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EURIPIDES TRAGEDYALARI IŞIĞINDA KLASİK ÇAĞ 

ATİNASI’NDA KADININ KONUMU 

 
Nilay EDİZ OKUR 

 

ÖZ 

Euripides’in, Klasik Çağ Atinası’nın sosyal, siyasal ve düşünsel atmosferinden 

çeşitli izler taşıyan tragedyalarının hemen hepsinde kadını oyunun merkezine aldığı 

görülür. Tezin amacı, Euripides’in kadını çeşitli yönleriyle ele aldığı tragedyaları 

aracılığıyla, MÖ. 5. yüzyıldaki Atinalı kadınların kentin sosyal ve siyasal yaşamdaki 

konumlarını ortaya koymaktır. 

Birinci bölümde, Homeros Dönemi ve Arkaik Çağ Hellen toplumunda kadının 

konumu üzerinde durulmuştur. Euripides öncesi Hellen toplumunda kadının konumu, 

Klasik Çağ Atinası ile karşılaştırılarak dönemler arasındaki ortak ve farklı noktalar 

saptanmaya çalışılmıştır.  

İkinci bölümde, Klasik Çağ Atinası’nın siyasal, sosyal ve kültürel ortamı, 

Euripides’in kadına yaklaşımı üzerindeki etkileri açısından incelenmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde, Euripides’in tragedya anlayışı üzerinde durulmuş ve ünlü 

ozanın günümüze ulaşmış tragedyaları içerisinden kadını konu alan oyunları 

dönemin gerçekliği çerçevesinde incelenmiştir.  

Dördüncü bölümde, Euripides’in tragedyalarında betimlediği kadın karakterleri 

dönemin kadına bakış açısı doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

 Beşinci bölümde, Euripides oyunlarından verilen çeşitli örneklerle Atina sosyal 

ve siyasal yaşamında kadının konumu detaylı olarak incelenmiş sonuç bölümünde ise 

Euripides’in kadını konu aldığı oyunları ve betimlediği kadın karakterleri Atina’daki 

gerçek kadınların konumları açısından bir bütün olarak değerlendirilmiştir.  
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STATUS OF WOMEN IN CLASSICAL ATHENS IN THE LIGHT 

OF EURIPIDIAN TRAGEDIES  

 

Nilay EDİZ OKUR 

  

ABSTRACT 

Euripides has located women in the center of his tragedies which bear various 

stamps of Classical Athens’s social, political and intellectual atmosphere. The aim of 

thesis is to put forth the status of Athenian women in the city’s social and political 

life in 5th century B.C. for consideration through tragedies which Euripides has 

subjected women with their various aspects.   

In the first chapter, the position of women in Homeric Age and in Hellenic society 

of Archaic Age was studied. The position of women in the pre-Euripidian Hellenic 

society was compared to the Classical Athens and the common and different features 

were determined.    

In the second chapter, the political, social and intellectual setting of Classical 

Athens was taken into consideration in terms of the effects on Euripides’s approach 

to women. 

In the third chapter, the emphasis was put on Euripides’s tragedy conception and 

the plays of famous poet which concerned with women among his tragedies reached 

today were examined within the framework of their own period.  

In the fourth chapter, considering the woman characters depicted in Euripides’s 

tragedies, the period’s attitude towards women was clarified.  

In the fifth chapter, with some examples from Euripides’s plays the status of 

women in Athenian social and political life was examined in detail. In the conclusion 

chapter, the plays of Euripides concerned with women and the woman characters 

within these plays were interpreted as a whole in terms of the actual status of 

Athenian women.     
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ÖNSÖZ 

 

Hellen dünyasında takip edebildiğimiz ilk dönemlerden itibaren hemen tamamı 

erkekler tarafından oluşturulmuş Hellen edebiyatının çeşitli türlerinde kadının 

ağırlıklı olarak konu edildiği görülür. Araştırma konumuzu oluşturan Euripides’in 

günümüze ulaşmış birçok tragedyasında, ünlü ozanın kadını sanki bir laboratuar 

ortamındaymış gibi mercek altına aldığı ve onu tüm halleriyle enine boyuna 

incelediği dikkat çeker. Hellen kültür ve edebiyatının dayanak noktasını oluşturan 

Hellen mitolojisi, tanrıçaların sayısız anlatılarıyla doludur. Bilindiği üzere tragedya 

oyunları da konu bakımından mitostan beslenmektedir. Olympos’u (tanrılar 

dünyasını) erkek egemen, fakat kadın odaklı bir yer şeklinde kurgulayan Hellen 

düşüncesi tabi ki kendi dünyasının (ölümlüler dünyasının) sınırlarını da tanrısal 

dünyayla paralel bir biçimde çizmiş ve günlük yaşamdaki kadın erkek ilişkilerini bu 

çerçeveye oturtmaya çalışmıştır. Nasıl ki, Olympos’taki tanrılar dünyasında Hera ve 

Aphrodite baş tanrı Zeus kadar etkili tanrıçalarsa, Klasik Çağ Atinası’nın erkek 

egemen toplumunda kadınlar ‒erkekler kadar etkin bir güce sahip olmasa da‒ 

toplumun olmazsa olmazlarıydı. Atina demokrasisi kadını yok sayıp kamusal 

hayattan uzak tutmaya çalışsa da, aslında kadın kent yaşamının hemen her alanında 

‒felsefi tartışmalarda, tragedyalarda ve en çok da Euripides tragedyasında‒ hep 

vardı. 

Hellen mitolojisinde olduğu gibi Eurpides tragedyalarında da kadın karmaşık, 

tutarsız ve kararsız bir görüntü içerisinde karşımıza çıkar. Kadın bir taraftan Gaia 

(toprak) gibi hayat veren ve besleyen bir mucizenin kaynağı olarak görülürken, öte 

yandan Nyks (gece) kadar karanlık, Aphrodite kadar tutkulu ve hilekâr, Hera kadar 

kıskanç ve tehlikeli bir yaratık olarak algılanmıştır. Öyle ki bazen Zeus bile 

tanrıçaların kurduğu tuzaklardan kurtulamazken, erkekler bu belayla başa çıkmanın 

yollarını aramışlardır. 

Euripides’in kadın odaklı tragedyaları aracılığıyla Klasik Çağ Atinası’ndaki 

kadınların kent yaşamındaki konumlarını ‒siyasal, sosyal, evlilik, dinsel yaşam ve 

eğitim‒ anlamaya yönelik çalışmamızda ilk olarak Euripides öncesi Hellen 
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toplumunda kadının toplum yaşamındaki konumuna değinilmiş, ardından Euripides 

dönemi Atinası’nın genel atmosferi ve Euripides tragedyası üzerinde durulmuştur. 

Daha sonra Euripides’in kadını konu ettiği tragedyaları ve bu oyunlardaki kadın 

karakterlerin hikâyeleri Atina gerçek yaşamı bağlamında ele alınmış ve 

araştırmamızın dördüncü bölümünde Euripides’in tragedyalarında betimlediği kadın 

karakterleri aracılığıyla Klasik Çağ Atinası’nda kadının algılanışı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Ardından Euripides’in tragedyalarından verilen örnekler aracılığıyla 

Atina siyasal ve sosyal yaşamında kadının konumu üzerine çıkarımlar yapılmıştır.  

Çalışmam boyunca değerli fikirleriyle bana yol gösteren danışmanım Prof. Dr. 

Güler Çelgin’e, lisans öğrenimimin ilk dönemlerinden itibaren her zaman desteğini 

gördüğüm Prof. Dr. A. Vedat Çelgin’e, bazı kaynaklara ulaşmamı sağlayan Prof. Dr. 

Bedia Demiriş’e, Araş. Gör. Dr. Emel Karayel’e, Okt. Vicdan Taşçı’ya, MSGSÜ 

Arkeoloji bölümü araştırma görevlilerinden Özel Teraman Çınar’a, teknik birçok 

konuda yardımını gördüğüm bölümümüz araştırma görevlilerinden Erman Gören’e, 

metni ve çevirileri gözden geçirip yorumlarıyla bana katkıda bulunan bölümümüz 

doktora öğrencilerinden arkadaşım Oğuz Yarlıgaş’a, eğitim hayatım boyunca beni 

destekleyen başta annem olmak üzere tüm aileme ve son olarak çalışmam sırasında 

gösterdiği sabır ve yönelttiği eleştirileriyle en büyük destekçim olan sevgili eşim 

Ekrem Okur’a teşekkürü bir borç bilirim.  

 

Temmuz, 2010 Nilay Ediz Okur 
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GİRİŞ 

Euripides’in günümüze ulaşmış oyunları içerisinde kadın karakterlere yer verdiği 

tüm oyunlarını konu alan bu tezin amacı, ünlü ozanın realist bir yaklaşımla kadını 

çeşitli açılardan ele aldığı oyunları aracılığıyla MÖ. 5. yüzyıl Atinası’nda toplumun 

kadına bakış açısını ortaya koyarak Atinalı kadının sosyal ve siyasal yaşamdaki 

konumuna ışık tutmaktır. 

Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların sosyal ve siyasal konumunu birebir konu alan 

herhangi bir yapıtın günümüze ulaşmamış olması, edebi yapıtlardan yola çıkarak 

Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki konumu üzerine 

yapılacak bir araştırmanın kesin sonuçlara ulaşmasını olanaksız kılmaktadır.  Ancak 

söz konusu dönemde altın çağını yaşayan Hellen tragedyası bu açıdan 

incelendiğinde, oyunların içerisinde MÖ. 5. yüzyıl Atinası’ndaki kadınların konumu 

üzerindeki sis perdesini kaldırabilecek unsurların olduğu göze çarpar.  

Çalışmanın, Atina’nın üç büyük tragedya ozanından biri olan Euripides oyunları 

ile sınırlandırılmasının başlıca nedeni, Euripides oyunlarındaki kadın karakterlerin 

Klasik Çağ Atinası’nın çeşitli sosyal tabakaları içinde yer alan kadınların 

konumlarını aydınlatmaya yardımcı olacak şekilde betimlenmesidir. Euripides’e 

gelinceye kadar geleneksel Hellen tragedyasında kadın karakterlerin çok fazla ön 

planda olmadığı görülür. Euripides insani hemen her türlü duygu içinde betimlediği 

Atinalı kadını oikos’tan çıkarıp sahneye, toplumun gözü önüne getirmiştir. Gerçi 

Euripides’ten önce de Atina sahnesi bazı kadın karakterleri ağırlamıştır, ancak bu 

kadın karakterler Euripides’te gördüğümüz gibi derinlemesine incelenmemiş, daha 

çok tek bir yönüyle ele alınmış ve yüzeysel bir şekilde sahneye yansıtılmış siyah 

beyaz tiplerdir.  

Euripides, erkek egemen Klasik Çağ Atina toplumunda yok sayılan kadını sosyal 

bir sorun olarak ele almış, çağın kadınlarının gerek sosyal gerekse özel yaşamlarında 

karşılaştıkları hemen tüm sorunları büyük bir ustalıkla sahneye taşımıştır. Gerçekten 
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de, ancak insanı anlamaya çalışan ve kendini başkasının yerine koymayı başarabilen 

bir kişi karşısındakinin yüreğinin derinliklerine inebilir, orada yaşanan tüm 

çatışmaları, arzuları, korkuları, sevgiyi ve nefreti tüm çıplaklığıyla görebilir ki 

Euripides bunu başarabilmiş bir ozandır. O, Klasik Çağ’da Atinalıların çok da alışık 

olmadıkları bir tavır sergiler: Atinalı erkek kimliğinden sıyrılmış ve bir insan olarak, 

kadını önce anlamaya sonra da anlatmaya çalışmıştır. Ünlü ozanın kadına yönelik bu 

tavrı, onu diğer tragedya ozanlarından ayrı tutmamızı ve çalışmamızı onun 

oyunlarıyla sınırlandırmamızı sağlayan bir diğer nedendir.   

Antikçağ’da Euripides üzerine yapılan çalışmalara değinecek olursak, Klasik 

Çağ’da Euripides’in oyunlarında kadını ele alışı konusuna ilk değinen kişi 

Euripides’in çağdaşı ünlü komedya ozanı Aristophanes’tir. Aristophanes Batrakhoi 

(Kurbağalar) ve Thesmophoriazousai (Thesmophoria Bayramını Kutlayan 

Kadınlar) adlı oyunlarında Euripides’i ana karakterlerden biri haline getirerek ünlü 

ozanın tragedya anlayışı ve kadın karakterlerini betimleme tarzına yönelik ağır 

eleştirilerde bulunur.  

Antikçağ’da şiir sanatı, yani tragedya ve komedya oyunları ve ozanlarıyla ilgili 

kaleme alındığı bilinen ilk bilimsel çalışma Aristoteles’in Peri Poietikes adlı 

yapıtıdır. Aristoteles tragedyaları, oluşturuldukları dönemin sosyal yaşantısını 

yansıtan araçlar olup olmamaları bakımından ele almaz; tragedyanın kavramsal, 

biçimsel, kurgusal ve dilsel özellikleri üzerinde durarak tragedyanın doğasını, tarihini 

ve geleneksel uygulamalarını inceler.  

Euripides oyunları üzerine Hellenistik Dönem’de de bir takım çalışmalar 

yapılmıştır. Aleksandreia kütüphanesinin ünlü filologlarından Byzantionlu 

Aristophanes’in Klasik Dönem tragedya ozanlarının eserleri üzerine çalışmalar 

yaptığı bilinmektedir. Byzantionlu Aristophanes, Euripides başta olmak üzere, Klasik 

Çağ’ın ünlü tragedya ozanlarının oyunlarını içeren çeşitli el yazmaları içerisinden en 

doğru metni oluşturmak üzere çalışmış ve ünlü ozanın yapıtlarını içeren bir corpus 

hazırlamıştır. Ancak Byzantionlu Aristophanes’in edisyonların üzerine yazdığı 

notlara bakılacak olursa, ünlü filologun da Aristoteles’in izinden gittiği, yani 

tragedya oyunlarına teknik ölçütlerde yaklaşarak metinleri dilsel ve biçimsel 

özellikleri açısından değerlendirdiği görülür. Bu durumda Hellenistik Dönem’deki 
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eleştirmenlerin de Aristoteles gibi tragedya oyunlarına teknik yönden yaklaştıkları, 

oyunların içeriği ile oluşturuldukları dönem arasında bir ilişki olup olmadığı 

konusunu dikkate almadıkları söylenebilir.  

Euripides tragedyaları üzerinde çalışma yaptığı bilinen önemli bir araştırmacı da 

Demetrios Triklinos’tur. Araştırmacı kendi dönemine ‒1300’lerde‒ kadar iki grup 

halinde ulaşmış Euripides oyunları ‒skholion içeren 10 ve skholion içermeyen 9 

oyun‒ üzerinde çeşitli düzeltmeler yaparak Euripides’in Ortaçağ’a ulaşan 19 

oyununu Codex Laurentianus adlı tek bir el yazmasında toplamıştır. Triklinos’un 

oyunlar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar daha çok oyunların gruplandırılması ve 

dilsel özellikler gibi teknik konulardır (Zuntz, 1965: 16-249). 

MÖ. 5. yüzyıl Atinası’ndaki kadının sosyal konumu üzerine yapılmış modern 

çalışmaların başında Wright’in 1927 yılında yayımlanmış Feminism in Greek 

Literature from Homer to Aristotle adlı çalışması gelmektedir. Wright söz konusu 

çalışmasında Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların son derece düşük bir sosyal statüde 

olduğunu ileri sürer. Wright, Euripides’in Medeia, Alkestis, Ion ve Andromakhe 

adlı oyunlarında yer alan erkek karakterlerin kişilik özelliklerini söz konusu 

oyunlardaki kadın karakterlerle tam bir tezat oluşturacak bir şekilde, yani dönemin 

algılayışı doğrultusunda alışılmadık bir zıtlık içerisinde ‒Iason’u tamahkâr, 

Admetos’u ödlek, Tanrı Apollon’u bencil ve Menelaos’u bir dönek şeklinde‒ 

betimlediğine dikkat çekerek bu oyunları “Euripides: The Four Feminist Plays” 

başlığı altında incelemiş ve ünlü ozanı kadın haklarının bir savunucusu olarak 

görmüştür.1 Kanımızca araştırmacının Euripides’e yaklaşımı taraflıdır. Son derece uç 

noktalarda betimlediği bazı kadın karakterleri yüzünden, çağdaşı Aristophanes ve 

sonraki biyografi yazarları tarafından çoğu kez “kadın düşmanı” olarak adlandırılan 

bir ozanı ‒Euripides’in kendi özel yaşamındaki mutsuzluğu da dikkate alındığında‒ 

kadın haklarının savunucusu olarak görmenin ne kadar kabul edilebilir bir durum 

olduğu tartışılır.  

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Wright, 2005: 113-135. 



 4

 Tragedyalardan yola çıkarak Atinalı kadınların sosyal statüsü konusunda 

araştırma yapan modern araştırmacılardan biri de Gomme’dir. Araştırmacı, 1937 

yılında yayımlamış olduğu çalışmasında, kadın konusunda o döneme kadar kabul 

edilmiş bir inancı ‒Klasik Çağ Atinası’nda kadınların son derece düşük bir sosyal 

konumda oldukları şeklindeki kabulü‒ dile getirerek bu inancın haksız yönlerini 

ortaya koymaya çalışır. Gomme, “Atinalı kadınların ilk olarak Euripides tarafından 

tragedya oyunlarında ön plana çıkarıldığı” şeklindeki yargıya pek katılmaz.  

Euripides’in bu konudaki çabasını kabul eder, ancak Atina’nın iki büyük drama 

yazarı Aiskhylos ve Sophokles’in de yaptıklarının ‒Aiskhylos’un Klytaimestra, 

Sophokles’in ise Antigone gibi güçlü kadın karakterleri Atina sahnesine çıkardığına 

dikkat çeker‒ yabana atılmaması gerektiğine inanır. 

Antikçağ’daki sosyal yaşam konusunda araştırmalar yapmış önemli bilim 

adamlarından birisi de Ehrenberg’tir.2  Araştırmacı her ne kadar komedya oyunları 

aracılığıyla Atina toplum yapısını anlamaya çalışmışsa da, söz konusu çalışma Klasik 

Çağ Atinası’nın sosyal yaşamı ve kadının konumu konusunda önemli bir kaynak 

görevi gördüğünden çalışmamızda zaman zaman içeriğinden yararlanılmıştır. 

Ehrenberg, tragedya oyunlarının Atina gerçek yaşamını yansıtmadığını ileri 

sürmesine karşılık sadece Euripides’in oyunlarının Atina sosyal yaşamına ışık 

tutacak oyunlar olduğunu kabul eder. Araştırmacının Euripides’i Atina’nın diğer iki 

büyük tragedya ozanından farklı bir yere koymasında, Euripides’in karakter 

betimlerken izlediği realist tutum etkili olmuştur.  

Antikçağ’da kadınların toplumsal yaşamdaki konumları üzerine araştırmalar 

yapmış önemli isimlerden biri de Pomeroy’dur.  Araştırmacı ilk olarak 1975 yılında 

yayımlanan ve daha sonra çeşitli tarihlerde yeniden yayımlanan “Goddesses, 

Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity” adlı çalışmasında, 

Hellen ve Romalı kadınların toplumsal konumunu mercek altına almıştır. Pomeroy,  

mitsel söylemdeki tanrı ve tanrıçalardan başlayarak Hellen tarihinin bütün devirleri 

içerisinde çeşitli kanıtlar ışığında kadının sosyal konumunu aydınlatmaya çalışır. 

Atinalı kadınların Atina sosyal yaşamındaki konumlarını belirlemek üzere ilk olarak 

                                                 
2 V. Ehrenberg, 1951:  417. 
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miras, evlilik, boşanma gibi, yasal haklarından bahsettikten sonra kadının evlilik ve 

cinsellik gibi özel yaşam alanına da girer. Bu konudaki verilerden hareket ederek 

Klasik Çağ Atinası’nda kadınların erkeklere göre sosyal hayatın dışında ve oldukça 

kısıtlı bir alanda erkekler tarafından belirlenen görevleri yerine getirdikleri sonucuna 

varır. Pomeroy antik tragedyaların Atina sosyal yaşamına ışık tutan kaynaklar olarak 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusuna da değinir. Aiskhylos ve 

Sophokles’in betimlediği kadın karakterlerin idealize edilmiş kadınlar olduğundan 

Atinalı kadın profilini yansıtmadığını, buna karşılık Euripides’in kadın 

karakterlerinin sosyal yaşama ışık tutacak tarzda gerçekçi karakterler olduğunu ifade 

eder. Araştırmacı bu bağlamda Euripides’i tragedya ozanlarından çok, oyunlarında 

gündelik yaşamdan kesitler sunan komedya ozanlarına yaklaştırır.  

Pomeroy, Tunç Çağı’ndan Hellenistik Dönem’e kadar geniş bir tarihsel zaman 

diliminde ve tarihi olaylar çerçevesinde Hellen dünyasının sosyal, siyasal, kültürel 

dokusunu ve bu dokunun içinde kadınların konumunu Burstein, Donlan ve Roberts 

ile birlikte kaleme aldığı, 1999 yılında yayımlanan Ancient Greece: A Political, 

Social, and Cultural History isimli yapıtta da tartışır. Bu yapıt, yukarıda söz 

ettiğimiz çalışmadaki kadar kadın ağırlıklı değildir, ancak bu çalışma da kadın ve 

erkeğin yaşam alanları ‒oikos ve polis‒ konusunda bilgi verdiğinden burada 

anılmaya değerdir. Eserde Atinalı kadınların toplumsal dışlanmışlıkları Euripides ve 

diğer tragedya ozanlarının oyunlarından verilen çeşitli örneklerle kanıtlanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu yapıt Drakon’dan itibaren Atinalı önemli yasa 

koyucuları hakkında bilgi verdiğinden ve dolayısıyla kadınların durumlarına 

değindiğinden çalışmamıza ışık tutmuştur. 

Klasik Çağ Atinası’ndaki kadının sosyal statüsüne yönelik araştırma yapan bir 

diğer araştırmacı da Gould’tur.3 Araştırmacı, kadının sosyal konumu ile yasalar 

arasında sıkı bir ilişki olduğunu öne sürer ve kadını erkek aracılığıyla tanıyan Atina 

yasalarının kadına olan yaklaşımından yola çıkarak hatiplerin söylevlerinden, 

mitostan ve Atina tragedyasından verdiği çeşitli örneklerle Atinalı kadınların sosyal 

konumlarını açıklamaya çalışır. Gould, Klasik Çağ Atinası’nda “kadının sosyal 

statüsü” konusunda tragedyalar aracılığıyla çeşitli ipuçları aranacaksa Euripides 
                                                 
3 V. Gould, 1980: 38-59. 



 6

oyunlarının MÖ. 5. yüzyıl Atinası’nın çeşitli sosyal ve siyasal sorunlarını realist bir 

şekilde yansıttığını ileri sürerek ünlü ozanın bu konudaki yetkinliğinin altını çizer.  

Tragedyalardaki kadın konusunda araştırma yapan modern araştırmacılar 

içerisinde burada kendisinden söz etmeden geçemeyeceğimiz bir diğer önemli isim 

de Foley’dir. Araştırmacı Female Acts In Greek Tragedy isimli çalışmasında, 

tragedyalarda betimlenen güçlü kadın karakterlerin Atinalı kadın profilini 

yansıtmadığı kanısındadır; ancak Euripides oyunlarında betimlenen kadınların 

dönemin kadınlarına ışık tutacak tarzda realist bir şekilde betimlediğini vurgular ve 

oyunlardaki bazı kadın karakterlerden hareket ederek Atina sosyal yaşamında 

kadının konumuna dair çeşitli çıkarımlarda bulunulabileceğini ileri sürer. 

Tragedya oyunlarından yola çıkarak Antikçağ’daki kadın sorunsalı üzerine 

araştırma yapan modern araştırmacılardan biri de Robinowitz’dir. Araştırmacı 

“Politics of Inclusion/Exclusion in Attic Tragedy” isimli çalışmasında, kadın 

karakterleri sıklıkla ve çoğu kez de olaylara yön veren güçlü kadın karakterler 

şeklinde betimleyen Atina tragedyası ile MÖ. 5. yüzyıl Atinası’ndaki kadının 

konumu arasındaki tezatlığa dikkat çeker. Robinowitz, bazı feministlerin tragedya 

oyunlarında betimlenen güçlü kadın rollerine dayanarak Atinalı kadınların özgür bir 

yaşam sürdükleri iddiasına karşı çıkar. Tragedya oyunlarında kadınların çoğu kez 

doğası gereği cinsel tutkularını tatmin amacı ile hareket eden ve sınırlarını aşan 

kadınlar şeklinde betimlendiğine dikat çekerek Atina tragedyasının kentin 

propoganda aracı olduğunu ileri sürer. Euripides’in de kentin ataerkil politikasını 

desteklemek için kadınları bu şekilde karakterize ettiğini dile getirir. Robinowitz 

tragedya oyunlarındaki kadının vahşi doğayı, erkeğin ise medeniyeti ve kültürü 

temsil ettiğini, kadınların erkekler tarafından oluşturulmuş medeniyeti tehdit edici bir 

unsur olduğunu göstermek için tragedya oyunlarında ön plana çıkarıldığını iddia 

eder. 

Klasik Çağ Atinası’nın siyasal yaşamı konusunda Atina kanunları önemli bir 

kaynak görevi görürken, kadının sosyal yaşamdaki rolü ve konumuna ışık tutacak net 

bir bilginin olmaması yukarıda söz konusu ettiğimiz gibi, bilimadamları arasında 

anlaşmazlıklara neden olmuştur. Tragedya oyunlarının Atinalı kadınların sosyal 

yaşamdaki konumunu aydınlatmaya katkı sağlayacak veriler olarak değerlendirilip 
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değerlendirilemeyeceği konusu günümüzde de devam eden bir tartışma konusudur. 

Öte yandan tragedya oyunlarının Atina sosyal yaşamına ışık tuttuğunu kabul eden 

araştırmacıların birçoğunun da tragedyalarda karakterize edilen kadın kahramanlarla 

Atinalı kadınların sosyal konumu arasındaki ilişki konusunda ortak bir noktaya 

varamadıkları görülmektedir. Gomme gibi bazı araştırmacılar tragedyalardaki kadın 

karakterlerin dönemin kadın profilini yansıttığını iddia ederek Atinalı kadınların 

sanıldığı kadar da toplumdan izole edilmediğini öne sürerken,  Robinowitz gibi bazı 

araştırmacılar da Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların Doğu’ya özgü bağnazlıkla 

baskı baskı altında tutulduklarını ve Atinalı kadınların tam anlamıyla bir köle hayatı 

yaşadığını iddia eder.  

Tragedya oyunlarında betimlenen kadın karakterlerden hareketle Klasik Çağ 

Atinası’ndaki kadının sosyal konumu üzerine fikir beyan etmek günümüzde bile bir 

tartışma konusu olsa da, çalışmamızda zaman zaman dönemin ünlü hatiplerinin ya da 

siyasetçilerinin söylevleri de tanık gösterilerek Euripides oyunları aracılığıyla 

Atina’nın sosyal ve politik yaşamı içerisinde kadının konumu belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

Bu amaçla hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde MÖ. 5. yüzyıl Atina 

toplumundaki kadına geleneksel bakış açısının söz konusu dönemde birden ortaya 

çıkan bir eğilim olmasının mümkün olmadığı düşünülerek Homeros Dönemi ve 

Arkaik Çağ’da Hellen kadınının toplumsal yaşamdaki konumu yer yer Euripides 

oyunlarında betimlenen kadın karakterleriyle karşılaştırılarak ele alınmış ve bu 

dönemlerde kadına karşı takınılan tavrın Klasik Çağ’a yansıması üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümde Euripides’in kişiliği ve sanatını şekillendiren Klasik 

Çağ Atinası’nın sosyal, siyasal ve düşünsel atmosferi üzerinde durulmuştur. Üçüncü 

bölümde Euripides’in tragedya anlayışı açımlanmış ve ünlü ozanın kadın 

karakterlerine yer verdiği oyunları, kadın karakterlerin ağırlıklı olduğu ve kadın 

karakterlerin ikinci planda kaldığı oyunlar şeklinde iki ana başlık altında kronolojik 

olarak sıralanarak araştırmamıza ışık tutacak doğrultuda ele alınmıştır. Dördüncü 

bölümde Euripides oyunlarındaki kadın karakterler ele alınarak Atina kent devletinde 

kadının siyasal ve sosyal konumunu belirleyen can alıcı nokta, yani toplumun kadına 

bakış açısı üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde ilk olarak kadının siyasal 
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yaşamdaki konumuna değinilmiş, daha sonra ise kadın çeşitli sosyal sınıflar altında 

kategorize edilerek her bir kategorideki kadının toplumsal yaşamdaki hareket 

serbestliği üzerinde durulmuş, ardından Atinalı kadınların yaşam alanları, evlilik, 

miras hukuku, kentin dinsel yaşamında kadının konumu ve kız çocuklarının eğitimi 

konusu Euripides’in çeşitli oyunlarından verilen örnekler doğrultusunda incelenmeye 

çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise, araştırmamıza dâhil ettiğimiz oyunlar 

çerçevesinde Euripides Dönemi Atinası’ndaki kadının toplum yaşamındaki konumu 

üzerine çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır.  

Tezde kullanılan Euripides metinleri için, 1912 yılında A. S. Way tarafından 

hazırlanan Euripides, Vol. I: Iphigeneia at Aulis, Rhesus, Hecuba, The 

Daughters of Troy, Helen, London, Heinemann; Euripides,   Vol.   II:   Electra,   

Orestes,  Iphigeneia in Taurica, Andromache, Cyclops, London, Heinemann ve 

Euripides: Vol.  III:   Bacchanals,   Madness of Hercules, Children of Hercules,    

Phoenician Maidens,    Suppliant, London, Heinemann künyeli edisyonlar temel 

alınmış ve Hellence yapılan alıntılarda temel olarak bu metinden yararlanılmış, ancak 

bu edisyonlarda yer almayan Alkestis, Medeia, Hippolytos ve Ion adlı oyunlardan 

yapılan alıntılar için antik kaynaklar kısmında künyesi verilen D. Kovacs tarafından 

hazırlanan edisyonlar kullanılmıştır. Diğer Antikçağ ozanlarının metinlerinden 

yapılan alıntılarda yararlanılan edisyonlar yine kaynakça kısmındaki antik kaynaklar 

kısmında gösterilmiştir. Antik metinlerden yapılan alıntılar aksi belirtilmedikçe 

tarafımdan çevrilmiştir. Euripides oyunlarından seçilen çeşitli pasajlar dilimize 

aktarılırken, oyunların daha önce yapılmış gerek Türkçe gerekse yabancı dildeki 

çevirileri de dikkate alınmış, bu çevirilerle karşılaştırmalar yapılmış, bu yapıtlar 

kaynakça kısmındaki antik kaynaklar kısmında gösterilmiştir. Tez metninde geçen 

Hellence kelimeler Erasmus transliterasyon yöntemi doğrultusunda Latin harflerine 

uygun hale getirilmiştir. Tez metninde ve dipnotlarda kullanılan teknik kısaltmalarda 

uluslararası geçerli olan standart kısaltmalar kullanılmıştır. Tez içerisinde kullanılan 

tüm kısaltmalar “Kısaltmalar” başlığı adı altında açıklanmıştır. Tezde geçen Antik 

yazarların ve yapıtlarının kısaltmaları için Der Kleine Pauly Lexikon der Antike 

isimli yapıtta kullanılan kısaltmalar esas alınmıştır. Euripides’in araştırmamızın 

kapsamındaki oyunlarının ana metinlerinden yapılan alıntıların çevirileri Hellence 
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orijinal metniyle birlikte verilmiş, ancak ana metinden alıntıların gerekli görülmediği 

durumlarda Hellenceleri verilmeyerek sadece Türkçe çevirileri kullanılmıştır. 
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1.   KLASİK ÇAĞ ÖNCESİ HELLEN TOPLUMUNDA KADIN  

    

1.1.   Homeros Dönemi Hellen Toplumunda Kadın  

 

Arkaik Çağ öncesi Hellen toplumunun sosyal, kültürel ve politik yapısı hakkında 

bilgi edinebileceğimiz ilk yazılı kaynaklar Homeros’un Ilias ve Odysseia isimli 

yapıtlarıdır. Bu yapıtlar her ne kadar doğrudan doğruya tarihi gerçeklere dayanmasa 

da içerikleri dönemin toplumsal, siyasal yapısına ve bu yapı içerisinde kadının rolüne 

ışık tutmaktadır. Nitekim bu yapıtlar sadece oluşturuldukları dönemin değil, sosyal 

yaşamadan inanç sistemine kadar Hellen toplumunun yüzlerce yıllık kültür 

birikiminin izlerini taşımaktadır (Arthur, 1984: 9). Homeros Ionia bölgesinde, yani 

Minos kültür çevresine yakın bir alanda yaşadığı için olsa gerek onun tasvir ettiği 

sosyal yaşam ve kadına bakış açısı Minos kültüründen çeşitli izler taşımaktadır.1  

Homeros’un Ilias ve Odysseia isimli yapıtları bilindiği üzere, savaşla ilintili 

‒Ilias Troia Savaşı’nı, Odysseia ise savaş sonrası Odysseus’un eve dönüş macerasını 

anlatan‒ destanlardır. Ancak her iki eserin içeriği dönemin aristokrat sınıfının yaşam 

koşullarına ve düşünce yapısına ışık tutmaktadır. MÖ. 8. yüzyılın ikinci yarısında 

oluştuğu kabul edilen Homeros destanları söz konusu dönemde Ana kara 

Hellas’ından yapılan büyük göç dalgası sonucunda, yeni topraklara ulaşan 

Hellenler’in, bu topraklarda yapmış oldukları tarım sayesinde kısa zamanda refaha 

ulaşan aristokrat sınıfı konu edinmiştir. Bu dönem toplumunda oikos olarak bilinen 

büyük çiftliklerde oturan, toprakların işlenmesi için yanlarında işçi, çoban ve kâhya 

gibi çeşitli hizmetkârlar çalıştıran büyük toprak sahiplerinin oluşturduğu bir üst 

tabaka “soylular sınıfı” ortaya çıkmıştır. Bu yeni toplumsal yapı sadece küçük 

Asya’daki kent devletleriyle sınırlı kalmamış, adalarda ve Hellas’taki diğer Hellen 

kentlerinde de görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde Euboialıların Fenike 

sahillerinde kurduğu apoikia’lar (koloni kentleri) sayesinde, Hellen dünyası başta 

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Akalın, 2003: 17-47; Rehak, 2002: 34-60. 
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yazı olmak üzere, doğuya ait bazı dinsel inançlar ve evrenin oluşumuna dair bir 

takım ideolojilerle tanışmıştır. Nitekim Doğu’dan gelen bu etkiler daha sonraki 

dönemde, Hesiodos’un yapıtlarında çeşitli meslek dalları konusunda verdiği bilgiler 

ile evrenin, tanrıların ve insanın oluşumunu anlattığı efsanelerde kendisini yoğun bir 

biçimde hissettirecektir (Latacz, 2001: 56-57).  

Homeros’un, Akhalar ile Troialılar arasında yapılan ünlü Troia Savaşı’nı konu 

ettiği Ilias adlı yapıtı incelendiğinde ilk bakışta sadece bir savaş destanı gibi görülen 

bu yapıtta kadınlardan geniş ölçüde bahsedildiği görülmektedir. Erkek işi olarak 

kabul edilen savaşın anlatıldığı bir destanın içerisinde kadınların büyük oranda yer 

alması oldukça şaşırtıcı bir durumdur, ancak Troia Savaşı gerek çıkış noktası gerek 

sonucu itibariyle neredeyse bir kadınlar savaşıdır. Gerçekten de bu savaşa kadınlar 

sebep olmuştur. Söylenceye göre Peleus ile Thetis’in düğün yemeğine davet 

edilmeyen Nifak Tanrıçası Eris,2 onu bu şölene layık görmeyen tanrılardan intikam 

almak amacıyla düğün yemeği yenilen sofranın orta yerine üzerinde “en güzel 

kadına” yazılı bir elma atar. Eris tanrıça da olsa nihayetinde bir kadındır, kurduğu 

planın kötü sonuçlar doğuracağının gayet iyi bilmesine rağmen, sıradan bir ölümlü 

kadın gibi davranır ve intikam almak adına kötülük yapmaktan çekinmez. Bunun 

üzerine sofrada bulunan tanrıçalar Hera, Athena ve Aphrodite arasında en güzel olma 

konusunda bir yarış başlar. Sonuç itibariyle tanrıçalar da kadındır ve kadın cinsine 

yakıştırılan sıradan davranışlar sergileyerek “en güzel kadın” unvanını kazanabilmek 

için birbiriyle kıyasıya yarışırlar. En güzel tanrıçanın kim olduğu konusunda kararsız 

kalan tanrılar, Zeus’un teklifi üzerine bir ölümlüyü hakem yapmaya karar verirler. En 

güzel tanrıçayı belirleyecek kişi Troia kralı Priamos’un oğlu Paris’tir. Tanrıçalar en 

güzel kadın unvanını kazanabilmek için delikanlıya birbirinden çekici tekliflerde 

bulunurlar. Fakat Paris’i ne Athena’nın vaat ettiği savaş meydanlarındaki sonsuz 

galibiyet ne de Hera’nın teklif ettiği Asya hâkimiyeti cezbeder. Paris’in aklını Aşk 

Tanrıçası Aphrodite çelmeyi başarır, çünkü tanrıça delikanlıya dünyanın en güzel 

                                                 
2 Erinysler’e ve Iris’e benzeyen kanatlı bir dişi olarak tasvir edilen Eris gecenin kızıdır. Nifak’ın 
kişileştirilmiş şekli olan Eris’in, Savaş Tanrısı Ares’in kız kardeşi ve yoldaşı olduğu genellikle kabul 
edilmiştir. Hesiodos Thegonia adlı yapıtında, biri Gece’nin kızı ve oldukça zararlı olan, diğeri ise 
Zeus’un bir güç olarak dünyaya getirdiği ve sadece insanlar arasında rekabet doğuran iki tür Nifak 
olduğundan bahsetmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Grimal, 1997: 182. 
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kadınının ‒Menelaos’un karısı Spartalı Helene’nin ‒ aşkını vaat ederek, yani bir 

erkeğin en zayıf noktasından yakalayarak onu ikna etmiştir.  

Paris ‒onun kişiliği aracılığıyla sembolize edilen bir erkek‒ için güzel bir kadına 

sahip olmanın yanında ne savaş meydanındaki yenilmezliğin ne de geniş 

topraklardaki hükümranlığın bir değeri vardır. Delikanlı, Tanrıça Aphrodite’nin 

yardımı ile uğruna krallıktan, kahramanlıktan vazgeçtiği Helene’yi alıp ülkesine 

götürür. Menelaos kendisine yapılan hakareti kaldıramaz, çünkü Helene başka bir 

adamla kaçarak onun onurunu ayaklar altına almıştır. Nitekim Hellen dünyasında, 

erkeklerin onuru çoğu kez sorumlu olduğu kadınların davranışlarıyla yakından 

ilişkilidir. Böylece Menelaos hem iffetsiz karısı Helene’yi hem de misafir olduğu 

evin hanımına göz diken Paris’i cezalandırmaya karar verir. Hellen toplumunda 

kabul gören bu konudaki gelenek, söz konusu yapıtta Menelaos’un kişiliğiyle 

sembolize edilmiş olmalıdır. Öte yandan Menelaos’u yıllarca sürecek bir savaşa sevk 

eden sadece onur kaybı değildir, onun Helene gibi iffetsiz bir kadını geri almak 

istemesinin altına başka nedenler de olmalıdır. Nitekim Helene ile Menelaos’un 

evliliği iç güveyi tarzında yapılmış bir evliliktir. Menelaos, Sparta kralı 

Tyndareos’un kızı Helene ile evli olduğundan Sparta kralıdır. Helene’yi kaybetmesi 

krallığının ve sahip olduğu her şeyin sonu anlamına geleceğinden, karısının başka bir 

adamla evlenmesine asla göz yummaz Menelaos (Pomeroy, 2002: 21). Sonuçta 

Helene uğruna ‒Homeros’un ifadesiyle “bir yüz uğruna”‒ bin gemi sefere çıkar ve 

on yıl süren kuşatmanın ardından kıran kırana bir savaş yaşanır.  

Görüldüğü üzere, Troia Savaşı kadınlar yüzünden patlak vermiş bir savaştır ve 

kadınların sebep olduğu bu savaşı konu eden Homeros, söz konusu destanın bir 

bölümünde, yine bir kadının sebep olduğu başka bir savaşı anlatır ve Briseis’i, 

Agamemnon ile Akhilleus arasında yaşanan kavganın nedeni olarak gösterir. Ünlü 

ozan bu yaklaşımıyla kadının zamanında müttefik olan erkekleri bile karşı karşıya 

getirecek kadar erkekler üzerinde etkili olduğu konusuna dikkat çekmek istemiş 

olmalıdır. Homeros’un savaşın nedenini kadına bağlaması bu dönemde de çeşitli 

tanrıçaların kimlikleri altında3 devam eden Ana Tanrıça inancının etkisiyle kadının, 

                                                 
3 Daha önceki dönemlerde Ege dünyasında çeşitli adlar altında tapım gören Ana Tanrıça inancı Arkaik 
Dönemde Hera ve Demeter gibi tanrıçaların varlığı altında devam etmiştir. 
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erkekler tarafından organize edilmeye başlanan Yeni Dünya’da hâlâ ne kadar güçlü 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.    

Homeros’un Ilias adlı destanında, kadınları çok geniş bir yelpazede çeşitli 

özellikleriyle tasvir ettiğini görmekteyiz. Ünlü destanda, ilk nifak tohumlarını ekerek 

Troia Savaşı’nın fitilini ateşleyen Eris, savaşın başlamasına neden olacak tekliflerle 

Paris’in aklını çelen Aphrodite, savaş boyunca hileleriyle Akhalara yardım eden Hera 

ve Athena gibi tanrıçaların yanı sıra Helene Hekabe, Andromakhe ve Kassandra gibi 

aristokrat kadınlarla birlikte köle kadınların ve rahibelerin de yer aldığı görülür. 

Ünlü ozan, Odysseia adlı yapıtında da Penelope, Nausikaa ve Arete gibi soylu 

kadınlardan, Kirke, Skylla gibi, canavar ve büyücü olan yarı tanrıçalara, Eurynome, 

gibi hizmetkârlara kadar çok çeşitli kadın tiplerine yer vermiştir. Dubois, 

Odysseia’da betimlenen kadın tiplerinin kadının erkek hayatındaki çeşitli rollerini 

ifade ettiğini ileri sürerek Odysseus’un yolculuğu boyunca bir kadından diğerine 

gitmesini, kahramanın kişiliğini oluşturma süreci olarak tanımlar ve son derece ilginç 

bir örnekle ‒Odysseus’un Kalypso’dan ayrılışını bir bebek için en güvenli yer olan 

ana rahminden ayrılışışla özdeşleştirerek‒ söz konusu düşüncesini kanıtlamaya 

çalışır (Dubois, 1984: 100). Homeros’un her iki eserinde de kadınlar sanki 

kendilerine has evrensel değerleri sembolize etmektedirler. Andromakhe ile Penelope 

sadakati, Hekabe anneliği, Helene ve Klytaimestra ihaneti, Kirke ve Helene kadının 

tehlikeli çekiciliğini; Kassandra, Khryseis ve Briseis gibi kadın karakterler de 

kadının güçsüzlüğünü yansıtmaktadır ( Schein, 1995: 19).  

