan›tlamaya nereden baﬂlamak gerek? Onlar›n
yaln›zca söylenceden ibaret olduklar›n› söylemek ne denli zorsa gerçekten
yaﬂad›klar›n› söylemek de ayn› ﬂekilde
zor. Bugüne dek bu konuda ortaya
at›lm›ﬂ birkaç temel görüﬂ var. Bunlar›n hepsi de Amazonlar›n öyküsünün, günümüzdeki halini al›ncaya dek
çeﬂitli söylencelerle
beslendi¤ini ortaya
koyuyor. Birinci görüﬂ, Amazonlar›n, erkeklerin yan›nda yard›mc› olarak savaﬂa giren kad›nlardan türedi¤i yolunda. ‹kinci görüﬂ Yunan kolonilerine sald›ran tamamen t›raﬂl›
yabanc›lar›n kad›nlar olarak yorumlanmas›yla ilgilidir. ‹lk görüﬂü ortaya atan Bizans tarihçisi Caesarea’l› Procopius, düﬂüncesini ﬂöyle
dile getirir: "Sabiri diye ça¤r›lan Hunlar, di¤er baz› Hun kabileleri gibi o
bölgede (Kafkasya’da) yaﬂarlar ve
Amazonlar›n asl›nda burada ortaya
ç›kt›klar›n› ve sonradan Thermodon
Nehri’nin üzerinde ﬂu anda Amisos
kentinin bulundu¤u, Themiserya yak›nlar›nda kamp kurduklar›n› söylerler. Fakat bugün Kafkas bölgesi civar›nda Strabon ve di¤erlerince haklar›nda çok yaz›lm›ﬂ olmas›na ra¤men
Amazonlarla ilgili ne korunmuﬂ tek
bir hat›ra ne de onlarla iliﬂkili bir isim
vard›r. Erkeklerin özelliklerini taﬂ›yan
bir kad›n ›rk›n›n asla var olmad›¤›n›
ve insan do¤as›n›n kabul edilmiﬂ gerçe¤inin Kafkas Da¤lar›’nda bir istisna
oluﬂturmad›¤›n› savunan tez daha akla yak›n görünüyor. Fakat gerçek, bu
bölgelerdeki kavimlerin kad›nlar›yla

birlikte büyük bir orduyla Asya’ya bir
ak›n düzenledikleri, Thermodon Nehri’nde kamp kurduklar› ve kad›nlar›n›
burada b›rakt›klar›d›r. Sonra, erkekler
Asya’n›n büyük bir k›sm›n› ya¤malarken bu topraklar›n yerli halklar›nca
k›st›r›ld›lar ve tek kiﬂi bile kurtulamadan katledildiler. Böylece hiçbiri kad›nlar›n kamp›na geri dönemedi. Bundan böyle kad›nlar çevrede yaﬂayan
halklar›n intikam›ndan korktuklar›ndan erzak›n da yetersizli¤iyle erkeklerin görevlerini üstlendiler. Erkeklerin
kampta b›rakt›klar› araçlarla silahland›lar. Tümüyle yok edilene dek de burada erkeksi bir cesaret göstermek zorunda kald›lar. Olan iﬂte buydu. Amazonlar›n kocalar›yla birlikte savaﬂa
ç›kt›klar›na benim zaman›mda gerçekleﬂen bir olaya dayanarak inan›yorum… Hunlar Roma topraklar›na s›k
s›k ak›n eder, savaﬂ›rlard›. Geride b›rakt›klar› ölü Hunlar›n aras›nda kad›n
savaﬂç›lar›n cesetlerine de rastlan›rd›…"
Procopius’un, Kafkaslar› Amazonlar›n kalesi olarak göstermesi gelenekle uyum sa¤lar. Da¤lar, s›k ormanlar
ve genel olarak keﬂfedilmemiﬂ bölgeler, geç klasik dönemde yaﬂayanlara
göre Amazonlar›n yerleﬂim yerleridir.
16. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan ‹spanyol kaﬂifi Francisco de Orellana, Güney
Amerika’da Marnaon Nehri k›y›lar›nda Tapuyas yerlilerinin sald›r›s›na u¤rad›. Anlatt›¤›na göre yerlilerin saflar›nda silahl› kad›nlar da vard›. Nehir
bundan sonra Amazon olarak an›ld›.
Amazonlarla ilgili ikinci bir görüﬂse onlar›n asl›nda t›raﬂ olmuﬂ erkekler
oldu¤u yolundad›r. Bu görüﬂü düﬂünmeye baﬂlamadan önce kad›nlarla kar›ﬂt›r›lan erkeklerin birtak›m koﬂullar› taﬂ›malar› gerekti¤i görülüyor: 1)
Amazonlar›n yapt›¤› gibi onlar da
Anadolu’ya birçok küçük kabilenin
bulundu¤u dönemde yerleﬂmiﬂ olmal›d›rlar. 2) Güçlerinin zirveye ulaﬂt›¤›
dönem Amazon zaferleriyle üst üste
gelmelidir ve MÖ 15 ila 20. yüzy›llardan sonra olmamal›d›r. 3) Akalar›n
MÖ 1100 dolaylar›nda Attika’dan Anadolu’ya göç etmelerinden önce yok olmuﬂ olmalar› gerekmektedir. 4) Yunanl›lar›n sakals›zl›¤› kad›nl›kla özdeﬂleﬂtirdikleri bir dönemde sakals›z
olmal›d›rlar.
Böyle bir millet aramak Amazonlar› aramaktan çok daha güç gibi görü-