Homeros’un Odysseia’sında yer verdiği köle kadınlar, tanrıça ve yarı tanrıça 

sayılabilecek Kirke, Kalypso, Sirenler, Skylla, Kharybdis gibi, çeşitli yaratıklar 

şeklinde betimlenen barbar kadınların hepsinin de kötü kadınlar olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu kadınların kötülükleri farklı oranlarda da olsa, sonuç itibariyle hepsi 

yıkıcı kadınlar olarak betimlenmiştir. Tüm bu kötü kadınların karşısında ise örnek 

Hellen kadınları yer almaktadır. Penelope örnek bir eş, Nausikaa ise örnek bir genç 

kız olarak karakterize edilmiştir (Graham, 1995: 14). Her iki kadın kahraman da 8. 

yy. Hellen toplumunda takdir gören kadın profili konusuna ışık tutmaktadır (Graham, 

2006: 3-17). Homerik dünyada kadınların ödül olarak verilebildiği, köle olarak 
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satılabildiği4 veya Helene gibi bir yerden zorla kaçırılmak suretiyle erkekler arasında 

el değiştirildiği de görülür (Dubois, 1984: 101). Kadınlarla ilgili bu tür 

uygulamaların varlığı, yani kadınların köleleştirilmesi ve bir kadının erkekler 

arasındaki çeşitli mücadeleler sonucunda ödül payı olarak verilmesi Euripides’in 

oyunlarında da görülecektir. Nitekim Alkestis adlı oyununda Alkestis’i Ecel’in 

elinden kurtarıp Admetos’a kavuşturan Herakles, ilk önce talihsiz kadının kimliğini 

gizler. Daha sonra ise Alkestis’i kazandığı bir zaferin onur payı olarak Admetos’a 

tanıtır ve bu ödülü ona hediye etmek istediğini söyler.   

Homeros bu büyük savaşın çıkış nedenini her ne kadar kadınlara bağlasa da her 

iki yapıtında da savaşların kadınlar üzerindeki olumsuzluklarına dikkat çekmeyi 

ihmal etmemiştir. Troialı kadınları kocasız, çocuksuz bırakan, onları köle yapan bu 

savaştır. Diğer taraftan savaşın galibi Hellen kadınları da yaşanan savaştan 

nasiplerini alarak eşlerini, oğullarını bu savaşa kurban vermişlerdir. Savaşın Hellen 

kadınları üzerindeki yıkıcı etkisi yıllarca kocasını bekleyen Penelope aracılığıyla dile 

getirilmiştir. Euripides de Homeros gibi savaşın kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerine 

çeşitli oyunlarında sık sık değinir. Euripides, Troia Savaşı’yla ilişkili çeşitli 

efsaneleri konu alan oyunlarında, döneminde yaşanan Peleponnesos Savaşları’nın 

kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini Hekabe, Andromakhe, dolaylı olarak da olsa 

Elektra ve Hermione’nin kişiliklerinde dile getirmiştir.   

 Homeros’un söz konusu destanlarda mitolojik hikâyeler, tanrılar, tanrıçalar, yarı 

tanrılar ve ölümlü kahramanlar aracılığıyla yansıttığı Heroik Dönem’in sosyal 

yaşantısına bakıldığında aristokrat kadınların günlük yaşamları, kişilikleri, görevleri 

ve sosyal statüleri hakkında çeşitli bilgiler edinmek mümkündür. Hekabe, 

Andromakhe ve Penelope gibi aristokrat kadınların sosyal ve siyasal alanda erkeklere 

göre ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.  Bu kadınların erkeklerin yönetimi altında 

ikinci derecede kalan belli başlı işlerle uğraştıkları görülmekle birlikte aile içinde söz 
                                                 
4 Graham (1995: 9-10) Homeros destanlarında, özellikle Odysseia’da görülen köle kadınların varlığını 
o dönemde yapılmaya başlanan denizaşırı ticarete bağlar. Bu dönemde Hellenlerin Mısır ve Fenike 
sahilleri gibi uzak ülkelere yelken açtığı ve buralarda ticaret yaptığı bilinmektedir. Odysseia’da 
anlatılan hikâyelerden hareketle, MÖ. 8. yüzyıl’da Kuzey Afrika, İspanya, Sicilya ve Sardunya 
adalarında faaliyet gösteren Fenikelilerin köle ticareti yaptığı anlaşılmaktadır (Hom. Od. XV. 415-
484). Odysseia’da anlatılan köle kadınların çoğunun korsanlar tarafından kaçırılmış ve köleleştirilmiş 
kadınlar olması bu dönemde kadınların ticari bir mal gibi görüldüğünü düşündürmektedir. Nitekim 
Odysseus’un babası Laertes, delikanlının sütninesi olan Eurlykleia’yı yirmi büyükbaş hayvan 
karşılığında satın almıştır (Hom. Od. I. 429-431).   
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sahibi, evlerinin hanımı, kendilerine hizmet eden kadın kölelerin yöneticisi ve önemli 

konularda kocaları tarafından kendilerine danışılan kimseler oldukları da göze 

çarpar. Priamos ile Hekabe, Hektor ile Andromakhe arasındaki evlilik ilişkisinde 

kadınlar Zeus’un karşısındaki Hera’nın hareket serbestliğine sahiptir (Blondell, 1999: 

49).  

Dönemin sosyal yapısı içerisinde kadın ve erkek rollerinin belirlenmiş olduğu 

dikkat çeker. Buna göre erkekler bir savaşçı olarak ailelerine ve topluma hizmet 

ederken, kadınlar ise yeni savaşçılar doğurmak ve onları yetiştirmek suretiyle 

topluma hizmet etmektedirler (Pomeroy, 2004: 18). Destanlarda betimlenen 

kadınların çoğunun evli ve çocuklu kadınlar olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum 

da Heroik Dönem toplumunda da kadının en önemli sosyal sorumluluğun çocuk 

doğurmak olduğu düşündürür. Nitekim Hekabe doğurganlığı ile ünlü bir kraliçedir. 

Ayrıca bu kadınların büyük kısmının erkek çocuk sahibi anneler olması ya da erkek 

çocuklarıyla ön plana çıkarılması da son derece dikkat çekicidir. Andromakhe ve 

Penelope gibi önemli kahramanların eşleri olan kadınlar, kocalarına erkek çocuk 

doğurmuş kadınlardır. Bu durum Homerik Dönem ailesinde, erkek çocuğa sahip 

olmanın kız çocuğa sahip olmaktan daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nitekim Strauss, Homerik Dönemden itibaren Hellen toplumunda hissedilen, Klasik 

Çağ’a ise damgasını vuran ataerkil düzeni çeşitli açılardan incelediği yapıtında, erkek 

çocukların, ailenin soyunu devam ettirecek, büyüdüğünde başta oikos’u ve sonra da 

kenti yönetecek kimseler olarak görülmesi nedeniyle aile içinde erkek çocukların 

varlığının önemine değinir (Strauss, 1993: 20-62). Çocuk sahibi olma konusundaki 

bu cinsiyet ayrımının Arkaik, hatta Klasik Çağ’da da devam ettiğine tanık olacağız. 

Antik Hellen toplumunda gördüğümüz cinsiyet ayrımının günümüz modern 

dünyasının çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürmesi, insanoğlunun bir takım 

konularda bazı ilkel düşünceleri hâlâ aşamadığını göstermektedir. Tekrar konumuza 

dönecek olursak bu dönemde, erkeğin sosyal sorumluluğunun savaşçı olmak, 

kadınınkinin ise savaşçılar doğurmak ve onları yetiştirmek şeklinde belirlendiği 

görülür. Homerik Dönem kadınına yüklenen bu en temel sosyal sorumluk Klasik Çağ 

Atinası’nda da çeşitli şekillerde devam edecektir. Zaten bilindiği üzere Klasik Çağ 

olarak adlandırılan dönem Atina’nın Sparta ve müttefikleriyle başının belada olduğu, 

yani zorlu savaş yıllarının yaşandığı, dolayısıyla Homeros destanlarındaki gibi 
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savaşçılara ihtiyaç duyulan bir dönemdi. Nitekim Euripides’in kadın kahramanlarının 

çoğu ‒Medeia, Alkestis, Phaidra, Andromakhe, Kreousa, Helene, Megara, Euadne, 

Aithra, Agaue gibi‒ Homeros’un kadınları gibi evli ve çocuklu kadınlardır. Ayrıca 

Medeia, Andromakhe, Kreousa, Megara, Agaue, Alkestis, Aithra gibi, kadın 

kahramanlar da yine Homeros’un kadın kahramanları gibi erkek çocuk doğurmuş 

kadınlardır. Söz konusu destanlarda tıpkı Euripides’in tragedyalarında olduğu gibi, 

kadınların anaçlık özellikleri sık sık vurgulanmıştır.  

Heroik Dönem kadınlarının yaşam alanlarına baktığımızda, kadınların çoğunlukla 

evin üst katında yer alan, yabancı erkeklerin onları göremeyeceği bir şekilde 

tasarlanmış gynaikonitis adı verilen kadınlar dairesinde genellikle sütnineleriyle ya 

da köleleriyle birlikte yaşadıkları görülmektedir. Homeros’un, Penelope’ye söylettiği 

şu sözcükler dönemin kadınların yaşadığı evler konusunda bilgi vermektedir (Hom. 

Od. I. 329-335):  
 

“İkarios’un kızı akıllı Penelopeia dinliyordu üst katta, 
tanrıdan gelme sözler işliyordu yüreğine. 
Aşağı indi evinin yüksek basamaklarından, 
Tek başına değildi, iki hizmetçi ardından geliyordu. 
Tanrısal kadın durdu taliplerin karşısında, 
erkeklere ayrılan odanın eşiğinde tam, 
örttü yanaklarını pırıl pırıl yaşmağıyla, 
bir hizmetçi bir yanındaydı, bir hizmetçi bir yanında”5 
 

Homerik Dönem’de kadın ve erkek arasında bir ayrımın olduğuna daha önce 

değinmiştik. Nitekim kadına yüklenen sorumluluk ve kadına çizilen yaşam alanı bu 

ayrım doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre, erkeğin yaşam alanı dışarısı, 

kadınınki ise evin içidir. Homerik Dönem’deki bu anlayış Klasik Çağ Atinası’nda 

daha katı bir şekilde devam edecektir. Homeros’un yukarıda betimlediği gibi, 

erkeklerin oturduğu odalardan ayrı ve genellikle evin üst bölümünde yer alan 

kadınlar dairesi olarak nitelendirdiğimiz bölümde yaşayan kadınlar en önemli 

görevlerinin başında gelen işleri yaparlar, yani kumaş dokuyup dikiş dikerlerdi. 

Yünün eğrilmesinden kumaşın dokunması ve dikilmesine kadar giyecek ihtiyacını 

temin etmek kadının en önde gelen sorumluluklarından biriydi (Pomeroy, 2004: 30). 

                                                 
5 Homeros’un Ilias ve Odysseia adlı yapıtlarından seçilen pasajların Türkçe çevirileri için Azra Erhat 
ve A. Kadir’in (2009) çalışması kullanılmıştır.  
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Bu sorumluluğa çocuk bakımı da dâhildi. Ayrıca kadına kocasının yokluğunda işlerin 

yolunda gitmesini sağlama, çocuklarına hem annelik, hem de babalık yapma ve sadık 

bir şekilde kocasının savaştan dönmesini bekleme sorumluluğu da yüklenmiştir. 

Dönemin kadına yüklediği bu sorumluluklar yüce ahlaklı örnek bir kadın olarak 

betimlenen Penelope’nin kimliğinde dile getirilmiştir (Arthur, 1984: 13; Schein, 

1995: 22). Yani Homeros’un Hellen kadınlarından beklenen davranış özelliklerini 

Penelope karakteri ile sembolize ettiği söylenebilir.6 Her iki destanda da kadınlar 

sıkça söz konusu görevleri yerine getirirken betimlenmiştir. Örneğin, Hektor, karısı 

Andromakhe’ye evde yapması gereken işleri şu sözlerle hatırlatır (Hom. Il. VI. 490-

495): 

 
“Hadi sen eve git, bak işlerine, 
  Geç tezgâhına, mekiğinin başına, 
  Hizmetçilere buyruklar ver. 
  Savaşla biz uğraşacağız, başta ben, 
  İlyon’da büyümüş bütün erkekler ” 
 

Hektor’un yukarıdaki sözleri kadın ve erkeğin sosyal statüsüne de ışık tutması 

bakımından oldukça dikkat çekicidir. Hektor söylediği sözcükler savaşın erkek işi, 

başta kumaş dokuma olmak üzere eve çeki düzen vermenin ve köleleri yönetmenin 

ise kadınların görevi olduğu görüşünü ortaya koymaktadır (Arthur, 1984: 12-13). 

Homeros’un Andromakhe’yi günlük işlerini yaparken tasvir ettiği aşağıdaki dizeler 

kadınların evde yaptığı işler konusunda bilgi vermektedir (Hom. Il. XXII. 440-442): 
 

“Yüksek bir sarayın odasında kumaş dokuyordu o,  
erguvan renginde bir kumaştı bu, iki katlı, 
alacalı süsler işliyordu kumaşın içinde.”  
        

Homeros’un destanları sayesinde Homerik Dönem’de kadınların her ne kadar 

gynaikonitis’te yaşayıp kadın işi olarak görülen bir takım işlerle uğraşarak 

hayatlarını geçirdiklerine tanık olsak da MÖ. 5. yüzyıl Atinası’ndaki kadınlarla 
                                                 
6 Penelope, kocası Odysseus’un hayatta olup olmadığını bilmemesine rağmen, Odysseus’un evini ve 
yatağını korumaya çalışan iffetli bir kadındır. Yıllarca kocasını bekleyen Penelope kadınlığına 
yenilmemiş ve kocasına sadık bir eş olmayı başarmıştır. Belki de Homeros eşleri yıllarca savaşta 
kalan Hellen kadınlarına nasıl bir eş olmaları gerektiğini Penelope aracılığıyla göstermeye çalışmıştır.  
Nitekim Hellen kadınlarından beklenen bu davranış özellikleri yüzyıllar sonra Aristoteles tarafından 
sıklıkla dile getirilecektir. Bu konuda daha fazla bilgi için v. Foley, 1995. Ayrıca, Odysseia’da kadın 
kahramanların sadakati konusunda v. Zeitlin, 1995a: 117-155. 
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karşılaştırıldığında bu dönem kadınlarının özgürlük alanlarının daha geniş olduğu 

görülür. Bazı araştırmacılara göre Homerik Dönem kadınları sosyal statülerinin 

zirvesindedirler ve Klasik Dönem kadınlarıyla karşılaştırıldıklarında en kötü 

durumda olanlar bile, Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınlardan çok daha değerli ve 

özgürdüler (Patterson, 1998: 61). Nitekim bu destanlarda prenses Nausikaa’nın bir 

erkek gibi atları sürdüğü, serbestçe kentin sokaklarında dolaştığı ve çıplak 

Odysseus’la çekinmeden konuşabildiği, Andromakhe ile Helene’nin Troia 

sokaklarında rahatlıkla dolaştıkları, erkeklerin onları rahatlıkla görebilecekleri 

surlardan savaşı izledikleri anlatılır (Pomeroy, 2004: 31).  

Fakat diğer taraftan bu dönem kadınları her ne kadar kendi evlerinde söz sahibi ve 

kocalarının yokluğunda evi çekip çeviren güçlü karakterler olsalar da erkeklere göre 

‒söz konusu erkeler kendi oğulları bile olsa‒ her zaman ikinci planda kalmışlardır. 

Nitekim Odysseia’da, Penolope ile oğlu Telemakhos arasında geçen pasaj bunu 

açıkça ortaya koymaktadır. Penelope aşağı katta bir ozanın Akhalar’ın Troia’dan 

dönüşü ile ilgili söylediği şarkısını üst kattaki odasından dinlemektedir. Şarkıda 

anlatılanlar yıllardır kocasını bekleyen acılı kadının özlemini artırır. Dinledikleri 

Penelope’nin aklına önce çok sevdiği kocası Odysseus’u, ardından bu savaşa sebep 

olan Helene’yi getirerek yarasını kanatır. Bunun üzerine acılı kadın aşağıya inerek 

taliplerinin oturduğu erkekler odasının eşiğine gelir, yanaklarını başörtüsüyle örter ve 

hıçkırıklara ozandan bu şarkıyı söylememesini rica eder. Tam bu sırada oğlu 

Telemakhos araya girer ve babasının yokluğunda evin reisinin annesi değil de 

kendisi olduğunu şu sözcüklerle Penelope’ye hatırlatır (Hom. Od. I. 345-351): 

 
“Haydi, evine git, bak işine gücüne, 
git dokuma tezgâhına, ipliğine bak, 
buyur hizmetçilerine, işe göz kulak olsunlar, 
konuşmak erkeklere vergi, en başta bana,   
Benim bu evin tek efendisi. 
Penelopeia şaşırdı ve döndü kendi katına, 
oğlunun akıllıca sözleri yüreğine işlemişti” 

 

Delikanlının annesine karşı takındığı tavır ve ünlü ozanın Telemakhos’un 

sözcüklerini “akıllıca” olarak nitelendirmesi, Homerik Dönem kadının erkek 

karşısındaki durumunu göstermesi bakımından ilginçtir. Bu konuya başka bir örnek 

vermek gerekirse Penelope’nin, Laertes’e dokuduğu kefen bezini bitirme bahanesiyle 
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gündüz dokuduğunu gece sökmek suretiyle taliplerini üç yıl boyunca oyaladığı 

gerçeği ortaya çıktığında,  taliplerinden biri olan Antinoos, delikanlıya babasının 

yokluğunda artık evin efendisi olduğunu hatırlatır ve annesini evden göndermesini 

söyler. Ayrıca annesinin inadından vazgeçmemesi durumda taliplerin her geçen gün 

Telemakhos’un malını ve mülkünü azar azar tüketeceğini de sözcüklerine ekler 

(Hom. Od. II. 113-114): 

 
“Gönder ananı babasının evine, buyur ona, 
Kendisinin ve babasının beğendiği adama varsın” 
 

Antinoos’un bu sözleri karşısında Telemakhos’un söylediği şu sözcükler kocasının 

yokluğunda kadının evdeki pozisyonunu göstermesi bakımından önemlidir (Hom. 

Od. II. 129- 135): 

 
“O istemezse gitmez, Antinoos, 
Nasıl kovarım onu evimden, söyle, 
beni doğuran, büyüten anamı nasıl kovarım?  
Babam kim bilir nerelerde? Sağ mı, öldü mü? 
Onu kendim gönderirsem babası Ikaros’a  
Yıkım olmaz mı bana ödemek çeyizini? 
Haydi babasından çekeceğim bir yana, ya anam, 
eşikte Erinysleri çağırıp bana lanet edecek”  
 

Delikanlı anne ahı almamak ve annesinin çeyiz bedelini dedesine geri ödemek 

istemediğinden Penelope’yi evinden göndermek istemez. Telemakhos’un yukarıdaki 

sözcükleri Heroik Dönem’deki evlilik ve çeyiz geleneğine ışık tutmaktadır. 

Delikanlının sözlerinden Heroik Dönem kadınlarının evlenirken baba evinden bir 

takım malları çeyiz olarak koca evine getirdiği anlaşılmaktadır. Kadın, kocanın 

ölmesi durumunda herhangi bir kimse tarafından baba evine geri gönderildiğinde,  

kadının evlenirken beraberinde kocasına çeyiz olarak getirdiği maddi şeylerin kız 

babasına geri verilmesi söz konusudur. Ayrıca bir erkeğin kendi isteğiyle evliliğini 

bitirmesi durumunda da aynı uygulama geçerlidir. Bu gelenek Klasik Çağ’da da 

devam edecektir. 

Homeros’un yapıtları kadının ev ve aile içindeki yaşam koşulları kadar sosyal 

yaşamdaki konumlarını da ışık tutmaktadır. Bu dönemde günlük hayatın hemen her 

alanında dinin payı oldukça büyüktür ve kadın Hellen inanç sistemi içinde oldukça 



 20

önemli bir yere sahiptir. Söz konusu destanlarda, Homerik Dönem kadınlarının dini 

ritüellerin büyük kısmında önemli görevler üstlendikleri görülmektedir. Kadının 

Hellen inanç sistemindeki önemli konumu Klasik Çağ’da da devam etmiştir. Nitekim 

Euripides de birçok oyununda kadınları tapınaklarda tanrılara sunular sunarken, 

Iphigeneia örneğinde olduğu gibi rahibelik yaparken ya da Heraklesoğulları ve 

Andromakhe adlı oyunlarında olduğu gibi kadınları tapınağa sığınmış olarak 

betimlemiştir. Hellen inanç sisteminde sadece kadınların katılabileceği çeşitli 

kültlerin de olduğu bilinmektedir. Bu dönemde koloni kurmak için çeşitli bölgelere 

yelken açan Hellenlerin beraberinde rahibe olan kadınları da götürdükleri bugün 

kanıtlanmıştır (Latacz, 2001: 14-16) Anlaşılacağı üzere bu dönemde kadınlar, tanrılar 

ile toplum arasında iletişimi sağlayan önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Örneğin 

Ilias’ta Antenor’un karısı olarak geçen Theano halk tarafından Athena rahibesi 

olarak seçilmiştir. Theano tapınağın kapısını açmakla görevli tek yetkili kişidir 

(Hom. Il. VI. 299-305).   

Homerik Dönem kadınların giyim kuşamlarına baktığımızda ataerkil düzenle 

birlikte kadının giyim kuşamına bazı kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. 

Homeros’un kadınları bu dönemden önceki kadınlar, yani Minos ve Mykenai’da ele 

geçmiş kadın tasvirleri gibi giyim kuşam serbestliğine sahip değildirler.7 Nitekim 

Homeros, Odysseia adlı yapıtında Penelope’nin talipleriyle dolu erkekler odasına 

girmeden önce başörtüsüyle yanaklarını örttüğünü anlatır (Hom. Od. II. 334) Ayrıca 

yine söz konusu yapıtında, tanrıçanın isteği üzerine ırmak kenarına çamaşır 

yıkamaya giden prenses Nausikaa ve beraberindeki hizmetçilerin işlerini bitirdikten 

sonra başlarındaki örtülerini attığını söyleyerek dönemin kadınlarının giyim 

kuşamları konusunda bilgi verir (Hom. Od. VI. 100). Demek ki bu dönem kadınları 

sokağa çıktıklarında ya da yabancı bir erkeğin onları görebileceği herhangi bir yerde 

başlarını örtmekteydiler. Anaerkil düzenden ataerkil düzene geçişin çeşitli izlerini 

taşıyan bu yapıtlarda ifade edilen, kadının giyim kuşam konusundaki serbestliği, 

Hesiodos’un yapıtları aracılığıyla anlamaya çalışacağımız Arkaik Dönem’de daha da 

kısıtlanacaktır. 

                                                 
7  Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Akalın, 2003: 19-22. 
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Heroik Dönem toplumunda aile ile klan arasında sıkı bir ilişki olduğunu ve klanın 

temelinin aileye dayandığını bilinmektedir. Bu dönem kadınları aile içerisinde 

önemli bir yere sahip olduklarından, temeli aileye dayanan klanda da söz sahibi olan 

akıllı kimselerdir. Nitekim Homeros sık sık Penelope’nin ne kadar akıllı ve kurnaz 

olduğundan bahseder. Tanrıça Athena gibi, akıllı bir kadın olarak nitelendirilen 

Penelope, bir kadın için içinden çıkılması hiç de kolay olmayan bir durumdan, 

kadınca bir silah kullanarak, yani dokuma yaparak kurtulmuştur.8  Penelope, kocası 

Odysseus’a yaraşır bir kadındır. Nitekim aklı sayesinde Odysseus gelinceye kadar 

taliplerini yıllarca oyalayıp hem kendini hem de kocasının evini, yani zenginliğini 

korumayı başarmıştır (Foley, 1984: 59-79).  

 

1.2.   Arkaik Dönem Hellen Toplumunda Kadın 

Arkaik Çağ Hellen toplumunda kadının sosyal ve aile yaşantısı hakkında bilgi 

edinebileceğimiz en önemli kaynak Hesiodos’un evrenin, tanrıların ve insanın 

oluşumunu anlattığı Thegonia ile günlük pratik işler konusunda köylü sınıfa yol 

göstermek üzere oluşturduğu Erga Kai Hemerai (İşler ve Günler) adlı yapıtlarıdır. 

Hesiodos her iki yapıtında da ünlü Pandora efsanesine yer vererek dönemindeki 

kadın algılayışına ışık tutmaktadır. Homeros anaerkil düzenden ataerkil düzene 

geçildiği bir dönemde yaşamış olduğundan, ünlü ozanın her iki yapıtında betimlemiş 

olduğu kadınlar, bu yapıtlarda etkileri açık bir şekilde hissedilen anaerkil düzenin 

serbestliğiyle toplumdaki önemli konumlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 

Hesiodos’un yaşadığı çağa bakıldığında, kadının sosyal statüsün hayli değişmiş 

olduğunu görülür. Nitekim ünlü ozan tam anlamıyla koyu bir ataerkil düzenin hüküm 

sürdüğü bir dönemde yaşamıştır. Patterson, bu dönem kadınlarının bir köle gibi, 

                                                 
8 Hellen mitolojisinde annesinin rahminden değil de Zeus’un başından dünyaya geldiği anlatılan 
bakire Tanrıça Athena, tam anlamıyla ne bir kadın ne de erkektir, fakat yine de tanrıçanın erkeklik 
özelliği ağır basmaktadır (Grimall, 1997:107-109). Nitekim silahlar kuşanmış bir şekilde betimlenen 
bilge tanrıça bu haliyle bir kadından çok erkeğe benzer (Deniz; Elmacı, 2008: 184). Anne katili 
Orestes’in yargılanmasında delikanlıdan yana bir tavır sergileyerek aklanmasını sağlayan Athena’nın 
bu tavrı da onun ataerkil düşüncenin bir yaratısı olduğunu ortaya koymaktadır. Penelope’nin de 
Athena gibi akıllı ve en az Athena kadar kadınlık özelliklerinden ‒cinsel isteklerinden‒ soyutlanarak 
ve Athena’nın kadına öğrettiği sanatını kullanarak taliplerini oyalamış bir kadın olarak betimlenmesi 
bu dönemde takdir edilen kadın profiline ışık tutar.  
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baskı altında tutulduğunu ve erkekler tarafından kadının sadece cinsel ihtiyaçlarını 

giderecek bir nesne olarak görüldüğünü ileri sürer (Patterson, 1991: 61). Hesiodos 

gerek dönemin kadını algılayışının gerekse kendi görüşlerinin yer aldığı her iki 

yapıtında da kadına karşı son derece olumsuz bir tavır sergilemiştir. 

Hesiodos yeryüzündeki kadınların atası olarak gösterdiği ilk kadın Pandora’yı9 

καλόν κακόν10 olarak, yani “güzel bir bela” olarak nitelendir, çünkü ünlü ozanın 

anlattığı dünyada ilk önceleri ne kadın, ne iş, ne de zahmet vardır (Hes. theog. 585). 

Zeitlin, Hesiodos’un bu tavrını ‒kadının erkekten sonra yaratıldığını söylemesini‒ 

Hellen dünyasında kadının erkeğe göre daha en başından ikinci sıraya konduğu 

şeklinde açıklamıştır (Zeitlin, 1995b: 58-75). Hesiodos’a göre kadın, dünyaya tüm 

kötülükleri beraberinde getiren, tanrı Zeus’un insanoğlundan öç almak üzere 

insanoğlunun başına musallat ettiği bir beladır.11 Nitekim ünlü ozan, bu görüşünü 

Thegonia adlı yapıtında şöyle dile getirir (Hes. theog. 559-602) : 
 
 
“İşte bunun gibi bulutlarda gümbürdeyen Zeus  
Yarattı baş belası olarak 
Kadınlar soyunu ölümlü insanlara”12 
 

                                                 
9Leduc ilk Hellen gelini olarak nitelediği Pandora’nın adının etimolojisini yaparak bu adın δίδωµι 
(vermek) fiilinden geldiğini, ancak Pandora’nın her şeyi veren kadın anlamında mı, yoksa bütün 
tanrılar tarafından verilen kadın anlamında mı kullanılması gerektiğini konusunun araştırmacılar 
arasında halen bir tartışma konusu olduğunun altını çizerek bu konuda bir yargıya varmaktan çekinir  
(Leduc, 1992: 247). 
10Hellence’de καλός sıfatı güzel anlamında kullanılırken, κακός sıfatı kötü anlamına gelmektedir. 
Hesiodos kadını tanımlarken bu sıfatları kullanarak kadının doğasında var olduğuna inandığı zıtlığa 
dikkat çekmek ister. Ünlü ozana göre kadın fiziksel olarak bir tanrıça kadar mükemmel bir şekilde 
yaratılmıştır, ancak onun dış güzelliği aldatıcıdır. Nitekim bu güzel yaratığın ruhu kötülüklerle 
doludur (Leduc, 1992: 250).  
11 Hesiodos’un her iki yapıtında da anlattığı ve kadın cinsinin atası olarak gösterdiği Pandora efsanesi 
bilindiği üzere Prometheus ile ilintilidir. Prometheus Tanrı Zeus’a kurban olarak sunduğu bir 
hayvanın en güzel kısımlarını ondan saklamıştır. Bunun üzerine Zeus Prometheus’a kızarak ateşi 
insanlardan alır. Ancak Prometheus Zeus’un kararına saygı göstermeyerek ateşi çalarak tekrar 
insanlara geri verir. Bunun üzerine Baş tanrı daha da hiddetlenir ve Prometheus’un kardeşi 
Epimetheus’un saflığından yararlanarak yeryüzüne tüm kötülükleri getirecek olan bir kadını bir kutu 
içine saklayarak ona gönderir. Bu kadın öyle bir yaratıktır ki tanrılar onu özenip bezenip yarattığından 
erkekler ondan asla vazgeçemeyeceklerdir. Epimetheus ağabeyinin tembihlerini unutup Zeus’un 
kendisine gönderdiği kutuyu alır ve kutunun kapanığını açtığında ilk kadın Pandora ile birlikte tüm 
kötülükler, insanlara felaket getiren salgın hastalıklar yeryüzünün dört bir yerine dağılır. Ancak tam 
umut çıkacakken dışarı, Pandora kutunun kapağını kapatır ve o gün bu gündür tüm dünya boğazına 
kadar dert doludur (Grimal, 1997: 602). 
12 Hesiodos’un eserlerinden seçilen pasajların Türkçe çevirilerinde Sabahattin Eyüboğlu ve Azra 
Erhat’ın  (1977) çalışması kullanılmıştır. 
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Ünlü ozan Erga Kai Hemerai adlı yapıtında da, Zeus’un insanlardan öç almak 

üzere Pandora’yı yeryüzüne gönderdiğini şu sözcüklerle bir kez daha dile getirir 

(Hes. erg. 47-58): 

 
      “Zeus kızınca Prometheus’a 

Kendisini aldatan o sivri akıllıya, 
Sakladı varını yoğunu insanlardan, 
O gün bugündür dertlere boğdu insanoğlunu, 
Zeus gizledi ateşini insandan. 
… 
Seviniyorsun ateşi çaldın, beni aldattın diye, 
Ama bil ki dert açtın kendi başına da: 
Çaldığın ateşe karşılık bir bela, 
Öyle bir bela salacağım ki insanlara” 
 

Hesiodos, kadının bir bela olduğunu anlatırken erkeklerin doğası gereği “bir 

tanrıça kadar güzel olan” bu belaya mahkûm olduklarını da belirterek, bir erkeğin 

mutluluğunun da, mutsuzluğunun da kadına bağlı olduğunun altını çizer (Hes. erg. 

703-705): 

 
“Erkek için en büyük nimet 
İyi bir karısı olmaktır bu dünyada;  
En büyük mutsuzluk da kötü karısı olmak, 
Bir karı ki boğazından başka bir şey düşünmez, 
Ve erkeği ne kadar güçlü olursa olsun, 
Çırağısız yakar onu, erkenden yıpratır..” 
 

Ünlü ozanın anlattığı Pandora efsanesi Hellenlerin kadına karşı olumsuz bakış 

açıları konusunda önemli ipuçları vermektedir.13 Nitekim ünlü ozanla hemen aynı 

dönemde yaşamış olan Simonides de kadına karşı Hesiodos gibi, son derece olumsuz 

yaklaşım sergilemiştir. Hesiodos, Pandora efsanesi aracılığıyla kadınların kötü 

özelliklerini her iki yapıtında ardı ardına sıralar. Buna göre, kadınlar fakirliğe 

tahammül edemeyen, hep bolluk içinde yaşamayı arzulayan aç gözlü (Hes. theog. 

593), doyumsuz ve cinsel istekleri ile hareket edip önüne gelen herkesle ilişki 

                                                 
13 Vernant’ın mitler ve toplumlar hakkında yaptığı çalışmasında Hesiodos’un anlattığı Pandora 
efsanesinin toplumdaki cinsler yani kadın ve erkek arasındaki kutuplaşmayı ifade ettiğini dile getirir. 
V. Vernant, 2004:  252. 
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kurabilen, en güçlü erkeği bile çıra gibi yakabilen, adeta şeytan gibi bir varlıktır.14 

Hesiodos, Zeus’un emriyle Aşk tanrıçası Aphrodite’nin kadını cinsel yönden 

arzularla doldurduğunu ifade ederek kadındaki bu arzunun tehlikeli boyutuna şu 

sözleriyle dikkat çeker (Hes. erg. 65-66): 

 
“…Nur topu Aphrodite, sen de büyülerinle kuşat onu  
istekler arzularla tutuştur onu…” 
 

Hesiodos’un “cinsel arzularla dolu” bir varlık olarak nitelediği kadınlar, Klasik 

Çağ’da da aynı bakış açısıyla değerlendirilecektir. Nitekim Euripides bazı kadın 

karakterlerini betimlerken kadına karşı Hesiodos’unkine benzer bir yaklaşım 

sergilemiştir. Euripides Hippolytos adlı yapıtında, Phaidra’yı her ne kadar aşkın 

amansız pençesinden kurtulmaya çalışan bir kadın olarak betimlese de sonuç 

itibariyle Phaidra, Hippolytos’a karşı duyduğu arzuyla yataklara düşecek kadar cinsel 

arzuyla dolu bir kadındır. Nitekim ondaki aşk Hippolytos’u öz babasına öldürtecek 

kadar tehlikeli boyutlara ulaşır ve Phaidra kocası Theseus’u evlat katili yaparak 

Hesiodos’un tabiriyle onu “bir çıra gibi” yakar. Ünlü ozan, Thegonia adlı yapıtında, 

son derece ilginç bir şekilde kadınlarla arıları karşılaştırır. Hesiodos’un kadını arıya 

benzetmesi ilk etapta kulağa olumlu bir yaklaşım gibi gelmektedir. Ancak kadın 

çalışkan bal arılarına değil, hiçbir işe yaramayan yaban arılarına15‒ benzetilmiştir 

(Hes. theog. 595-599): 

 
“Nasıl ki arıoğullarının sığındığı yerde  
Hep beslerse verimli bal arıları 
İşi gücü kötülük olan yaban arılarını, 
Bal arıları her gün güneş batıncaya dek 
Bembeyaz petekleri öredururken 
Ötekiler sığınıp kovanların içine  
Başkalarının emeğiyle beslenirler”  

 

Hesiodos’un işe yaramaz yaban arısı metaforundan sadece kadınlar değil, işi gücü 

olamayan erkekler de payını almıştır (Hes. erg. 296-317). Çalışmayan erkeklerin aç 

                                                 
14 Hesiodos Erga kai Hemerai adlı yapıtında (519-523), genç kızları kadınlardan ayrı bir yere koyar, 
çünkü genç kızlar henüz Aphrodite’nin işlerini öğrenmedikleri, yani cinselliği yaşamadıkları için 
onları masum olarak görür (Clay, 2003: 45).  
15Arı metaforu, kadına Hesiodos ile hemen aynı açıdan yaklaşan Simonides tarafından da 
kullanılmıştır. Fakat Simonides, arıyı olumlu bir örnekleme amacıyla kullanmıştır. 
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kalmaya mahkûm olacaklarını dile getirirken kadınlar için aynı tehlikeden söz 

etmemesi, dönemin anlayışı uyarınca evin geçimini sağlamanın erkeğe yüklenen 

sosyal bir sorumluluk olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan ünlü ozan, bir 

erkeğin toplumunda şan ve şeref kazanmasını çalışmasına bağlarken kadın için, 

çalışma yoluyla kazanılacak bir şöhretten bahsetmez (Sussman, 1984). Ozanın bu 

tavrı belki de kadın işi olarak görülen işlerin kişiye şan ve şeref getirmeyecek kadar 

değersiz olarak görülmesiyle ilgilidir. Nitekim kadın işleri, yani yemek pişirme, 

dokuma, çocuk bakımı gibi işlerin son derece değersiz görülmesi Klasik Çağ’da da 

devam edecektir.  

Hesiodos, Pandora’nın tanrılar tarafından aldatıcı güzellikte, içine tilki huyu ve 

köpek yüreği konularak yaratıldığını ifade eder (Hes. erg. 68). Ünlü ozanın bu 

sözcüklerinden hareketle ‒yeryüzündeki tüm kadınları da Pandora’ya dayandırdığı 

gerçeği de göz önüne alındığında‒ erkelerin sevmeye okşamaya doyamayacakları bir 

biçimde yaratılan kadının, erkeklerin zaafından yararlanarak, yani en güçlü silahı 

olan güzelliğini kullanarak erkekler üzerinde etkili olduğu ve ünlü ozanın da 

yukarıdaki sözcükleriyle bu tehlikeye dikkat çekmek istediği söylenebilir. Aradan 

yüzyıllar geçmesine rağmen Euripides de Troialı Kadınlar adlı oyununda, 

Hesiodos’un bu düşüncesiyle hemen aynı doğrultudaki düşüncelerini Hekabe 

aracılığıyla dile getirmiştir. Menelaos Troialı kadınların arasından kendi payına 

düşen Helene’yi almak üzere geldiğinde, Hekabe onu Helene’nin aldatıcı güzelliğine 

kanmaması gerektiği konusunda uyarır (Eur. Tro. 890-894). 

Hesiodos kadının kötülüklerini sıralarken, içine tilki huyu ve köpek yüreği 

konularak yaratıldığından bahsetmekle onun ne kadar tehlikeli bir varlık 

olabileceğinin altını çizer. Bilindiği üzere tilki son derece kurnaz bir hayvandır. 

Demek ki kurnazlık kadınların en başta gelen özelliklerinden biridir. Kadına 

atfedilen bu tehlikeli özelliğin Euripides tarafından da ‒Medeia, Elektra ve Hekabe 

gibi kadın karakterlerini betimlerken‒ öne çıkarılması, Hellen toplumunda kadına 

atfedilen olumsuz bir takım yakıştırmaların yüzyıllar boyunca değişmeden devam 

ettiğini göstermektedir. Euripides’in Medeia’sı son derece kurnaz bir kadındır. 

Medeia, kurguladığı planı gerçekleştirebilmek, yani Korinthos’ta bir gün daha 

kalabilmek için Kreon’u en hassas noktasından ‒onun da bir baba oluşundan istifade 
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ederek‒ yakalayıp ikna etmiştir. Yine aynı şekilde yaşlı Aigeus da Medeia’nın 

yaptığı kurnazca teklif sonucunda, onu her şartta koruyacağına dair yemin etmiştir. 

Nitekim Iason da Medeia’nın kurnazlığına yenilerek dünyadaki en büyük acılardan 

birini tatmıştır. Euripides’in Elektra’sı da son derece kurnaz bir kızdır. Annesi 

Klytaimestra’yı öldürme planı ve haklarında verilmiş olan ölüm kararından 

kurtulmak için Hermione’nin rehin alınması fikri Elektra’ya aittir. Euripides 

Hekabe’yi de kurnaz bir kadın olarak betimlemiştir. Nitekim yaşlı kraliçe,  

Agamemnon’un, kızı Kassandra’ya karşı duyduğu aşkı kullanarak onun desteğini 

sağladıktan sonra, son derece kurnaz bir şekilde kurguladığı planla oğlunun katili 

Polymestor’dan intikamını alır. Hesiodos’ta gördüğümüz, kadınların köpek yüreğine 

sahip olduğu düşüncesi dolaylı bir şekilde de olsa Euripides’in Hekabe adlı 

oyununda da görülür. Gözleri Hekabe tarafından oyulan Polymestor’un, yaşlı kadının 

bir köpeğe dönüştükten sonra kudurup kendini denize atacağı kehanetinde bulunması 

dikkat çekicidir (Eur. Hec. 1265) 

Hesiodos’a göre, kadın asla güvenilmemesi gereken bir mahlûktur. Nitekim ünlü 

ozan kadına güvenilmemesi gerektiğini oldukça aşağılayıcı bir şekilde şu sözcükler 

aracılığıyla ifade eder (Hes. erg. 373-375): 

 
“Güven de güvensizlik de yıkar insanları. 
Takıp takıştırıp, kıçını sallayıp 
Aklını çelmesin kadının biri. 
Gözü ambarındadır diller dökerken sana 
Ha kadına güvenmişsin, ha bir hırsıza” 
 

Ünlü ozanın kadına karşı genel tavrı her ne kadar çoğu kez olumsuz, hatta zaman 

zaman aşağılayıcı da olsa, bazen kadının olumlu yönlerini ‒ev işleri ve çeyiz olarak 

getirdiği maddi şeyler gibi‒ yani kadının, erkeğin zenginliğini artıracak faydalarını 

da vurgulamaktan geri kalmamıştır (Patterson, 1991: 61). Nitekim ünlü ozan 

evliliklerin aile içinden yapılmasını söylemekle, Klasik Çağ’da da oldukça önem 

taşıyan bir konuya, kadının çeyiz olarak kocasına getirdiği maddi zenginliğe dikkat 

çekmektedir (Hes. erg. 700).  

Arkaik Dönem kadınlarının yaptığı işlere baktığımızda, Homeros’un her iki 

yapıtında sık sık belirttiği gibi, bu dönemin kadınların yaptığı işlerin değişmediği, 



 27

yani kadının en başta gelen sorumluluklarından birinin kumaş dokuma olduğu 

görülmektedir. Hesiodos, ilk kadın Pandora’nın tanrılar eliyle çeşitli özelliklerle 

donatılması sırasında Tanrıça Athena tarafından şu işleri yapmak üzere 

bilgilendirildiğini şu sözcüklerle anlatır (Hes. erg. 64):   

 
“… Athena, sen de ona el işlerini öğret, dedi, 
Renk renk kumaşlar dokumasını öğret…” 

 

Ünlü ozanın yukarıdaki sözleri, günlük bazı işlerin hangi cins tarafından 

yapılacağı konusunun daha en başından, yani kadının yaratılması sırasında 

belirlenmiş olduğunu göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. Klasik Dönem’de de 

kumaş dokuma, kadının doğası gereği, yani tanrılar tarafından kadına verilen bilgi 

doğrultusunda onun en başta gelen sorumluluklarından biri olarak görülmeye devam 

edecektir. Gerek Euripides’in bazı oyunlarında, gerek Klasik Çağ’a ait birçok 

arkeolojik buluntuda kadınlar dokuma tezgâhlarının başında kumaş dokurlarken 

tasvir edilmiştir.  

Hesiodos’un yaşadığı dönemin sosyal yapısı Homeros’un yaşadığı 

döneminkinden farklıdır. Artık toplumda geniş topraklarda yaşayan soylular sınıfı 

yoktur. Hellen toplumu zanaatkârlar, esnaflar ve küçük çiftçilerden oluşmaktadır. 

Sosyal yapı değiştikçe kadının toplum yaşamındaki kumaş dokuma gibi, bazı 

sorumlulukları değişmese de bir takım işlerinde değişiklik olmuştur. Bu dönem 

kadınları Homeros’un destanlarında anlattığı kadınlar gibi saraylarda yaşayan 

aristokrat kadınlar değildirler. Onlar kocalarıyla birlikte bağda bahçede çalışan alt 

sınıfa mensup köylü kadınlardır. Nitekim Hesiodos’un şu sözleri bu durumu ortaya 

koymaktadır (Hes. erg. 705-707): 

 
“Bir evin olsun, bir karın, bir de öküzün 
Karını parayla satın al ki 
Gereğinde yürüsün öküzlerin ardından” 

 

Ünlü ozanın yukarıdaki sözleri Arkaik Dönem kadınlarının sosyal ve ekonomik 

yaşamdaki rollerine olduğu kadar, dönemin evlilik anlayışına da ışık tutmaktadır. 

Hellen dünyasının Homerik ve Arkaik dönemleri arasında, gerek evliliğe bakış, 

gerekse evlilik biçimi konusunda bir takım farklılıkların olduğu hemen göze çarpar. 
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Homeros’un yapıtlarında anlattığı evliliklerin bir kısmı iç güveyi, bir kısmı ise, gelin 

alma evliliği tarzında yapılan evliliklerdir. Penelope ile Odysseus’un evlilikleri gelin 

alma tarzında yapılmış bir evlilikken, Menelaos’un ile Helene’nin ve Odysseus ile 

Nausikaa’nın evlilikleri iç güveyi evliliğidir. Öte yandan Troai kralı Priamos da 

kızları ve damatlarıyla birlikte Troia’da yaşar. Hatta Helene sık sık Paris’in kız 

kardeşlerinin kibrinden şikâyet etmektedir (Hom. Il. XXIV.769). Demek ki 

Priamos’un kızları baba evinde son derece rahat bir hayata sahiptir.  Fakat Hesiodos 

“karını parayla satın al!” diyerek Hellen toplumundaki evliliklerin artık gelin alma 

tarzında yapılan evliliklere dönüştüğünün sinyallerini verir. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, Hesiodos ataerkil düzenin hâkim olduğu bir dönemde yaşamıştır. 

Oluşturduğu yapıtlarına her ne kadar kişisel eğilimlerini katsa da, bu yapıtlar 

oluşturuldukları dönemin kültüründen çeşitli izler taşımaktadır. Leduc, iç güveyi 

evliliklerinde kadının konumunun, gelin alma evliliğindeki kadınların konumuna 

göre, çok daha güçlü olduğundan, bu tür evliliklerdeki evlilik bağının kocayı kadın 

üzerinde tam yetkili kişi yapmaya yetmediğinin altını çizerek bu tür evliliklerde her 

şeyden önce kadının kocasının malı olarak görülmediğinden bahseder (Leduc, 1991:  

263). Hesiodos yukarıdaki sözleriyle böyle bir evliliğin ‒iç güveyi evliliği‒ 

yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, bir erkeğin karısını parayla satın almayıp da 

kendi, karısının evine damat olarak gitmesi durumunda, erkeğin karısı üzerinde 

otoritesinin olmayacağını vurgulamak istemiş olmalıdır.  

Her iki dönemin kadını algılayış tarzına bağlı olarak evliliğe bakış açısında da 

önemli farklılıklar olduğu göze çarpar. Homeros “erkekle kadının bir çatı altında 

anlaşması kadar güzel, tatlı ne var” diyerek evliliğin her iki cins içinde dünyanın en tatlı 

şeyi olduğunu belirtirken Hesiodos erkeklerin başına bela sarmamak için en iyi yolun 

hiç evlenmemek olduğunu söyler, ancak erkeğin evlenmediği zaman yaşlılığında 

yalnız kalacağına da dikkat çeker. Ünlü ozan bu sözleriyle erkeğin yaşlılığında yalnız 

kalmamak için, yani çıkar amaçlı olarak kadına muhtaç olduğunu dile getirir. 

Bahtında evlilik olan bir erkeğin ise, karısı ne kadar iyi olursa olsun mutlaka günün 

birinde onun başına bir felaket getireceğini, yani erkeklerin Zeus’un öfkesi sonucu 

dünyaya gelen kadın belasından kurtulmalarının mümkün olmadığını anlatır (Hes. 

theog. 602-615). Hesiodos’un evliliğe yönelik bu yaklaşımı Euripides tarafından 
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çeşitli oyunlarında hemen aynı doğrultuda işlenmiştir. Nitekim ünlü ozan Alkestis 

adlı oyununda Admetos’u ‒karısı Alkestis onun uğruna kendi yaşamından vazgeçtiği 

halde‒ bile evlendiği için pişmanlık duyan bir adam olarak betimlemiştir. Diğer 

taraftan Euripides’in, Theseus’u Phaidra ile Iason’u Medeia ile evlendiğine bin 

pişman olacak kadar karıları tarafından başlarına felaket getirilmiş erkekler olarak 

betimlemesi, Hesiodos’un, Zeus’un gönderdiği bu beladan ‒kadından‒ erkeklerin 

hiçbir şekilde kaçamayacakları inancının Klasik Çağ’da da devam ettiğini 

göstermektedir.  

Arkaik Dönem kadınlarının giyim kuşamlarına baktığımızda, bu dönemde kadının 

ayak bileğinin bir anlık görüntüsünün bile erkeklerin aklını başından almak için 

yeterli bir unsur olarak görülmesi, Homeros’un betimlediği kadın karakterlerinde 

kısmen görülen kıyafet kısıtlamasının Arkaik Dönem’de daha ileri boyutlara 

ulaştığını ortaya koymaktadır (Osborne, 2005, 14). Klasik Çağ Atinası’nda görülen 

kadını oikos’a hapsetme anlayışı belki de Arkaik Dönem’deki bu tarz düşüncelerin 

‒kadının cinsel çekiciliği ile ilintili olarak erkek üzerindeki etkisinin son derece 

tehlikeli bir durum olarak algılanması‒ zamanla topluma yerleşmesi sonucunda bir 

geleneğe dönüşmüştür. 

Hesiodos’un açtığı pencereden kadına bakan kişilerden biri de MÖ. 7. yüzyılda 

yaşamış ünlü iambos ozanı Amorgoslu Simonides’tir. Iambik vezinle hiciv tarzında 

kaleme aldığı şiirleriyle tanınan Simonides “Kadınlara Dair” şeklinde Türkçe’ye 

çevirebileceğimiz ve büyük oranda günümüze ulaşmış söz konusu şiirinde, kadınlara 

karşı son derece olumsuz bir tavır sergilemiştir. Lesky’e göre, söz konusu şiirinin 

temelini “kötümserlik” oluşturmaktadır. Lesky, Hesiodos’un Pandora’yı anlatırken 

kadını tüm kötülüklerin kaynağı olarak görmesinin arkasında hemen bütün dünya 

mitlerinde görülen kadın-erkek cinsinin birbirine yönelttiği karşılıklı suçlamaların 

olduğunu ifade ederek Simonides’in şiirinin de bu evrensel mitlerin uzantılarından 

biri olduğunu ve bu düşüncenin Phokylides tarafından da dile getirildiğini sözlerine 

ekler. Yani Lesky, Simonides’te gördüğümüz insanların hayvan soylarıyla ilintili 

olarak kökenlerini açıklama çabasını çok eski dönemlerden beri dünyanın çeşitli 

toplumlarında görülen, insanoğlunun kökenini hayvansı mitlerle dayandırma 

eğiliminin bir uzantısı olarak görmektedir (Lesky, 1978: 114-115) 
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Simonides şiirine kadınların tanrılar tarafından çeşitli özelliklerle donatılarak 

dünyaya gönderildikleri iddiasıyla başlar. Ünlü ozanın bu iddiası Hesiodos’ta 

gördüğümüz gibi, kadınların başlangıçta tek bir türden üredikleri düşüncesiyle 

çelişmektedir. Nitekim Hesiodos, Tanrı Hephaistos tarafından topraktan ve sudan 

yaratılan ilk kadın Pandora’nın dünyadaki kadın cinsinin atası olduğunu ileri sürer. 

Simonides ise kadınların topraktan ve denizden yaratıldığını ve bir kısmının domuz, 

tilki, köpek gibi, diğer kısmının ise eşek, sansar, at, maymun ve arı gibi hayvanlardan 

türeyerek dünyanın dört bir tarafına yayıldıklarını; topraktan yaratılmış kadınların 

tanrı soylu olduğunu, deniz soylu kadınların ise denizin değişkenliğiyle ilintili olarak 

tutarsız, dengesiz ve tehlikeli olduğunu ifade eder (Sussman, 1984: 78-95).  

Simonides kadınları çeşitli sınıflara ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya birkaç örnek 

vermek gerekirse, kıllı bir dişi domuzdan türeyen kadınların pasaklı ve ev işi 

yapmaktan hoşlanmayan ‒evleri darmadağın, elbiselerini hatta kendilerini bile 

yıkamaktan aciz, bir gübre yığını gibi bütün gün oturup günbegün şişmanlayan‒ 

kadınlar oldukları görülür. Simonides’in uzun yeleli atlardan türediklerini ileri 

sürdüğü kadınların ise, erkekleri köle gibi çalıştırarak onların başına felaketler 

getiren kadınlar oldukları dikkat çeker. At soylu kadınlar hiçbir işe ‒değirmende 

buğday öğütmek, un elemek, yemek pişirmek ya da gübre atmak gibi işlere‒ el 

sürmeyen üstelik bu işlerin kocanın görevi olduğu konusunda kocalarını ikna edip bir 

şekilde kendilerini çalışmaktan kurtaran tembel, ancak kendi süsleri söz konusu 

olduğunda ise tembelliği bir kenara bırakıp günde bir iki kez yıkanmaktan ve 

süslenmekten yorulmayan kadınlardır. Ünlü ozan bu tür kadınlarla evlenen 

erkeklerin kral ya da tiranların lüksüne sahip olmadıkları takdirde başlarına vebadan 

daha büyük bir musibet geleceği konusunda onları uyarır. 

Simonides’in çeşitli hayvan soylarına dayanarak sınıflandırdığı kadınlar içerisinde 

tek olumlu olan kadın grubu arı soylu kadınlardır. Arı soylu kadınlar bir arı gibi 

çalışıp kocasının refah ve zenginliğini arttırarak gıpta edilecek tarzda yaşayan, yani 

aşk sohbetlerinin yapıldığı kadın toplantılarından uzak durup karşılıklı sevgi ve 

anlayış içinde kocasıyla birlikte yaşlanmayı becerebilen kadınlardır. Simonides, 

sadece sevecen bir eş ve anne olarak betimlediği arı soylu kadınların erkelerle huzur 

ve mutluluk getirebileceğini vurgular. Ancak ünlü ozanın, bu olumlu yaklaşımının 
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hemen ardından genel kompozisyonuna döndüğü ve kadının bütün kötülükler 

içerisinde en kötüsü olduğu inancını yinelediği görülmektedir. Simonides’in bu 

görüşüyle hemen aynı doğrultuda olan bir görüşün bu dönemden yaklaşık üç yüz yıl 

sonra ‒bir erkeğin eş seçiminde dikkate alması gereken özelliklerin neler olduğunun‒ 

Ksenophon tarafından yinelenmesi son derece ilginçtir. 

Simonides kadını evin içinde neredeyse bir düşman şeklinde göstererek bir 

kadınla aynı evde yaşayan bir adamın bir tek gününün bile mutluluk içinde 

geçmeyeceğini vurgular. Ünlü ozanın bu yaklaşımı bize Hesiodos’u hatırlatmaktadır. 

Nitekim Hesiodos evli olan erkeklerin, karıları ne kadar iyi olursa olsun bir gün 

mutlaka onların başına bir musibet getireceğini vurgulamıştı. Homeros’ta görülen 

“akıllı”, “zeki” gibi kadını yücelten sıfatların Hesiodos’ta kullanılmadığı, hatta 

kadının tüm kötülüklerin kaynağı olarak dünyaya bela getiren bir yaratık gibi 

algılandığı dikkati çeker. Fakat bununla birlikte Sparta, Girit ve Lesbos Adası gibi 

Hellas’ın bazı yerlerinde kadına bakış açısına bağlı olarak kadınların toplumsal 

yaşamda hareket serbestliğine sahip oldukları görülür.  

Akdeniz kadınlarının antik dünyadaki politik ve sosyal yaşamları konusunda 

araştırmalar yapan River-Pitt, Arkaik Dönem’de ‒Hesiodos ve Simonides gibi, antik 

yazarlar aracılığıyla edindiğimiz bilgilerden‒ kadına karşı takınılan bu olumsuz 

tavrın altında, Homeros Dönemi’nde görülen egzogami türü evliliklerin bu dönemde 

endogami şekline dönüşmesinin yattığını ileri sürer ve bu durumun, yani aile içi 

yapılan evliliklerin kadının daha fazla kontrol altında tutulmasına olanak sağladığına 

dikkat çeker. Söz konusu dönemde, bir erkeğin onuru sorumlu olduğu kadınları 

‒evlenmemiş genç kızlarını ve karısını‒ kontrol altında tutmasıyla eşdeğer 

görüldüğünden, kadının tehlikeli cinselliğinden korkan erkeklerin ancak onu cinsel 

yönden baskı altında tutarak kendilerinin yani, aile adlarının onurunu bu şekilde 

koruyacakları inancını da beraberinde getirmiş olmalıdır. Örneğin, Hesiodos’ta 

kadının erkek üzerindeki gücü açık bir şekilde ifade edilmez. Ancak kadın 

davranışlarıyla aile onurunu elinde tuttuğundan, kadın ailenin erkekleri üzerinde 

onları sürekli tehdit eden görünmez bir güce sahiptir ki, bu güç aile onurunu her an 

iki paralık edebilir. Bu nedenle kadın cinselliğini erkeğin ya da ailenin onuruyla 

ilişkilendiren birçok toplumda, erkeklerin kadının sosyalleşmesinden korktukları için 
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kadınları adeta bir yaratık gibi görmeye ve göstermeye, kadını baskı altında tutarak 

elden geldiğince politik ve sosyal yaşamdan uzak tutmaya çalıştıkları düşünülebilir.  

Simonides kadınları hemen hiçbir iş yapmayan ‒ünlü ozan bunu söylerken aslında 

bir taraftan da kadınların yapmaları gereken işleri de sıralar‒ ancak başkalarının 

sırtından geçinen asalaklar şeklinde betimlese de bu şiirde anlatılanların MÖ. 8. 

yüzyıl ekonomik yaşamının gerçek bir tablosu olmadığı açıktır. Evet, belki sadece 

tiranların ya da kralların eşleri Simonides’in betimlediği at soylu kadınlar gibi 

davranma özgürlüğüne, yani suya sabuna dokunmadan tüm günlerini kendi süslerine 

ayırarak geçirebilirdi; ancak söz konusu dönemde kadınların hem ev içinde,  hem de 

ev dışında çeşitli işler yaptığı bilinmektedir. Simonides her ne kadar kadınları işe 

yaramayan kimseler olarak görse de Hesiodos’un “karını parayla satın al ki gerektiğinde 

öküzlerin ardından yürüsün” şeklindeki sözleri Arkaik Dönem kadınlarının hiç de evde 

tembel tembel oturmadıklarını düşündürür, çünkü bu dönemde Hellen ekonomisi 

tarıma dayalıydı (Sussman, 1984: 83).  Diğer taraftan yine Hesiodos, Pandora’nın 

yaratılması sırasında, onun Athena tarafından çeşitli becerilerle donatıldığını ifade 

ederek kadının tanrılar tarafından verilen çeşitli becerileri doğrultusunda bir takım 

işleri yaptığının altını çizmektedir. Hesiodos ve Simonides’te gördüğümüz kadına 

atfedilen ve genellikle ev içinde yapılabilecek türden işleri kapsayan sorumluluklar 

da kadının cinselliğini aile onuruyla bir tutan anlayış sonucunda gelişmiş olmalıdır. 

Bu nedenle, kadına kendi yaşam alanı içerisinde yerine getirebileceği bir takım 

sorumluluklar ‒ çocuk doğurmak ve yetiştirmek, yemek yapmak, un elemek, evi 

temizlemek, çamaşır yıkamak gibi işler‒  yüklenmiştir. Nitekim bu anlayışa bağlı 

olarak kadın, hane dışında yapılabilen ve dolayısıyla erkek işi olarak görülen bir 

takım işlerden uzaklaştırılmıştır.  

Hesiodos ve Simonides’ten verdiğimiz örnekler doğrultusunda Arkaik Dönem 

kadınlarına karşı, Homeros’ta gördüğümüz tarzda bir yaklaşımın olmadığı açıkça 

görülmekle birlikte, kadına karşı takınılan bu olumsuz hatta aşağılayıcı tavrın tüm 

Hellas’ta aynı olmadığı kanısındayız. Nitekim bir toplumun cinsiyete bakış açısıyla 

sosyal yaşamdaki kadın-erkek rolleri arasında sıkı bir ilişki olduğu bir gerçektir. Bir 

toplumda kadına karşı olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşıldığında, bu duruma bağlı 

olarak kadınların toplum yaşamından uzaklaştığı görülür. Hesiodos ve Simonides’ten 
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sonra yaşamış, Hellen edebiyatının en önde gelen kadın ozanı Sappho her ne kadar 

söz konusu ettiğimiz ozanlardan sonra ve farklı bir yerde yaşamış olsa da, bu 

ozanları üçü de Hellen kültür çevresinde yetişmiş kimselerdir. Hesiodos ve 

Simonides’in kadına yönelik bu aşağılayıcı tavırlarının tüm Hellas için geçerli 

olmadığı konusunda Sappho belki de verilecek en iyi örnektir.  Nitekim MÖ. 630-

565 yılları arasında Lesbos’ta yaşamış olan Sappho’nun genç kızlara müzik, şiir ve 

dans dersleri verdiği bir okula sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca yine Lesboslu iki 

kadın ozanın da ‒Gorgo ve Andromeda’nın‒ Sappho’nun okuluna benzer bir okulun 

yöneticileri olduğu söylenir (Çelgin, 1990: 49). Bu bilgilerden hareketle Lesbos’ta 

kadınlara karşı Hesiodos ya da Simonides’te gördüğümüz tarzda bir yaklaşımın 

olmadığı düşünülebilir. Nitekim Dubois, Sappho’nun mitostaki Helene’ye 

yaklaşımından yola çıkarak bu dönemde, yani MÖ. 7. ve 6. yüzyıllarda Hellen 

dünyasının bazı bölümlerinde ataerkil bir düzenin tam olarak hâkim olmadığını, ünlü 

ozanın Helene’yi kendi hayatı konunda karar verebilecek kadar özgür bir kadın 

olarak betimlemesiyle kanıtlamaya çalışır (Dubois, 1984: 102-103). Söz konusu 

dönemde aristokrasi geleneği ve bu geleneğin içindeki kadının konumu bazı 

bölgelerde tiranlar döneminde de devam etmiştir, yani bu dönem Sappho’nun 

yaşadığı çevrede henüz polis’in ortaya çıkmadığı ve buna bağlı olarak da kadının 

tam anlamıyla kısıtlanmadığı bir dönemdir. Nitekim Parker, Sappho’nun sadece aşk 

şiirleri yazdığını ileri süren araştırmacılara karşı kaleme aldığı çalışmasında, 

Sappho’nun yaşadığı dönemdeki aristokratik bazı geleneklere karşı yazdığı 

şiirlerinden örnekler vererek bir kadın şair olarak onun, sosyal yaşamdaki bazı 

aksaklıklara karşı duyarlı olduğunu vurgular (Parker, 1996: 3-25). Bu durum da bize  

en azından Sappho gibi birkaç kadının Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınlar gibi sosyal 

yaşamdan soyutlanmadıklarını düşündürür.   

Sonuç olarak Homerik Dönem öncesi Hellen kültür çevresindeki kadınların, 

anaerkil inanç siteminin verdiği hareket serbestliğiyle toplum hayatında oldukça 

önemli bir yere sahip oldukları,16 fakat Homeros’un yapıtlarının tarihlendiği MÖ. 8. 

yüzyılın ikinci yarısına doğru gelindiğinde ataerkil düzene geçilmekle birlikte toplum 

hayatında anaerkil düzenin izlerinin hala devam ettiği ve buna bağlı olarak da bu 

                                                 
16 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Olsen, 1998: 380-392. 
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dönem kadınlarının hareket serbestliklerini kısmen de olsa korumuş oldukları, ancak 

Hesiodos ve Simonides aracılığıyla bilgi edindiğimiz Arkaik Dönem’de ise genel 

anlamda ataerkil düzenin hâkim olduğu ve buna bağlı olarak da kadının toplum ve 

aile yaşamında arka planda kaldığı söylenebilir. 
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2. KLASİK ÇAĞ ATİNASI’NIN SİYASAL,  SOSYAL, DÜŞÜNSEL 

VE KÜLTÜREL ORTAMI 

 

2.1.   Siyasal ve Sosyal Durum 

MÖ. 5 yüzyılın ilk yarısı Pers Savaşları ile başlar, Perslere karşı kazanılan zaferin 

coşkusu çok geçmeden yerini bir iç savaşa ‒Sparta ve müttefiklerine karşı 

sürdürülen, Atina’nın içte ve dışta siyasal gücünü derinden sarsan, sosyal ve 

ekonomik bunalımlarla sonuçlanan Peloponnesos Savaşları’na‒ bırakır. Euripides’in 

yaşadığı dönem toplumsal çekişmelerin yaşandığı, bununla birlikte çeşitli kent 

devletlerinden Atina’ya gelen bilim adamlarıyla birlikte düşünsel alanda 

aydınlanmanın yaşandığı, kültürel değerlerin, inançların sorgulandığı çalkantılı bir 

dönemdir. Bu dönemde sosyal sınıflar arasında iyice belirginleşen zıtlık toplumsal 

bir kargaşa yaratmış, Atina kendi içinde birliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan 

Hellas’ın ikinci güçlü kent devleti Sparta, Attika-Delos Deniz Birliği üyeleri ve aynı 

zamanda Peloponnesos Savaşları sırasında Spartalıları destekleyen Perslerle 

savaşmak zorunda kalmıştır. Yaşanan bu savaşlardan en çok kadınlar ve çocuklar 

etkilenmiş ve Euripides çeşitli oyunlarında savaş yüzünden acı çeken kadınları 

ustalıkla işlemiştir. 

MÖ. 480 yılı Salamis Savaşı’nın kazanıldığı ve artık Hellas’ta Pers tehlikesinin 

kalmadığı, Atina için rahat bir nefes alma döneminin başlangıcıydı. Ünlü ozanın da 

bu tarihte doğduğu kabul edilir.1 Pers Savaşlarında kazandığı başarı sonucunda 

Atina’nın nüfuzu artmış, böylece Hellas’ta, adalarda ve Batı Anadolu’daki diğer kent 

devletleri arasında etkin bir rol oynamaya başlamıştı. Bu gelişmeler sonucunda 

kendisini diğer kent devletlerinin hamisi gibi hissetmeye başlayan Atina, MÖ. 478 

yılında Themistokles ve Aristeides’in önderliğinde Attika-Delos Deniz Birliğini 

                                                 
1 V. Bowra, 1967: 48; Haigh, 1946: 205; Harsh, 1979: 156; Rose, 1959: 63. Bazı bilim adamları ise 
MÖ. 485/484 yılını Euripides’in doğum tarihi olarak kabul etmişlerdir.   
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kurmuştu (Freeman, 1999, 195).2 Buna karşılık Hellas’ın diğer güçlü kent devleti 

Sparta da Peloponnesos Yarımadası’ndaki çoğu kent devletinin katılımıyla 

kendisinin önderi olduğu Peloponnesos Birliği’ni kurmuş, birliğe katılan üye kent 

devletlerinin çeşitli siyasal işlerine müdahale etme hakkına sahip olmuştur. Pers 

Savaşlarından zaferle çıkan Atina’nın gücünün zirveye çıktığı bu dönem Euripides’in 

çocukluk ve ilk gençlik yıllarıdır. Bu dönemde Hellas’taki hemen bütün kent 

devletleri Atina ve Sparta’nın başını çektiği bu iki birlikten birine üye olarak ileride 

meydana gelecek güçler savaşında saflarını belirlemiştir. Nihayet MÖ. 431 yılına 

gelindiğinde Atina ve Sparta arasındaki siyasal çekişme doruk noktasına varmış ve 

yirmi yedi yıl sürecek olan Peloponnesos Savaşları başlamıştır.  Bu savaşla birlikte 

Hellas tam bir kargaşa ortamına sürüklenmiş, aralıklarla devam eden bu kardeş 

savaşı Atina ve Sparta için olduğu kadar tüm Hellas için de çok ağır bedellerin 

ödendiği bir savaş olmuştur.  

Pers Savaşları sonrası Atina’nın siyasal durumuna şöyle bir göz attığımızda 

Ephialtes’in, MÖ. 462 yılında devrin devlet adamı Kimon’un Atina dışında oluşunu 

bir fırsat bilerek bir darbe girişiminde bulunduğunu, Areopagos Meclisi’nin 

yetkilerini kısıtlayıp bu yetkileri Halk Meclisi’ne, Beş yüzler Meclisine ve Jürili 

Halk Mahkemesine devrettiğini görmekteyiz. Ephialtes’in demokratik darbe girişimi 

başarıyla sonuçlanmış, Kimon devrilmiş, ancak kendisi de öldürülmüştür (Adkins, 

2005, 9). Bu olaylardan sonra, Atina demokrasisinin kurucusu olan Kleisthenes’in 

yeğeni Perikles strategos seçilir ve devletin başına geçer. Perikles MÖ. 461 yılından 

MÖ. 431 yılına kadar Atina’da partiler üstü bir konum kazanarak demokratik 

yönetimi güçlendirecek yasalar hazırlar ve haklın büyük çoğunluğunun desteğini 

kazanır. Perikles yönetimi her ne kadar demokratik görünse de aslında tek adam 

yönetimiydi. Fakat bu tek adam yönetimi, Pers Savaşları sonrası Atina’nın yaralarını 

sarmayı başarmış, yoğun imar faaliyetleriyle kenti adeta yeniden inşa etmiştir.3 

                                                 
2 Bu birlik, adalar ve Anadolu’daki Hellen kent devletlerini Pers saldırılarına karşı korumak üzere 
Atina önderliğinde kurulmuştu. (Tekin, 2008: 98). 
3 Perikles Kallias Barışı’nın imzalanmasından sonra Attika-Delos Birliği üyelerini baskı altına almaya 
başlar. Birliğin kasası Delos Adası’ndan Atina’ya taşınır ve birliğin paraları Atina’nın imar faaliyetleri 
için harcanır ve bu paralar sayesinde kent yeniden inşa edilir. Fakat bu durum birlik üyeleri içerisinde 
huzursuzluk yaratarak onları Atina’ya karşı kin beslemeye sevk eder. Bundan sonra Atina Sparta ve 
Peloponnesos Birliği’nin dışında bir de Attika-Delos Deniz Birliği’nin küskün kent devletleriyle başa 
çıkmak zorunda kalacaktır. 
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Kültürel alanda da çalışmalar yapan Perikles çeşitli bilim dallarında uzman çok 

sayıda bilim adamını Atina’ya çekmesini bilmiş, kenti kültürel yönden oldukça ileri 

bir düzeye taşımıştır. Nitekim Euripides de Anadolu ve adalardaki Pers baskısından 

Atina’ya sığınmış olan dönemin ünlü bilginleri arasında yetişmiştir.  

Atina Perikles döneminde, her bakımdan olgunluk çağını yaşamıştır ki, bu dönem 

Hellen tarihinin Klasik Çağı’nı oluşturmaktadır. Ancak Peloponnesos Savaşının 

patlak vermesiyle birlikte, Perikles bu savaşın sorumlusu olarak görülmüş ve 

Atinalılar tarafından devrilmiştir (Blondell, 1999: 8). Euripides yirmi yedi yıl süren 

Peloponnesos Savaşı’nın tüm olumsuz koşullarına tanık olmuştur. Kente savaşlardan 

daha büyük zarar veren ve nüfusun üçte birinin ölümüne sebep olan veba salgını 

Perikles’in de ölümüne yol açmıştır. Perikles’in ölümünün ardından kentte siyasal bir 

kargaşa dönemi yaşanmış ve sonuç olarak devlet yönetimi büyük bir bölümü tüccar 

ve sanayicilerden oluşan liyakatsiz kimselerin eline geçmiştir. Yönetime gelen 

demokrat topluluğun önderi Kleon, Atinanın Messenia’ya yaklaşmasından ve kendi 

içinde heliotes’lerin isyanından korkan Sparta’nın barış teklifini reddetmiş, böylece 

kentin kaderini değiştirecek kadar önemli bu fırsatı kaçırmıştır. Kleon’un, 

Amphipolis’te Spartalı Brasidas tarafından öldürülmesi üzerine, Nikias adındaki 

başarılı bir diplomat ile tanışan Atina, MÖ. 421 yılında Sparta ile bir barış antlaşması 

imzalamıştır (Tekin, 2008: 106).  

Barışın ardından kentte kısa süreli de olsa refah günleri yeniden başlamıştır. Fakat 

çok geçmeden Perikles’in yeğeni Alkibiades, Atina siyasetinde aktif bir rol 

oynayarak strategos seçilmiş, yönetime gelir gelmez kenti, büyük kayıplar verileceği 

yeni bir savaşa sürüklemiştir. Alkibiades’in çabalarıyla Atina’da bir darbe yapılmıştır 

(Erten, 2005: 38). Peloponnesos Savaşının olduğu yıllarda Atina’da halk tabakaları 

arasında demokrasi ve oligarşi yanlısı olmak üzere büyük bir ikilik vardı. Toplumun 

bazı kesimleri oligarşi, bazısı ise demokrasi yanlısıydı. Bu büyük bölünmede 

Atina’dan sürgün edilmiş Alkibiades’in büyük rolü vardı. Alkibiades Atina’nın 

demokrasi yerine yeniden soylular yönetimini kabul etmesi koşulu ile Peleponnesos 

savaşlarında Spartalıları destekleyen Perslileri Atina’nın yanında olmaya ikna 

edeceğine dair söz vermiş ve bunun sonucunda Atina’da oligarşik bir darbe 

yapılmıştır. Bu darbeyle birlikte Atina’ya dört yüz soyludan oluşan bir yönetim 
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gelmişti. Böylece Thukydides’in de belirttiği gibi “Tiranların yıkılışından yaklaşık 

100 yıl sonra, halkın özgürlüğü elinden alınmıştı” (Thuk. VIII. 68). Bu kadar uzun 

bir aradan sonra halkın elinden özgürlüğünün alınması Atina toplumunda büyük 

kargaşa yaratmıştır. Bu gelişmelerin ardından deyim yerindeyse toplumda kimsenin 

kimseye güveni kalmamış, yurttaşların her biri birbirinden kuşkulanır ve her olaya 

şüpheyle yaklaşır hale gelmiştir. 

Atina’nın Euboia’da yenilmesi ve boğazların kontrolünün Atina’nın elinden 

çıkması üzerine dört yüz soyludan oluşan hükümet yıkılmış, ılımlı oligarşi taraftarları 

yönetime gelmiştir. Alkibiades’in Abydos açıklarında Spartalıları bozguna uğratarak 

boğazları tekrar Atina’nın kontrolü altına almasının hemen ardından ‒MÖ. 410 

yılında‒ Kleophon önderliğindeki radikal demokratlar kentin yönetimini ele geçirmiş 

ve Beşyüzler Meclisi ile Halk Mahkemeleri’ni yeniden kurmuşlardır. Euripides bu 

tarihten iki yıl sonra, yani Peloponnesos Savaşı’nın belki de en sıkıntılı günlerinde 

Atina’yı terk edip önce Magnesia’ya, daha sonra ise Makedonya’ya Arkhelaeos’un 

sarayına gitmiş, burada tragedya yazarı Agathon,4 müzisyen Timotheos gibi eski 

arkadaşları; ressam Zeuksis ve muhtemelen Thukydides gibi dönemin ünlü 

Atinalıları ile birlikte olmuş, huzurlu bir ortamda – Aristophanes’in saldırılarından 

uzak- son oyunlarını yazmıştır (Murray, 1965: 255).  

Bu arada Spartalıların çevirdiği entrikalar sonucunda Alkibiades, Persler 

tarafından öldürülmüştür. Pire limanında her taraftan kuşatılan Atina halkı hala 

direnmekte ısrar eden demokratları devirmiş ve liderleri Kleophon’u idam 

etmişlerdir. Kısa süre sonra oligarşi tarafları tekrar hükümetin başına geçmiş ve 

Spartalılarla barış görüşmelerine başlamışlardır. Atina’nın ezeli düşmanı Thebai ve 

Korinthos, kentin tümden tahribini istemişlerse de Spartalılar bunu kabul etmemiş, 

ancak Atina açısından çok ağır şartlar içeren bir barış antlaşması imzalamışlardır 

(MÖ. 404). Peloponnesos Savaşı’nı sona erdiren bu antlaşma sonucunda Atina 

bağımsız bir kent devleti olarak yaşamaya devam etmekle birlikte artık siyasal 

hegemonyasını tamamen kaybetmiş bir devlet haline gelmiştir. Siyasal alanda olduğu 

                                                 
4 Tragedya yazarı Agathon Euripides’in çağdaşı ve arkadaşı, aynı zamanda Platon’un da dostudur. 
416’da ilk ödülünü kazanmış ve bu başarıyı kutlamak üzere bir şölen vermiştir. Agathon’un verdiği bu 
şölen Platon’un Symposion  (Şölen) adlı eserine konu olmuştur. 
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kadar ekonomik ve kültürel alanında da uzun süre Hellas’ta aktif bir rol oynayan 

Atina artık çöküşün eşiğindeydi ve çok geçmeden o da diğer Hellen kent devletleri 

gibi Makedon egemenliğini tanıyarak özgürlüğünü tamamen yitirecektir.  

Euripides Peloponnesos Savaşları’nın bittiğini görememiş ‒ünlü ozan 

Makedonya’ya gidişinden yaklaşık on sekiz ay sonra MÖ. 407 kışında yetmiş sekiz 

yaşındayken ölmüştür.5‒  olsa da koca bir çınarın devrilmesi gibi Atina’nın günbe- 

gün çöküşüne tanıklık etmiş, kişisel çıkar peşinde koşarak kısa vadeli hesaplar yapan 

yöneticilerin halkı nasıl perişan ettiğini görerek çağında yaşanan olaylara karşı 

kayıtsız görünen çağdaşı Sophokles’ten farklı olarak tüm güncel sorunlara karşı 

duyarlı davranmıştır. Toplumda aksayan yönleri, yanlış inançları yapıtları 

aracılığıyla ortaya koyarak topluma farklı bir bakış açısı kazandırmaya ve oyunları 

aracılığıyla halkı uyarmaya çalışmıştır (Harsh, 1979:157; Thomson, 1990: 416). 

Euripides Alkestis dışında günümüze ulaşan hemen bütün oyunlarını MÖ. 438-

407 yılları arasında6 yukarıda ana hatlarıyla çizmeye çalıştığımız siyasal tablonun 

içinde oluşturmuştur Ünlü ozan, döneminin bu çalkantılı yıllarında hiçbir siyasi 

görev almamış, fakat bir sanatçı olarak siyasi kargaşanın yarattığı toplumsal 

huzursuzluğu yapıtlarına ustalıkla yansıtmayı başarmıştır (Latacz, 2006: 304). Onun 

birçok eserinde bu siyasal kargaşanın izleri vardır. Zaten Euripides gibi bir 

sanatçının, çevresinde yaşanan olaylara karşı duyarsız kalması düşünülemezdi. 

Nitekim ozan birçok eserinde savaşa karşı olduğunu çok açık bir şekilde dile 

getirmiştir, örneğin Heraklesoğulları, Yakarıcılar, Hekabe, Troialı Kadınlar ile 

Fenikeli Kadınlar adlı oyunlar ozanın yoğun olarak savaşın kötü sonuçlarını 

                                                 
5 Euripides’in ölümü konusunda da birçok söylenti vardır. Bazı kaynaklar onun Arkhelaeos’un av 
köpekleri tarafından, bazıları ise ondan nefret eden kadınlar tarafından parçalanarak öldürüldüğünü 
bildirir. Euripides Makedonya’da gömülmüştür, ancak ozanın ölümü Atina’da büyük üzüntü 
yaratmıştır. Ölümünden sonra Atina, Makedonya’dan Euripides’in naaşını istemiş, ancak Makedonya 
Atina’nın bu teklifini kabul etmemiştir (Haigh, 1946: 272). Bunun üzerine Atina ozanın hatırasını 
yaşatmak üzere Atina ile Pire arasındaki bir yere ozanın anıt mezarını yapmıştır. Euripides’in ölüm 
haberini alan Sophokles’in sahneye siyahlar içinde çıktığı,  Syrakusailı Dionysios’un ise ozana 
duyduğu saygıyı göstermek amacıyla Euripides’in lyra’sını ve yazı malzemelerini büyük paralar 
karşılığında satın aldığı ve bunları esin perileri Musa’lara adadığı anlatılmaktadır (Harsh, 1979: 157). 
6 Euripides Atina’daki Büyük Dionysia Şenlikleri’ndeki tragedya yarışmalarına ilk kez MÖ. 455 
yılında katılmasına rağmen günümüze ulaşan ilk tragedyası Alkestis’i bu tarihten ancak yaklaşık 
yirmi yıl sonra yazmıştır (Haigh, 1946: 208).  
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anlattığı yapıtlarıdır.7 Bu oyunlardan ilk üçü ‒Heraklesoğulları, Yakarıcılar ve 

Hekabe‒ Peloponnesos Savaşı’nın Nikas antlaşması ile sonuçlandığı ilk evresinde 

yani MÖ. 431-421 yılları arasında, diğer ikisi de ‒Troialı Kadınlar ve Fenikeli 

Kadınlar‒ MÖ. 413 yılında felaketle sonuçlanan Sicilya bozgunu sonrasında 

sahnelenmiştir. Nitekim Sicilya Seferi’nde Atina ordusunun büyük kısmı yok 

edilmiş, kaçan askerler ise büyük bir felakete uğramıştır (Blondell, 1999: 9). 

Heraklesoğulları her ne kadar ozanın savaş karşıtı görüşlerini içerse de oyunun 

birçok yerinde Atina ve kanunları övülmektedir. Savaşın ilk yılında sahnelenen 

oyunda Euripides, zamanında kendilerine büyük iyiliği dokunmuş Atina’ya karşı 

nankörlük içerisinde olan Spartalılara geçmişi hatırlatarak bu savaşın anlamsızlığını 

ortaya koymak istemiş olmalıdır. Haigh ünlü ozanın bu oyunuyla Perikles’i ve onun 

aldığı politik kararları açıkça desteklediğini dile getirir (Haigh, 1946: 275). Ozan 

Yakarıcılar adlı oyununu Atina’nın Sparta’ya karşı büyük askeri zafer kazandığı, 

diğer taraftan ise bu zamana kadar savaşta tarafsız kalmış güçlü kent devleti 

Argos’un savaşa girmesinden çekindiği MÖ. 424 tarihinde sahnelemiştir. Başından 

sonuna kadar oyundaki genel hava, savaşın insanlar üzerindeki yıkıcı etkisidir.  

Ozanın savaş karşıtı görüşlerini yansıttığı oyunlardan biri de Hekabe’dir. Oyunun 

sahnelenmesinden yaklaşık iki yıl önce Atina’daki halk iradesi, kentin gücüne boyun 

eğmeyen binlerce insanı ölüme mahkûm etmişti. Diğer yandan Sparta ise, ele 

geçirdiği Plataiai’da yüzlerce erkeği idam edip kadınları köle olarak satmıştır. Tüm 

bu olanlardan sonra Yunan dünyası yüzlerce kişinin öldüğü bir iç savaşa8 sahne 

olmuştur. Euripides, Thukydides tarafından ayrıntılı bir biçimde anlatılan bu iç 

savaşa, Halk Meclisi’nin kararına, Sparta’nın Palataia’da yaptıklarına ve genel 

anlamda savaşa karşı olan tepkisini tam anlamıyla bir sanatçı duyarlılığıyla dile 

getirmiştir (Latacz, 2006: 312-214). Bu oyununda savaş yüzünden kocasını, 

çocuklarını, yurdunu kaybetmiş; bir kraliçeyken köle olarak yaşamaya mecbur 

edilmiş Troia kraliçesi yaşlı Hekabe’nin kimliği aracılığıyla savaşın yıkıcı gücünün 

                                                 
7 Peloponnesos Savaşları’nın Euripides oyunlarına yansıması konusunda v. Mutlu, 2008. 
8 MÖ. 427 yılının yaz aylarında Korkyra’da  (bugünkü Korfu Adası) Atina yanlısı demokratlar ile 
Atina karşıtı oligarkhlar arasında çıkan iç savaşta sayısız insan ölmüş,  savaşın acımasız yüzü yapılan 
katliamlarda kendini göstermiştir. 
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en çok etkilediği kitle olan kadınların savaş yüzünden çektikleri acılarını dile 

getirmiştir.  

Euripides yıllardır bitmek bilmeyen savaşların kötü sonuçlarını, savaş karşıtı 

düşüncelerini anlattığı Troialı Kadınlar oyunu aracılığıyla Atinalıların MÖ. 415 

yılında Melos adasında yaptıkları korkunç kuşatma9 sonrasında Meloslu erkeklerin 

öldürülmesi,  kadınlar ile çocukların köle olarak satılmasıyla sonuçlanan bu kıyıma 

karşı olduğunu dile getirmiştir (Grube, 1941: 280). Ozan bu oyununda savaş sonrası 

köle olarak satılan kadınların nasıl çaresizlik içinde olduklarını, savaşın kadınlar 

üzerindeki olumsuz etkilerini de bir sanatçı duyarlılığıyla anlatmaktadır.  

Euripides Fenikeli Kadınlar adlı tragedyasının ana temasını oluşturan kardeş 

çatışması aracılığıyla yurttaşlar arasındaki kardeş kavgasının doğuracağı kötü 

sonuçlara dikkat çekmek istemiş olmalıdır. Oidipous’un oğulları Polyneikes ve 

Eteokles arasındaki kardeş savaşı nasıl ki Thebai kenti için felaketle sonuçlanmışsa, 

Atina yurttaşları arasındaki çatışma da devletin yıkılmasına sebep olabilecek boyutta 

büyük bir tehlikedir. MÖ. 410/409 sahnelenen bu oyunla Euripides, Atinalıları 

kardeş kavgasının, yurttaşların birbirine karşı savaşmalarının nasıl çıkmaz bir durum 

yaratacağı konusunda onları uyarmıştır. Görüldüğü üzere Euripides, döneminde 

meydana gelen tüm siyasal çalkantıları mitostan konu aldığı kahramanlar aracılığıyla 

ortaya koymaya çalışırken, çağdaşı Sophokles’in Philoktetes dışındaki hiçbir 

oyununda yıllarca sürmüş bu savaşın izlerine rastlanmaması ozanın toplumsal 

duyarlılığını ortaya koymaktadır (Kitto, 2003: 187). 