nüyor. Oysa böyle bir halk var: Hititler. Hititler o dönemde dünyan›n en
büyük uygarl›klar› aras›ndayd›. Hititlerin yükseliﬂi MÖ 1300’lerde baﬂlad›;
M›s›rl›lar› yendikleri MÖ 1296’da doru¤a ulaﬂt›. Ne var ki bir süre sonra
bat›dan gelen deniz halklar›n›n bask›s›na dayanamayan Hitit devleti çöktü,
MÖ 1200’lerde baﬂkentleri Hattuﬂaﬂ
yak›ld›. Amazonlar›n yok oluﬂu gibi
Hitit imparatorlu¤u da h›zl› bir biçimde tarih sahnesinden çekildi. Öyle ki
MS 19. yüzy›la dek unutuldular. E¤er
Hititlerle Amazonlar aras›nda heyecan
verici bir benzerlik oldu¤u kabul edilirse, sakal bir anda önem kazan›r. Hititler, Yunanl›lar›n sakal b›rakma adetini izlemediler. Yunanl›lar için sakal,
savaﬂ alan›nda yak›n dövüﬂürken ya
da herhangi bir sokak kavgas›nda sorun ç›karsa da, hazine de¤erindeydi.
Sakal, düﬂmana tutup çekebilece¤i uygun bir araç sa¤l›yordu. Bu nedenle
MÖ 331 y›l›nda Büyük ‹skender Arbela savaﬂ›na girmeden önce askerlerine
sakallar›n› kesmelerini emretmiﬂti.
Gerçek ne olursa olsun Yunanl›lar,
Büyük ‹skender dönemine dek sakallar›n› kesmediler. O y›llarda k›ll›l›k erkekli¤i, k›ls›zl›k da kad›nl›¤› simgeliyordu. Ünlü komedi yazar› Aristophanes, oyunlar›ndan birinde efemineli¤iyle ünlü oyun yazar› Euripides’e,
Agathon’a cilveli bir eda ile "Her zaman yan›nda t›raﬂ b›ça¤› bulunur.
Onu bir saniyeli¤ine bana versene" dedirtir. O dönemde t›raﬂ b›ça¤› erke¤in
de¤il, kad›n›n gerekli bak›m eﬂyalar›ndan biriydi. Yunanl›lar, Hititlerle ilk
kez MÖ 12. yüzy›lda iliﬂki kurdular.
‹ki uygarl›k Akalar›n Dorlardan kaçmak üzere Anadolu’nun Ege Denizi
k›y›lar›nda kurduklar› kolonilerin bulundu¤u topraklarda karﬂ›laﬂt›lar. Hititler sakal uzatmay› Yunanl›lardan
görüp benimsediler. 12. yüzy›l›n ortas›ndan önce yap›lan an›tlarda Hititler
t›raﬂl› gösterilir; sonras›nda sakall›d›rlar. Yunanl›lar için bu dönem öykü anlat›c›lar›n›n evlerinden uzak göçmenleri cesaretlendirip ﬂevklendirmek için
masallar oluﬂturduklar› dönemdir. Masallarda Aka kahramanlar› tekrar tekrar anlat›larak yaﬂat›l›rd›. Eski çarp›ﬂmalar›n baz›lar›nda Yunanl›lar sakals›z Hitit savaﬂç›lar›n› küçümseyerek
"kad›n savaﬂç›lar" olarak adland›rm›ﬂ
ya da tamamen yanl›ﬂ anlamaya dayal›, Hititleri kad›n zannetmiﬂ olabilirler-