Ozanın, çağındaki sorunlara karşı son derece duyarlı olması,  devlet kararlarında 

ve kadın erkek ilişkilerinde yanlış gördüğü şeyleri oyunları aracılığıyla ortaya 

koyması, toplumdaki bazı kesimin ondan nefret etmesine sebep olmuştur. İnsanlık 

tarihinin hemen her döneminde karşılaştığımız bir durumu ‒büyük fikir adamlarının 

yalnızlığını‒ Euripides de yaşamış, kendi çağında toplum tarafından büyük ölçüde 

anlaşılamamış, suçlanmış, Aristophanes komedyalarının vazgeçilmez kahramanı 

                                                 
9 Antik Çağ’da ekonomisi büyük oranda köleciliğe dayanan Korinthos, Ephesos, Khios ve Atina gibi 
birçok Hellen kenti köle ticaretinin yapıldığı merkezlerdi ve kazanılan her savaş elde edilen yeni bir 
bir köle kaynağı olarak görülmekteydi. Atina MÖ. 416 Melos adasında korkunç bir katliam yapmış, 
Meloslu erkek nüfus’un hepsini öldürüp çocukları ve kadınları köle olarak satmıştır (Sacks, 2005: 
339).  
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olarak da sık sık alay konusu yapılmıştır. Euripides’in özel yaşamı10 da komedya 

oyunlarına malzeme yapılarak ozana karşı duyulan tepkinin sataşma boyutuna varan 

bir dille oldukça çirkin bir düzeye vardığı da olmuştur.  Euripides kendisiyle hemen 

aynı kaderi paylaşan çağdaşı Sokrates gibi halkın içine karışmamış, aksine kendini 

toplumdan soyutlayarak yalnız bir yaşam sürmüştür.11 Aristophanes, Kurbağalar 

yapıtında Euripides’in yalnızlığının altını çizmiş, ozanın oyunlarını Salamis’te denize 

bakan bir mağarada tek başına oturup yazdığını söylemiştir (Harsh, 1979: 157). 

Euripides’in yalnızlığı kendi seçimi mi, yoksa dışlanmış olmanın zorunlu kaçışı mı, 

bilemiyoruz. Ancak ünlü ozan büyük olasılıkla bu dönemdeki siyasal ve ahlaki 

çöküşün çatırtılarından, bu enkazın altında kalan ikiyüzlü, çıkar peşinde koşan 

insanlardan kendi isteğiyle olabildiğince uzaklaşmaya çalışmış olmalıdır. 

Muhtemelen Euripides toplumda ve bireysel ilişkilerde yaşanan çözülmeyi daha iyi 

görebilmek ve toplumda yok sayılan kadını olabildiğince derinden anlamak adına 

yaşanan kargaşaya dışarıdan bakmayı tercih etmiş olmalıdır.  

Euripides günlük yaşamında toplumdan uzaklaşsa da, hiçbir zaman çevresinde 

yaşanan olaylara kayıtsız kalarak yaşamamıştır. Eğer bu durumun zıttı olsaydı 

politik, sosyal, felsefi ve dini açıdan Klasik Çağ Atinası’nı bu kadar canlı ve gerçekçi 

bir şekilde yansıtan oyunlar bugün elimizde olmazdı. Nitekim ünlü ozanın hemen 

                                                 
10 Euripides toplumsal yaşamda olduğu gibi özel yaşamında da pek anlaşılamamış, aradığı mutluluğu 
bulamamıştır. İki defa evlenmiş, ilk karısı Melito evliliklerinden kısa bir süre sonra onu aldatmış, ünlü 
ozan gerçeği öğrendiğinde ise ondan boşanmıştır. Melito’nun daha sonra başka bir adamla evlendiği 
bunun üzerine ozanın, ilk kocasını aldatmış bir kadını eş alan kimsenin büyük bir aptal olduğunu 
söylediği anlatılır. Euripides’in ayrıca karısının ihaneti üzerine bugün kayıp olan Hippolytos’u 
yazdığı ve kadın cinsinin ahlaksızlığını ortaya koymak adına Phaidra’yı evli bir kadın olduğu halde, 
üvey oğluna aşkını çekinmeden itiraf eden iffetsiz bir kadın olarak gösterdiği ileri sürülmüştür. Ozan 
daha sonra ikinci kez evlenmiş, ancak ikinci karısı Khoerile de ilk karısından daha iyi biri 
çıkmamıştır; çünkü ikinci karısının da Euripides’i aldattığı anlatılır. Ozanın özel yaşamına ilişkin buna 
benzer pek çok dedikodu mevcuttur. Bilindiği üzere, birçok oyununda kadınları oyunun merkezine 
almış, kadını daha çok olumsuz yönleri olmak üzere tüm yönleriyle işlemeye çalışmıştır. Euripides’in 
kadın konusuna bu denli eğilmesi ve çoğu kez de kadını korkunç işler yapabilecek yaratılışta 
göstermesi özel yaşamındaki mutsuzluğa bağlanmıştır (Haigh, 1946: 210). 
11 Euripides’in yaşamı konusunda antik yazarlar aracılığıyla çeşitli bilgiler günümüze ulaşmış 
olmasına rağmen, anlatıların gerçekliği konusunda bazı şüpheler bulunmaktadır. Bu duruma 
Euripides’i eleştirmek amacıyla kaleme alınan bazı yapıtlardaki kurmaca bilgilerin sonraki biyografi 
yazarları tarafından gerçekler şeklinde ele alınması sebep olmuştur. Lesky, Euripides’in yaşamıyla 
ilgili bilgi veren kaynakların güvensizliğine dikkat çekmiştir (Lesky 1963: 361). Ozanın ölümünden 
bir yıl sonra sahnelenmiş olan Aristophanes’in Batrakhoi (Kurbağalar) adlı oyunu Euripides’in 
yaşam öyküsü ve sanatıyla ilgili önemli bilgiler içeren bir yapıt olmasına karşın, ozanı eleştirmek 
amacıyla yazıldığından, oyunda anlatılanların doğruluğundan çoğu kez şüphe duyulmaktadır (Smith, 
2006: 121). 
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bütün oyunlarında, çağındaki tüm sorunlarla çocukluğunda eğitimini almış olduğu 

bir yumruk dövüşçüsü edasıyla savaştığı görülmektedir.  

 

2.2.   Atina’nın Düşünsel ve Kültürel Atmosferi 

Pers tehlikesinin Hellas’tan uzaklaştırılmasında etkin bir rol oynayarak diğer 

Hellen kent devletleri arasındaki askeri ve politik üstünlüğü arttırmış olan Atina, 

MÖ. 5. yüzyılda askeri ve politik alanda olduğu gibi kültürel ve düşünsel alanda da 

Hellen dünyasının en önde gelen kenti konumundadır. Ne Peloponnesos Savaşları, ne 

de yurttaşların üçte birinin ölümüne yol açan veba salgını Atina’nın kültürel 

yaşamını baltalayamamıştır. Hellen kent devletlerini Pers tehdidine karşı korumak 

üzere Delos Adası’nda toplanan birliğin paraları Perikles döneminde Atina’ya 

aktarılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda iyice güçlenen Atina’nın zenginliği kültürel 

yaşamda da kendisini hissettirmiştir. Bu dönemde Ionia ve adalardaki Pers 

tehdidinden kaçan Klazomenai’lı Anaksagoras12 gibi birçok bilim adamı ve filozof 

Atina’ya gelmiştir. Bilim adamlarının Atina’ya getirdikleri öğretiler13 toplumun 

entelektüel kesimine yeni bir bakış açısı kazandırmış, bir takım eski inançların ve 

değerlerin sorgulanmasına yol açmıştır, yani Hellenlik kültür yavaş yavaş sönüp 

kaybolmaya, yerine daha evrensel bir yaşam anlayışı yerleşmeye başlamıştır (Haigh, 

1946: 217).  

Bu dönemde Atina’ya gelen ünlü filozoflar insanoğlunun çevresinde olup biten 

tüm olayları tabiata bağlamış ve eskinin körü körüne inanılan yerleşik değerlerine 

şüpheyle yaklaşarak geleneğin tanrı olarak nitelendirdiği bir takım olayları doğaya 

uygunlukları ölçüsünde akıl gücüyle açıklamışlardır (Çelgin, 1990: 59). Her olay 

mantık çerçevesi içerisinde ele alınmış, bu çerçevenin dışında kalanlar ise insanların 
                                                 
12 Anaksagoras, Perikles Döneminde Atina’ya gelmiş ve Peloponnesos Savaşları’nın başladığı tarihe 
kadar ( MÖ. 460- 431) Atina’da kalmıştır. Dini bozduğu gerekçesiyle mahkemeye verilince Perikles 
tarafından kurtarılmış daha sonra ise Lampsakos’a gidip orada ölmüştür (Kranz, 1984: 145). 
13 MÖ. 5. yüzyıldan çok daha önceki bir dönemde daha MÖ. 7. yüzyılda Ionia’da evrendeki her şeyi 
ve her olayı kendine özgü kuralları çerçevesinde oluşturan ve denetleyen bir  φύσις (physis – tabiat) 
kavramı ortaya atılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise doğa (φύσις) ve töre-kanun (νοµός) karşı 
karşıya gelmiş, böylece eskiden insanların körü körüne kabul ettikleri bütün gelenekler, inançlar 
tartışma konusu yapılarak bunların hangilerinin doğaya uygun hangilerinin ise insanlar tarafından 
uydurulmuş olduğu belirlenmeye çalışılmıştır (Erim, 1967: 5). 
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oluşturduğu gelenekler-inançlar şeklinde yorumlanmıştır. Kente gelen filozoflar, 

sofistler, Euripides ve Sokrates gibi aydın kimselerin çabalarıyla bu çağda Atina’da 

yeni bir dönem -aydınlanma dönemi- başlamıştır. 

Euripides’in gençlik yılları Perikles Dönemi Atinası’nın çok sesli kültürel 

ortamında geçmiş, ozan dönemin çeşitli düşünce akımlarından etkilenmiştir. Nitekim 

bu etkilenmenin izleri yapıtlarında görülmektedir. Diogenes Laertios, Euripides’in, 

Klazomenailı Anaksogoras’ın öğrencisi olduğunu anlatır. Ayrıca ünlü ozanın, 

hocasının öğretisinin etkisinde kalarak daha önceleri dinsel bir nitelik taşıyan güneşi 

Phaethon adlı oyununda “altın kütle” şeklinde tanımladığını sözlerine ekler Diog. 

Laert. II. 10). Anaksagoras güneş, ay, rüzgâr ve hava gibi daha önce dinsel bir nitelik 

taşıyan varlıkları ve doğadaki diğer varlıkların öz maddelerini rasyonalist bir tutumla 

açıklamış, ayrıca doğadaki her şeyi düzene sokan bir akıl (νοũς) olduğunu ileri 

sürmüştür (Erim, 1967: 5). Aristophanes Kurbağalar adlı oyununda yarışmanın 

hakemi olarak oyunda yer alan Tanrı Dionysos aracılığıyla her iki yarışmacının da bu 

‒Aiskhylos ve Euripides‒ başarılı olabilmeleri için tanrı yardımı sağlamak üzere dua 

etmelerini isteyererek Anaksagoras ile ozan arasındaki öğretmen-öğrenci ilişkisine 

dikkat çeker ve Euripides’in de Anaksagoras gibi, gök boşluğu olarak kabul edilen 

Aither’i, yani havayı evrenin öz maddesi olarak kabul ettiğini şu sözcüklerle ima 

eder (Aristoph. Ran. 894):  

 

“Ey gökboşluğu, gıdam benim. Ve sen ey ilahi kudret, sen ki her daim dilimi döndürürsün, ey 
deham, ey bana koku aldıran burun deliklerim, ileride süreceğim fikirleri müdafaa etmeme yardımcı 
olunuz.” 14  

 

Ozanın günümüze ulaşmayan iki oyununda da varlıkların kökeni ve evrenin öz 

maddesi hakkında Anaksagoras’ın öğretileriyle örtüşen çeşitli görüşlere yer verdiği 

anlatılmaktadır (Decharme, 1968: 28-29).15 Euripides’in ünlü filozofun öğrenci olup 

                                                 
14 Aristophanes’in Kurbağalar adlı oyunundan alıntıladığımız bölümlerin Türkçe çevirileri için 
Nevzat Hatko’nun  (1946) çalışması kullanılmıştır..   
15Decharme, Euripides’in günümüze ulaşmayan Khrysippos ve Filozof Melanippe isimli 
oyunlarından kalan fragmentlere dayanarak Euripides’in Khrysippos adlı oyununda varlıkların öz 
maddesi olarak toprak ve havayı gösterdiğini; Filozof Melanippe adlı oyununda ise dünyanın 
başlangıcında bir kaos’un bulunduğunu, önceleri yeryüzü ve gökyüzünün bir olduğunu, ancak daha 
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olmadığı her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da araştırmacıların çoğu Euripides’in 

yirmili yaşlarında Atina’ya gelen Anaksagoras’ın öğrencisi olduğunu, ozanın, ünlü 

filozofun evren ve varlıkların öz maddesi konusundaki öğretilerinden büyük ölçüde 

etkilendiğini ve bu rasyonalist düşüncelerini oyunlarına yansıttığını kabul 

etmişlerdir.16 Nitekim Aristophanes’in Batrakhoi (Kurbağalar) oyununda işaret 

ettiği üzere, ozanın Atina’da ilk kişisel kütüphane sahiplerinden biri olması, bir kitap 

tutkunu olduğundan kendisine “kitap kurdu” lakabının takılması da onun bilimsel 

olana duyduğu ilgiyi göstermektedir.   

Perikles döneminde Atina’da başlayan aydınlanma hareketine Ionia’dan gelen 

filozoflar kadar, kuşkusuz sofistler de büyük katkı sağlamıştır. Bu dönemde kent 

bilim adamları, filozoflar, sanatkârlar ve sofistlerin çabalarıyla entelektüel yaşamın 

merkezi konumuna gelmiştir. Başlangıçta, bir sanat ya da meslek kolunda bilgili olan 

kimseleri ifade etmek için kullanılan “sophistes” kelimesi, daha sonra ise genel 

olarak herhangi bir konuda bilgi sahibi olan bilge kimseler için kullanılmıştır 

(Çelgin, 1990: 140). Dönemin ortalarında ise sözcüğün kapsamı daraltılarak 

“sophistes” para karşılında daha çok politika, hitabet ve matematik dersleri veren 

kimseler için kullanılmaya başlanmıştır. İlk dönem filozoflarının evrenin oluşumu ve 

varlıkların ilk maddesi konusunda ortak bir noktada buluşamayıp birinden farklı 

düşünceler ortaya koymaları sofistleri17 doğa felsefesi konusunda şüpheye 

düşürmüştür. Bunun sonucunda sofistler gerçeğin insan aklıyla kavranamayacağı 

kanısına varmışlardır. Böylece, ilk dönem filozoflarının sorularını bir kenara 

bırakmışlar, daha çok insana ve onun iç dünyasına yönelmişlerdir (Kranz, 1984: 

191). İnsana ait her türlü davranışı araştırma ve tartışma konusu yapmışlardır. Bu 

yeni anlayışla birlikte insan ve insani tüm davranışlar geleneklerin ve yasaların 

üzerinde görülmeye başlamıştır. Diogenes Laertios’un aktardığı Sofist Protagoras’ın 

şu sözleri sofistlerin insanı her şeyin merkezine oturttuklarının bir göstergesidir 

(Diog. Laert. IX 51): 
                                                                                                                                          
sonra ayrıldıklarını ve bu ayrılışla birlikte dünyadaki her nesnenin şekillendiğini ifade ettiğini 
vurgular (Decharme, 1968: 28-29). 
16 V. Haigh, 1946: 207;  Harsh,1979: 156. 
17 Bu dönemdeki sofistlerin halk arasında bilgiyi yayma çabaları topluma eskisinden farklı bir bakış 
açısının kazandırılması konusunda yararlı olmuş, fakat zaman içinde bilgiden çok hitabete ve hitabet 
şekillerine önem vermeleri onların Sokrates ve Platon gibi filozoflar tarafından eleştirilmelerine sebep 
olmuştur (Yonarsoy, 1991: 101). 
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“Her şeyin ölçüsü insandır: Var olanların var oldukları ve var olmayanların var olmadıkları 
konusunda.”18  

 
Bu ve buna benzer yaklaşımlar sonucunda tüm insanlar için geçerli tek bir 

gerçeğin olamayacağı düşüncesi bazı kimselerin toplumu oluşturan tüm dinamiklere 

karşı şüpheyle bakmalarını sağlamıştır. Toplumun çeşitli tabakalarında taraftar bulan 

bu şüpheci yaklaşım eskinin kabul gören inançlarını, gelenekleri temelinden 

sarsmıştır. Böylece insanın bu zamana kadar sorgulamadan kabul ettiği ve 

davranışlarını ona göre ayarladığı bütün gelenekler, dini inançlar, devlet, hak ve 

adalet gibi kavramlar kısacası tüm günlük hayat bir tartışma konusu haline gelmiştir. 

Bu durum Atina toplumunda tam anlamıyla bir şok etkisi yaratmıştır, çünkü akıl, töre 

ve geleneklerin üstüne çıkmıştır. Toplumunda bu gelişmeler yaşanırken Euripides 

henüz çocuk yaştadır, ancak ozan bu sofistik düşünceler etkisinde büyümüş, 

yaşamını bu öğretiler doğrultusunda çizmiş ve bir ozan olarak bu düşünceleri 

eserlerine yansıtmıştır (Bowra 1967: 49). Nitekim Euripides’in dili kullanmaktaki 

ustalığı, bir retorik ustası gibi kahramanlarını söz düellosunun içine sokması ve 

yapıtlarında çağının çeşitli düşünce akımlarına bolca rastlanması ünlü ozanın sofistik 

bir eğitim aldığını ortaya koymaktadır (Haigh, 1946: 206). Lesky Euripides’i 

anlayabilmek için öncelikle sofistlerin iyi anlaşılması gerektiğini vurgular (Lesky, 

1978: 134). 

Euripides’in dönemin ünlü sofistleri Gorgias, Abderalı Protagoras ve Keoslu 

Prodikos ile yakın dostluk kurduğu, hatta Prodikos ve Protagoras’ın öğrencisi olduğu 

ileri sürülmektedir (Lesky, 1978: 135; Harsh 1979: 156).  Diogenes Laertios (IX. 54-

55), sofist Protagoras’ın Peri Theon (Tanrılar Üzerine) isimli yapıtını Euripides’in 

evinde okuduğunu, tanrıların varlığından şüphe duyduğu için dinsizlikle 

suçlandığından Atina’yı terk etmek zorunda kaldığını ve Sicilya’ya kaçarken bir 

gemi kazasında ölmesi üzerine Euripides’in bugün kayıp olan Iksion adlı oyununda 

bu olaya değindiğini bildirmiştir. Euripides’in din konusundaki görüşlerine şöyle bir 

göz attığımızda onun birçok oyununda özellikle de Hekabe ve Ion adlı yapıtlarında 

tanrıların varlığı konusuna şüpheyle yaklaşmış olduğunu görmekteyiz.  

                                                 
18 Diogenes Laertios’tan alınan pasajların Türkçelerinde Candan Şentuna’nın (2010) çevirisi 
kullanılmıştır. 
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Euripides Dönemi Atinası’nda sofistlerin öğretileriyle geleneklerin esaretinden 

kurtulup bağımsız bir birey haline gelen insan, tüm davranışlarının tek sorumlusu 

olarak aslında ağır bir yükü de sırtlanmıştır. Nitekim insan doğasında birbirine zıt 

çeşitli duygu ve düşünceler vardır ve günlük yaşantısını sürdürürken bu duygu ve 

düşünceler arasından seçim yapmak, dolayısıyla seçimlerinin sorumluluğunu da 

taşımak ve davranışlarının sonuçlarına katlanmak zorundadır. Euripides birçok 

oyununda kendi seçimleri sonucunda yıkıma giden insanları özellikle de tutkularına 

yenik düşüp kendini ve başkalarını felakete sürükleyen kadınları büyük bir ustalıkla 

işlemiştir . Örneğin anne katili Orestes mitosta bu korkunç cinayeti Tanrı Apollon’un 

direktifleriyle işlemiş biri olarak anlatılsa da, ozan, Elektra isimli oyununda 

Orestes’i bu korkunç suçu kendi iradesiyle işlemiş biri olarak betimlemiştir, yani 

delikanlı annesini öldürme kararını kendi iradesiyle almıştır. Geleneğin “tanrı” diye 

tanımladığı, insan hayatına hükmeden güçleri, Euripides insan tabiatında var olan 

doğanın yıkıcı, öldürücü ve çoğu kez de karşı konulamaz gücü olarak görmüştür 

(Bowra, 1967: 50). Bu yıkıcı güç insanın kendi içindedir. Nitekim Medeia’yı 

çocuklarını öldürmeye zorlayan ne aşk Tanrıçası Aphrodite ne de tanrılar tarafından 

onun üzerine gönderilen öfkedir. Medeia bu korkunç kararı âşık bir kadının sevdiği 

adam tarafından aldatılması sonucunda ortaya çıkan karşı koyamadığı intikam 

hırsının etkisiyle almıştır. Yani Medeia kendi felaketini öfkesine yenik düşerek yine 

kendisi hazırlamıştır.  

Öte yandan çocuk sahibi olamayan ve bu nedenle Andromakhe’yi son derecede 

kıskanan Hermione’nin anne ve çocuğu öldürme kararı kötü bir tanrının hilesi 

sonucunda değil, genç kadının kendi iradesiyle aldığı bir karardır. Toplumsal 

baskının etkisiyle kendini eksik hisseden Hermione’nin, kocasına bir çocuk vermiş 

Andromakhe’ye olan nefreti hastalıklı ama yine de insani bir duydur. Kısacası 

Euripides,  insanların iyi-kötü insani her düşünceyi, eylemi tanrılaştırmalarını, 

kendilerinin dizginleyemediği duyguları sonucunda yaptığı hataları tanrılara 

yüklemelerinin yanlışlığını görmüş ve çeşitli oyunları aracılığıyla insanın yaptığı her 

şeyin aslında kendi sorumluluğunda olduğunu ve bütün kararlarını kendi özgür 

iradesiyle aldığını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu noktada Euripides’in sofistlerden 

büyük oranda etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak ozan bazı oyunlarında 
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insanın karşı koyamadığı ve tanımlayamadığı bir gücün etkisiyle başına çeşitli 

felaketlerin geldiğini, yani bunların kişinin kendi kararları dışında oluştuğunu da 

ifade etmiştir. Örneğin Hekabe ve Troialı Kadınlar’da savaş esiri kadınların başına 

gelen felaket onların dışında gelişmiştir, yani bu kadınlar kendi tercihleri sonucunda 

yıkıma sürüklenmemiştir, fakat bu felaket tanrılardan da gelmemiştir. Yaşananlar 

insanların dizginleyemediği hırsları sonucunda ortaya çıkan savaşların sonuçlarıdır.   

MÖ. 5. yüzyılda öğretileriyle Atina’da düşünsel bir uyanışa zemin hazırlayan 

dönemin en önemli filozoflarından biri de Sokrates’tir. Sokrates, çağında 

geleneklerine sıkı sıkıya bağlı Atinalı yurttaşların çok da alışık olmadıkları birtakım 

düşünceler ortaya koyan tehlikeli bir yenilikçi olarak görülmüştür. Evrenin ve 

nesnelerin kökenini açıklamaya çalışan doğa filozoflarının kozmolojik düşüncelerini 

terk edip araştırma konusunu evrenden insana yöneltmiştir. Felsefesini “Gnothi 

seauton (kendini tanı)” ifadesine dayandıran Sokrates, insanın düşünen ve 

eylemlerini düşünceleri doğrultusunda gerçekleştiren bir varlık olarak, her insanın 

içinde varoluşla ilgili bilgiye sahip olduğuna inanmıştır. Erdemin bilgi olduğunu ve 

kötülük yapan bir kimsenin bu işi bilgisizliğinden yaptığını savunmuştur. Tüm 

insanların içinde iyilik bulunduğuna inanan Sokrates, insanlarla yaptığı karşılıklı 

konuşmalarıyla insanın özünde bulunan iyiliği gün yüzüne çıkartmaya çalışmıştır 

(Yonarsoy, 1991: 103-106).  

Zamanının büyük kısmını agorada, gymnasion’larda, palaistra’larda 

kerameikos’ta geçiren Sokrates çevresindeki kişilerle iyilik, adalet, din gibi çeşitli 

kavramları tartışıyordu. Euripides’in de Sokrates’in öğrencisi olduğu ileri 

sürülmüştür (Harsh, 1979: 156). Sokrates’in agorada ve yukarıda sözünü ettiğimiz 

halka açık yerlerde isteyen herkesin katılabildiği ders olarak niteleyebileceğimiz 

karşılıklı konuşmalarına Euripides’in hiç değilse dinleyici olarak katılmış olması 

olasıdır. Çünkü bu dönemde Platon ve Ksenophon gibi birçok kişi Sokrates’in 

kişiliğinde ve öğretilerinde var olan güçlü çekime kapılmış, onun iyilik, adalet, 

dindarlık, cesaret, ölçülülük gibi ahlaksal ve politik öğretilerinin etkisinde kalarak 

bunları eserlerine yansıtmışlardır. Euripides gibi insanı ve insan davranışlarını 

derinlemesine inceleyen, geleneksel tragedya anlayışında köklü değişiklikler yapan 

bir ozanın Sokrates gibi çağının en önemli devrimcilerinden birine karşı kayıtsız 

kalması düşünülemez. Nitekim Diogenes Laertios “Sokrates’in Euripides’e yardım ettiği 



 49

fikri yaygındı.” diyerek iki filozof arasındaki yakın ilişkiden bahseder. Antik 

yazarlardan Mnesilokhos ve Kallias’ın da bu konuda onunla aynı düşüncede 

olduklarını bildirir (Diog. Laert. II. 18). Ayrıca Euripides’in Sokrates’in ölüme 

mahkûm edilmesi üzerine bu gün kayıp olan Palamedes adlı oyununda şu 

sözcüklerle Atinalılara çattığını ifade eder (II. 44):  
“Bilgeler bilgesini öldürdünüz, Danaolar, 
Musaların kimseyi üzmemiş bülbülünü öldürdünüz.” 

Ünlü komedya ozanı Aristophanes de Kurbağalar adlı yapıtında Euripides ile 

Sokrates arasındaki ilişkiden söz eder, hatta yapıtın bir bölümünde Aiskhylos’u, 

Euripides yerine Sokrates ile karşılaştırır (Aristoph. Ran. 1485). Aristophanes, 

Euripides ve Sokrates’i yeni dinin müritleri, işleri güçleri gevezelik yapmak olan 

entelektüel haylazlar olarak görmüş ve sözde demokrasi adına bir gevezelik şehrine 

dönüşmüş Atina’nın manevi çöküşünün sorumluları olarak göstermiştir (Latacz, 

2006: 259). Platon’un Apologia’sında Sokrates, kendisinin hantallaşmış Atina 

haklını uyarmak üzere, tanrı tarafından görevlendirilmiş bir kişi olduğunu ifade eder 

(Plat. apol. 30e). Nitekim Platon’un da belirttiği gibi Sokrates halkı erdem, iyilik, 

adalet ve din gibi kavramlar konusunda yeniden düşünmeye, eskinin gelenekleri 

karşısında yeni bir takım görüşleri anlatmaya çalıştığı, kısaca memleketin tanrılarına 

inanmadığı ve gençlerin ahlakını bozduğu gerekçesiyle ölüm cezasına mahkûm 

edilmişti. Aristophanes’in Kurbağalar adlı oyununda Euripides’le Sokrates’i aynı 

kefeye koyması Euripides’in Sokrates’ten farklı bir araçla, yani insan odaklı tragedya 

anlayışı aracılığıyla insanları çok yönlü düşünmeye, araştırmaya ve şüpheciliğe sevk 

ettiğini ima etmiş ve Euripides’in de Sokrates gibi toplumsal çöküşün 

sorumlularından biri olduğunu ifade etmiştir. Diogenes Laertios, Aristophanes’in 

Bulutlar adlı oyununda Sokrates’i Euripides’in tragedyalarının yazarı olarak 

gösterdiğini dile getirir (Diog. Laert. II. 18). 

Aristophanes ve Laertios’un aktarımları doğrultusunda Euripides’in Sokrates 

felsefesinden etkilendiğini düşünebiliriz. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere 

Sokrates’in Euripides’in tragedyalarını yazan kişi olarak gösterilmesi ozanın 

yapıtlarını tamamen Sokrates felsefesinin etkisi altında oluşturduğunu 

düşündürmektedir ki, bu yaklaşım biraz şüphelidir. Nitekim Lesky antik yazarların 
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Euripides’i tamamen hocalarının ‒Anaksagoras, Protagoras, Prodikos ve Sokrates ‒ 

öğretilerine bağlı bir öğrenci olarak göstermesine karşı çıkmıştır (Lesky, 1963: 360). 

Harsh, (1979: 1157), Sokrates’in Atina’da tanınmaya başladığı zamanlar 

Euripides’in orta yaşını aşmış olgun bir kişi olduğunu, öte yandan Pelias’ın Kızları 

isimli oyununda görüldüğü üzere, Sokrates’in daha çocukken Euripides’in büyük bir 

düşünür olduğunu vurgular.  Kişiliğini tamamlamış olgun bir kimsenin kendisinden 

on beş yaş küçük birinden bütünüyle etkilenmesi ve fikirlerini benimsemesi 

beklenemez. Nitekim Euripides’in birçok oyununda Sokrates’in felsefesine zıt bir 

takım düşünceler sergilediği görülmektedir. Sokrates “Bilgi en büyük fazilettir; gerçek 

bilgi sahibi olan kimse kötülük yapamaz.” diyordu, ancak Euripides’in öne çıkan kadın 

karakterlerinden Medeia ve Phaidra doğru yolu bildikleri halde tutkularının esiri 

olmuş, doğru yoldan ayrılıp yanlışı seçmiş kimselerdir. Mantığın ve bilginin 

kendilerine gösterdiği yolu takip edecekleri yerde bilerek kötülük yapmışlar, hem 

kendilerinin hem de başka insanların yıkımına sebep olmuşlardır. Öte yandan 

Euripides din konusunda süregelmiş geleneksel inançlara şüpheyle yaklaşmış, bu 

yerleşmiş kurallara karşı çıkarken de rasyonel bir tavır sergilemiştir. Sokrates ise 

kendisini ölçülülük, dindarlık ve erdem gibi kavramları tanımlamaya vermiştir.  

Sonuç olarak Euripides gibi yenilikçi bir ozanın MÖ. 5. yüzyıla damgasını vuran 

Anaksagoras, Sokrates, Protagoras ve Prodikos gibi filozofların çeşitli görüşlerinden 

etkilendiği, fakat aynı zamanda kendisinin de onları çeşitli biçimlerde etkilemiş 

olduğunu söyleyebiliriz.19  Euripides kendi çağında meydana gelen sosyal ve siyasal 

olaylara ve bu olaylar çerçevesinde şekillenen kadınların durumuna bir sanatçı 

duyarlılığıyla yaklaşarak üzerine düşen görevi yerine getirmiş, eski ve yeninin 

mücadelesini tüm yönleriyle eserlerine yansıtmıştır.  Euripides Pers baskısından 

kaçıp Atina’ya gelen filozoflar, sofistler ve Sokrates’le birlikte MÖ. 5. yüzyılda 

Atina’da aydınlanma çağını başlatmış, toplumun tutucu kesimi tarafından büyük 

tepkiler almış ve her büyük fikir adamı gibi çağında yeterince anlaşılamamış aydın 

bir ozandır.  

                                                 
19 Tiyatroya çok fazla gitmeyen Sokrates’in, Euripides’in oyunlarını hiç kaçırmadığı, hatta onun 
oyunlarını izlemek üzere Pire’ye bile gittiği söylenmektedir. Diogenes Laertios da Sokrates’in 
Euripides’in oyunlarını izlediğinden, hatta Euripides’in bir oyununda onun erdeme yaklaşımından 
hoşnut olmayarak oyunu yarıda bırakıp tiyatroyu terk ettiğinden bahseder (Diog. Laert. II. 33). 
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3.   EURIPIDES VE KADININ KONUMUNA IŞIK TUTAN 
TRAGEDYALARI 

3.1.   Tragedya Ozanı Olarak Euripides 

Aristophanes’ten Nietzsche’ye kadar çağlar boyunca çeşitli yazarlar tarafından bir 

sofist, bütün kuralları hiçe sayan bir devrimci olduğu gerekçesiyle çok defa 

eleştirilen Euripides, asıl olarak Yunan tragedyasını içerik ve biçim olarak bozduğu 

ve bazı kültürel değerlerin düşüşüne sebep olduğu suçlamasıyla eleştiri oklarını 

üzerine çekmiştir (Meltzer, 2006: 1). Ancak ünlü ozanı eleştiren kişiler bile onun 

sanatsal gücünün çekimine kapılmaktan kendilerini alamamışlardır. Nitekim Platon 

çoğu kez Euripides’i iğnelemekle birlikte ona karşı hayranlık da duymuştur. Öte 

yandan Aristoteles de sık sık Euripides’i eleştirmiş, ancak yeri geldikçe ünlü ozanın 

sanatsal dehasından da övgüyle söz etmiştir (Grube, 1941: 6). Euripides tragedyası, 

Platon felsefesinde ve Thukydides tarihinde de yer alan çağının çeşitli düşünce 

eğilimlerini farklı yönleriyle eserlerine ustalıkla yansıtmıştır. Bu nedenle onun 

eserleri MÖ. 5. yüzyıl Atinası’ndaki sosyal ve politik çalkantıların somut bir 

yansıması olarak kabul edilmektedir.  

Euripides on sekiz yaşından itibaren tragedya yazmaya başlamış olmasına karşın 

neredeyse otuzlu yaşlarına geldiği MÖ. 455 yılında oyunu ilk olarak Atina’da 

yapılan Büyük Dionysia şenliklerinde sahnelenmeye layık görülmüş, ancak üçüncü 

olabilmiştir. Bu tarihten MÖ.428 yılına kadar tragedya yarışmalarına nadiren 

katılmış ve en fazla da on yedi oyun yazmıştır (Harsh, 1979: 156). Ozan yaşamının 

son otuz iki yılında şaşırtıcı bir verimlilik göstermiş ve bu dönemde yetmiş beşten 

fazla oyun yazmıştır. Euripides’in tragedya yarışmalarına katıldığı ilk dönemde 

çağdaşı Sophokles’in ünü halk arasında iyice yayılmıştı. Yapıtlarını gelenekten çok 

farklı bir çizgide oluşturan Euripides’in genç bir ozan olarak adını duyurması ve 

seyircilerin beğenisini kazanması oldukça zor bir durumdu. Bu nedenle o, 

seyircisiyle belki de hiçbir tragedya ozanının yaşamadığı kadar uzun bir çatışma 

süreci yaşamıştır (Haigh, 1946: 207). Bunun içindir ki ünlü ozan elli yaşına 
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yaklaştığı bir dönemde ‒tragedya yarışmalarına katıldığı tarihten yaklaşık on dört yıl 

sonra MÖ. 441 yılında‒ ilk birinciliğini kazanmıştır (Lesky, 1978: 132). 

 Euripides Atina’nın iki büyük tragedya ozanı olan Aiskhylos1ve Sophokles2 ile 

karşılaştırıldığında, Euripides’in evlilik ve aşk konulu bireysel sorunlardan devlet 

sorunlarına kadar çağının çeşitli problemlere en çok eğilen ozan olduğu 

görülmektedir. Nitekim Klasik Çağ Atinası’nda kanayan sosyal bir yara olan kadın 

konusuna ilk kez dikkat çekmiştir. Öte yandan ünlü ozan bu dönemde meydana gelen 

düşünsel uyanışın çeşitli yönlerini eserlerine ustalıkla yansıtmış ve neredeyse bütün 

oyunlarında bu yeni düşüncelerin çatışmasını işlemiştir. Sophokles ve Aiskyhlos 

tragedyalarında görülen uzlaşma fikri Euripides’te çelişkiye dönüşmüştür.3  

                                                 
1 Euripides’ten önce yaşamış büyük tragedya ozanı Aiskhylos sadece bir ozan değil aynı zamanda 
döneminin politik düşünürlerinden biri ve bir vatanseverdi. Bir yurttaş olarak üzerine düşen toplumsal 
sorumluluğu yapıtları aracılığıyla yerine getirmekteydi. Ancak onun oyunlarında kuşkular, içinden 
çıkılamayacak gibi görünen karmaşıklıklar tanrıya duyulan sonsuz inançla çözüme kavuşur, yani 
başlangıçtaki zıtlıklar ölçülülükle, ahlaki yükseklikle ve tanrı inancıyla uzlaşmaya varır. Koyu bir 
dindarlık hemen her yapıtında göze çarpan özelliklerden birisidir. Sofistlerin çabalarıyla o dönemde 
Atina’da birçok konu sorgulanırken ünlü ozanın hala eski inançlarına sıkı sıkıya bağlı olması, 
Atina’da yaşanan sofistik hareketten etkilenmediğini ortaya koyar (Romilly, 2002: 16). Aiskyhlos 
çağının sorunlarına yönelirken de, onları çözmeye çalışırken de karamsar, eleştirici, yıkıcı değil 
tersine olumlu bir yaklaşım sergiler. O akıl ve gücün birliğini, adalet ile iyinin yenilmezliğini, var 
olduğuna inandığı mutlak dengeyi ve uyumu Zeus’un varlığında cisimleştirmiş, aşırı isteklerinin esiri 
olan insanın hatalar yapabileceğini fakat bu hataları sonucu acı çekerek doğruyu bulabileceğini 
savunmuştur. Aiskhylos bir öğretmen gibi halka sürekli tavsiyelerde bulunmuş ve sanatını topluma 
hizmet etmek amacıyla kullanmıştır (Thomson, 1990: 233-396). Aiskhylos’ta görülen bu uzlaşma 
düşüncesi Euripides’te ise tam anlamıyla çelişkiye dönüşecektir. 
2 Aiskhylos ve Euripides’e kıyasla Sophokles’in çağındaki güncel olaylara daha uzak kaldığı 
görülmektedir (Kitto, 2003: 187)  Euripides’in düşünsel alandaki yeniye, çağındaki düşünsel 
zenginliğe karşı gösterdiği ilgi Sophokles’te neredeyse yok gibidir. O daha çok mitosta anlatılan 
hakkaniyet sahibi tanrılara, geleneğin dayattığı eski dindarlık, adalet ve yiğitlik kavramlarına sıkı 
sıkıya bağlıdır (Romilly, 2002: 16). Sophokles, Aiskhylos’a göre kişilerini bir dereceye kadar oyunun 
merkezine yerleştirmiş, fakat onları Euripides’in anlayışından çok uzak bir şekilde eski geleneklerin 
ve kavramların çerçevesi içerisinde betimlemiştir. Onun kahramanları da insani özeliklere sahiptir, 
hata yaparlar ve bu hata da çoğu kez insanın kaçamadığı yazgısından kaynaklanır, yani tanrılar 
insanlara felaketler gönderir ve onları yıkıma uğratır (Kranz, 1984: 213). İnsan tanrısal zorunluluğun 
kıskancında, yani kendi bireysel tercihi dışında büyük bir suç işlemesine rağmen bu hatanın bedelini 
ödemek zorundadır (Grube, 1941: 5). Sophokles’te tanrıların elinde adeta bir oyuncak gibi görülen ve 
hiçbir iradesi olmayan insan Euripides’te ise kendi aldığı kararların sorumluluğunu taşımak zorunda 
olan birey haline gelecektir. 
3Atina demokrasisinin gelgitlerinde yaşamış olan Aiskhylos toplumsal çatışmaların uzlaşma yoluyla 
halledileceğine inanmış ve yapıtlarında zıtların çatışması ve uzlaşmasıyla oluştuğuna inandığı 
demokratik devrimin olumlu yanlarını anlatmıştır (Thomson, 1990: 404). Sophokles de Antigone adlı 
oyununda çatışan tarafların uzlaşmayı reddetmesiyle hem Antigone’nin hem de Kreon’un nasıl yıkıma 
sürüklendiğini göstermek suretiyle uzlaşmanın gerekliliğini yurttaşlara göstermiştir. 
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Euripides’in yaşamın hemen her alanında yerleşmiş olana karşı olma eğilimi, ya 

da yerleşmiş olanı geleneksel bakış açısından farklı bir gözle görme çabası 

yapıtlarında kendisini güçlü bir şekilde göstermektedir. Ozan geleneksel Hellen 

tragedyasında büyük yenilikler yapmıştır ki, bu yaklaşım onu çağdaşları arasında 

farklı bir yere oturtmuştur. Tragedyayı hem biçimsel hem de içerik bakımından 

değiştirmiştir. İlk olarak Euripides’in tragedyanın içeriğine yaptığı yeniliklere 

değinecek olursak başta onun mitolojideki efsane seçimlerinden ve karakter 

betimlemelerinden bahsetmemiz yerinde olacaktır.  

Geleneğe göre tragedya ozanları toplumun daha üstünde yer alan soylu kimseleri 

ve soylu davranışları taklit etmek zorundaydı.4 Buna göre tragedyanın konusunu 

zorunlu olarak herkesin yakından bildiği mitostaki ünlü aileler ve onların hikâyeleri 

oluşturmaktaydı. Euripides’ten önceki tragedya ozanları güncel olaylara yönelik 

olarak vermek istedikleri mesajları mitos çerçevesinde, soylu kimseler aracılığıyla ve 

kahramanlarına soylu davranışlar sergileterek gerçekleştirmekteydiler. Böylece 

tragedyalar aracılığıyla ozanlar bir politikacı gibi, halka iyi yurttaş olmanın yollarını 

öğretmekte ve bir din görevlisi gibi, topluma inançlı yaşamalarını hatırlatarak halkın 

hem dünyada hem de Hades’te mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya 

çalışmaktaydılar.5 Fakat Euripides bu noktada diğer iki büyük tragedya ozanından 

farklı bir tutum sergilemiştir. Euripides’in oyunlarına konu ettiği olaylar da eski 

efsanelere dayanmaktadır, ancak oyunlarında ele aldığı mitolojik hikâyeleri kendi 

dünya görüşü doğrultusunda değiştirmiş ve kahramanlarını toplumun çok da alışık 

olmadığı karakterler şeklinde betimlemiştir (Bowra, 1967: 50; Harsh, 1979: 158).  

Oyunlarındaki kadınlar ve erkekler her ne kadar mitostaki kahramanlardan oluşsa 

da, onlar en üst tabakadan en alt sınıfa kadar MÖ. 55 yy. Atinası’nın gerçek 

insanlarıdır (Grube, 1941: 6). Euripides’in dünyası idealize edilmiş bir dünya değildi. 

Kahramanları da iyi ve kötünün birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığı yapay bir 

                                                 
4 Aristoteles tragedyanın normal insanlardan daha iyi olanların taklidi olduğunu, başarılı portre 
ressamlarının eserlerini hem aslına uygun hem de güzelleştirerek sundukları gibi tragedya ozanlarının 
da kahramanlarını yaratırken kusurlu karakterlere sahip olanlarını güzelleştirerek iyi bir insanmış gibi 
sunmaları gerektiğinden bahsetmektedir (Aristot. poet. 1454b. 10). 
5 Geleneğe göre, Zeus çok fazla şey isteyen insanı yıldırımlarıyla çarpar, yok eder. Hırsları ve 
tutkularının esiri olup sophrosyne (ılımlı olma ya da kendini dizginleme erdemi) sınırlarını aşan 
insanın başına gelecek olan, elde etmek istediği şeyin tam tersidir (Thomson, 1990: 401). 
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dünyada değil, aksine tam anlamıyla gerçekçi bir dünyada, iyi ve kötünün iç içe 

geçtiği, yaşama dair tüm olasılıkların yaşandığı bir çerçevede, yani hayatın ta kendisi 

içerisinde yaşıyorlardı. Öyle ki Aristoteles Peri Poietikes adlı yapıtında 

Sophokles’in, kendisinin insanları olması gerektiği gibi, yani idealize ederek, 

Euripides’in ise oldukları gibi yansıttığını söylediğini anlatır (Aristot. poet. 1460b 

35). Yani onun kahramanları geleneksel tragedya anlayışından oldukça uzak, ne tam 

anlamıyla kötü ne de tam anlamıyla iyi denilebilecek kimselerdir.  

Hastalıklı ve anormal insanlar Euripides’in büyük ölçüde ilgisini çekmiş ve ozan 

bir psikolog gibi insanın iç dünyasını oldukça realist bir biçimde tahlil etmeyi 

başarmıştır (Grube, 1941: 6). İnsanın en güçlü duygularından biri olan aşkın6, uç 

noktalardaki tutkularının ve gem vuramadığı çılgınlık hallerinin en trajik şeklini 

ustalıkla yapıtlarına yansıtan Euripides, en çok bu tür hastalıklı duyguları 

betimlemede başarılı olmuştur (Murray, 1937: 159). Daha çok aşk çılgınlığı içindeki 

kadınları betimlemiştir. Ozanın bugün kayıp olan oyunlarındaki kadın 

kahramanlarından Aerope, Klytia, Stheneboia ve Pasiphae aşkın pençesinde kıvranan 

kadınlardır. Euripides’in Medeia ve Hippolytos adlı oyunlarında betimlediği Medeia 

ve Phaidra karakterleri onun aşk tragedyasının kurucusu olarak kabul edilmesinin 

sağlamıştır (Haigh, 1946: 222). 

Euripides’in tragedyaya getirdiği yeniliklerden biri de, ünlü ozanın duygusal etki 

yaratmaktaki ustalığıdır. Kızını evlendirme bahanesiyle kurban etmek üzere Aulis’e 

çağıran Agamemnon’un Iphigeneia’ya karşı hissettikleri, yine Iphigeneia ve 

Orestes’in kavuşma sahnesi, Herakles’in karısı Megara’nın ölmeye mahkûm 

çocuklarına karşı duyguları, Medeia’nın çocuklarını öldürmeden önceki gelgitleri, 

kocasının katilinin oğluna eş olmuş Andromakhe’nin yaşadığı acılar, kızlarından 

birini düşmana eş olmaktan,  diğerini ise ölümden kurtaramayan Hekabe’nin 

çaresizliği, bir tecavüz sonucu doğurduğu bebeğini ölüme terk eden Kreousa’nın 

oğluna karşı duyduğu hasret, ölüm döşeğindeki Alkestis’in çocuklarının geleceğine 

dair duyduğu kaygıların anlatıldığı sahneler son derece duygusaldır.  

                                                 
6Aristohanes, Euripides’in etik kurallara uymayan evlilikleri, yani kadın erkek ilişkilerini tragedyanın 
konuları içine soktuğunu söyleyerek aşkın ilk olarak Euripides tarafından tragedyaya sokulduğunu 
ima etmektedir (Aristoph. Ran. 849). 
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Euripides’in tragedyanın içeriğine yaptığı diğer bir yenilik de o güne kadar, 

tragedya oyunlarında işlenmeyen ve hakkında konuşulması bile ayıp sayılan kadın 

erkek ilişkisine yer vererek tragedyalarının merkezine kadını yerleştirmesidir. 

Euripides’in realist anlayışı çerçevesinde eskiden tragedya için pek de hoş olmayan 

çeşitli konular ve karakterler onunla birlikte tragedyaya uygun konular haline 

gelmiştir. Phaidra gibi sadakatsiz, dolaylı yoldan da olsa masum bir insanın ölümüne 

sebep olan kötü karakterli, Medeia gibi aldatılmışlığın öfkesiyle çocuklarını dahi 

öldürebilen acımasız kadınlar onunla birlikte gün yüzüne çıkmıştır. Böylece ünlü 

ozan dönemin anlayışı çerçevesinde edebiyatın en önemli ilkesi olarak görülen 

kötüyü dile getirmeme kuralını çiğneyerek tüm kötülükleri en çıplak haliyle halkın 

gözünün önüne sermiştir. Bu sebeple şairlerin asıl görevi olarak kabul edilen iyi 

şeylerden bahsetme ve öğretmenlerin çocukları terbiye ettiği gibi büyüklerin de şiirle 

terbiye edilmesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle çoğu kez eleştirilmiştir.7 

Aristophanes Kurbağalar adlı yapıtında Euripides’in bu yaklaşımını oldukça sert bir 

dille eleştirir (Aristoph. Ran. 1053).  

Euripides’in karakterleri betimlemede kullandığı realist anlayış tragedya 

tekniklerinde olduğu kadar, kostümlerinde de kendisini göstermiş, içsel realizm 

dışsal realizmle desteklenmiştir. Ozan Helene adlı oyununda Troia’ya dönüşü 

sırasında gemisi fırtınaya yakalanan ve Sparta’ya dönmeyi başaramayıp yıllarca 

rüzgârların önünde bir o yana bir bu yana sürüklendikten sonra, bir tesadüf eseri 

Mısır’da karaya çıkan Menelaos’u yırtılan yelken bezlerinden vücuduna sardığı 

paçavralarla bir dilenci gibi sahneye çıkartmıştır. Aristophanes ozanın yapmış olduğu 

bu yeniliğe de karşıdır. Yine aynı oyunda ozan Aiskhylos’un ağzından Euripides’in 

eski kralları halkın acıyacağı bir şekilde çullar içinde sahneye getirmesinin bir 

sonucu olarak Atinalı zenginlerin her fırsatta fakirlikten dem vurduklarından ve artık 

Atina için yararlı kamusal faaliyetlerde bulunmadıklarından şikâyet etmektedir 

(Aristoph. Ran. 1069). Euripides’in kahramanlarının gerek kullandıkları dil, gerek 

giyim kuşamları gerekse davranış biçimleri bakımından eskinin soylu 

                                                 
7 Hellen toplumunda Homeros’tan itibaren ozanlara halkın öğretmeni gözüyle bakılmaktaydı. 
Tragedya ozanları da çok geniş halk kitlelerine hitap etme olanağı bulduğu tragedya yarışmalarında 
bir öğretmen gibi toplumu olumlamayı amaçlamışlardır (Erim, 1967: 5). 
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kahramanlardan oldukça farklı olması, ünlü ozanın onun sahneye bayağı kimseleri 

çıkardığı şeklinde algılanmıştır. 

Euripides bu eleştirilere kulak asmamış, sanatsal anlamda doğruluğuna inandığı 

bu yenilikleri tüm yapıtlarında ısrarla kullanmıştır. Aristophanes tarafından sert bir 

dille eleştirilen bu yenilikler zaman içinde bir kural haline gelmiştir. Nitekim ozanın 

çağdaşı Sophokles de bu yenilikten etkilenmiş ve o da Philoktetes’i sahneye günlük 

giysiler içerisinde çıkarmıştır (Harsh, 1979: 160). Aristophanes, Euripides’in realizm 

anlayışından ötürü onu eleştirirken, Aiskhylos’u ise örnek bir tragedya ozanı olarak 

gösterir. Aristophanes’e göre Aiskhylos ‒Homeros ve Hesiodos gibi yiğit 

kahramanlar yaratarak‒ tragedyaları aracılığıyla halka hizmet etmiş ve halkta 

kahramanlık duyguları uyandırmıştır.8 Euripides ise sahneye serserileri, kötü 

kadınları9 çıkartarak hem tragedyanın yapısını hem de yurttaşların ahlakını 

bozmuştur (Aristoph. Ran. 1078). 

Euripides’in geleneksel tragedyanın biçimsel yapısında yapmış olduğu yeniliklere 

değinecek olursak ilk olarak ünlü ozanın tragedyanın bazı bölümlerinde değişikler 

yaptığı görülür. Euripides’ten önce Hellen tragedyası parodos,10 epeisodion,11 

stasimon,12 eksodos13 denilen bölümlerin birleşmesinden oluşmaktaydı. Geleneksel 

Hellen tragedyası koronun orkhestraya ilk girişi sırasında söylediği şarkı ile başlar, 

eksodos denilen bölümle sona ererdi. Euripides ise tragedyalarını parodos’tan önce 

yer verdiği, prologos denilen, monolog ve ya diyalog şeklinde genellikle tanrıların 

ağzından olayın kısaca özetinin anlatıldığı yeni bir bölüm ile başlatmış, epilogos adı 

verilen oyunun çözüm bölümünün yer aldığı yeni bir bölümle sona erdirmiştir. Yani 

                                                 
8Aiskhylos Kurbağalar’da kendisinin Persler adlı oyununda halka düşmanlarıyla nasıl savaşması 
gerektiğini öğrettiğini, Thebai’a Karşı Yediler’de ise seyreden herkesin kendisini bir savaşçı gibi 
hissetmesini sağlayarak halkta vatanseverlik duyguları uyandırdığını dile getirir (Aristoph. Ran. 
1022- 1026). 
9Aiskhylos kendisinin ne Phaidra, ne de Stheneboia gibi kötü kadınlara eserlerinde yer vermediğinden 
övgüyle söz eder (Aristoph. Ran. 1043). 
10 Koronun orkhestraya ilk girişine eşlik eden şarkı anlamına gelmektedir. 
11 İki koro şarkısı arasında yer alan dramatik bölümlerdir. Bu bölümlerde koro ile birlikte bir ya da 
birden çok oyuncu yer almaktaydı. Bir tragedyadaki epeisodion’ların sayısı değişmekle birlikte 
genellikle üç taneden oluşmaktaydı.  
12 Koronun ilk çıkış şarkısıyla birlikte orkhestrada yerini aldıktan sonra iki epeisodion arasında 
söylediği ara şarkılardır.  
13 Tragedyanın çözüm bölümünün ortaya konulduğu, genellikle bu kısımdan sonra koro şarkılarının 
yer almadığı son bölümüdür. 
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parodos ve epilogos ilk defa Euripides tarafından kullanılan tragedya bölümleridir 

(Norwood, 1954: 18). Ozanın olayın özetinin yapıldığı prologos bölümünü 

kullanması çok defa eleştirilmiş, ancak ozan bu sayede izleyicinin daha en başından 

oyunda neler olacağını bilmesine izin vererek anlatılan olayların nasıl gerçekleşeceği 

konusunda seyircinin daha da heyecan duymasını sağlamıştır. Tragedyalarında 

çözüm bölümünü oluşturan epilogos genellikle yine ozanın kendi buluşu olan θεός 

ἀπὸ µηχανῆς (theos apo mekhanes )14 yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Euripides 

deus ex machina da denilen bu tekniği muhtemelen ilk defa Hippolytos adlı 

oyununda başlangıçta Aphrodite’yi, sonunda da Artemis’i göstermek üzere iki kez 

kullanmıştır. Hippolytos’tan daha önce sahnelenen Medeia’da ise deus ex machina 

kullanılmamş, ancak oyunun sonunda Medeia’nın tanrısal soyunu çağrıştırmak için 

olsa gerek Helios’un gönderdiği ejderlerin çektiği bir araba içinde Medeia’yı uçuran 

bir mekanizma kullanmıştır (Robinowitz, 2008: 25). Euripides günümüze ulaşan 

tragedyalarından dokuzunu deus ex machina ile sonlandırmıştır (Lloyd, 2007: 293-

305). Euripides’in olay örgüsünün düğümlendiği sırada gökten indirdiği bir tanrı 

sayesinde tüm sıkıntıları ortadan kaldırması ve olayın çözümünü tanrı yardımıyla 

gerçekleştirmesi ozanın yeteneksiz bir sanatçı olduğu şeklinde yorumlanmış, olayları 

bir sonuca bağlayamadığı için bu yöntemi kullandığı ileri sürülmüştür (Haigh, 1946:  

245). Dunn ise (1996: 26-32), Euripides’in deus ex machina yöntemini insan 

hayatında hükmeden bazen Zeus, bazen Kader Tanrıçala’rı Moiralar’ın varlığında 

kişileştirilen ve çoğu kez insan aklının alamayacağı kadar karmaşık insanüstü bir 

otoritenin varlığına dikkat çekmek amacıyla kullanmış olabileceğine dikkat çeker. 

Euripides’in tragedyaya getirdiği bir diğer yenilik ise koronun oyun içindeki 

rolünü azaltmış olmasıdır. Böylece aksiyon ve karakterler daha fazla ön plana 

çıkarken koro daha arka planda kalmıştır. Nitekim Medeia oyununda koro 

Medeia’nın korkunç kararını bilir, böyle bir cinayetin ne kadar korkunç olacağını sık 

sık söyler, ancak Iason’u karısının korkunç planına karşı uyarmaz. Diğer taraftan 

Hippolytos adlı oyunda da koro Phaidra’nın delikanlıya iftira attığını bildiği halde 

susar, aksiyona karışmaz. Yine Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda genç kızın haksız 

                                                 
14 Euripides’in tragedyalarının çoğunda yer alan ve geranos adı verilen bir makine yardımıyla tanrının 
sanki gökten iniyormuş gibi gösterilmesi eylemine deus ex machina denilmektedir (Bieber 1961: 76). 
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ölümünü protesto bile etmez, öylece olayı izler (Haigh, 1946: 259).  Gerçi Aiskhylos 

ve Sophokles de tragedyaya yeni oyuncular ekleyerek oyun içinde gerçek bir 

diyalogun oluşmasını ve olayların ön plana çıkıp konunun zenginleşmesini 

sağlamışlardır,15 ancak onların oyunlarında koronun payı oldukça büyüktür. 

Başkarakterlerden birinin ya da ötekinin tarafını tutan ve bu haliyle olayları 

yorumlayan tragedya seyircisi gibi görev yapan koro şarkıları Aiskhylos ve 

Sophokles’te oyunla çok yakından ilişkili olduğu halde, Euripides’in koro şarkıları 

çoğunlukla oyunun konusuyla ilişkili değildir. Ozan koroyu sanki kullanmak zorunda 

olduğu için –bölümleri ayırmak üzere‒ kullanmıştır. Buna rağmen koro şarkıları 

onun dehasının izlerini taşır (Harsh, 1979: 158). Koro şarkıları güneşin doğuşundan, 

rüzgârın esişine kadar tasvir ettiği çevrenin manzarasını adeta gözümüzde 

canlandırır.  

Euripides’in realizm anlayışı koro şarkılarında olduğu kadar diyaloglar da güçlü 

bir şekilde hissedilmektedir. Yapıtlarında yapaylıktan uzak son derece zarif ve akıcı 

bir dil kullanmıştır (Çelgin 1990: 100). Ünlü ozan aşk, korku, acı, çaresizlik, sevinç 

gibi çeşitli duyguları betimlemede dili büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Nitekim 

çılgınlık nöbetinden sonra kendine gelen Herakles’in yaşadığı acı, anlık gelgitlerin 

etkisindeki Medeia’nın ruhundaki çatışma, ölmek üzere olan Alkestis’in içinde 

bulunduğu korkunç durumumun anlatıldığı dizeler ünlü ozanın dili kullanmadaki 

ustalığını gösterir. Diğer taraftan Euripides’in dildeki realizm anlayışı tragedyanın 

alışılagelmiş yüksek dilini bozduğu gerekçesiyle de çağında bazı kişiler tarafından 

eleştirilmiş olmalıdır. Nitekim Aristophanes Kurbağalar adlı oyununda Euripides’in 

dilini eleştirmiştir. Bu oyundaki ana karakterlerden biri olan Aiskhylos, Euripides’i 

kendisinin yerleştirmiş olduğu yüksek dili bozduğu gerekçesiyle suçlar (Aristoph. 

Ran. 1058). Oyundaki koro da Euripides’i geveze olarak nitelendirir (Aristoph. Ran. 

814). Ancak Aristophanes, ozana Aiskhylos’un bir sürü boş laftan oluşan, seyircinin 

anlamadığı ağdalı dilini narinleştirdiğini ve seyircinin anlayabileceği şekle 

soktuğunu söyleterek ona kendini savunma olanağı da vermiştir. Fakat yine de 

Euripides’in bu tarzının yüzeysellikten başka bir şey olmadığını, çünkü büyük 
                                                 
15Daha önceki dönemlerde ilkel bir korodan oluşan ve ilk tragedya ozanı olarak kabul edilen 
Thespis’in tek oyuncuyu eklemesiyle bildiğimiz şekle ulaşan tragedyaya Aiskhylos ikinci oyuncuyu, 
Sophokles ise üçüncü oyuncuyu eklemiştir. 
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düşüncelerin ancak soylu kimselerin ağzından büyük sözlerle ifade edilebileceğini ve 

Euripides’in kullandığı “aşağı dil”in sahne kahramanlarının ağzına yakışmayan bir 

dil olduğunu ifade etmiştir.  

MÖ. 5. yüzyıl Atinası’nın üç büyük tragedya ozanından sonuncusu olan 

Euripides’in bir tragedya ozanı olarak üretkenliğine baktığımızda, ünlü ozanın 

Atina’da yirmi iki kez koro aldığı ‒seksen sekiz oyununun çoğunu Büyük Dionysia, 

bir kısmını ise Lenaea Şenlikleri’nde sahneye koyduğu‒ Atina devlet kayıtlarında yer 

almaktadır. (Storey, 2005: 134) Bunların yanı sıra bazı oyunların ‒Andromakhe’nin 

Atina dışında sahnelendiği bilinmektedir‒ Atina dışında sahnelendiği bilinmektedir. 

Ayrıca Makedonya’ya gidişinden sonra Pella sarayında16 ve ölümünün ardından 

yakınları tarafından17 sahnelenen diğer oyunları da dikkate alındığında, Euripides’in 

doksandan fazla oyun yazdığı tahmin edilir. Ancak Euripides’in yaklaşık seksen 

oyunun adı bilinmektedir Haigh (1946: 208). Ancak bunların arasından ne yazık ki 

sadece on dokuzu büyük oranda eksiksiz bir biçimde günümüze ulaşmıştır.18 Ünlü 

ozanın bize ulaşan oyunlarından biri satyr oyunu olarak kabul edilen Kyklops’tur. 

Rhesos’un ise ozana ait olup olmadığı konusunda çeşitli tartışmalar vardır. Bazı 

araştırmacılara göre bu oyun Euripides’in ilk gençlik çalışmasıdır. Metnin son 

yayımcısı Zanetto, Rhesos’un Euripides’e ait olup olmadığı konusunun 

kanıtlanmasının oldukça güç bir durum olduğunu belirtmiştir (Latacz, 2006, 241). 

Rhesos’un Euripides’e ait olmadığı görüşünü benimsediğimizde geriye biri satyr 

oyunu ‒Kyklops‒ olmak üzere, ozana ait olduğu bilinen on sekiz yapıt günümüze 

ulaşmıştır. Fakat satyr oyunu başlı başına bir tragedya olarak kabul edilmediğinden, 

bu durumda Euripides’ten günümüze toplam on yedi tragedya kalmıştır diyebiliriz. 

Diğer taraftan Iphigeneia Aulis’te adlı oyunun da ozanın ölümü üzerine yarım 

                                                 
16 Euripides’i Makedonya’daki Pella sarayına davet eden Arkhelaos’un sanata önem veren bir kral 
olduğu ve kenti kültürel açıdan geliştirmek için çeşitli bilim adamlarını sarayına davet ettiği 
bilinmektedir. Nitekim Euripides Makedonya’ya gittiğinde orada birçok Atinalı ünlü aydınla birlikte 
olmuştur. Böyle bir kralın sarayında bir tiyatronun olmaması düşünülemez. 
17 Euripides’in Makedonya’da yazmış olduğu üç tragedyası onun ölümünden sonra MÖ. 406- 400 
arasındaki bir tarihte oğlu ya da yeğeni tarafından sahneye konulmuştur. Euripides bu tragedyalarıyla 
birincilik ödülü almıştır (Latacz, 2006: 239). 
18 Euripides’in Troialı Kadınlar, Herakleidai ve Bakkhalar gibi bazı oyunlarında eksik kısımlar 
vardır. 
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kaldığı ve ölümünden sonra başkaları tarafından tamamlanmış olduğu ileri 

sürülmektedir (Sommerstein, 2004: 44).  

Oyunların sahneleniş tarihlerine baktığımızda farklı kaynaklarda farklı tarihlerin 

verildiğini görülmektedir. Way’a göre, oyunların sahnelenmesi kronolojik olarak 

şöyledir: Rhesos (Bu oyun eğer Euripides’e aitse ozanın ilk yapıtı olmalıdır.), 

Kyklops, (?), Alkestis 438, Medeia 431, Heraklesoğulları (429-427), Hippolytos 

428, Andromakhe (430-424), Hekabe (425), Yakarıcılar (421), Çılgın Herakles 

(423-420), Ion (419-416), Troialı Kadınlar 415, Elektra 413, Iphigeneia Tauris’te 

(414-412), Helene 412, Fenikeli Kadınlar (411-409),  Orestes 408,  Bakkhalar 

405 ve Iphigeneia Aulis’te 405 yılında sahnelenmiştir.19 

Oyunlarının günümüze ulaşma sürecine baktığımızda ise antik kaynaklarda bu 

konuyla ilgili çok da tatmin edici bilgiler bulunmamaktadır. Klasik Çağ Atinası’nda 

sahnelenen oyunların aslını korumak üzere devlet eliyle oyunların kopyaları 

yaptırılmaktaydı. Ancak Attika devlet kopyalarında Euripides’in oyunlarının sayısı 

konusunda doyurucu bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Hellenistik Dönem’e 

gelindiğinde, Aleksandreia’daki ünlü kitaplıkta görev yapan filologlarının Klasik 

Dönem yazarlarının eserlerini kopyalama ve en doğru metne ulaşma çabaları 

sayesinde Euripides hakkında çeşitli bilgiler kayıt altına alınarak sonraki çağlara 

ulaşmıştır. Hellenistik Dönem’den Ortaçağ’a on dokuz oyun ulaşmıştır. Ancak bu 

oyunlardan yalnızca bir kısmı skholion20 içermektedir. 1300 yıllarda ise ünlü ozanın 

tüm oyunları ‒on dokuz‒ Bizanslı Demetrios Triklinos tarafından Codex 

Laurentianus denilen tek bir el yazmasında bir araya getirilmiştir (Latacz, 2006: 

243). Floransa’daki Laurentina Kitaplığı’nda bulunan Codex Laurentianus, 

Euripides oyunları konusundaki temel yapıt olma özelliğini günümüzde de 

sürdürmektedir. 

                                                 
19 Parantez içinde verilen tarihler oyunların tahmini sahneleniş tarihleridir. 
20 Nasıl ki Klasik Çağ’da Homeros eserleri okullarda okutuluyorsa daha sonraki dönemlerde de klasik 
yazarların çeşitli eserleri arasından okullarda okutulmak üzere bir seçki oluşturulmaktaydı. Seçilen 
eserlere okulların metinlerle ilgili çeşitli açıklamaları eklenmekteydi. İşte bu açıklamalara skholion 
denilmektedir. Euripides’in skholion içeren on oyunu en erken Bizans Dönemi’ne ulaşmıştır. Bu 
oyunlar Alkestis, Andromakhe, Hekabe, Hippolytos, Medeia, Orestes, Rhesos, Troialı Kadınlar, 
Fenikeli Kadınlar, Bakkhalar’dır. Ozanın skholion içermeyen oyunları ise Helene, Elektra, 
Heraklesoğulları, Herakles, Yakarıcılar, Ion, Iphigeneia Aulis’te, Iphigeneia Tauris’te ve 
Kyklops olmak üzere dokuz tanedir (Latacz, 2006: 242).  
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3.2.   Tragedyalar 

3.2.1.  Ağırlıklı Olarak Kadın Karakterlerin Rol Aldığı Oyunlar 

 

3.2.1.1. Alkestis 

Euripides’in günümüze ulaşan oyunları içerisinde kronolojik olarak ilk sıraya 

yerleştirilen Alkestis, MÖ 438 yılındaki ‒Sophokles’in birinci, Euripides’in ikinci 

olduğu‒ Büyük Dionysia Şenlikleri’nde sahnelenmiştir. Euripides Alkestis, Giritli 

Kadınlar, Alkmaion, Telephos’tan oluşan bir tetralogia ile yarışmaya katılmıştır. 

Araştırmacılar arasında bu oyunun bir tragedya kabul edilip edilmeyeceği konusunda 

bir   takım  tartışmalar  vardır.21 Oyuna adını veren  Alkestis’in   mitolojik  kimliğine 

baktığımızda, Yunan mitolojisindeki kadınlar arasında fedakârlık ve cesaret örneği 

olarak ilk sıralarda yer alan kahramanımız, daha Homeros’un Ilias’ında 

Thessalia’nın yerel bir söylencesi olarak yer almaktadır: Alkestis destanda Aulis’te 

Troia Seferi’ne çıkmaya hazırlanan gemiler sayılırken Pelias’ın kızlarından biri, 

Admetos’un karısı ve Eumelos’un annesi olarak karşımıza çıkar. Genç kadın, Iolkos 

kralı Pelias ile Anaksibia’nın kızlarının en güzeli ve anne babasına en bağlı olanıdır 

Alkestis, Medeia’nın Pelias’ı parçalayıp bir kazanda kaynattıktan sonra gençleşeceği 

vaadine babasını parçalamaya kıyamadığı için inanmamış, diğer kız kardeşleri gibi 

bu cinayete karışmamıştır (Grimal, 1997: 52). Pherai (Thessalia’da bir yer) kralı 

Admetos, Alkestis’le evlenebilmek için babası Pelias’ın kızını vermek için öne 

                                                 
21 Alkestis oyununda peripeteia (baht dönüşü) tragedyalarda olması gerektiği gibi mutluluktan 
mutsuzluğa değil, mutsuzluktan mutluluğa doğru gitmektedir. Bu durum tragedyanın trajik olması 
gerektiği kuralıyla örtüşmemektedir. Oyunun mutlu sonla bitmesi ve içerisindeki bazı komik unsurlar 
Alkestis’in bir satirik drama olduğu iddiasının ortaya atılmasına sebep olmuştur. Araştırmacılar 
tarafından ortaya konulan bazı unsurlar, gerçekten de iddialarında haklı olduklarını kanıtlar 
niteliktedir; çünkü bu oyundaki gerek karakter tasvirlerinde gerekse olay örgüsünde komik unsurlar 
vardır. Örneğin Thanatos (Ölüm)’ün hile ile kandırılması, Apollon ile Thanatos arasında geçen 
konuşmalar, Herakles’in sarhoşluğu, Admetos’un karısının kendi yerine öleceğini bildiği halde 
Alkestis’in ölüm anı gelip çattığında bu olayı hiç hatırlamadan karısına onu terk etmemesi için 
yalvarması gerçekten de satirik oyunlarını anımsatmaktadır. Buna karşılık Alkestis’in ölüm anında 
çocuklarının geleceği konusunda duyduğu kaygılar, Admetos ile babası Pheres arasında geçen 
diyaloglar son derece trajiktir. Bu oyunda trajik ile güldürü unsurları birbirine karıştığından 
Euripides’in Alkestis’i için hem tragedya hem de komedya unsurlarını içeren bir tragikomedya 
demek yanlış olmayacaktır (Norwood, 1954: 18). 
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sürdüğü bütün şartları Tanrı Apollon’un yardımıyla yerine getirerek onunla 

evlenmiştir. Çiftin evliliği örnek bir evlilik olarak anlatılmaktadır, nitekim 

Admetos’un genç ve güzel karısı Alkestis, kocasının yerine ölmeye razı olur. 

Öldükten sonra Herakles tarafından eskisinden daha genç ve güzel halde ölüler 

ülkesinden geri getirilir ve Admetos’a yabancı bir kadın kılığında eş olarak verilir 

(Fink, 1997: 33). Alkestis’le ilgili başka bir efsanede ise Herakles, genç kadının 

kendi isteğiyle ölüler ülkesine gitmesine hiç müdahale etmez. Yeraltı ülkesinin 

acımasız kraliçesi Persophone’nin, genç ve güzel Alkestis’in bu davranışından 

oldukça etkilenip ona acıması sonucunda kendi isteğiyle kahramanımızı ölüler 

ülkesinden yeryüzüne gönderdiği anlatılır. 

Euripides’in Alkestis isimli oyunu yukarıda bahsedilen iki efsaneden ilkine 

dayanmaktadır. Euripides bu söylenceyi kendi döneminin sosyal çerçevesi içinde 

değerlendirmiş, toplumda konuşulması bile hoş karşılanmayan aile ve evlilik 

ilişkilerini oyunun merkezine yerleştirerek konuyu her iki cins açısından da ele 

almıştır. Bu dönemde evli bir kadının kocasına tâbi olması, kocasının tüm isteklerini 

yerine getirmesi, onun uğrunda her şeyini hatta canını bile feda etmesi kadından 

beklenen bir davranış biçimiydi. Alkestis’in fedakârlığı dönemin bütün erkekleri 

hatta kadınlarının aşina olduğu bir durumdur ve bundan dolayı oyun içinde sıkça 

kadınların en iyisi olmakla onurlandırılır Alkestis; çünkü o, kocası için ölüme 

gitmekle toplumun kendisinden beklediği bir fedakârlığı yerine getirmiştir. Bu 

dönemde genos’un (klan) merkezini teşkil eden ve aile reisi konumunda olan erkek 

neredeyse tanrısal bir varlıktır. Onun hayatının yanında karısınınkinin pek bir değeri 

yoktur. 

MÖ 438 yılında sahnelenen Alkestis, Tanrı Apollon’un Admetos sarayının 

önünde ortaya çıkıp söylediği bir prologos’la başlar: Apollon, Zeus’un kendisini bir 

ölümlüye ‒Admetos’a‒ hizmetkâr yaparak cezalandırdığını, efendisi Admetos’un da 

kendisi gibi adil biri olduğundan onun ölüm günü geldiğinde kendisinin yerine 

ölecek birini bulması şartıyla ecelini ertelemeleri hususunda Kader Tanrıçaları 

Moiralar’ı ikna ettiğini,  genç ve güzel karısı Alkestis dışında hiç kimsenin, hatta 

Admetos’un yaşlı ana ve babasının bile onun için ölmeye yanaşmadığını anlatarak 

olayın özetini yapar. 
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Alkestis’in kocasının hayatta kalması uğruna kendi isteğiyle öne aldığı ölüm günü 

gelip çatmıştır. Simsiyah koca kanatlı, eli kılıçlı Θανατός (Thanatos) yani 

Ölüm/Ecel Alkestis’in canını almak üzere oradadır. Apollon, Ecel’den genç kadının 

ölümünü ertelemesini ister, ancak Apollon’un bu isteği Ecel tarafından kabul 

edilmez. Bunun üzerine Apollon, Admetos’un evine gelecek bir misafir aracılığıyla 

Alkestis’in Ecel’in elinden alınacağı, tekrar yeryüzüne yaşayanlar arasına döneceği 

bildirir. Fakat Ölüm her ne olursa olsun Alkestis’i Hades’e götürme konusunda 

kararlıdır. Can çekişmekte olan Alkestis’in hala sağ olup olmadığı konusunda 

Apollon ile koro arasında bir takım konuşmalar geçer. Tam bu sırada saraydan çıkan 

bir hizmetçi, Alkestis’in yaşamla ölüm arasında bir halde, ancak ölüme daha yakın 

olduğu haberini verir. Öleceğini anladığı bu günün sabahında hanımının çocukları, 

evi, ocağı, evlilik odası hatta hizmetçilerle nasıl vedalaştığını anlatır.  

Ölmek üzere olan Alkestis son defa gün ışığını görmek istediğinden Admetos onu 

kollarında sarayın dışına çıkarır. Karı koca arasında geçen diyalogta Admetos’un 

pişmanlığının derin izleri vardır. Ancak o, bu duygusunu açıkça dile getirmez. 

Admetos burada karısının ölümünden sonra artık hayatta kalmak için artık hiçbir 

amacı olmayan, karısının ölümüyle karanlıkta kalmış, deyim yerindeyse, dünyası 

başına yıkılmış bir adam olarak karşımıza çıkmaktadır.22 Karı koca arasında geçen 

veda konuşmalarında Alkestis’in sözleri kocası yerine ölmeyi kabul eden âşık bir 

kadının tutku dolu sözlerinden oldukça uzaktır. Burada o,  yaptığı fedakârlığa karşı 

kocasından bir takım isteklerde bulunan, iyiliğine karşılık bekleyen bir kadın olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zaten Alkestis’in kocası yerine kendi hayatını feda etmesi, 

sadece onun Admetos’a karşı duyduğu sevgiyle açıklanamaz. Admetos’un annesi 

bile oğlu için canını vermeyi kabul etmezken, Alkestis’in bu durumu kabul etmesi bu 

dönem toplumundaki miras hukukuyla da yakından ilgili olmalıdır. Eğer Alkestis 

kocasının yerine ölmeyi kabul etmeyip de Admetos ölseydi, bu durumda kocasının 

mirası üzerinde herhangi bir hak talep edemeyecek ve çocukları da mirastan pay 

alabilme yaşına gelinceye kadar Admetos’un tüm mal varlığı bir kyrios’un 

(koruyucu) himayesi altında kalacaktı. Ayrıca Alkestis’in çocuklarından biri kızdır. 

Admetos’un ölmesi durumunda kızının baba mirasının parçalanmaması için en yakın 

                                                 
22 Cf. Lesky, 1978: 140. 
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akrabasıyla evlenme tehlikesi vardı. Alkestis’in, kocasından kızına soylu bir eş 

bulmasını istemesi bu durumu açıklar niteliktedir. Burada çocukları için canını veren 

bir annenin dramı da söz konusudur.  

Bir anne olarak kendisinin ölümünden sonra çocuklarının üvey anne elinde 

büyümesine gönlü razı olmaz Alkestis’in. Bu sebeple ölümünden sonra kocasının 

başka bir kadınla evlenmemesini, çocuklarını üvey anne eline bırakmamasını ister. 

Alkestis, Admetos’tan isteklerini kendisinin hakkı olarak görür; çünkü onun bu isteği 

kendi vazgeçtiklerinin yanında hiçbir şeydir. Admetos karısının son arzusunu yerine 

getireceğine dair söz verdikten sonra Alkestis ölür ve sarayda büyük bir yas başlar. 

Bu sırada Herakles eski dostu Admetos’a konuk olmuştur. O, kimin için yas 

tutulduğunu soran eski dostuna karsının ölümünden bahsetmez. Ölenin saraydan bir 

kadın olduğunu söyleyerek durumu geçiştirir, çünkü evine gelen bir konuğu kendi 

acılarıyla sıkmak istemez. Herakles, Alkestis’in ölümünü tesadüf eseri bir 

hizmetçiden öğrenir. Bu arada yas evine Admetos’un anne babası gelir, babayla oğul 

arasında karşılıklı suçlamalarla dolu müthiş bir tartışma başlar, öyle ki bu tartışmanın 

sonucunda Admetos kendisi için canını feda etmeyen babasını sonsuza kadar 

affetmeyecektir.  

Admetos ile Pheres arasında geçen konuşmalardan sonra oyunda tragedyalarda 

alışkın olmadığımız iyi yönde bir περιπέτεια peripeteia (baht dönüşü-tersine 

dönüş) başlar.23 Alkestis’in öldüğünü duyan sarhoş Herakles onu geri getirmek üzere 

yeraltına iner. Ölüm’le mücadele eder ve sonuçta galip gelir. Herakles bir güreşte 

kazandığı zaferin onur ödülü olarak aldığını söylediği Alkestis’in kimliğini 

saklayarak yabancı bir kadınmış gibi onu Admetos’a verir. Admetos, Alkestis’e 

verdiği sözü hatırlayarak bu yabancı kadını önce kabul etmek istemez, ancak 

Herakles’in ısrarıyla onu kabul eder. Admetos oyunun bu kısmında ilk önce kendisi 

için canını feda eden karısına verdiği sözü şöyle bir hatırlasa da, örtünün altından 

bile genç olduğunu anlaşılan bu yabancı kadını kabul ederek sözünü tutmaz. 

                                                 
23 Aristoteles’in Peri Poietikes isimli yapıtında da belirttiği gibi tragedya kahramanlarının 
mutluluktan mutsuzluğa doğru bir baht dönüşü yaşamaları gerektiği anlayışı hâkimdir. Bu anlayış aynı 
biçimde Hellenistik Dönem’de devam etmiş, Euripides’in bu oyunu Byzantion’lu Aristophanes 
tarafından içerik özetinde eleştirilmiş, sevinçle bittiği için trajik bir eser değil, satyr tarzında bir eser 
olarak kabul edilmiştir (Latacz, 2006: 294). 
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Euripides belki de bu oyunu aracılığıyla insanın her şeyin üstünde tutulduğu bir 

çağda, bireyin öncelikle kendisi için yaşaması, kararlarını kendi istekleri 

doğrultusunda alması gerektiğini vurgulamak istemiş olmalıdır. Admetos yabancı bir 

kadın olarak kabul ettiği Alkestis’in yüzündeki örtüyü kaldırıp altından çıkan 

yabancı kadının karısına olan benzerliğini görünce, büyük bir şaşkınlık içinde bu 

kadının ölen karısı Alkestis olup olmadığı konusunda tereddüt duyar; ancak daha 

sonra Herakles sayesinde genç kadının kendi karısı Alkestis olduğunu anlar ve 

böylece cenaze evinin hüznü neşeye dönüşerek oyun mutlu sonla biter. 

 

3.2.1.2. Medeia 

Edebiyatın başta gelen konularından olan mitolojinin güçlü ve ilginç kadın 

karakterleri arasında en önde gelen Medeia, birçok ozana ilham kaynağı olmuş, 

hemen bütün dönemlerde çağların ve ozanların eğilimleri doğrultusunda tekrar tekrar 

yorumlanarak dünya edebiyatının en trajik kadın karakterlerinden biri haline 

gelmiştir. Bazı yapıtlarda doğaüstü güçlerini pervasızca kullanan, tutkuları uğruna 

her şeyi yapabilen, kardeşini, hatta çocuklarını bile öldürmekten çekinmeyen ilkel, 

vahşi ruhlu bir kadın olarak karşımıza çıkar Medeia. Bazı yapıtlarda ise bir adama 

delice tutkun, sevdiği adam için her türlü fedakârlığı yapmış ‒memleketine babasına 

ihanet etmiş, hatta onunla kaçabilmek için kardeşini öldürmekten bile çekinmemiş‒ 

fakat fedakârlıklarına karşılık âşık bir kadının başına gelebilecek en büyük felaketi 

yaşamış, sevdiği adam tarafından çocuklarıyla birlikte yabancı bir memlekette 

yüzüstü bırakılmış zavallı bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Euripides Medeia’yı günümüze ulaşan ilk oyunu Alkestis’ten yaklaşık yedi yıl 

sonra, MÖ 431 yılında sahnelemiştir. Bu oyun da adını tıpkı ilk oyunu gibi mitostaki 

bir kadın karakterden almaktadır, ancak Euripides’in ortaya koyduğu Medeia 

karakteri Alkestis’le taban tabana zıt bir yapıdadır. Kocasının bencilliğine boyun 

eğip ölümü göze alan Alkestis’in aksine Medeia kocasının iradesine ‒Hellen 

toplumdaki evliliklerde sık karşılaşılan bir duruma evli bir erkeğin yeniden evlenme 

isteğine‒ karşı çıkmaktadır. Medeia’nın mitolojik kimliğine göz attığımızda 

Euripides’in Medeia’sı çeşitli Medeia efsaneleri içerisinden şu varyanta 
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dayanmaktadır: Söylenceye göre Medeia güneş Tanrısı Helios’un oğlu Kolkhis kralı 

Aietes ile Okeanos kızı Idyia’nın, ya da bütün büyücülerin başı olan Hekate’nin 

kızıdır. Medeia doğaüstü güçlerini ya annesi Hekate’den, ya da kızkardeşi/halası 

büyücü Kirke’den almıştır. Medeia, babasının hakkı olan iktidarı ele geçirmek üzere 

amcası Pelias’ın öne sürdüğü şartı –Altın Post’u Iolkos’a götürme- yerine getirmek 

üzere Kolkhis’e Altın Post’u almaya gelen efsanevi Argo gemisinin lideri Iason’a ilk 

görüşte delicesine âşık olur. Delikanlıya, ancak kendisiyle evlenmek üzere söz 

vermesi şartıyla Altın Post’u ele geçirmesine yardım edeceğini söyler. Iason, 

Medeia’nın teklifini kabul eder ve insanoğlunun aşamayacağı engelleri Medeia’nın 

büyüleriyle aşarak Altın Post’u ele geçirir. Iason’la birlikte kaçan Medeia babasının 

onları yakalamak üzere yola çıkacağını tahmin ederek yanına aldığı kardeşini 

acımasızca parçalayıp suya bırakır ki, babası kardeşinin cesedinin parçalarını cenaze 

töreni yapmak için oyalansın ve böylece onlar da rahatlıkla kaçabilsinler. Iason ve 

Medeia çeşitli mücadelelerden sonra nihayet Iolkos’a gelirler. Fakat Pelias sözünü 

tutmaz, bunun üzerine Medeia yine Iason’a büyü gücüyle yardım eder; sözünden 

cayan Pelias’ı hileyle kendi kızlarına öldürtür. Efsaneye göre Medeia, Pelias’ın 

kızlarını ihtiyar babalarını büyüleriyle gençleştireceği vaadiyle kandırır ve kızlar da 

Medeia’ya inanıp babalarını gençleştirmek üzere Medeia’nın daha önce kızların 

gözlerinin önünde, kuzuya çevirdiği koyuna yaptığı gibi yaşlı kralı parçalayıp bir 

kazanda haşlarlar ve böylece Pelias ölür. Bunun üzerine kralın oğlu tarafından 

Iolkos’tan kovulan Medeia ve Iason, Kreon’un ülkesi Korinthos’a gelirler. Çocuklu 

ve mutlu bir aile olarak on yıl boyunca burada huzurlu bir şekilde yaşarlar, ta ki 

Iason karısı Medeia’dan bıkıp, kralın genç ve güzel kızı Glauke’yle evlenmeye 

kalkışıncaya kadar. Medeia, uğruna bunca fedakârlık yaptığı Iason’un bu hakaretini 

kaldıramaz. Hem Iason’u,  hem evli ve çocuklu bir adam olduğu halde ona kızını 

veren Kreon’u, hem de Glauke’yi öldürmeye karar verir. Yeni geline kendi çocukları 

aracılığıyla onu öldürecek bir elbise ve çeşitli ziynet eşyaları gönderir. Media’nın 

gönderdiği elbisenin ve takıların güzelliğine hayran olan Glauke elbiseyi giyer 

giymez tüm vücudu alev alır ve yanmaya başlar, kızına yardıma gelen Kreon da ona 

dokunur dokunmaz kızıyla aynı kaderi paylaşarak korkunç bir şekilde ölür. 