Efes antik kenti Amazonlar taraf›ndan kuruldu¤u iddia edilen kentlerden biriydi.

di. Bu tür yan›lg›lar›n izlerini Yunan
mitolojisinde görmek mümkün. Sözgelimi o döneme dek at görmeyen Yunanl›lar, ata binmiﬂ birini gördüklerinde ikisini tek bir canl› gibi düﬂünmüﬂ
ve kentaurlar söylencesine neden olmuﬂlard›. Ayn› ﬂekilde Hititlerin profilden devasa boyutlarda duvarlara resmettikleri tanr› figürlerini de görmüﬂtü Yunanl›lar. Hititler, duyduklar› sayg›dan dolay› tanr› figürlerini insanlara
göre çok büyük çiziyorlard›. Profilden
çizildi¤i için tek gözü görülen tanr› figürleri Yunanl›lar aras›nda tek gözlü
devler olan Kyklop (Tepegöz) söylencesini do¤urmuﬂtu. Amazonlar da böylesi bir yanl›ﬂ anlaman›n sonucunda
ortaya ç›km›ﬂ olabilirler. Halikarnas
Bal›kç›s› "Böyle bir yanl›ﬂ anlama varsa ‹zmir kentinin Hititlerce kuruldu¤unu söyleyebiliriz" der. Bal›kç›, ayr›ca Artemis tap›m›n›n kökeni olan ana
tanr›ça tap›m›n›n Hititler döneminde
yerleﬂmiﬂ oldu¤unu söyler. Efes’teki

Gümüﬂ plaka üzerine iﬂlenmiﬂ bu sahnede
Amazonlarla savaﬂ resmedilmiﬂ.

Artemis heykellerinin iki yan›nda bulunan geyiklerin de Hititlerin kader,
mutlu al›n yaz›s› simgeleri ya da tanr›s› kimlikleriyle, “runda” ad›nda kutsal
sayd›klar› geyik oldu¤unu da belirtir.
Bu görüﬂ akla oldukça yatk›n gelse de
minik bir pürüz içeriyor. Bugün Hititler olarak bildi¤imiz, kendilerine Nesililer diyen halk, Asya’dan Anadolu’ya
geldi¤inde ataerkil yap›dayd›. Dolay›s›yla beraberinde bir tanr›ça kültürü
getirmiﬂ olamaz. Nesililer denen halk
Anadolu’yu ele geçirip birleﬂtirdikten
sonra burada yaﬂayanlar›n kültürlerini benimsemiﬂ, hatta onlar›n ad›n› alm›ﬂt›. Hatti Ülkesi denen Anadolu,
anaerkil yap›s›n› koruyordu. Bundan
yola ç›karak belki de Amazonlar›n ç›k›ﬂ noktas›n› Hititlerden daha geride,
Anadolu’nun Nesililerden önceki halklar›nda aramak daha do¤ru olabilir.
Gerçek ya da söylence, kad›n savaﬂç›lar ya da kad›n san›lan erkekler;
Amazonlar yaln›zca Anadolu halklar›
ve Yunanl›lar üzerinde de¤il, tüm dünya tarihinde bir yer sahibi bugün. Feminist hareketlerde kad›n›n erkeklerle
eﬂitli¤ini vurgulamak için Amazon
sözcü¤ü hâlâ kullan›l›yor. Bu cesur
kad›n savaﬂç›larla ilgili anlat›lanlar bir
masalsa, romanlardan televizyon dizlerine dek bütün dünyan›n akl›na kaz›nm›ﬂ bir masal.
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