Söylenceye göre Medeia’nın çocukları, Kreon ve kızının yakınları tarafından 
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taşlanarak öldürülürler. Euripides ise efsanenin bu bölümünde bir değişiklik 

yapmıştır, çocuklar kendi anneleri tarafından boğazlanarak öldürülürler. Ozan 

oyunda Medeia’yı intikam uğruna çocuklarını kendi elleriyle boğazlayan bir anne 

olarak göstermektedir. Yine söylenceye göre Medeia, dedesi Helios’un gönderdiği 

bir araba ile gökyüzüne kaçar ve Atina kralı Aigeus ile evlenir. Euripides de 

Medeia’yı oyunun sonunda, mitosta anlatıldığı biçimde Helios’un arabasına binmiş 

ve Atina’ya, Aigeus’un evine gitmiş olarak gösterir. Euripides oyununu bu noktada 

bitirirken efsane söyle devam eder: Medeia’nın Aigeus’tan Medos isimli bir oğlu 

olur. Babası Aigeus’a kendini tanıtmak üzere Atina’ya gelen Theseus’u zehirlemek 

üzereyken Aigeus tarafından suçüstü yakalanan Medeia Atina’dan kovulur. Medeia 

Medlerin isim atası olan oğlu Medos ile önce Asya’ya, oğlunun ölümünden sonra ise 

baba ocağı Kolkhis’e gider. Babasıyla barışır ve yokluğunda babasının iktidarını ele 

geçiren kişiyi öldürtüp tahtı tekrar babasına verir. 

Genç bir barbar prensesin Altın Post’u almaya gelen Yunanlı kahramana yardım 

edip yurdunu terk ederek onunla evlenmesini, daha sonra ise genç adam tarafından 

terk edilişini dile getiren Medeia efsanesi Euripides’te farklı bir açıdan ele alınmıştır. 

Medeia, kocasının ihanetine uğramış, yabancı bir memlekette kaderine terk edilmiş, 

iki çocuklu olgun bir kadın olarak karşımıza çıkmakta ve Euripides’in oyunu bu 

noktada başlamaktadır. Oyun, kızı gibi sevdiği Medeia’nın başına gelen felaketlere 

çok üzülen ve hanımının acı içinde kıvranışını daha fazla görmeye dayanamayan 

sütninenin, evin dışına çıkarak hanımının başından geçen olayları anlattığı 

sözcükleriyle başlar. Sütnine, Medeia’nın aşk çılgınlığı içinde yemeden içmeden 

kesildiğini, tüm vücudunun ve ruhunun korkunç acılar içinde kıvrandığını ve yüksek 

sesle çığlıklar atarak ağladığını, yani kocasının ihanetiyle hakarete uğramış âşık bir 

kadının ihanet karşısında yaşadığı korkunç durumları anlatır. Daha sonra ise tüm 

dikkati çocukların üstüne çeker. Medeia’nın artık çocuklarını sevmediğini, onları 

görmekten hoşlanmadığını ve hanımının çocuklara kötü bir şey yapmasından 

korktuğunu dile getirir. Sütninenin çocuklar konusundaki endişesi lalanın haberiyle 

daha da artar; çünkü ülkenin kralı Kreon, Medeia’yı ve çocuklarını Korinthos’tan 

kovmak istemekte, Iason ise bu duruma kayıtsız kalmaktadır. Bu haber üzerine 

sütnine, laladan çocukları Medeia’dan uzak tutmasını ister. İlgi tekrar çocukların 
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üzerine çekilir. İçeriden çığlıkları duyulan Medeia ve sütnine arasında yapılan 

karşılıklı yakınmalardan sonra koro sahneye girer ve üçlü bir diyalog başlar. 

Sütninenin, hanımının başına gelen felaketleri anlatmasından sonra Medeia 

sütninesinin ısrarları üzerine evin dışına çıkar. Sahnede kocası tarafından aldatılmış, 

onuru kırılmış, zavallı bir kadın olarak değil de kendine güvenen, öfkeli ve intikam 

planları yapan güçlü bir kadın olarak çıkar. Iason’un üzerinden aslında tüm erkek 

cinsine yönelik suçlamalarda bulunur ve başına gelen bu felaketin hemen tüm 

kadınların yazgısı olduğunu, fakat onun memleketinden uzak, hiçbir yakını olmayan 

kimsesiz bir kadın olarak buradaki tüm kadınlardan daha bahtsız olduğunu 

söyleyerek kadınlardan oluşan koronun desteğini kazanır.24 Yapacağı kötülüğün 

haklı nedenlerini ortaya koymaya çalışır. Euripides oyunun bu kısmında, Medeia’nın 

sözleri aracılığıyla Atina toplumunda önemli sosyal bir soruna değinir. Medeia 

yabancı bir kadındır ve bu nedenle de vatandaş bir kadının sahip olduğu haklardan 

mahrumdur, yani Medeia’nın Iason’la olan evliliği yasalar karşısında geçersizdir. 

Euripides talihsiz kadın aracılığıyla Atina’nın bu yöndeki yasalarını eleştirir. Medeia 

sırf bir “barbar” olduğu için polis’ten, klandan ve aileden dışlanmış bir kadındır. 

Palmer’e göre Zavallı kadının bu hali, buna benzer durumlara günlük yaşantısı içinde 

tanık olan Atina seyircisi üzerinde son derece etkili olmuştur.25   

Daha sonra Kreon gelir ve Medeia’dan ülkeyi derhal terk etmesini ister, çünkü 

onun korkunç ruhundan ve kızına bir kötülük yapmasından korkmaktadır. Medeia 

yalvar yakar bir gün daha Korinthos’ta kalmak üzere kralı ikna eder.  Medeia’nın 

intikam planı hazırdır; Iason’u, Kreon’u ve Glauke’yi öldürecektir. Bu amaca 

ulaşması için sadece bir günü vardır. Daha sonra Iason ile Medeia arasında geçen 

karşılıklı suçlamalar başlar. Iason Medeia’yı evliliğine rıza göstermediği için başına 

                                                 
24 Tessitiore, Medeia’nın bir yabancı kadın olarak, Korinthoslu kadınlardan oluşan koronun desteğini 
kazanmasını, onun dile getirdiği sorunların aslında bu dönemdeki birçok kadının ortak sorunu 
olmasına bağlar. Nitekim Medeia barbar ya da Hellen olsun tüm kadınların ortak dertlerini dile 
getirmiştir. Bu sebeple, Medeia düşmanlarını öldüreceğini açıkladığında kadınlar onu bir kahraman 
olarak görmüşlerdir (Tessitore, 1991: 587-601).  
25 Palmer, Medeia’ya sempati duyan Atina seyircisinin aynı zamanda Iason’u da anlaması gerektiğinin 
altını çizer. Nitekim oyunda Iason bir kahraman değil sıradan bir kimsedir ve bir erkek olarak 
yasaların tanıyacağı bir evlilik yapmak durumundadır. Genç adamın onun iki oğlu vardır ve 
Medeia’nın yabancı bir kadın olmasından ötürü, çocukları”gayrmeşru” statüsündedir.  Palmer’e göre 
Iason için asıl içinden çıkılmaz durum onun bu noktadaki çaresizliğidir. Yazar, Iason’u yasaların 
baskısı altında ezilen bir bir kimse olarak tanımlar (Palmer, 1957: 49-55). 
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bu felaketlerin geldiğini, kendisinin bu evliliği Glauke’ye âşık olduğu için değil de 

kendilerine daha iyi bir yaşam sağlamak, ikinci sınıf çocuklarına yurttaşlık hakkı 

kazandırabilmek için yaptığını söyler. İşte bu noktada Medeia artık Iason’un 

kendisini zerre kadar önemsemediğini, onun gözünde sadece çocuklarının değeri 

olduğunu ve onun canını en çok çocuklarıyla yakacağını anlar. Oyun çocuk sahibi 

olamayan Atina kralı Aigeus ile Medeia’nın karşılaşmasıyla devam eder. Medeia ile 

Aigeus birbirlerine dertlerini anlatan iki dost gibi konuşurlar. Aigeus, Medeia’nın 

içine düştüğü duruma üzülür, Medeia’nın kendisini her şart altında koruması ve bunu 

yapacağına tanrılar adına söz vermesi koşuluyla kendisiyle evlenip bir çocuk 

doğurma teklifini kabul eder.26 Medeia’nın teklifi çocuk sahibi olmayan bir erkek, 

üstelik kral olan bir erkek için reddedilemez bir tekliftir. Artık Medeia’nın yapacağı 

kötülüklerden sonra sığınabileceği bir yer vardır. Aigeus ile konuşmasından sonra 

koro Medeia’nın intikam planını, yani çocuklarını öldüreceğini anlayınca daha öce 

sempati duydukları aynı Medeia onların gözünde bir canavara dönüşür.27 

Medeia, Iason’u kaderine boyun eğip onun yeni evliliğine rıza gösterdiğine, tek 

istediğinin çocuklarının Korinthos’ta, yani babalarının yanında yaşaması olduğuna, 

bu arzusunu yerine getirebilmek için yeni karısını ikna etmesi gerektiğine inandırır. 

Yeni geline güzel hediyeler sunarsa, kadın milletinin hediyelere karşı düşkünlüğü 

olduğundan prensesin Kreon’u, çocukların Korinthos’ta kalması için ikna edeceğini 

söyler. Iason Medeia’nın teklifini kabul eder, böylece çocukları aracılığıyla 

Glauke’ye hem kendisini hem de ona dokunanı öldürecek büyülü bir elbise ve çeşitli 

takılar gönderir. Glauke büyülü elbiseyi giyip tacı takar takmaz tüm vücudu alevler 

içinde kalır, onun imdadına koşan babası da kızına sarılınca nasibini alır. Baba kız 

korkunç bir biçimde can verirler. Medeia saraydan çığlıklarla çıkan bir habercinin 

kendisine kaçmasını söylediğinde planının işlediğini anlar. Ancak kazandığı zaferin 

coşkusunu yaşayamadan korkunç bir acı yüreğini yakar Medeia’nın. İntikam planını 

tamamlamak üzere çocuklarını öldürme zamanı gelmiştir.  

                                                 
26 Fletcher (2003: 30), Medeia’nın Aigeus’a kendisini koruması için tanrılar adına yemin ettirmesini 
örnek göstererek kadınların erkekler üzerinde yeminler sayesinde otorite kurduğuna dikkat çekip 
Klasik Çağ Atinası’ndaki erkek ağırlıklı seyircilerin kadınların dili ustalıkla kullanarak erkekleri 
yeminlerle kontrol altına almalarından rahatsız olduklarını ileri sürer. Ayrıca, Atina toplumunun bu 
durumu erkek egemenliğini tehdit edici bir unsur olarak gördüğünü dile getirir.   
27 V. Tessitore, 1991: 591-593. 
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Oyunun bu kısmında müthiş bir gerilim vardır. Annelik içgüdüsünün verdiği 

çocuklarını koruma duygusu ile kocasından intikam almak üzere çocuklarını öldürme 

düşüncesi Medeia’nın içinde amansız bir biçimde birbiriyle çatışır. Sonuçta Medeia 

çocuklarının nasıl olsa kralın intikamcıları tarafından öldürüleceğini bildiğinden, 

ölümlerinin düşman eliyle değil, onlara can veren annelerinin eliyle olmasının daha 

iyi olacağına karar verir ve sahneden duyulan tüm haykırışlarına rağmen onları kendi 

elleriyle öldürür. Bu arada çocuklarını kralın intikamcılarından korumak üzere eve 

gelen Iason korobaşından korkunç haberi öğrenir: Medeia kendi elleriyle öz 

çocuklarını öldürmüştür. Bir baba için bundan daha büyük bir acı, bir ihanet için 

bundan daha ağır bir bedel yoktur. Iason, Medeia’yı öldürmek üzere eve girmek 

istediğinde karısını ve çocuklarını Helios’un gönderdiği ejderlerin çektiği bir arabada 

görür; çocukların ölüsünü vermesi için Medeia’ya yalvarır ama boşuna, çünkü o, 

çocukların ölüsünü bile kocasına vermez. Medeia, Iason’a tam da yaşamasını istediği 

gibi bir acı yaşatmış, onu çocuklarının acısıyla yıkmıştır. Medeia kendisinin Atina’ya 

Aigeus’un evine gideceğini, çocukları için Hera tapınağında mezar yapacağını, 

Iason’un ise sefil bir biçimde öleceğini söyleyerek gözden kaybolur.  

Korkunç acılar içinde kalan Iason ise tanrıların yardımını istemektedir Fakat 

tanrılar oyun boyunca kendilerini hiç mi hiç göstermezler, ta ki Helios’un Medeia’ya 

kaçması için bir araba gönderdiği son sahneye kadar. Medeia kendi çocuklarını 

öldürmekle hem tanrısal hem de insani yasaları ihlal etmiştir. Ancak tanrılar ne 

Medeia’nın bu korkunç suçu işlemesine engel olmuşlar, ne de cinayetten sonra katil 

anneyi cezalandırmışlardır. 28 Üstelik bir de ona kaçması için yardım etmişlerdir. 

Tanrılar kendileri adına edilmiş yeminlerin tutulmaması durumunda verilecek cezayı 

insanların hayatından -üstelik çocuklarınkinden bile daha değerli görmektedirler. O 

halde tanrılar hiç de düşünüldüğü gibi adil değildirler. Euripides Medeia’yı, yeminini 

bozan insanları cezalandıran bir tanrıça gibi göstererek toplumdaki tanrı anlayışını 

sorgulamaktadır. Medeia’nın öz çocuklarını planlı bir şekilde öldürmesi ve evlat 

katili olduğu halde tanrılar tarafından cezalandırılmaması, seyircinin oyunun başında 

ona karşı hissettiği acıma duygusunu nefrete dönüştürmüş olmalıdır ki Euripides bu 

oyunuyla üçüncü, yani sonuncu olmuştur (Palmer, 1957: 50).  

                                                 
28 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Kovacs, 1993: 45-70.  
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Euripides’in betimlediği Medeia ve Iason daha önce Hellen edebiyatının çeşitli 

yapıtlarında betimlenen çift değildir. Nitekim Euripides daha önce tragedyada 

işlenmeyen ve mitos’ta yer almayan yeni bir durumu ortaya koymuş; Medeia ile 

Iason aracılığıyla evlilik, cinsiyet, etnik köken ve aile içi şiddet gibi, Klasik Çağ 

Atinası’nın sosyal sorunlarını tragedyanın içine sokmayı başarmıştır.    

 

3.2.1.3. Hippolytos Stephanophros (Çelenk Taşıyan Hippolytos) 

Euripides’in eski Yunan toplumundaki kadın problemini ortaya koyduğu 

oyunlardan biri de Hippolytos’tur.29 Euripides’in bu oyunu adından da anlaşılacağı 

üzere Atina’nın efsanevi kahramanı Thesues ile Amazon Antiope’nin oğlu 

Hippolytos efsanesine dayanmaktadır.30 Oyun adını Hippolytos’tan almış olmasına 

karşılık Phaidra da en az Hippolytos kadar öne çıkan bir karakterdir. Euripides’ten 

sonra Phaidra efsanesi Romalı tragedya yazarı Seneca ve daha sonra Fransız yazarı 

Racine tarafından Phaedra isimli yapıtlarında işlenmiştir. Araştırma konumuz 

Euripides’in oyunlarındaki kadınlar üzerine yoğunlaştığından bu oyunda daha çok 

Phaidra karakterinin üzerinde duracağız.  

Mitolojideki Phaidra efsanesine baktığımızda Phaidra, Girit kralı Minos’la 

Pasiphae’nin kızı, Ariadne’nin ise kız kardeşidir. Theseus ile evlenir, ancak düğün 

şölenleri sırasında Amazonlar’ın saldırısına uğrarlar; çünkü Theseus, Amazon 

Antiope ile evli ve ondan bir çocuk sahibi olduğu halde, Phaidra ile evlenmek 

üzeredir. Gelin ve damat bu saldırıdan sağ salim kurtulurlar, Amazon Antiope ise 

öldürülür. Daha sonra Phaidra’nın Theseus’tan Akamas ve Demophon adında iki 

çocuğu olur. Babasına yaptığı bir ziyaret sırasında Hippolytos’u gören Phaidra ona 

                                                 
29 Euripides’in Hippolytos adında iki yapıtı olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki, bir kaç fragment 
dışında ‒elli dize kadar‒ günümüze kadar ulaşamamıştır. Elimizde bulunan oyun ozanın ikinci 
yapıtıdır. Kayıp olan birinci oyun Καλυπτόµενος (Kalyptomenos) ya da Κατακαλυπτόµενος 
(Katakalyptomenos) Yüzü Örtülü Hippolytos, ikinci oyun ise Στεφανηφόρος 
(Stephanephoros) ya da Στεφανίας (Stephanias) Çelenk Taşıyan Hippolytos isimleriyle 
bilinmektedir. Birinci oyunda Phaidra üvey oğlu Hippolytos’a olan aşkını dile getirme cesaretinde 
bulunmuş, Phaidra’nın bu cüreti karşısında Hippolytos onun sözleriyle kirlenmemek için utançla 
yüzünü saklamıştır (Craik, 1987: 137). Yapıtın isminin buradan kaynaklandığı söylenmektedir. 
Phaidra’nın, üvey oğluna duyduğu aşkı pervasızca dile getirmesi Atinalıların büyük tepkisine yol 
açmış olmalı ki ozan, ikinci oyununda Phaidra’yı ilkinden tamamen farklı bir biçimde betimlemiştir.  
30 Hippolytos’un mitolojik kimliği için v.Grimall, 1997: 295. 
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âşık olur. Theseus’un bir cinayet yüzünden Atina’dan sürgün edilmesinden sonra 

Phaidra’yla birlikte Troizen’de yaşamaya başlarlar. Phaidra aynı çatı altında 

yaşamaya başladığı üvey oğlu Hippolytos’a aşkını açıklama cüretinde bulunur, ancak 

kadınlardan nefret eden ve kendini Artemis’e adayan Hippolytos aşkına karşılık 

vermediği gibi, Phaidra’ya ve tüm kadınlara çok ağır hakaretlerde bulunur. Üvey 

oğlunun kendisini kocasına şikâyet edeceğinden korkan Phaidra, Hippolytos’un 

kendisine tecavüze yeltendiği iftirasında bulunarak Theseus’un oğlunu memleketten 

sürmesine ve onu lanetleyip öldürmesine sebep olur. Daha sonra işlediği suçun ağır 

yüküne dayanamayıp vicdan azabından kendini asar (Erhat, 1993: 244). 

MÖ 428 yılında sahnelenen oyun sağlı sollu Aphrodite ve Artemis heykelleriyle 

dolu Troizen’deki sarayın üzerinde Aphrodite’nin görünmesiyle başlar. Aphrodite 

kendisinin yani aşkın gücünü, ona saygı gösteren ve göstermeyen insanlara karşı 

neler yaptığını anlatır. Kendisini bakire Tanrıça Artemis’e adayan ve ona karşı büyük 

bir saygı gösterdiği halde kendisine saygı göstermeyip küstahça davranan 

Hippolytos’tan Phaidra aracılığıyla intikam alacağını bildirir.31 Aphrodite’nin 

gücüyle üvey oğluna âşık olan Phaidra’nın aşkı açığa çıkınca, her şeyi Theseus’a 

anlatacak, böylece Theseus kendi oğlunu lanetleyerek öldürtecektir. Phaidra da 

ölecektir, ancak tanrıça Phaidra’nın şerefini kurtaracaktır. Aphrodite’nin intikam 

planını anlattığı sözcüklerinden sonra sahneye avdan dönen Hippolytos girer; 

Artemis’e olan bağlılığını, derin saygısını anlatır. Fakat delikanlı Artemis’e saygı 

duyduğu halde başka bir tanrıçayı, Aphrodite’yi küçümsemekte, hatta ona hakaret 

etmektedir. Bu tavrı karşısında uşaklardan biri Aphrodite’nin öfkesine karşı onu 

uyarır; çünkü delikanlının bu davranışı kibir işaretidir. Ancak Hippolytos aynı tavrı 

sürdürmeye devam eder. Oyun Phaidra’nın birkaç gündür yemeden içmeden 

kesilmesinin nedenini öğrenmek isteyen Troizenli kadınlar korosunun sözlerinden 

sonra Phaidra’nın sütninesinin koluna girmiş bitkin bir halde sarayın önünde 

görünmesiyle devam eder. Hanımının bu halinin nedenini anlamak isteyen sütnine ile 

Phaidra arasında geçen konuşmalarda Phaidra’nın ruhundaki gelgitler, anlık 

                                                 
31 Mierow Tanrı Aphrodite’nin öfkesi sonucunda yıkıma uğrayan Phaidra’nın diğer iki ozanın 
‒Aiskhylos ve Sohokles’in‒  “tanrıların elinde oyuncak olan” kahramanlarından bir farkı olmadığını 
dile getirerek Euripides’in kahramanlarını tanrısal özelliklerden tamamen bağımsız, realist bir şekilde 
karakterize etmediğini ileri sürer (Mierow, 1926: 38-42). 
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değişimler gözlenmektedir. Aşkın pençesindeki Phaidra hayat dolu bir insan edasıyla 

bir an için kırlara, pınarlara gitmekten bahsederken biraz sonra umutsuz bir ruh 

haliyle ölümden, ölmek isteyişinden bahsetmektedir. Sütnine, hanımının bu halini 

tanrıların etkisiyle çıldırmış olduğuna bağlarken Phaidra, çayırlardan, geyiklerden, 

köpeklerden bahsetmekle aslında zamanın çoğunu avda geçiren Hippolytos’a olan 

aşkını ve delikanlıyı görme isteğini dile getirmekte, ölmek isteyişiyle de bu aşktan 

duyduğu utancı anlatmak istemektedir. Fakat sütnine de, koro da çaresiz kadının 

sözlerinden hiçbir şey anlamamaktadır. Çok geçmeden Phaidra sütninesine açılır. 

Phaidra, üvey oğluna karşı duyduğu şiddetli aşkı, çektiği acıları, aşkla başa çıkmak 

için verdiği mücadeleyi anlatır. Ancak genç kadın bu güçlü duyguyla başa çıkmanın 

imkânsız olduğunu anlayınca, hem daha fazla acı çekmemek hem de aşkın etkisiyle 

artık kocasına karşı sadık bir eş olamayacağı ve adının kirleneceği korkusuyla ölmek 

ister. Hanımının yasak aşkı karşısında ilk önce dehşete kapılan sütnine, daha sonra 

Phaidra’ya ne olursa olsun yaşamanın her şeyden daha kıymetli olduğunu, âşık 

olduğu adama duygularını bir an önce açmasını söyler. Ancak Phaidra utancından 

bunu yapmayı kesinlikle kabul etmez. Aşka karşı büyü bulma bahanesiyle genç 

kadının yanından ayrılan sütnine bu sırrı koruyacağına dair Phaidra’ya söz verdiği 

halde, Hippolytos’tan duyacaklarını ne olursa olsun kimseye söylemeyeceğine dair 

tanrılar adına söz aldıktan sonra Phaidra’nın duygularını ona anlatır. Duydukları 

karşısında büyük bir öfkeye kapılan Hippolytos, Phaidra aracılığıyla bütün kadınlara 

karşı duyduğu öfkesini dile getirir, hatta delikanlının kadınlara yönelik öfkesi hakaret 

boyutuna varır.  Oyunun bu bölümünde Phaidra’nın aşkı ile Hippolytos’un aşk nedir 

bilmeyen katı kalbi arasındaki tezat Euripides tarafından büyük bir ustalıkla 

işlenmiştir. Koronun Eros’a söylediği övgü şarkısından sonra Phaidra sarayın içinden 

Hippolytos’un bağırışlarını, hakaretlerini duyar. Korktuğu başına gelmiştir, çünkü 

büyük bir utançla uzun süredir içinde sakladığı sırrı açığa çıkmıştır. Adı kirlenmiştir 

ve daha fazla yaşamasının bir anlamı yoktur. Ölmeye karar verir, ama bu taş kalpli 

adamdan da intikamını alacaktır. Saraydan sütninenin çığlıkları yükselir. Phaidra 

kendini asmıştır. O sırada Troizen’e geri dönen ve saraydaki çığlıkların sebebini 

anlamaya çalışan Theseus korkunç haberi öğrenir ve karısının elindeki mektubu 

görür. Phaidra’nın ‒Hippolytos’un kendisine tecavüz ettiğini yazdığı‒ mektubunu 
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okur okumaz oğlunu lanetler. Baba ile oğul arasında geçen konuşmada Hippolytos 

tanrılar adına yemin ettiğinden,32 Phaidra’nın kendisine olan aşkının açığa 

çıkmasından dolayı intihar ettiğini, mektupta yazılanların ise yalnızca bir iftira 

olduğunu söyleyemez ve dolayısıyla da kendisini temize çıkaramaz. Delikanlı 

tanrılara saygısından babasının hakaretlerine maruz kalır. Her ne kadar böyle alçakça 

bir şey yapmadığını söylese de Theseus oğluna inanmaz, onu memleketten kovarak 

babası Poseidon’dan oğlunu öldürmesini ister. Kaderine razı olan Hippolytos, ülkeyi 

terk etmek üzere yola çıktıktan kısa bir süre sonra bir haberci Poseidon’un denizden 

çıkarttığı korkunç bir boğanın, arabasını çeken atları ürkütmesi sonucu arabanın 

altında kalan Hippolytos’un ölmek üzere olduğu haberini verir. Theseus habere 

sevinmekle birlikte babalık duyguları ağır basar ve oğlunu yanına getirmelerini 

emreder. Bu sırada Tanrıça Artemis görünür ve olan biteni Theseus’a anlatır. 

Theseus derin bir pişmanlık içindedir; hatasını anlar, ancak dönüş yoktur. Ölmek 

üzere olan Hippolytos Artemis’in isteği üzerine babasını bağışlar. Theseus aşkın ne 

büyük kötülüklere sebep olduğunu söyleyerek başına gelenlerden aşkı sorumlu tutar. 

Oyun, koronun Hippolytos’un ölümü üzerine şehrin büyük bir yasa boğulacağını 

söyleyen sözleriyle son bulur.  

 

3.2.1.4. Andromakhe  

Euripides’in Andromakhe’si adından da anlaşılacağı üzere yine bir kadın 

kahramanla ‒Troia Savaşı’nda ölen Hektor’un dul karısı Andromakhe‒‒ ilişkilidir. 

Andromakhe’nin hangi tarihte sahneye konulduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, 

MÖ. 430-420 yılları arasındaki bir tarihte oynandığı araştırmacılar tarafından kabul 

edilmektedir. Euripides’in Peloponnesos Savaşı’nın ilk yıllarında sahneye koyduğu 

bu oyun aracılığıyla izleyiciye hangi mesajları vermek istediği konusu araştırmacılar 

tarafından çok tartışılmış, ancak bu konuda da bir ortak yargıya ulaşılamamıştır. 

Genel görüş, oyunun politik içerikli ve Sparta karşıtı olduğudur. Spartalı Menelaos 

ve Hermione karakterlerine bakarak böyle bir sonuca varılabilir. Ancak Euripides bu 

                                                 
32 Bu konuda v. Fletcher, 2003: 29-44. 
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oyunda, sadece basit bir Sparta düşmanlığını değil, daha geniş anlamda savaşın 

toplumdaki bazı olumsuzluklara nasıl yol açtığını göstermek istemiş olmalıdır. Oyun 

her ne kadar Sparta karşıtı bir takım düşünceler içerse de, görüşümüze göre ünlü 

ozan burada yine “kadını” dönemin siyasal ve sosyal çerçevesi içinde ele almış, 

özellikle de savaşın kadınlara görünen korkunç yüzünü bir Troia Savaşı efsanesi 

aracılığıyla anlatmaya çalışmıştır. Euripides, Hektor’un ölümünden sonra can 

düşmanının oğluyla aynı yatağı paylaşmak zorunda kalmış, üstelik bu adama bir de 

çocuk doğurmuş olan tutsak Andromakhe’nin acılarını büyük bir ustalıkla dile 

getirmiştir. 

 Oyuna adını veren Andomakhe efsaneye göre Thebai kralı Eetion’un kızı, Troia 

kralı Priamos’un gelini ve Hektor’un karısıdır. Hektor’dan Astyanaks adında bir oğlu 

olmuştur. Andromakhe Troia Savaşı’yla ilişkili bir efsanedir. Genç kadın, 

Homeros’un Ilias’ında kuşatma altındaki Troia’da, şehrin kapıları önünde çarpışan 

Troialıları gördükçe, kocası ve oğlunun hayatından endişe eden, Hektor ve oğlunun 

ölümünden sonra büyük acılar yaşayan bir kadın olarak karşımıza çıkar. Söylenceye 

göre Hektor Akhilleus tarafından öldürülüp Troia Akhalar tarafından yerle bir 

edilince, genç kadın savaş ganimeti olarak can düşmanın ‒Akhilleus’un‒ oğlu 

Neoptolemos’un payına düşmüştür. Andromakhe’nin Akhilleus’a öfkesi kocasının 

ölümünden ve Troia’nın yıkılışından önceye dayanmaktadır. Hem memleketi Thebai 

hem gelin gittiği Troia Akhilleus tarafından yıkılmış, babası ve yedi kardeşi yine 

onun tarafından topluca öldürülmüş, annesi ise esir alınmıştır. Tüm sevdikleri 

Akhilleus tarafından elinden alınan genç kadına asıl darbeyi, dünyada en çok sevdiği 

varlığı ‒oğlunu‒ öldüren Akhilleus’un oğlu Neoptolemos indirmiştir. Tutsak olarak 

götürüldüğü yabancı topraklarda oğlunun katiliyle yaşamak zorunda kalan talihsiz 

kadın bir de bu adama Molossos, Pielos ve Pergamos adında üç erkek bir de kız 

çocuğu doğurmuştur (Erhat, 1993: 37-38). Euripides, Andromakhe oyununda 

talihsiz kadının oğlu olarak sadece Molossos’tan söz etmekte, efsanede anlatılan 

diğer çocuklardan hiç bahsetmemektedirç 

Robinowitz (1998: 57-70) Euripides’in Troialı Kadınlar ve Andromakhe adlı 

oyunundaki köleleştirilmiş kadınlardan hareketle Atina sosyal yapısında cinsiyetlere 

dayanan sınıf eşitsizliğine dikkat çeker. Robinowitz, Euripides’in söz konusu 
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oyunları aracılığıyla her an tutsak edilme tehdidi altında bulunan Atinalıları teskin 

etmeye çalıştığını ileri sürer. Euripides, Andromakhe oyununda  “kadını” oyunun 

merkezine yerleştirerek Andromakhe’nin kimliğinde bir taraftan savaşın tutsak olan 

kadınlar üzerindeki ağır yükünü anlatmaya çalışırken, diğer taraftan Hermione’nin 

kıskançlık nöbetleriyle sarsılan hastalıklı ruhunda çocuk doğurma konusunda kadına 

yapılan toplumsal baskıyı, çocuğu olmayan kadınların yaşadığı sıkıntıyı, kocaları 

tarafından terk edilme korkusunu ortaya koymuştur.  Hermione soylu, güzel ve genç 

bir kadındır. Buna rağmen kendisinden daha yaşlı ve üstelik savaş ganimeti olan bir 

barbar kadını delice kıskanmaktadır, çünkü o kadın kocasına kendisinin veremediği 

bir şeyi ‒bir çocuk‒ vermiştir. Euripides’in oyunu bu biri yasal bir eş, diğeri ise bir 

savaş esiri olan metres olan iki kadın arasındaki çatışmaya dayanmaktadır 

(Mastronarde, 2010: 76).  

Sahne Neoptolemos’un Phthia’daki sarayının önünü gösterir, gün doğmak 

üzeredir. Oyun Andromakhe‘nin Thetis tapınağında yaptığı duayla başlar. Tutsak 

olarak yaşadığı yabancı topraklarda memleketi Thebai ve bütün Asya’ya karşı büyük 

bir özlem içindedir köle kadın. Onun özlemi aslında özgür ve soylu bir yaşam 

sürdüğü eski günleriyle ilişkilidir. Andromakhe evliliğini, Troia Savaşı sonrası çok 

sevdiği kocası ve oğlunu kaybeden bir kadın olarak yaşadığı acıları, can düşmanının 

oğlu Neoptolemos’a eş olduğunu ve ona bir çocuk doğurduğunu, bu çocuğun 

büyüyüp de kendisini bu sefil hayatından kurtaracağı ümidiyle hayatta kaldığını 

anlatır. Daha sonra ise Neoptolemos’un Spartalı Hermione’yi yasal eş olarak aldığını 

ve artık kocasının onun gibi köle bir kadına ihtiyacı kalmadığını belirtir. 

Andromakhe’nin Hermione ile bir alıp veremediği yoktur, fakat Hermione ondan 

nefret etmektedir. Genç kadın çocuk sahibi olamayışını, Andromakhe’nin yaptığını 

ileri sürdüğü büyülere bağlamaktadır. Ayrıca onu kocasından soğutmaya çalıştığını 

ve kendisinin yerini almak istediğini düşünmektedir. Andromakhe ise yasal bir eş 

olarak Hermione’nin evin hanımı, kendisinin ise sadece bir köle olduğunu söyler. 

Başına gelen felaketlerin kendi tercihi olmadığını anlatır, çünkü o hiçbir kadının 

olmak istemeyeceği bu durumda olmayı kendi seçmemiştir. Talihsiz kadın, daha 

sonra Menelaos’un kendisini ve oğlunu öldürmek üzere orada bulunduğundan 

bahseder. Oğlunun başına gelebilecekleri tahmin ettiği için gizlice onu yaşlı 
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Peleus’un evine göndermiş, kendisi ise tapınağa sığınmıştır; çünkü onu ve oğlunu 

koruyacak kişi orada değildir. Neoptolemos, Tanrı Apollon’a karşı yıllar önce 

işlediği bir suçu affettirmek üzere Delphoi’ye gitmiştir.  

Oyun Troialı bir kölenin sahneye girmesiyle devam eder. Köle, hanımına 

Hermione ve babasının hain planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerini, 

hem onu hem de evden uzaklaştırdığı oğlunu öldürmeyi planladıklarını haber verir. 

Bu arada Menelaos çocuğun evden uzaklaştırıldığını öğrenmiş, onu dedesinin 

evinden almaya gitmiştir. Çaresizlik içindeki kadın, köleye gidip olanları Peleus’a 

bildirmesini söyler. Peleus oldukça yaşlıdır, fakat kendisini ve çocuğunu koruyacak 

başka bir dostu da yoktur Andromakhe’nin. Kölenin gidişinden sonra başına gelen 

tüm felaketleri, yaşadığı acıları oldukça dokunaklı bir biçimde anlatır. Bu arada 

sahneye giren kadınlar korosu Andromakhe’ye dostça davranmaktan çekinir, fakat 

Asyalı barbar bir kadın bile olsa kendileri de kadın olduklarından ona acıyıp yardım 

etmek ister. Koro burada bu dönemde sıkça karşılaşılan bir soruna ‒metres olarak 

yaşayan kadınların toplumdaki konumlarına‒ değinir. Hermione Spartalı bir kadın 

olarak evin hanımı, Andromakhe ise barbar bir kadın ve evin hanımına ait basit bir 

köledir. Bir kölenin, hanımının gücü karşısında durması olanaksızdır. Daha sonra 

Hermione sahneye girer. Andromakhe’nin yaptığı büyülerle kendisini çocuksuz 

bıraktığından, kocasını kendinden soğuttuğundan bahsederek talihsiz kadını suçlar ve 

onu öldüreceğini açıklar. Hermione burada bir erkeğin evinde mutlu bir yaşam 

sürebilmesi için tek bir kadınla evli olması gerektiğinin altını çizerek çok eşliliğe 

karşı olduğunu dile getirir. Koro oyunun bu kısmında araya girerek kadınların 

kötülük yapmaktaki ustalığından, üstelik bir erkeğe sahip olma söz konusu 

olduğunda yapabilecekleri şeylerin dünyadaki kötülüklerin en korkuncu 

olabileceğinden bahseder.  

Hermione ile Andromakhe arasında geçen konuşmada Andromakhe genç kadının 

yönelttiği suçlamalarda haksız olduğunu, kocasının metresi olarak yaşamasının kendi 

tercihi olmadığını yineler. Başına gelenlerin tüm sorumlusu olarak Hermione’nin 

annesi Helene’yi gösterir. Hermione de aslında kendisini çocuk yaşta bırakıp giden, 

başına gelenlere ve binlerce insanın ölümüne sebep olan annesine karşı öfkelidir. 

Andromakhe’nin sözleriyle yarası tekrar kanayan Hermione öfkeden deliye döner. 
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Tapınaktan çıkmasını, aksi halde tapınağı yakacağını söyleyerek talihsiz kadını tehdit 

eder. Andromakhe ise her ne olursa olsun tapınaktan çıkmamakta kararlıdır. Koro ile 

Andromakhe arasında geçen diyalogda koro Troia Savaşı’nın başlamasına neden 

olan yarışmadan bahsederken, Menelaos iki köle eşliğinde Molossos ile birlikte 

sahneye girer. Menelaos, tapınaktan çıkmazsa kendisi yerine oğlunu öldürmekle 

Andromakhe’yi tehdit eder. Oğlu Molossos’tan başka hiç kimsesi olmayan talihsiz 

kadın oğlunun hayatını kurtarmak üzere kendini feda eder. Oyunun bu kısmında 

Andromakhe’nin oğluna söylediği sözcüklerde bir annenin tarifsiz acıları yankılanır. 

Menelaos ve kızının çizdiği kadere boyun eğip tapınaktan çıktığı sırada Menelaos 

çaresiz anneyi kandırdığını, onu hemen şimdi öldüreceğini, Molossos’a ne olacağına 

ise kızının karar vereceğini bir krala yakışmayacak alçaklıkla çok rahat bir şekilde 

söyler. Bunun üzerine Andromakhe Menelaos’un üzerinden tüm Spartalıların 

dünyanın en sahtekâr, acımasız, yalancı insanları olduklarını, bu yüzden tüm 

dünyanın onlardan nefret ettiklerini söyleyerek Menelaos’la birlikte çaresizce sarayın 

içine girer. Bazı yazarların bu oyunu tamamen Sparta karşıtı bir oyun olarak 

değerlendirmesine Andromakhe’nin Spartalılar’a karşı büyük öfkesini dile getirdiği 

bu sözcükler yol açmış olmalıdır. Tüm Atinalılar için son derece yıkıcı olan savaşın 

zor günlerinde Euripides de muhtemelen Andromakhe’ye söylettiği sözcüklerle hem 

kendisinin, hem de Atinalılar’ın Spartalılar’a karşı duyduğu öfkeyi dile getirmek 

istemiş olmalıdır. 

Oyun, koronun bir ülkenin iki kralla yönetilmesinin o ülkeye bir hayır 

getirmeyeceği, bir gemi dümeninin iki kişi tarafından yönetilemeyeceği gibi, iki 

kadına birden âşık olan adamın da evinde asla huzur bulamayacağı ve evlilikte 

üçüncü kişiye yer olmadığından söz etmesiyle devam eder. Euripides burada koro 

aracılığıyla sosyal bir sorun olarak toplumdaki evlilik anlayışını irdelemektedir. 

Andromakhe ile oğlu arasında ölümden kurtulmanın çareleri konusunda bir takım 

konuşmalar geçer. Fakat anne ile çocuğun tüm duaları boşunadır. Menelaos onları 

Hades’e göndermeye kararlıdır, ne var ki tam bu sırada yaşlı Peleus sahneye girer ve 

bu korkunç işten vazgeçmesi için Menelaos’u ikna eder. Babasının gidişiyle tek 

başına kalan Hermione, kocasının döndükten sonra olanları öğreneceğinden ve 

kendisine yapacaklarından korkarak intihar etmeye kalkar. Ancak hizmetçiler 

tarafından engellenir. Bir hizmetçi Hermione’ye, Neoptolemos’un savaş esiri bir 
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barbar kadından çok, yasal karısı olarak ona inanacağını söyleyerek genç kadını ikna 

etmeye çalışır. Robinowitz (1998: 57-70) Hermione’nin özgür bir kadın olmasına 

rağmen, Neoptolemos’un kendisini köle yapacağından korkmasına dikkat çekerek 

Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların kocaları karşısında bir köleden farksız 

olmadıklarını vurgular. Araştırmacıya göre, genç kadın, kocasının istediği zaman 

atacağı bir nesne ya da canı dâhil tüm varlığı efendisine ait olan bir köle gibi 

karakterize edildiğini ileri sürmüştür. 

Oyun koronun bir yabancının geldiğini bildirmesiyle devam eder. Gelen genç 

kadının kuzeni, anne katili Orestes’tir. Dodona’ya Tanrı Zeus’un kehaneti için yola 

çıkmış, Phthia da yolu üzerinde bulunduğundan kuzenini görmeye gelmiştir. 

Hermione Orestes’i fırtınada sığınılacak bir liman gibi görür. Zaten Orestes de 

Hermione’ye âşıktır. Yıllar önce Neoptolemos sevdiği kadını elinden almıştır. Genç 

kadın çaresizlik içinde olan biteni kuzenine anlatır. Orestes de bu fırsatı hemen 

değerlendirir. Kendisiyle evlenmeyi kabul ederse Hermione’yi bu beladan 

kurtaracağını söyler. Düzenbaz Orestes, Phthia’ya geldiğinde muhtemelen 

Neoptolemos’un ölmüş olduğunu bilmektedir. Ancak Hermione’ye gerçeği anlatmaz, 

çünkü genç kadın olan biteni  ‒kocasının bizzat Orestes tarafından ya da onun 

kurduğu bir oyunla öldürüldüğünü‒ bilirse büyük olasılıkla kendisiyle evlenmeyi 

kabul etmeyecektir. Hermione evlenme teklifini kabul ederek bir an önce kendisini 

buradan götürmesini ister, çünkü yaşlı Peleus’un öfkesinden de korkmaktadır. 

Orestes, Hermione’ye kocasından da, Peleustan da artık korkmaması gerektiğini 

söyler, çünkü bir zamanlar karısını elinden alarak kendisinin nefretini kazanmış 

Neoptolemos küstahlığının bedelini, Tanrı Apollon ve kendisinin ayarladığı 

iftiracıların eliyle bir köpek gibi öldürülerek ödeyeceğini dile getirir. Daha sonra 

delikanlı, Hermione ile birlikte çıkıp gider. 

 Koronun Troia Savaşı’nın kötülükleri, Atreus oğullarının laneti, Orestes’in 

annesini öldürmesini anlatan şarkısından sonra Peleus sahneye girer. Hermione’nin 

saraydan ayrılmış olduğu söylentisinin doğru olup olmadığını, eğer doğruysa genç 

kadının kiminle gittiğini koroya sorar. Yaşlı adam, Hermione’nin Orestes’le kaçtığını 

ve Orestes’in torununu Delphoi’da öldürmeyi planladığını öğrenir ve hemen 

Neoptolemos’u uyarmak üzere Delphoi’ya bir nöbetçi gönderir. Bu sırada sahneye 
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gelen bir haberci, yaşlı adama torununun Orestes ve arkadaşları tarafından parça 

parça edilip öldürüldüğünü söyler. Duydukları karşısında ayakta durmakta zorlanan 

Peleus  “evliliğin” torunun canını aldığından, ailesinin lanetini taşıyan Hermione ile 

Neoptolemos’un evlendiği o günün uğursuzluğundan söz eder. Peleus evlilik 

konusunda oldukça hassastır, çünkü yaşlı kralın Tanrıça Thetis ile yapmış olduğu 

evlilikten ağzı yanmıştır. Peleus daha sonra Apollon’un oğlunu ve torununu 

öldürdüğünden bahseder. Tam bu sırada koro, Peleus’un küskün karısı Deniz 

Tanrıçası Thetis’in gökyüzünde göründüğünü bildirir. Thetis kendini tanıtır, 

sonrasında ise oğlu Akhilleus’un ölümünden, torunun Orestes tarafından 

öldürülüşünden bahseder. Bundan sonra Andromakhe’nin, Helenos’un yasal karısı 

olarak Molossia’da oğluyla birlikte yaşayacağını, bunun tanrıların yazgısı olduğunu 

söyler. Nereus kızı Thetis,33 Peleus’a, oğulları Akhilleus ile birlikte sonsuza kadar 

sürecek tanrısal bir yaşam teklif eder.34 Eski karısının bu teklifini kibarca reddeder, 

bir ölümlü olarak dünyada kalmak istediğini söyler Peleus. Euripides tüm acılarına 

rağmen dünyada kalmak isteyen Peleus’un kimliğinde, geleceğin bilinmezliğine 

rağmen her güne umutla uyanan, dünyada başına gelen tüm felaketlere karşın hayata 

tutunmaya çalışan insanın trajedisini anlatmak istemiş olmalıdır. 

Peleus’un evlilikle ilgili son sözleri bu dönem Yunan toplumundaki erkeklerin eş 

seçiminde hangi ölçütleri dikkate aldıklarını göstermesi bakımından oldukça 

ilginçtir. Euripides burada erkeklerin eş seçiminde önem verdikleri maddiyat 

konusunun altını çizmektedir. Yaşlı adam akıllı bir erkeğin eş seçerken, kadının 

kendisine çeyiz olarak getireceği maddi kazançtan önce, tanrıların sesine kulak 

vermesi gerektiğini söyler. Bu dönem toplumunda kadın beraberinde getirdiği 
                                                 
33 Euripides’in Troia Savaşı’yla ilgili bir efsaneye dayanan Andromakhe’sinde Tanrıça Thetis’i 
sahneye getirmesi son derece manidardır, çünkü Troia Savaşı’na neden olan tanrıların kavgası Peleus 
ile Thetis’in düğün şöleninde meydana gelmiştir. Ancak oyunun bu bölümünde tanrıçanın Peleus’a 
ölümsüzlük teklif etmesi oldukça ilginçtir. Efsaneye göre Nereus kızı Thetis’e Poseidon ve Zeus âşık 
olmuş, hatta baş tanrı onunla evlenmeyi bile düşünmüştür. Ne var ki bir kâhin’in Thetis’den doğacak 
çocuğun babasından bile güçlü olacağını söylemesi üzerine, Zeus onunla evlenmekten vazgeçerek 
tanrıçayı bir ölümlüyle- Peleus’la- evlendirmiştir. Thetis Ilias’ta Peleus’la zorla evlendirildiğinden, bu 
ölümlünün yatağına tiksinerek girdiğinden söz etmektedir (Hom. Il. XVIII, 429). 
34 Söylenceye göre, Akhilleus Troia Savaşı sırasında artık kendisine geri çekilmesini emreden Tanrı 
Apollon’un sözüne itaat etmediğinden, onun okuyla vurulmuştur. Daha sonra Tanrıça Athena onun 
vücuduna tanrısal yiyecek ambrosia sürüp onu ölümsüz kılar. Thetis ise oğlunun cesedini Tuna 
ağzındaki Beyaz Ada’ya götürür. Akhilleus’un bu adada yaşadığına inanılmaktadır (Grimal, 1997: 
47). Thetis’in Peleus’a Akhilleus’la birlikte sonsuza kadar ölümsüz olarak yaşamayı teklif ettiği yer 
bu adadır. 
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çeyiziyle birlikte erkeğe zenginlik sağlayacak maddi bir eşya gibi görülmekteydi. 

Kadın, çeyiz olarak getirdiği tüm maddi kaynakların kullanımını kendisiyle birlikte 

kocasına teslim ederdi. Bir erkek için zengin bir ailenin kızıyla evlenmek oldukça 

akıllıca bir işti. Neoptolemos da Menelaos’un kızıyla evlenerek yüklü bir mala sahip 

olmuş, ancak bu evlilik onun sonunu hazırlamıştır. Oyun koronun “Tanrılar 

umulmayanı gerçekleştirir, bekleneni değil” şeklindeki sözleriyle sona erer. 

 

3.2.1.5. Hekabe 

Euripides, mitostaki Troia Savaşı’yla ilgili efsaneler aracılığıyla savaşın tüm 

insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini, özellikle kadınlarda açtığı yaraları bir sanatçı 

duyarlılığıyla ortaya koymuş, düşmanlarına kölelik yapmak zorunda olan tutsak 

kadınların acılarını Andromakhe, Hekabe, Troialı Kadınlar adlı eserlerinde, bu 

mitolojik kadınların kimlikleriyle anlatmaya çalışmıştır. Hekabe yaklaşık MÖ 425 

yılında sahnelenmiştir. Bu dönem tüm Yunan dünyasında toplumun hemen her 

kesiminde Peloponnesos Savaşı’nın sebep olduğu korkunç bir yıkım yaşanmaktaydı. 

Ozan, yaşanan savaşlarda kocalarını, oğullarını kaybeden, köle olarak satılan 

kadınların acılarını, annelik özelliklerini ön plana çıkardığı Hekabe’nin kimliğinde 

anlamaya, anlatmaya çalışmış ve onu dünyadaki en talihsiz anne olarak 

betimlemiştir.  

Euripides’in Troialı Kadınlar ve Hekabe adlı oyunlarının başkahramanı olan 

Hekabe, Phrygia kralı Dymas’ın ya da Trakya kralı Kisseus’un kızı, Troia kralı 

Priamos’un ikinci karısı; Hektor, Paris, Polyksene, Kassandra ve Polydoros’un 

anneleridir. Hekabe, anaçlık özelliği ön planda, doğurganlığı ile ünlü bahtsız bir 

annedir. Söylenceye göre Priamos’tan on dokuz çocuğu olmuştur. Euripides ise bu 

sayının elli olduğunu kabul etmiştir( Grimal, 1997: 230). Homeros’un Ilias’ında çok 

fazla ön planda olmayan, yumuşak huylu, dindar ve talihsiz bir anne olarak 

betimlenen Hekabe’nin acılı anne karakteri, sonraları tragedya ozanları tarafından 

daha fazla ön plana çıkartılmıştır (Erhat, 1993: 123-124). Bazı efsanelerde, 

çocuklarını kaybettikten sonra evlat acısıyla durmadan uluyan bir köpeğe dönüştüğü 

anlatılır. Euripides de oyunun sonunda Hekabe’nin bir köpeğe dönüşeceğini belirtir. 
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Efsaneye göre Hekabe, ikinci çocuğunu ‒Paris’i‒ dünyaya getirmeden önce garip bir 

rüya görür. Rüyayı yorumlayan kâhinler doğacak çocuğun Troia’yı yıkıma 

sürükleyeceğini, bundan dolayı da kraliçeye bu çocuğu öldürmesini söylerler. Fakat 

ana yüreği bebeğin öldürülmesine dayanamaz, ancak onun Troia’dan uzaklaştırılıp 

Ida Dağı’na bırakılmasına razı olur. Dağda çobanlar tarafından büyütülen Paris 

günün birinde Troia’ya döner. Efsanedeki bu rüya motifi Hekabe’nin başına gelen 

felaketlere bir bakıma kendisinin sebep olduğu düşüncesiyle ilgilidir; çünkü rüya 

aracılığıyla tanrılar onu uyarmış, fakat o, çocuğunu öldürmemekle tanrıların uyarısını 

dikkate almamıştır. Söylenceye göre Troia ele geçirildiğinde Polydoros hariç zavallı 

annenin bütün oğulları ölmüştü. Polydoros ise Priamos’un sağlığında onu ve ona ait 

hazineyi korumak üzere Khersonesos kralı Polymestor’a emanet etmesi sayesinde 

hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak Troia’nın yıkılışından sonra savaş ganimeti 

olarak Odysseus’un payına düşen Hekabe, Troas kıyısında gemilere binmek 

üzereyken hayatta kalan son oğlunun da cesedini görünce, Polymestor’un ihanetini 

anlar. Bunun üzerine yaşlı kadın Polymestor’dan intikam almak üzere bir hileyle iki 

çocuğuyla birlikte onu yanına getirtmiştir. Önce Troialı esir kadınlar kralın gözü 

önünde onun çocuklarını öldürmüş, sonra Hekabe kralın gözlerini oymuştur. 

Yaptıklarından dolayı Hekabe’yi cezalandırmak isteyen Hellenler onu taşlayarak 

öldürmüşlerdir. Ancak taşların altından Hekabe’nin cesedi yerine gözleri ateş saçan 

bir köpek çıktığı anlatılmaktadır. Bazı efsanelerde ise onun gemiye bindikten sonra 

bir köpeğe dönüştüğü ve Hellenlerin onu denize attıkları anlatılmaktadır (Grimal, 

1997: 232). 

Oyun Khersonesos sahillinde kurulmuş esir barakalarının yanındaki 

Agamennon’un çadırı üzerinde Polydoros’un hayaleti görünmesi ile başlar. 

Polydoros kendini tanıtır. Babası Priamos onu Khersonesos kralı Polymestor’a 

emanet etmiş, ancak kral sözünü tutmayıp beraberinde getirdiği paralara sahip 

olabilmek için onu öldürmüştür. Kendisine cenaze töreni yapılıp gömülmediğinden 

bir türlü Hades’e gidememiş ve annesinin rüyasına girmiştir. Troialı hayalet, bugün 

annesinin hem onun hem de kız kardeşi Polyksene’nin ölüm acısını yaşayacağını 

anlatarak olayın serimini yapar ve gözden kaybolur.  
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Hekabe, çocukları Polydoros ve Polyksene ile ilgili kötü bir rüya görmüştür. 

Rüyaya göre, Akhilleus’un ruhu onur payı olarak Polyksene’nin kendisine kurban 

edilmesini istemiş, bir kurt ise yaşlı kadının kucağındaki dişi geyiği kapıp kaçmıştır. 

Sayısız felaketler yaşamış acılı anne gördüğü kötü rüyanın etkisiyle çocuklarının 

hayatından endişe etmektedir. Rüyasını yorumlatmak üzere Kassandra ve Helenos’u 

aramaktadır. Bu sırada çadıra Troialı kadınlardan oluşan koro girer ve talihsiz 

annenin acısını daha da arttıracak bir haber ‒kızı Polyksene’nin Akhilleus’un 

mezarına kurban edileceği, Odysseus’un birazdan gelip genç kızı alacağı haberini‒ 

getirirler. Duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Hekabe’nin felaket 

zincirine böylece bir yenisi daha eklenir. Yaşlı kadın hıçkırıklarla kızının kaldığı 

çadıra doğru yönelir, annesinin bu telaşlı halini gören Polyksene olan biteni 

anlamaya çalışırken, Yunanlılar tarafından kendisine biçilen korkunç sonu öğrenir. 

Duydukları karşısında ilk önce sarsılan genç kız hemen sonrasında kendisinden çok, 

bir çocuğunun daha ölümünü görecek olan yaşlı annesi için üzülür. Polyksene köle 

olarak yaşamaktansa, bir kral kızı olarak ölmeyi tercih eder.35 Fakat anne yüreği 

kızının ölümüne öyle kolay razı olmaz. Eşini, diğer çocuklarını kaybetmiştir; ancak 

hayatta kalan çocuklarını korumak için elinden geleni yapmalıdır Hekabe. 

Kraliçeliğinden çok anneliği ağır basar, sıradan bir kadın gibi düşmana yalvarmaya 

başlar. Genç kızı götürmeye gelen Odysseus’tan zamanında ona yapmış olduğu 

iyiliğinin karşılığı olarak kızının canını bağışlamasını ister. Oyunun bu kısmında 

çaresiz bir annenin yürek acıtan çırpınışları vardır. Kızı, ona sefil hayatının dertlerini 

unutturan, tek neşesidir. 

 Yaşlı kadın yalvarmalarının bir işe yaramayacağını anladığında, ne yapıp edip 

Odysseus’u ikna etmesi için kızına yalvarır. Fakat genç kız köleliğin sefilliği içinde 

yaşamaktansa, bir kral kızına yakışır şekilde, soylu hayatına leke sürdürmeden 

onuruyla ölmek ister. Oyunun bu kısmında Polyksene narin bir prenses olmaktan 

çıkar, adeta bir kahramana dönüşür. Genç kız kendisinin de ifade ettiği gibi hayata 

                                                 
35 Robinowitz (1998, 57-70) Hekabe’nin yaşlı bir kadın olduğundan bir köle olarak ev işlerinde 
‒ekmek yapmak, evi temizlemek ya da çocuk bakmak gibi işlerde‒ görevlendirileceğini, fakat 
Kassandra ile Andromakhe gibi genç kadınların efendilerine yatak arkadaşlığı yapmak zorunda 
kalacağını belirterek Hekabe’nin ölmektense köle olarak yaşamaya razı olmasının, Polyksene’nin ise, 
köle olarak yaşamaktansa ölmek istemesinin ardında bu gerçeğin yattığını ileri sürer. 
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bağlı yüreksiz insanlardan biri değildir. Bu yüzden ölümden korkmaz. Yaşlı kadın bu 

kez kızı yerine kendisini Akhilleus’un mezarına kurban etmeleri için Odysseus’a 

yalvarır, çünkü genç kızın Yunanlılara bir kötülüğü dokunmamıştır. Fakat o,  Paris’i 

doğuran anadır. Bu sebeple ölmeyi kızından daha çok hak etmektedir. Kızı yerine 

canını vermeye hazır yaşlı kadının bu arzusu da kabul edilmeyince, kızıyla birlikte 

kurban edilmeyi ister. Fakat bu önerisi de kabul edilmez. Oyunun bu kısmında 

Odysseus’un sözleri oldukça dikkat çekicidir. Yunanlı kahraman aslında 

Polyksene’nin ölmesini istemez, fakat onları buna zorlayan gelenekleridir. Savaşta 

onca yararlılıkta bulunmuş Akhilleus gibi bir kahramana onur payını vermemek 

geleneğe uymaz. Gelenek karşısında bir genç kızın hayatının önemi yoktur. 

Euripides burada insanların körü körüne bağlandıkları geleneklere karşı olduğunu 

kurban motifiyle göstermeye çalışmış olmalıdır. 

Oyun anne ve genç kız arasında karşılıklı veda sözcükleri ile devam eder. Bir 

kahraman gibi ölüme giden genç kız, bir eş sahibi olamayacağı, evliliğin 

mutluluklarını tadamayacağı için aslında içten içe üzülmektedir. Hekabe ile 

Polyksene’nin açıklı veda sahnesinden sonra genç kız kendi ayaklarıyla ölüme gider. 

Bu sırada sahneye Yunanlı haberci Talthybios gelir, kızının bir kahraman gibi 

korkusuzca ölüme gidişini tüm ayrıntılarıyla yaşlı kadına anlatır. Kızının bu onurlu 

davranışından gurur duyar Hekabe, çünkü onu kendi yetiştirmiştir. Belki de bir 

annenin tadacağı en büyük mutluluklardan biri onurlu evlatlar yetiştirmiş olduğunu 

görmesidir. Fakat bu durum yani, genç kızın seve seve ölüme gitmesi öyle bir 

çelişkidir ki bir taraftan yaşlı kadını dünyanın en mutlu annesi yaparken, diğer 

taraftan da onu katlanılması çok güç acılar içinde bırakmıştır. Genç kızın ölümünden 

sonra Hekabe’nin ruh halinde bir değişiklik görülür. Yaşlı kadın kızının ölüm 

haberini aldığı bu anda, öleceğini duyduğu ilk ana göre daha sakindir. Ağlayıp 

dövünmez, artık kaderine boyun eğmiştir. Tek arzusu kızını kendi elleriyle son kez 

yıkamak ve ona yaraşır bir cenaze töreni yapmaktır.  

Hekabe’nin ardı ardına gelen acılarla artık nasırlaşmaya başlayan yaşlı kalbine 

son darbeyi ise oğlu Polydoros’un ölümü indirecektir. Polyksene’yi yıkamak için 

denizden su getirmeye giden bir hizmetçi kadın, Polydoros’un cesedini bulur ve onu 

sürükleyerek Hekabe’nin yanına götürür. Tüllerle sarılı cesedin ilk önce Polyksene, 
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daha sonra ise Kassandra olduğunu düşünen Hekabe, çok geçmeden ölenin oğlu 

Polydoros olduğunu anlar. Aynı günde ikinci kez evlat acısını yaşayan yaşlı kadın bu 

son felaketten sonra çıldırır ve intikam ateşiyle yanmaya başlar, çünkü bu ölüm bir 

düşmandan değil, dost bildiği bir kimseden gelmiştir. Oyunun bundan sonraki 

kısmında kaderine boyun eğmiş, acısını dile getirmekten başka bir şeye gücü 

yetmeyen çaresiz kadın yoktur artık. Hekabe korkunç bir plan hazırlar.  Evladının 

katili Polymestor’u aynı silahla ‒ çocuklarını öldürerek‒ vuracaktır, ancak 

Agamemnon’un yardımına ihtiyacı vardır. Hekabe uzun süre dil döker ve sonuçta 

Agamemnon’u bu işte kendisine yardım etmeye ikna eder. Yaşlı kadın, koca bir kralı 

kendine yatak arkadaşı olarak aldığı kızı Kassandra’ya duyduğu aşk sayesinde dize 

getirmeyi başarır. Agamemnon da bu durumun farkında olmalı ki askerler arasında 

alay konusu olmamak ‒Kassandra’ya duyduğu aşk uğruna bu işi yaptığı ortaya 

çıkmaması‒ için bu anlaşmanın gizli kalmasını ister. Ozan burada belki de erkekler 

tarafından her fırsatta küçümsenen, toplumda hor görülen kadının onlar üzerindeki 

gücünü göstermeye çalışmıştır. 

Hekabe, Agamemnon’un yardımıyla hizmetçi bir kadını Polymestor’a gönderir. 

Priamos’un gizli hazinelerinin yerini söyleme bahanesiyle onu ve çocuklarını yanına 

getirtmeyi başarır. Hekabe ile Polymestor arasında geçen diyalogda Polymestor 

ikiyüzlü, yalancı, para uğruna kendisine emanet edilmiş bir çocuğu öldürmüş 

olmaktan zerre kadar rahatsız olmayan utanmaz bir adam şeklinde betimlenmiştir. 

Hekabe, çadırda sakladığı değerli eşyaları Polymestor’a verme ve Priamos’un geri 

kalan hazinelerinin yerini ona söyleme bahanesiyle kralı ve çocuklarını çadıra 

sokmayı başarır. Ardından korkunç planını işleme koyar ve kralın çocuklarını Troialı 

kadınların yardımıyla onun gözleri önünde öldürür. Daha sonra da ikiyüzlü, paragöz 

kralın gözlerini oyar. Hekabe intikamını almıştır. Polymestor da tıpkı onun gibi şimdi 

evlat acısıyla yanmaktadır. Polymestor can havliyle çadırdan fırlar ve onu bu hale 

getiren esir kadınlardan intikam almak için Yunanlılar’ı yardıma çağırır. Oyunun bu 

kısmında sahneye giren Agamemnon olan biteni öğrendikten sonra, Hekabe ile 

Polymestor arasında hakemlik yapar ve Polymestor’un hak ettiği cezayı bulduğu 

sonucuna varır. Bunun üzerine Polymestor, Hekabe’nin gözleri ateş saçan dişi bir 

köpeğe dönüştükten sonra denize düşeceğini, Agamemnon’un ve Kassandra’nın da 
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Klytaimestra tarafından öldürüleceğini söyler. Polymestor’un söylediklerine 

sinirlenen Agamemnon onu ıssız bir adaya attırır. Yunanlıları memleketlerine 

götürecek olan meltem rüzgârları esmeye başlamıştır. Yunanlı komutan, Hekabe’ye 

çocuklarını gömmesini, Troialı kadınlara ise kimin payına düştülerse onların yanına 

gitmelerini söyler. Oyun koronun kadınlara köleliğin ne kadar zor bir durum 

olduğunu söylediği sözlerle sona erer.  

 

3.2.1.6. Ion 

Euripides’in bu oyununu sahneye koyduğu tarih belli değildir. Yapılan 

araştırmalara göre Ion MÖ. 419 ile 413 yılları arasındaki bir tarihte sahnelenmiştir. 

Oyun adını her ne kadar mitostaki erkek bir kahramandan ‒Ion’dan‒ alsa da ozanın 

diğer birçok oyununda olduğu gibi, bu oyununda da bir kadın karakter ‒Kreousa‒ en 

az erkek karakter kadar ön plandadır. Oyun Kreousa ile Apollon efsanesine 

dayanmaktadır. Söylenceye göre, Kreousa Atina kralı Erethkheus ile Praksithea’nın 

kızlarıdır. Efsaneye göre Ion, Ksouthos ile Kreousa’nın oğlu ve üç büyük Hellen 

boyundan biri olan Ionların ‒Atinalıların da bu soydan geldiği kabul edilir‒ isim 

atasıdır. Ancak Euripides bu söylenceyi dikkate almayıp Ion’u Apollon’un oğlu 

olarak göstermiştir. Kreousa daha gencecik bir kızken Atina’da Akropolis’in bir 

mağarasında Tanrı Apollon’un tecavüzüne uğramıştır. Genç kız tecavüz sonucu 

doğurduğu çocuğu beraberinde bir takım eşyalarla birlikte, bir sepet içinde tecavüze 

uğradığı mağaraya gizlice bırakır. Kreousa’nın bebeğini terk etmesi dedesi 

Erikhthonios efsanesiyle de ilişkilidir.36  

                                                 
36 Söylenceye göre, Erikhthonios da bir tecavüz girişimi sonucu dünyaya gelmiştir ve o da tıpkı 
Kreousa’nın oğlu gibi bir sepet içinde annesi tarafından terk edilmiştir. Demirci tanrı Hephaistos 
kendisinden silah almak için yanına gelen Tanrıça Athena’ya âşık olur. Hephaistos’un niyetini 
anlayan tanrıça kaçmasına rağmen onun tarafından yakalanır ve Hephaistos’un spermleri Athena’nın 
bacağına bulaşır. Athena bacağına bulaşan spermleri iğrenerek siler ve bu bez parçasını yere fırlatır. 
Yer hamile kalır ve bir çocuk dünyaya getirir. Athena bir sepet içinde iki yılanın koruduğu bu bebeği 
Kekrops’un kızlarından birine emanet eder. Euripides bu oyununda olayın çözümünü yani annenin 
oğlunu tanımasını yine bu efsane motifiyle sağlar. Kreousa daha genç kızken bir battaniye üzerine 
işlediği, yılanlar tarafından korunan Erikhthonios motifi sayesinde oğlunu tanır. Efsanede 
Ksouthos’un kardeşleri olarak geçen Doros ve Aiolis, bilinen efsaneleri değiştirmekle ünlü ozanımız 
tarafından ise Kreousa’nın Ksouthos’tan doğacak oğulları şeklinde anlatılır (Erhat, 1993: 103; Grimal, 
1997: 179-180). 
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Evlilik dışı bir çocuğun anne-babası tarafından önce terk edilip sonrasında bir 

doğum lekesi, takı ya da giysi gibi bir işaret sayesinde tanınması motifi tragedya’nın 

son dönemlerinde, fakat daha çok Menandros’un komedyalarında bolca işlenmiş bir 

temadır. Euripides’in Ion’u mutlu sonla bitirmesi, ayrıca anne-babası tarafından bir 

sepet içinde terk edilen çocuğun sonradan sepete konulan bazı eşyalar sayesinde 

tanınması motifinin komedyalarda da sıklıkla işlenmesi araştırmacılar arasında bu 

oyunun bir tragedya sayılıp sayılmayacağı konusunda bir takım tartışmalara yol 

açmıştır. Daha önce mutlu sonla biten oyunlardan bahsederken bu durumun 

tragedyaya uygun olup olmadığı konusuna değindiğimiz için bu oyunun da bir 

tragedya sayılması gerektiğinin nedenlerini burada yinelemeyeceğiz. Ayrıca bu 

oyunda komik unsurlar olmakla birlikte trajik unsurlar daha ağır basmaktadır. 

Örneğin Kreousa son derece trajik bir karakterdir, çünkü genç kızken ‒bir tanrı 

tarafından bile olsa‒tecavüze uğramıştır. Bir kadının istemediği bir ilişkiye 

zorlanması ve sonunda erkeğin fiziksel gücüne yenilmesi, belki de hayatta başına 

gelen en korkunç olay ve unutmak istediği tek gerçektir. Kreousa da bunun acısını 

yaşar. Gerçi Euripides genç kızın bu yöndeki acılarını ayrıntılı olarak anlatmaz, fakat 

Kreousa’nın bir bebek sahibi olup onu terk ettikten sonra genç kızın kendi içinde 

yaşadığı pişmanlığı ve çocuk özlemini ustaca betimleyerek aslında Kreousa’nın 

acılarını, başına gelen bu korkunç olayı unutmak için bebeğini terk etmiş olduğunu 

dile getirir. 

Oyun yine bir Euripides klasiği ile başlar. Hermes Delphoi’daki Apollon 

tapınağının üstünde görünür. İlk önce kendisini tanıtır, ardından oyunun özetini 

yapar. Kreousa tanrı Apollon’un tecavüzüne uğrayıp ondan bir çocuk sahibi olmuş, 

doğum yaptıktan sonra ise bebeğini tecavüze uğradığı mağaraya bırakmıştır. Hermes 

ölüme terk edilen bebeği Tanrı Apollon’un yardımıyla Delphoi’ya götürür ve 

tapınağın merdivenlerine bırakır. İleride Ion adını alacak bebek tanrının tapınağında 

rahibe Phythia tarafından büyütülür ve tapınağın temizliğinden sorumlu bir bekçi 

olarak burada yaşamını sürdürür. Kreousa’ya gelince genç kız bu olaydan sonra 

Khouthos ile evlenmiş, ancak aradan uzun yıllar geçmesine rağmen çiftin bir türlü 

çocukları olmamıştır. Karı koca çocuk sahibi olamayışlarının nedenini öğrenmek 

üzere tanrı Apollon’un kehaneti için Delphoi’ya gelmişlerdir. Tanrı, Kreousa’dan 
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olan oğlunu Ksouthos’un oğluymuş gibi gösterir. Bunun üzerine Ksouthos kendi 

oğlu sandığı çocuğu hemen evlat edinir. Böylece çocuğun hak ettiği mirasa 

kavuşmasını sağlayan Apollon daha sonra kendi oğlunu kocasının gayrimeşru oğlu 

sanarak öldürmek isteyen Kreousa’nın bu girişimini engeller. Sonuçta anne ile 

oğulun kavuşacaklarını bildirir ve sahneyi terk eder. 

Sonradan Ion adını alacak olan tapınak bekçisi sahnede görünür. Tanrı Apollon 

onuruna söylediği sözcüklerden sonra, kendi başına gelenleri ‒anasız babasız bir 

öksüz olarak burada büyütüldüğünü‒ anlatır. Ion annesinin kim olduğunu çok merak 

etmekle birlikte bir kadının günahından dünyaya gelmiş, ya da bir köle kadından 

doğmuş biri olduğunu düşündüğünden, daha çok da gerçeklerle yüzleşmek 

istemediğinden bir kehanet ocağında yaşamasına rağmen ailesinin kim olduğu 

konusunda tanrıya danışmaz. Burada bilinmezlik içinde yaşamaktan mutludur. 

Euripides Ion karakteri üzerinden gerçekle yüzleşmekten korkan insanların yaşadığı 

sahte mutluluğu dile getirmek istemiş olmalıdır.  

 Kreousa ile birlikte Delphoi’a gelen Atinalı genç kızlardan oluşan koro sahneye 

girer. Genç kızlar tapınağın süslemelerine hayran kalmışlardır. Bekçiye tapınakla 

ilgili sorular sorarlar ve bir rehber gibi onları bilgilendiren bekçiyi dikkatlice 

dinlerler. Bu sırada Kreousa sahneye girer. Daha tapınağa ilk bakışta gözyaşlarına 

boğulur, çünkü Apollon’un ona yaptığı kötülüğü hatırlamıştır.  Delikanlının dikkati 

oldukça neşeli kızların içinde hüzünlü haliyle hemen göze çarpan Kreousa’ya 

yönelmiştir. Delikanlı kadına gözyaşlarının sebebini sorar, ancak Kreousa ona 

kaçamak cevaplar verir. Birbirlerinin gerçek kimliklerini bilmeyen anne ile oğul 

arasında geçen uzun konuşmada her iki kahraman da kendi başlarından geçen 

olayları birbirine anlatır. Kreousa çocukları olmadığı için kocasıyla birlikte 

Delphoi’a Tanrı Apollon’un kehanetine başvurmak üzere geldiğini anlatır. Delikanlı 

ise anne babasının kim olduğunu bilmediğini, Pythia’nın onu daha bebekken 

tapınağın merdivenlerinde bulduğunu anlatır. Bu diyalog esnasında delikanlı hiç 

tanımadığı annesine karşı duyduğu özlemini dile getirir. Kreousa ise sağ olup 

olmadığını bilmediği oğluyla ilgili kaygılarını, kendi hikâyesini bir arkadaşının 

başına gelmiş bir olay gibi dile getirerek Tanrı Apollon’un genç kıza tecavüz ettiğini, 

sonrasında ise genç kızın bebeğini terk ettiğini anlatır. Bir başkasının kimliği 
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üzerinden de olsa, herkesten gizlediği acılarını sözcüklere dökmenin rahatlığını 

yaşamıştır. Kahramanlarımızın karşılıklı itirafları onların arasında büyük bir 

yakınlaşma sağlamıştır. Kreousa terk ettiği bebeğinin yırtıcı hayvanlar tarafından 

parçalandığını düşünmektedir, ancak oğlunun yaşadığına dair içinde az da olsa bir 

ümit vardır. Bunun üzerine çocuğun hala hayatta olup olmadığını tanrıya danışması 

için bekçiden yardım ister. Fakat delikanlı bu isteğini kabul etmez. Anne oğul 

konuşmalarında birbirlerinin kimliğine çok yaklaşırlar fakat her seferinde tanıma bir 

türlü gerçekleşmez. Bu konuşmalardan sonra genç kadın kocasının yaklaştığını görür 

ve arkadaşının başına gelenlerden dolayı kocası tarafından suçlanma olasılığına karşı 

delikanlıdan aralarında geçen konuşmadan kocasına bahsetmemesini ister. Daha 

sonra kadınların yaşamının erkeklere oranla ne kadar güç olduğunu dile getirir. 

Ksouthos sahneye girer ve kehaneti merak eden karısına Tanrı Apollon’un kehanetini 

yorumlayan bilicinin aklının karışık olduğundan dolayı tam olarak bir şey 

söylemediğini, ancak buradan çocuksuz ayrılmayacaklarını bildirdiğini söyler. 

Sevinç içindeki genç kadın sunağa sunularda bulunup tanrıya yalvarmak üzere 

sahneden çıkar. 

Ion sahneye gelir ve Tanrı Apollon’u suçlayan sözler söyler. Koronun, bir aile için 

çocuğun önemini, Apollon ile genç kızın ilişkisi ve genç kızın sonrasında yaşadığı 

acılarını anlattığı şarkısından sonra sahneye Tanrı Apollon’un kehanetini öğrenmiş 

sevinç içindeki Ksouthos gelir. Tanrı ona tapınaktan çıktığında ilk gördüğü kişinin 

oğlu olduğunu söylemiştir. Ksouthos tapınaktan çıkarken ilk olarak sonradan ona Ion 

adını vereceği tapınak bekçisini görmüştür. Bir çocuk sahibi olmanın mutluluğu 

içindeki Ksouthos, gençliğinde bir şölen için Delphoi’ya gelmiş ve içkinin etkisiyle 

tanımadığı bir genç kızla bir aşk macerası yaşamıştır. O anı hatırlar ve tanrının işaret 

ettiği bu çocuğun o ilişkinin bir meyvesi olduğunu düşünür. Büyük bir heyecanla 

Ion’u kucaklayarak tanrının kehanetini anlatır. Ion ilk olarak bu durumdan pek 

hoşlanmaz. Fakat kendisinin içinde bulunduğu durumu ‒anasız babasız oluşunu‒göz 

önüne aldığında Ksouthos’a inanır. Ancak içinde korkuları vardır delikanlının, çünkü 

öncelikle o Atinalı olmayan bir adamın evlilik dışı doğmuş oğludur. Bu sebeple 

toplum tarafından dışlanacağını düşünür.  Babasını bulmanın heyecanı içindeki 

Ion’un mutluluğu biraz önce tanışmış olduğu Kreousa’yı düşününce hüzne düşünür. 
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Delikanlı çocuk özlemiyle yanan kadına acır, çünkü daha öce çocuksuzluğun acısına 

karı koca birbirine destek olarak katlanmıştır. Ancak şimdi kocası oğlunu bulmuş, o 

ise çocuksuz kalmıştır. Böylece bu acıyı tek başına yaşamak zorunda kalacaktır. 

Kocasının oğlunun yanında olması genç kadını derinden üzecektir. Ion buna benzer 

şeyleri yaşayan kadınların kocalarını çok defa öldürdüklerini babasına hatırlatır. 

Ksouthos karısını incitmek istemediğini, bir şekilde bu çocuğu kabul etmesi için onu 

ikna edeceğini bildirir. Gerçi Ksouthos evlenmeden önce bir ilişki yaşamıştır ama 

Kreousa’yı aldatmamıştır. Ancak yine de kocasının çocuk sahibi olması Kreousa’nın 

kadınlık gururunu incitecektir. Ksouthos da bu durumun farkında olmalıdır ki, o da 

korodan gerçeğin Kreousa’dan saklanmasını ister. Ion’un oğlu ve mirasçısı olduğunu 

tüm halka duyurmak üzere Atina’da bir şölen yapmak için yola çıkar   

Koro kadınlık duygularının etkisiyle Ksouthos’un isteğini kabul etmez, üstelik 

ona karşı büyük bir öfke duyar. Bu sırada sahneye giren Kreousa kocasının gitmiş 

olduğunu anlar. Koroya çocuk sahibi olma konusunda Apollon’nun kehanetinin ne 

olduğunu sorar. Koro, Kreousa’ya onun hiçbir zaman çocuğu olmayacağını, biraz 

önce tanıştığı tapınak bekçisinin kocasının gayrimeşru çocuğu olduğunu, delikanlının 

ise bu gerçeği öteden beri bildiğini ve kocasının tanrı Apollon’un yardımıyla 

delikanlıyı Atina’ya getirip oğlu olarak resmen tanıyacağını söyler. Çocuksuz 

kalacağını öğrenen zavallı kadın ölmek ister. Kreousa’nın sözleri bu dönem 

toplumunda çocuk sahibi olduğu sürece toplumda bir nebze de olsa değer gören 

kadının, çocuk sahibi olamaması durumunda ölmeyi isteyecek kadar çaresiz duruma 

düştüğünü gözler önüne sermektedir. Kreousa Tanrı Apollon’a karşı büyük bir öfke 

duyar. Nasıl olur da tanrı kendi çocuğunu ölümden korumaz. Kendisinin hiçbir suçu 

olmadığı halde bebeğini terk etmek zorunda kalmış ve yıllarca bunun acısını 

yaşamıştır. Üstelik şimdi de onu başka bir çocuk sahibi olmaktan yoksun bırakmıştır.  

Genç kadın Apollon’un isteği üzerine yıllardır bu sırrını hiç kimseye 

söyleyememiştir. Ancak kocası bir günah işlemesine rağmen, tanrı sanki kocasının 

işlemiş olduğu günahı ödüllendirmek istercesine ona oğlunu bağışlamıştır. Kendi 

oğlunu ise koruyamamıştır; çünkü zavallı kadın oğlunun öldüğünü düşünmektedir.  

Oyunun bu kısmında koronun söylediği sözler bu dönemdeki erkek profilini 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Hem tanrı Apollon, hem de Ksouthos büyük 
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günahlar işlemelerine rağmen, ardında bıraktıklarına dönüp bakmamışlardır. Her 

ikisi de sahip olduğu genç kızlara ve çocuklarına sırtlarını dönmüşlerdir. Euripides 

koroya söylettirdiği bu sözleriyle sıkça kadınların iffetsizliğinden sadakatsizliğinden 

dem vuran erkeklere, kendilerinin kadınlara karşı yapmış oldukları hataları ve 

sorumsuzluklarını göstermek istemiş olmalıdır. 

 Kreousa, oğlunun ölüm acısı yetmezmiş gibi bir de bir kadın için kabullenmesi 

oldukça güç bir durumu -kocasının gayrimeşru çocuğunu- kabullenmek zorundadır. 

Bu durumda genç kadının kocasına çeyiz olarak getirdiği tüm mal varlığı üvey 

oğluna kalacaktır. Yaşadığı büyük bir haksızlıktır. Kreousa içinde bulunduğu 

felaketin etkisiyle yıllarca sakladığı büyük sırrını yaşlı hizmetkârına ve koroya 

anlatır. Kreouasa’nın, Apollon’un onu sürükleyerek mağaranın içine sokuşunu 

anlattığı dizeler tecavüze uğrayan kadınların yaşadığı dehşeti gözler önüne 

sermektedir. Yaşlı hizmetkâr tapınağı yakarak tanrıdan intikam almasını ister. 

Kreousa zaten yeterince acı çekmiştir. Sonrasında olacaklardan çekinerek tapınağı 

yakmak istemez. Yaşlı hizmetkâr bu sefer de kocasını ve onun gayrimeşru çocuğunu 

öldürmesini söyler. Kreousa kocasını öldürmeyi kabul etmez, çünkü Ksouthos iyi bir 

adamdır ve evlilikleri süresince ona karşı daima iyi davranmıştır. Evlilikleri sırasında 

kocasının onu başka bir kadınla aldatmamış olması, Kreousa’nın kocasına karşı 

Medeia kadar kin beslememesinde belki de en önemli etkendir. Kreousa da tıpkı 

Medeia gibi kocasından intikamını onu en sevdiği şeyden -çocuğundan- yoksun 

bırakarak alacaktır. İşte bu noktada her iki kadının da yolları kesişmektedir. Kreousa 

her ne kadar kocasından memnun olsa da onun bir yabancı olmasından rahatsızlık 

duyduğunu oyun boyunca bize hissettirir. Ksouthos Atinalı değildir, ancak bir dönem 

düşmanları tarafından zor durumda kalmış, Atina’ya destek olmuş ve böylece kent 

düşmanların elinden onun sayesinde kurtulmuştur. Kral da bunun karşılığında bir 

armağan gibi kızı Kreousa’yı eş olarak Ksouthos’a vermiştir. Bu evlilik genç kızın 

isteği dışında gerçekleşmiştir.  

Kreousa, Ion adına verilecek şölende delikanlıyı zehirleyerek öldürmeyi planlar. 

Plana göre hizmetkâr hanımının sürekli yanında taşıdığı yılan zehrini bir şekilde 

delikanlının şarabının içine katacaktır. Kreousa burada çocuğunun ölüm haberiyle 

çıldırıp, başkasının çocuğunu hiç acımadan öldürmeyi planlayan Hekabe’yi 
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hatırlatmaktadır. Yaşlı hizmetkâr hanımının kendisine verdiği bu görevi yapmayı 

seve seve kabul eder ve Ion’u öldürmek üzere yola koyulur.  Koro, kadınları sıkça 

iffetsizlikle suçlayan erkeklerin, kadınların yaptıklarından çok daha aşağılık işler 

yaptıklarını anlattığı şarkısından sonra sahneye gelen bir haberci Kreousa’nın Ion’a 

kurduğu tuzağın ortaya çıktığını anlatır. İhtiyar, delikanlının kadehine zehir 

koymuştur. Ion tam şarabını içmek üzereyken, bir adam tüm kadehlerin boşaltılıp 

yeniden doldurulmasını istemiştir. Ion da kadehini yere boşaltmış, ancak boşalan 

şarabı bir güvercin içmiş ve hemen oracıkta ölmüştür. Bunun üzerine yaşlı hizmetkâr 

yakalanmış ve hanımını ele vermiştir. Daha önce kadının haline acıyan Ion artık 

ondan nefret etmektedir. İlk karşılaştıklarında Kreousa ona oldukça yumuşak, 

merhametli, zavallı bir kadın gibi gelse de, Ion şimdi aynı kadını doğal olarak 

kendisini öldürmek isteyen merhametsiz bir üvey anne olarak görmektedir. Kreousa 

ölüme mahkûm edilmiştir. Zavallı kadın kayalıklardan atılıp öldürülecektir. Ölüm 

kararını öğrenen Kreousa, onu yakalamak üzere gelen kalabalıktan ve Ion’dan 

kaçmaya başlar. Korku içinde tapınağın sunağına sığınır. Üvey annesi sandığı zavallı 

kadını öldürmek isteyen Ion, ne Apollon’nun ne de kutsal tapınağın onu ölümden 

koruyamayacağını söyler. Anne ile oğul arasında geçen konuşmada ozan tekrar bu 

dönemdeki kadının miras hukukuyla ilgili sorunlarına değinir. Bu sırada elinde bir 

zamanlar Ion’un bırakıldığı sepetle merdivenlerden inen Pythia sayesinde, delikanlı 

büyük bir hata yapmaktan kıl payı kurtulur. Kreousa sepeti tanır ve Ion’a oğlu 

olduğunu söyler. Delikanlı ilk önce annesinin sözlerine inanmaz, ancak daha sonra 

Kreousa’nın onunla birlikte sepete koyduğu eşyaları bir bir bilmesi sayesinde ikna 

olur. Nihayet oyunun başından beri heyecanla beklenen anne ile oğul arasındaki 

tanıma sahnesi gerçekleşir ve böylece her iki kahramanımız da özlemini duyduğu 

şeylere ‒Kreousa öldü sandığı oğluna, Ion ise yıllardır özlem duyduğu annesine‒ 

kavuşur. Bu sırada sahneye gelen Athena, Tanrı Apollon’un buraya gelmekten 

çekindiğini bildirir. Apollon bir tanrı bile olsa sonunda hatasını anlamış, yıllardır ayrı 

yaşayan anne ile oğlunu nihayet birbirine kavuşturmuştur. Athena daha sonra Ion’un 

Atina’ya kral olacağını, oğullarının ise Kyklad Adakları’na ve Küçük Asya’ya göç 

edip buraların hâkimi olacağını söyler. Ayrıca Kreousa’nın, Khouthos’tan Doros ve 

Akhaios adında iki oğlu daha olacağını, fakat Ion’un asıl kimliğin Ksouthos’tan 
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kesinlikle saklanması gerektiğini sözlerine ekler. Böylece herkes mutlu olacaktır. 

Kreousa daha önce Apollon için söylediği sözlerden pişmanlık duyar oğlu ile birlikte 

evlerine gitmek üzere yola çıkar. Oyun koronun iyi insanların er ya da geç mutluluğu 

bulacağını, kötülerin ise asla mutlu olamayacağını söylediği sözleriyle sona erer.    

 

3.2.1.7. Troialı Kadınlar 

Euripides’in, savaşın iki taraf için de –kazanan ve kaybeden- ne kadar yıkıcı 

olduğunu göstermek üzere kaleme aldığı Troialı Kadınlar oyununda “kadın” yine 

oyunun merkezindedir. Ozan savaş karşıtı görüşlerini yine bir Troia efsanesi 

aracılığıyla, savaşlardan büyük oranda etkilenen kadınların kimliğinde dile 

getirmiştir. Bu oyunun başkahramanı Hekabe’dir. Euripides bu oyunda Hekabe’yi 

Troialı esir kadınların yaşadığı acılara dayanmasını sağlayan annelik gücünün 

sembolü olarak göstermekte ve Phrygialı adı altında onu Anadolu’daki Ana Tanrıça 

Kybele ile özdeşleştirmektedir (Erhat, 1993: 124).  

Adını Troialı kadınlardan oluşan korodan alan oyun MÖ. 415 yılında 

sahnelenmiştir. Oyunun sahnelenişinden bir yıl önce Atina, Peloponnesos Savaşları 

sırasında tarafsız kalan, ancak Sparta sempatizanı olduğu bilinen Melos Adası’nı 

kuşatmış ve Atina adada tüm erkekleri idam edip kadınları ve çocukları 

köleleştirerek büyük bir kıyım yapmıştır. Aynı yıl, yani MÖ. 416’da ise eski parlak 

günlerine dönme umuduyla bir maceraya ‒Sicilya Seferine‒ sürüklenmiştir. Ozan bu 

oyununu Atina’nın savaş çılgınlığına karşı kaleme almış olmalıdır. Bu oyunuyla 

yüzlerce masum insanın öldürülmesine, kadınların ve çocukların köleleştirilmesine 

sebep olan ve iktidar hırsı uğruna büyüklüğü hakkında bile tam bilgi sahibi 

olmadıkları bir adayı ele geçirme hayaliyle yüzlerce yurttaşın başına felaket getiren 

iktidar sahiplerine karşı öfkesini bir sanatçı duyarlılığıyla dile getirmiştir. Ozanın 

Tanrı Apollon’a söylettirdiği şu sözler onun savaş karşısındaki genel tutumunu 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir (Eur. Tro. 95-97):  

 

“µῶρος  δὲ θνητῶν  ὅστις  ἐκπορτεῖ  πόλεις 
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ναούς  τε  τύµβους  θʹ,  ἱερὰ τῶν  κεκµηκότων˙ 

     ἐρηµίαι δούς  < σφ́ >, αὐτός  ὤλεθʹ  ὕστερον.”  

      

“Akılsızdır ölümlülerin kentlerini, 
mezarları, tapınakları ve tapınaklardaki kutsal şeyleri yağmalamaya cüret eden.              

      Çok sonra değil hemen ertesi gün biçecektir ektiklerini.” 

 

Oyun Troia’nın alınışından iki gün sonrasını gösterir. Hekabe, harabeye dönmüş 

kentin kumsalında kurulmuş olan ve içinde Troialı esir kadınların bulunduğu 

çadırların birinde uyumaktadır. Tanrı Poseidon çadırın üzerinde görünür. Oyun 

Poseidon’un kendini tanıtması ve kentin başına gelen felaketleri anlatmasıyla başlar. 

O, kentin kurucu ve koruyucu tanrısıdır. Fakat bu savaşta Tanrıça Hera ve Athena’ya 

yenildiğinden, yerle bir edilen kenti terk etmek üzeredir. Tam bu sırada Tanrıça 

Athena, Poseidon’a dostça seslenir. Troia Savaşı Akhalar ve Troialılar arasında 

olmuş, fakat neredeyse tüm Olymposlu Tanrılar da bu savaşa taraf olmuşlardır. 

Athena, Akhaların tarafını tutmuş, her fırsatta onlara yardım etmiş hatta tahta at 

hilesiyle kenti ele geçirmelerinde önemli rol oynamıştır. Ancak gözü dönmüş 

Akhaların, tanrıların tapınaklarına bile saygı göstermeden tüm şehri yerle bir etmesi 

tanrıçayı öfkelendirmiştir. Öyle ki Agamemnon, Apollon rahibesi Kassandra’ya 

tapınakta tecavüz edecek kadar ileriye gitmiştir. Akhalar tüm bu taşkınlıklarının 

bedelini ödemelidir. Tanrıça Akhalara dönüş yolunda büyük bir felaket hazırlamak 

üzere eski düşman Poseidon’a iş birliği teklif eder. Poseidon bu teklifi seve seve 

kabul eder. Plana göre, Akhalar memlekete dönmek üzere yola çıktıklarında denizde 

büyük bir fırtınaya yakalanacaklar, önce her taraf kararacak, ardından şiddetli bir 

rüzgâr ve sağanak yağmur başlayacak, Athena Zeus’tan aldığı şimşekle gemileri 

vuracak, Poseidon ise denizi kudurtacaktır. Sonrasında ise tüm deniz Akhaların 

cesetleriyle dolacaktır. Böylece onlar bir tanrıya inanırken, diğerlerine de saygı 

duymayı geç de olsa öğreneceklerdir. Tanrı Apollon, savaşta kazanan olarak görünen 

tarafın da başına çeşitli felaketlerin geleceğini söyleyerek oyunun özetini yapar. 

Daha sonra Poseidon ve Athena ortadan kaybolur.  
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Hekabe uykusundan uyanır ve ayağa kalkar. Yaşlı kraliçe kendi ailesinin, 

Troia’nın ve çadırlarda bulunan bütün Troialı kadınların başına gelen felaketlerin 

sebebi olarak Helene’yi gösterir ve köle olarak yaşamaya mahkûm edilen 

kadınlardan kendisiyle birlikte ağlamalarını ister. Bu sırada koro sahneye girer, yaşlı 

kadının haykırışlarının sebebini öğrenmeye çalışır. Hekabe ve diğer kadınlar korku 

ve çaresizlik içindedir. Koronun ikinci yarısı sahneye gelir, Yunanlıların eve dönmek 

üzere hazırlıklara başladığını bildirir. Bunun üzerine tüm kadınlardaki korku artar. 

Bir Yunanlının yatağına girme düşüncesinin verdiği tiksinti ile kimin payına 

düşecekleri, hangi kentte ne şartlar altında yaşayacakları konusunda çaresiz bir 

bekleyiş içindedirler. Tam bu sırada Yunanlıların habercisi Talthybios sahneye girer 

ve kadınlara paylaştırıldıklarını bildirir. Hekabe haberciye Troialı kadınların kimin 

payına düştüğünü sorar. Haberci, Agamemnon’un Kassandra’yı yatak arkadaşı 

olarak kurasız aldığını, Polyksene’nin ise Akhilleus’un payına düştüğünü bildirir. Bu 

sözleriyle aslında genç kızın kurban edildiğini söyler, ancak Hekabe bu imayı 

anlamaz. Ardından Andromakhe’nin kime verildiğini sorar. Genç kadın, 

Akhilleus’un oğlunun payına düşmüştür, Hekabe ise Odysseus’un payına. Yaşlı 

kadın nefret ettiği Odysseus’un kölesi olacağı için utanç duymaktadır.  

Haberci Agamemnon’a teslim etmek üzere Kassandra’yı bulup getirmelerini 

kadınlardan ister. Tam da bu sırada elinde meşalelerle Kassandra sahneye gelir. 

Agamemnon’un kendisini yatak arkadaşı olarak aldığını öğrenmiştir. Evlenmek 

üzere olan mutlu bir genç kız gibi, düğün şarkıları söyler, mainad’lar gibi çılgınca 

dans eder ve düğününü ‒ölümünü‒ kutlar. Genç kız büyük bir çoşkunluk ‒intikam 

sarhoşluğu‒ içerisindedir, çünkü Agamemnon’un sarayına gittiğinde intikamını 

alacaktır. Kassandra’nın bilicilik yeteneği vardır. Agamemnon’la birlikte Hellas’a 

gittiğinde kendisinin öleceğini, fakat kralın da karısı tarafında öldürüleceğini, aynı 

zamanda Orestes’in de annesini öldüreceğini bilir. Agamemnon’un isteğine rıza 

göstererek kralın sonunu hazırlayacak, böylelikle o, babasının ve tüm Troia’nın 

intikamını alacaktır. Genç kız, annesi ve memleketiyle vedalaşır. Nefret ettiği adama 

yatak arkadaşı olarak götürülürken, annesini alacak Odyseus’un başına gelecek 

felaketleri de anlatır ve Talthybios eşliğinde sahneden çıkar.  
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Kızının gidişiyle daha fazla ayakta duramayan yaşlı kadın yere çöker. Bir anne 

olarak yaşadığı felaketleri, acıları, yaşlılığında düştüğü bu durumu yürek acıtan 

sözcüklerle anlatır. Hekabe daha iki gün önce birçok çocuğa sahip mutlu bir anne, 

aynı zamanda da bir kraliçeyken bir insanın yaşayabileceği en büyük felaketleri 

yaşamıştır. Çocuklarının, kocasının ölümünü görmüş, kızının düşman yatağına 

gidişini öylece seyretmiştir. Efendiyken köle durumuna düşmüştür. Oyun koronun 

sahneye girmesi ve Yunanlıların tahta at hilesiyle şehri nasıl ele geçirdiklerini 

anlatan şarkısıyla devam eder. Koro yaşlı kadına seslenir ve Andromakhe’nin 

torunuyla birlikte Akhilleus’un oğluna götürüldüğünü söyler. Hekabe ile 

Andromakhe arasında geçen son derece trajik olan diyalogda, yaşlı kadın kızı 

Polyksene’nin öldüğünü öğrenir. Bir kez daha evlat acısıyla yıkılır; ancak kocasının 

katiline yatak arkadaşı olmaktansa, ölmeyi isteyen Andromakhe’ye en azından 

oğlunu büyütebilmek için kaderine razı olmasını ve yeni kocasına saygı göstermesini 

söyleyerek güç vermeye çalışır. Andromakhe oğlunu büyütebilirse, çocuk Troia’nın 

intikamını bir gün Yunanlılardan alacaktır. Fakat çok geçmeden haberci tekrar 

sahneye gelir. İleride, çocuğun atalarının intikamını almasına imkân vermemek için 

onun surlardan atılarak öldürüleceğini, bunun Odysseus’un isteği olduğunu bildirir. 

Andromakhe duydukları karşısında deliye döner. Fakat elinden hiçbir şey gelmez. 

Andromakhe’nin, olan biteni anlayamayacak kadar küçük yaşta olduğunu 

anladığımız oğluna söylediği sözcükler annenin yaşadığı çaresizliği tüm çıplaklığıyla 

gözler önüne sermektedir. Euripides özellikle oyunun bu kısmında savaşın kadınlar 

için ne acı sonuçlar doğurduğunu büyük bir ustalıkla anlatmayı başarmıştır. Savaş 

yıllarında Hellas’ta Andromakhe, Hekabe ve tüm Troialı kadınların yaşadığı 

acılardan herhangi birini tatmamış bir kadın yoktur kanımızca. Genç kadın hiç 

olmazsa oğluna bir cenaze töreni yapılabilsin diye, verilen karara boyun eğer. Oyun 

koronun tekrar sahneye girmesiyle devam eder. Koronun Helene’yi suçlayan 

sözlerinden sonra haberci sahneye gelir ve ölüme götürmek üzere küçüğü annesinden 

alır. Andromakhe de habercinin peşinden sahneyi terk eder. 

 Koronun Troia’nın yıkılışı ve Eros’la ilgili olarak söylediği şarkıdan sonra 

sahneye askerleriyle birlikte Menelaos girer. Kendisini bırakıp giden ve bunca 

felakete sebep olan karısını cezalandırmak üzere onu Hellas’a götürmeye gelmiştir. 
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Mademki,  Helene Paris’le birlikte Troia’ya gelmiştir, o da tıpkı diğer Troialı 

kadınlar gibi bir köledir artık. Onu eski kocası Menelaos almıştır. Kölelere, 

kendisinin savaş ganimeti olarak aldığı kadını saçlarından sürükleyip getirmelerini 

emreder. Bu arada Hekabe,  Heleneyi görünce güzelliğinden etkilenmemesi için 

Menelaos’u uyarır. Oyunun bu kısmında Euripides, toplumda kadının algılanışına 

‒kadın cinsinin kötülüklerine karşı‒ atıfta bulunmuştur. Hellen dünyasında “kadın 

bir erkeğe karşı en büyük kötülüğü yapmış olsa da güzelliğiyle erkeğin aklını 

başından alabilir” şeklinde bir anlayış vardır. Ozan, Hekabe’nin Menelaos’a 

söylediği sözcüklerle bu durumu dile getirmek istemiş olmalıdır. Oyun Akhaların 

kendisi hakkında ne hüküm verdiklerini öğrenmek isteyen Helene’nin sahneye 

girmesiyle devam eder. Helene kocasından kendisini öldürmemesini, kendisinin 

masum, bütün felaketlerin tek sorumlusunun ise Paris’i dünyaya getiren anne 

olduğunu söyleyerek Hekabe’yi, sonrasında ise bütün tanrıların hatta Zeus’un bile 

söz geçiremediği Aşk Tanrıçası Aphrodite’yi suçlar. Helene zorla kaçırılıp Paris’e eş 

olduğunu söyler. Koro araya girerek Hekabe’ye kendisini savunmasını söyler. 

Oyunun bu kısmında Helene ile Hekabe arasında tam bir söz düellosu yaşanır. Her 

iki kadın da birbirini suçlar. Daha sonra Menelaos, tüm ihanet eden kadınlara ibret 

olması bahanesiyle Hellas’ta öldürmek üzere Helene’yi alıp uzaklaşır. Euripides 

haklı çıkmıştır. Helene kocasını kandırmayı başarır, çünkü Meneloas onu gerçekten 

öldürmek istese ilk karşılaştıkları zaman hemen oracıkta öldürebilirdi.  

Kadınlardan oluşan koro Troia’da yaşanan felaketi tekrardan hatırlatır. Şehir 

yakılıp yıkılmış, erkekler öldürülmüş, şehrin her yerinden çocukların, kadınların 

feryatları gelmektedir. Kadınlar kendilerini Hellas’a köle olarak götürecek gemilerin 

oraya varmadan denizde batması için dua eder. Koro Astyanaks’ın öldürüldüğünü 

söyleyerek sözlerini bitirir. Koro şarkısının ardından Talthybios çocuğunun ölüsünü 

taşıyarak sahneye girer. Andromakhe’nin çaresizliğine, genç kadının götürülürken 

yürek parçalayan hıçkırıklarına o bile dayanamamıştır. Haberci cenaze töreni 

yapması için Hekabe’ye çocuğun ölüsünü getirmiş, hatta bir an önce yola çıkabilmek 

için onu yıkamıştır bile. Yaşlı adam mezar kazmak üzere sahneyi terk eder. Hekabe, 

torununun ölüsüne söylediği acıklı sözlerden sonra ölüyü, gömmeleri için Troialı 

kadınlara verir. Üst üste gelen bunca felaketten sonra Hekabe’nin tanrı inancı 
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derinden sarsılmıştır. Daha sonra farklı bir ruh haline girer yaşlı kadın. Yaşanan 

acılar Troia’yı ve onları ölümsüz kılacaktır. Odysseus’a götürmek için gelen 

Talthybios’a direnir Hekabe. Ancak ateşe verilen şehrin dumanları, yıkılan kuleleri, 

tapınakları ve evlerin gürültüleri arasında memleketiyle, Troialı Kadınlarla ve 

özgürlüğüyle vedalaşarak kölelik günlerine doğru yol alır. Oyun Troialı Kadınlardan 

oluşan koronun artık Akha gemilerine binme vaktinin geldiğini söylemesiyle sona 

erer. 

 

3.2.1.8. Elektra 

Euripides’in Elektra isimli oyununun sahneleniş tarihi araştırmacılar arasında bir 

tartışma konusudur. Oyunun sahnelenme tarihi olarak MÖ. 412, 413, 414/415 gibi 

birbirinden farklı tarihler ileri sürülmüştür. Ancak son zamanlardaki genel görüş 

oyunun MÖ. 417 yılında sahnelenmiş olduğudur (Latacz, 2006: 348). Elektra 

efsanesi Atina’nın üç büyük tragedya ozanına ilham kaynağı olmuştur. Genç kız 

Aiskhylos’un Khoephroi adlı oyununda yer almış, Sophokles ve Euripides’in 

Elektra isimli oyunlarında ise oyunun başkahramanı olmuştur. Ayrıca genç kız 

Euripides’in Orestes isimli oyununda da olaylara yön veren bir karakter 

konumundadır. Elektra adı altında birçok efsanevi kişilik vardır, ancak bunların 

içinden en ünlüsü ve tragedya ozanlarının yapıtlarına konu olan Elektra, Agamemnon 

ile Klytaimestra’nın kızı, Iphigeneia ve Orestes’in kızkardeşidir. 

Parlak anlamına gelen Elektra tragedyalarda oldukça karanlık ve karmaşık bir 

kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Anne, baba sevgisinden yoksun olarak 

büyümüştür. Daha çocuk yaştayken babası savaşa gitmiş, yıllarca savaşta kalmış, 

babasının yokluğunda annesinin ihanetine tanık olmuştur. Tam da babasına 

kavuştuğu sırada babası, öz annesi ile annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştür. 

Klytaimestra’ya göre Agamemnon ölmeyi hak etmişti belki, ancak küçük bir kızın, 

babasını öldüren annesini ‒üstelik babasının katiliyle evlenip, ondan çocuk sahibi 

olduktan sonra diğer çocuklarını önemsemeyen, onlardan annelik şefkatini esirgeyen 

bir anneyi‒ anlayabilmesi, affedebilmesi mümkün değildir. Baba evinde yaşadığı 
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acılar ve yalnızlık evlilik hayatında da devam eder. Kocasına karşı sonsuz bir saygı 

duyar, fakat evliliği gerçek bir evlilik olmadığından yine yapayalnızdır genç kız. Onu 

seven bir adam, çocuklarla şenlenen gerçek bir yuvası olsaydı, böyle sürekli kendine 

acıyan, saplantılı bir kişilik olarak karşımıza çıkmazdı belki. Ancak o, sürekli acı 

çeken ve başına gelenlerin tek sorumlusu olarak annesini gören intikam ateşiyle 

yanan bir genç kızdır. Sefil hayatının tek umudu bir gün kardeşinin gelip babasının 

intikamını almasıdır. Euripides’in Elektra’sı bu temel düşünce üzerine kuruludur.  

Oyun Elektra’nın fakir kocasının tarlaya gitmek üzere Argos sınırında yer alan 

evinden çıkmasıyla başlar. Genç adam Elektra’nın yaşadığı felaketleri bir bir anlatır. 

Daha sonra sahneye başı traşlı, eski püskü giysiler içindeki Elektra girer, ırmaktan su 

almaya gidiyordur. Kocası bu işleri onun yapmasını istemediği halde genç kız bu 

konuda ısrar eder, çünkü başına gelen felaketleri tanrılara hatırlatmak ister. Daha 

sonra sahneye Orestes ve arkadaşı Pylades girer. Delikanlı, Tanrı Apollon’un emri 

üzerine babasının katillerini cezalandırmak için gizlice Argos’a gelmiştir. Önce 

babasının mezarını ziyaret etmiş, ölüye çeşitli adaklar sunduktan sonra şimdi, 

evlenmiş olduğunu duyduğu kız kardeşi Elektra’yı intikamına ortak etmek için 

aramaktadır. Bu sırada uzaktan su taşıyan bir hizmetçi kızın geldiğini görünce iki 

arkadaş tanınmamak için saklanırlar. Bu sırada Elektra bir taraftan su taşırken diğer 

taraftan başına gelen felaketleri anlatır. Koro sahneye girer ve Tanrıça Hera adına 

yapılacak şenliklere katılması için genç kızı davet ederler. Fakat şenliklere katılacak 

halde değildir Elektra. Ne şenliklere katılacak neşesi, ne de uygun elbiseleri vardır. 

Koro genç kıza elbiseler ve takılar vermeyi teklif etse de, genç kız ısrarla içinde 

bulunduğu durumdan çıkmak istemez. Tanrıları suçlayarak yaşadığı felaketleri 

yeniden dile getirir. Bu sırada Elektra iki yabancının ‒Orestes ve Pylades‒ 

kendilerine doğru yaklaştıklarını görür. Koroya da kaçmasını söyleyerek oradan 

uzaklaşmaya başlar. Bu sırada Orestes genç kıza kaçmamasını söyler. Kimliğini 

gizleyerek kendisinin Orestes’in arkadaşı olduğunu ve ondan haber getirdiğini 

söyler. Elektra ve Orestes arasında geçen diyalogda genç kız, kardeşinin hayatta 

olduğunu öğrenir. İçinde bulunduğu felaketleri Orestes’e anlatması için başından 

geçen her şeyi tüm ayrıntılarıyla kardeşinin arkadaşı bildiği delikanlıya anlatır. 
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Orestes’e babasının öcünü alması gerektiğini hatırlatmasını ister. Orestes ablasının 

konuşmasından işlemeyi planladığı cinayette ona yardım edeceğinden emin olur.  

Koro, çiftçinin işini bitirip eve dönmekte olduğunu bildirir. Çiftçi evinin önündeki 

bu yabancıların kim olduklarını sorar. Euripides çiftçiye söylettiği sözcüklerle bu 

dönemde kadına yönelik bir kısıtlamayı da dile getirir. Bir kadının genç erkeklerle 

konuşması doğru değildir. Elektra kocasına kendisinden şüphe etmemesi gerektiğini, 

bu yabancıların ona Orestes’ten haber getiren dostlar olduğunu söyler. Çiftçi fakir bir 

adam olduğu halde büyük bir gönül zenginliğiyle yabancıları evinde konuk etmek 

ister. Bunun üzerine genç kız, çiftçiye babasının eski hizmetkârlarından olan yaşlı 

adamı bulup ona Orestes’in yaşadığını haber vermesini, ayrıca onu eve çağırmasını, 

yaşlı adamın gelirken de konuklar için yiyecek getirmesini söyler. Çiftçi, yaşlı 

hizmetkâra haber vermek için yola çıkar. Bu sırada koro sahneye gelir ve Troia 

Savaşı ile ilgili, özellikle Helene’yi suçlayıcı bazı sözler söyler. Koro şarkısından 

sonra genç kızın çağırttığı yaşlı adam yiyeceklerle birlikte gelir ve konukları görmek 

ister, çünkü yolda gelirken Agamemnon’un mezarına uğramış ve ölüye sunulmuş 

adakları görüp Orestes’in şehre geldiğinden şüphelenmiştir. İhtiyar, mezarın 

üstündeki sunuların Orestes’e ait olduğunu, saç buklesinin ve ayak izlerinin genç 

kızınkiyle benzerlikler gösterdiğini söyleyerek Elektra’yı kardeşinin geri dönmüş 

olduğuna dair ikna etmeye çalışır. Fakat genç kız önce buna inanmaz. Yaşlı adam ise 

Orestes’in arkadaşı olduğunu söyleyen delikanlının kaşının kenarındaki yara izinden 

onun beklenen kişi olduğunu anlar. Böylece iki kardeş özlemle kucaklaşır. Bu 

kucaklaşma uzun sürmez. Orestes katilleri nasıl cezalandırması gerektiği ve bu işte 

ona yardım edecek kimselerin olup olmadığı konusunda yaşlı adama danışır. Yaşlı 

adam katilleri öldürmesi gerektiğini, ancak bu işi sarayın dışında bir yerlerde 

yapması gerektiğini ve bu işte ona yardım edecek kimsenin bulunmadığını söyler. 

İhtiyar yolda gelirken Aigisthos’un birkaç adamıyla birlikte kırlarda nymphalar’a 

adak sunmak üzere yola çıktığını ve onu öldürmek için bundan daha iyi bir fırsat 

olmayacağını söyler. Elektra, Orestes ve yaşlı adam intikam planını hazırlarlar. 

Orestes, Aigisthos’u öldürecek, yaşlı adam ise saraya gidip Klytaimestra’ya 

Elektra’nın doğum yaptığını söyleyip loğusa adağı için kraliçeyi Elektra’nın evine 

getirtecektir.  
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Orestes Aigisthos’u öldürmek üzere yola çıkacağı sırada, Elektra kardeşine bu işi 

becerememesi durumunda kendisinin intihar edeceğini, bundan dolayı da tam bir 

erkek gibi davranması gerektiğini söyler. Delikanlı çıkar, Elektra boğazına dayadığı 

bıçakla gelecek haberi beklemektedir. Gergin bir bekleyişin ardından bir haberci 

Orestes’in galibiyet haberini getirir ve Aigisthos’u nasıl öldürdüğünü tüm 

ayrıntılarıyla anlatır. Delikanlı, babasının katilinden intikamını almıştır. Koro ve 

Elektra sevinç içindedir. Orestes düşmanın cesedini sürükleyerek Elektra’ya getirir. 

Genç kız ilk önce bir ölüye hakaret etmek istemese de sonradan içindeki tüm zehri 

boşaltır. Elektra’nın buradaki sözcükleri Atina’nın cinsiyet politikasını yansıtması 

bakımından oldukça dikkat çekicidir. Aigistos’u gerektiği gibi bir erkek olmamakla, 

karısının gölgesi altında kalmakla suçlar. Bu arada uzaktan annesinin geldiğini gören 

genç kız ile Orestes arasındaki diyalogda, delikanlının annesini öldürmek istemediği, 

ancak Elektra’nın onu zorladığı görülür. Orestes tanrı buyruğu bile olsa böyle bir 

cinayeti işlemek istemez. Euripides burada insanların, tanrı inancını sorgulamaları 

gerektiğini hatırlatmak istemiş olmalıdır. Nasıl olur da tanrı bir evladın öz annesini 

kendi elleriyle öldürmesini isteyebilir? Fakat delikanlı ablasının onu tahrik etmesiyle 

tanrı buyruğunu yerine getirmeye razı olur ve arkadaşı ile birlikte eve girer.   

Klytaimestra kızının sefil hayatını yeniden anımsatmak istercesine büyük bir 

gösterişle sahneye girer. Kraliçe, kızı Iphigeneia’nın ölümünü unutamamıştır henüz. 

Elektra ile annesi arasında geçen konuşmalarda Klytaimestra, içinde annelik 

duygularını halen taşıyan bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kızına, kocasını 

öldürmesindeki haklı nedenleri göstermeye çalışır. Euripides burada yine evlilik 

konusuna değinmiş, bir kadının kocasını başka bir kadınla asla paylaşmak 

istemediğini, kocası tarafından ihmal edilen bir kadının eşini aldatabileceğini 

vurgulamaktadır. Elektra annesinin bu cinayetteki haklılığını ortaya koymak üzere 

ileri sürdüğü bütün iddiaları çürütür. Annesinin de tıpkı kardeşi Helene gibi 

güzellikte olduğu kadar ahlaksızlıkta da ondan daha aşağıda kalmadığını söyler. 

Iphigeneia kurban edilmeden önce, kocası evden uzaklaşır uzaklaşmaz başka bir 

erkek bulmak için süslendiğini annesinin yüzüne vurur. Genç kız, annesinin 

sevgilisini çocuklarına tercih etmesini bir türlü affedemez. Klytaimestra kurbanı 

sunmak üzere evin içine girer. Bu sırada koro sahneye girer ve kocasının 
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öldürülüşünü hatırlatan bir şarkı söyler. Evin içinden annenin yalvarışları duyulur. 

Daha sonra hem onun hem de sevgilisinin cesedi ekkyklema37 sayesinde seyircilerin 

gözü önüne getirilir. Elektra, Orestes ve Pylades sahneye gelir. İki kardeşin de üzeri 

baştan aşağıya annelerin kanıyla yıkanmıştır. Elektra annesini öldürmekte tereddüt 

eden kardeşine yardım etmiş, böylece Klytaimestra’yı bir bakıma Elektra 

öldürmüştür. Oyunun bu bölümünde her iki kardeşin de sözlerinde pişmanlığın izleri 

vardır. Annelerini nasıl öldürdüklerini bir bir hatırlayan kardeşler bundan sonra 

kendilerinin sıradan insanlar gibi bir hayat yaşayamayacaklarını söylerler. Özellikle 

Elektra bu haliyle hiçbir adamın onu eş olarak almayacağından bahseder. Bu 

sözleriyle sevgiye nasıl da muhtaç olduğunu anlatmak ister gibidir Elektra. 

Oyunun son kısmında Klytaimestra’nın erkek kardeşleri olan Dioskouroi da 

denilen Kastor ve Polydeukes sahnede görünür. Klytaimestra’nın başına gelenleri 

hak ettiğini belirtirler, ancak bu cezanın kendi çocukları tarafından verilmesini 

onaylamazlar. Anne katili Orestes’e kız kardeşini Pylades’le evlendirmesini, ona 

musallat olacak intikam tanrıçalarından korunmak üzere Atina’ya gitmesini ve 

Athena Tapınağı’na sığınmasını söylerler. Tanrı Apollon Areopagos mahkemesinde 

Orestes’in cinayeti kendisinin isteği üzerine işlemiş olduğunu söyleyerek 

delikanlının aklanmasını sağlayacak; Aigisthos Argoslular tarafından, Klytaimesta 

ise aslında hiçbir zaman Troia’ya gitmemiş masum Helene tarafından gömülecektir. 

Kastor ve Polydeukes’un bu sözlerinden sonra yine hem Orestes, hem de Elektra’nın 

sözlerinde pişmanlık vardır. Her ikisi de kendilerini böyle korkunç bir cinayete sevk 

eden tanrıları suçlamaktadırlar. Oyun birbirine yeni kavuşan iki kardeşin acıklı 

vedalarıyla devam eder. Elektra, Pylades’le evlenmek üzere yola çıkar. Orestes de 

kendisini takip eden İntikam Tanrıçaları Erinysler’in gazabından korunmak için 

kaçmaya başlar. Oyun koronun insanlar için en büyük mutluluğun herhangi bir 

felakete uğramadan yaşamak olduğunu söyleyen sözleriyle sona erer. 

 

                                                 
37 Tragedya oyunlarında sahne üzerinde yeni bir dekoru seyirciye göstermeye yarayan tekerlekli bir 
platformdur. Bu oyunda cinayet evin içerisinde işlenmiş, izleyicilere evin içindeki durum, bu 
mekanizma sayesinde gösterilmiştir. 
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3.2.1.9. Iphigeneia Tauris’te  

Euripides’in Iphigeneia Tauris’te adlı oyunu Alkestis ve Helene gibi mutlu 

sonla bittiği için, bu oyunun bir tragedya sayılıp sayılmayacağı araştırmacılar 

arasında tartışma konusudur. Aristoteles’in Peri Poietikes isimli yapıtında belirttiği 

gibi peripeteia (baht dönüşü) sadece mutluluktan mutsuzluğa değil, mutsuzluktan 

mutluluğa dönüş şeklinde de gerçekleşebilir (Arist. Poet. 1451a. 13-15). Bunun yanı 

sıra Aristoteles, adı geçen eserinde, bu oyuna çok defa değinmiş, iki kardeşin 

birbirini tanıdığı Anagnorisis sahnesini ise çift taraflı tanımaya örnek olarak 

göstermiştir (Arist. Poet. 1452b. 6-9). Oyunun bir tragedya sayılıp sayılmayacağı 

konusunda olduğu gibi, sahneleniş tarihi konusunda da araştırmacılar arasında farklı 

görüşler vardır. Oyunun MÖ. 412’den önceki bir tarihte sahnelendiği kabul 

edilmektedir.  

 Oyun, diğer oyunlardan farklı olarak üçüncü bir şahıs ‒bir tanrı, tanrıça ya da bir 

kişi‒ tarafından değil de oyunun asıl kahramanı Iphigeneia’nın kendisini tanıttığı ve 

başından geçen olayları anlattığı sözcüklerle başlar. Sahne Tauris sahilinde yer alan 

Artemis tapınağının önüdür. Iphigeneia38 sahnede görünür.  Yabancısı olduğu bu 

topraklarda kendisi için oldukça zor bir görevi  ‒ülkeye gelen yabancıları Tanrıça 

Artemis’e kurban etme‒ yerine getirmektedir. Genç kız, yabancıları kendisinin 

kurban etmediğini, o işi başkalarının yaptığını özellikle belirtir. Iphigeneia kötü bir 

rüya görmüştür: Baba evi bir depremle yerle bir olmuş, sadece evin tek bir sütunu 

ayakta kalmıştır. Bu kalan sütunu da Orestes olarak algılamış, ancak sonrasında 

başından saçlar çıkan o sütunun da üzerine su serperek tanrıçaya adamıştır. Genç kız 

gördüğü rüyayı kardeşi Orestes’in öleceğine yorar. Euripides’in Iphigeneia’ya bir 

                                                 
38Iphigeneia, Agamemnon ile Klytaimestra’nın kızı; Orestes, Elektra ve Khrysothemis’in ise kız 
kardeşidir. Iphigeneia efsanesi için v. sayfa 118-125. Euripides’in oyunu Iphigeneia’nın Tanrıça 
Artemis tarafından göğe yükseltilip bugünkü Kırım topraklarında yer alan Tauris’e götürülmesini 
konu eder. Söylenceye göre genç kız bu ülkeye gelen yabancıları kurban etmekle görevlendirilmiştir. 
Orestes, Tanrı Apollon’un emri üzerine arkadaşı Pylades ile tanrıça Artemis’in tapınakta bulunan 
heykelini Atina’ya götürmek üzere Tauris’e gelmiştir. Anne katili olduktan sonra her ne kadar 
Atina’da aklanmış ise de Intikam Tanrıçaları’nın bazıları delikanlının peşine takılmaktan 
vazgeçmemiştir. İki arkadaş muhafızlar tarafından yakalanır. Tanrıçaya kurban edilmek üzere 
tapınağa getirildiklerinde ise iki kardeş birbirini tanır ve bir hileyle bu ülkeden kaçmayı denerler. Tam 
başarısız olacakları sırada Tanrıça Athena’nın yardımıyla düşmanların elinden kurtulmayı başarırlar 
(Erhat, 1993: 160-161; Fink 1997: 158-159; Grimal 1997: 336-338). 
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evin direğinin erkek çocuklar olduğunu söyletmesi, Atina toplumunda daha çocuk 

yaşta başlayan cinsiyet ayrımını ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Daha 

sonra genç kız,  kardeşi için sunular sunmak üzere tapınağın içine girer.  

Bu sırada Orestes ve Pylades sahneye girer. İki arkadaş da yabancıları kurban 

eden bu barbar ülkede olmaktan oldukça tedirgindir. Daha sonra ikisi arasındaki 

konuşmada Orestes Tauris’e geliş nedenlerini anlatır: İntikam Tanrıçaları anne 

katilinin peşini bırakmamış, bunun üzerine Tanrı Apollon Artemis’in heykelini 

Atina’ya götürmesi şartıyla başına gelenlerden kurtulacağını söylemiştir. Daha sonra 

koro ile genç kız arasında yapılan karşılıklı konuşmalarda Atreusoğullarının 

lanetinden ve genç kızın talihsizliklerinden bahsedilir. Iphigeneia evlenemediği, 

çocuk sahibi olamadığı ve vatanından uzak kaldığı için son derece mutsuzdur. 

Kardeşinin ölümüne ağlamaktadır. Bu sırada sahneye bir çoban girer. Kırda 

hayvanları otlattığı sırada, birinin adının Pylades olduğunu öğrendiği iki yabancıyı 

gördüğünü, İntikam Tanrıçaları tarafından takip edilen Orestes’in yaşadığı işkenceyi, 

yabancıları nasıl yakaladıklaını genç kıza anlatır. Iphigeneia, çobana yabancıları 

tapınağa getirmesini söyleyince çoban sahneden çıkar. Tek arzusu evine, vatanına 

kavuşmak, yaşadığı kölelikten kurtulmak olan genç kız, babasının onu nasıl 

acımadan kurban ettiğini yineler. Bu sırada sahneye muhafızlar tarafından elleri bağlı 

olarak getirilen Orestes ile Pylades girer.  

Iphigeneia ile delikanlılar karşılaştıklarında rahibe genç kız, delikanlılara kim 

olduklarını, hangi kentten geldiklerini sorduğu sırada Orestes’in Argoslu olduğunu 

öğrenir. Bunun üzerine Troia Savaşı’ndan sonra yaşananları tüm ayrıntıları ile bu 

yabancıdan öğrenmeye çalışır. Iphigeneia ailesinin başına gelen felaketleri öğrenir. 

Babası ve annesi ölmüş, Orestes ise korkunç bir suç işleyerek anne katili olmuştur, 

ancak hala hayattadır. Elektra da yaşıyordur. Genç kız için kardeşlerine ulaşma ümidi 

hala vardır. Bunun üzerine yakınlarından birine yazacağı mektubu onlara 

ulaştırmaları şartıyla iki yabancıdan biri olan Orestes’in canını bağışlayacağını 

söyler. Fakat bu durumda Pylades ölecektir. Delikanlı bu durumu kabul etmez. 

Arkadaşı için kendisini feda etmeye hazırdır. Iphigeneia tapınağa girer. Bu sırada 

Orestes ve Pylades genç kızın kim olduğunu merak etmektedirler. Iphigeneia elinde 

mektupla döner ve Pylades’e emaneti akrabalarına ulaştıracağına dair yemin ettirir, 
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kendisi ise delikanlıyı sağ salim Karadeniz’den geçireceğine söz verir. Bu sırada 

Pylades, mektuba bir şey olur düşüncesiyle genç kızın mektuba yazdıklarını 

kendisine okumasını ister. Iphigeneia mektubu okumaya başladığında her şey ortaya 

çıkar, çünkü mektubu kardeşi Orestes’e yazmıştır. Pylades yeminini yerine getirir ve 

mektubu hemen yanındaki Orestes’e verir. Duydukları karşısında şaşkınlık içinde 

kalan iki kardeş sevinç içinde kucaklaşırlar. Her şeye rağmen ikisi de kavuştukları 

için sevinç içindedirler. Fakat bu mutluluk uzun sürmez, çünkü bu ülkeden 

beraberlerinde Artemis heykelini de alarak hemen kaçmak zorundadırlar. Birlikte bir 

plan hazırlarlar. Iphigeneia ülkenin kralı Thoas’a, Orestes’in bir anne katili, 

Pylades’in ise bu cinayete ortak olduğunu, bundan dolayı kurban edilmeden önce 

denizde arınmaları gerektiğini söyleyecektir. Yabancılar tarafından kirletildiği için 

kutsal heykel de onlarla birlikte yıkanacaktır. Deniz kenarına indiklerinde 

muhafızlara, kurban edileceklerle yalnız kalması gerektiğini söyleyip Orestes’in 

geldiği gemiye binip kaçacaklardır. Iphigeneia planladıkları gibi önce kralı daha 

sonra ise muhafızları kandırır. Muhafızlar gemiye binmeye çalışan yabancıları 

engellemeye çalışır ancak başarılı olamazlar. Orestes, Iphigeneia ve Pylades 

kaçmaya başladıklarında, bir dalga onları inatla Tauris’e doğru sürüklemektedir. 

Muhafızlardan biri, tapınakta kurban edilecek yabancıları bekleyen Thoas’a olan 

biteni anlatır. Kralın kaçakları yakalamak için askerlere emir verdiği sırada Tanrıça 

Athena görünür. Orestes’in kim olduğunu, bu ülkeye hangi amaçla geldiğini krala 

açıklar. Yabancıların, genç kızın ve Hellen kadınlarından oluşan koronun Hellas’a 

gitmelerine izin vermesini ister. Thoas tanrıçanın isteğini kabul eder. Tüm tutsaklar 

artık serbesttir. Oyun, korodaki kadınların memlekete dönüş sevinciyle sona erer. 

 

3.2.1.10. Helene 

Antik çağdan günümüze başta Homeros olmak üzere birçok ozana esin kaynağı 

olan Spartalı Helene ve onun efsanesi39 sadece edebiyata değil, operadan plastik 

                                                 
39 Mitolojide Helene ile ilgili çok çeşitli söylenceler vardır. Homeros’ta Zeus ile Leda’nın kızı olarak 
geçen Helene’nin, Zeus ile Nemesis’in kızı olduğu da söylenmektedir. Zeus’tan kaçmak için her kılığa 
giren Nemesis bütün dünyayı dolaşır. Sonunda kaz kılığına girer. Ne var ki kuğu kılığına girmiş Zeus 
Nemesis’i yakalayarak onunla birleşir. Nemesis, bu birleşmeden içinden Helene çıkacak olan 
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sanatlara kadar sanatın hemen tüm dallarına konu olmuş, her yaratı onu farklı bir 

biçimde betimlemiştir. Kimileri koca bir savaşın yükünü güzel kadının omuzlarına 

yıkarken, kimileri ise onu masum göstermeye çalışmışlardır. Helene, Euripides’e de 

esin kaynağı olmuş, ozan MÖ. 412 yılında sahnelediği Helene isimli oyununda bu 

efsaneyi işlemiştir.  

Söylenceye göre Helene Troia Savaşı’nın sorumlusudur. Bu kadar büyük bir 

savaşın tek nedeni bir kadın olamaz elbette; ancak eril gücün oluşturduğu gelenek, 

kadını tüm kötülüklerin kaynağı olarak gördüğünden, savaş gibi korkunç bir kıyımın 

suçunu da kadına yüklemeyi uygun görmüş olmalıdır. Ne var ki, Euripides bu 

efsaneyi herkesin bildiğinden farklı bir şekilde ele almıştır. Bu tavrıyla ozan, 

toplumda kötülüklerin sebebi olarak görülen kadının savunucusu olmuş, kadınlar 

konusundaki bu yanlış kanıyı, bilinenden çok farklı bir şekilde kaleme aldığı Helene 

aracılığıyla ortaya koymaya çalışmıştır. Euripides burada büyük olasılıkla Helene’nin 

Troia’ya hiç gitmediğini, savaş boyunca Mısır’da kaldığını anlatan Herotodos’tan 

esinlenmiştir.40  

Helene’nin soyu, başından geçenler ve Troia Savaşı’ndan sonra yaşadıkları 

mitolojide çok farklı şekillerde anlatılsa da ortak olan nokta, bir tanrıça kadar güzel 

olan bu kadının güzelliği yüzünden çok acı çekmiş ve yakınındakilere de bu acıları 

tattırmış olduğudur. Hemen bütün Yunan edebiyatında Troia Savaşı’nın nedeni 

olarak gösterilen Helene, çocuğunu ardında bırakıp kaçacak kadar şehvet düşkünü, 

iffetsiz bir kadın olarak betimlenmiştir. Helene, tüm erkek ve kadınların her fırsatta 

                                                                                                                                          
yumurtayı ormana bırakır. Yumurtayı bulan bir çoban onu Leda’ya götürür. Leda da yumurtadan 
çıkan bebeği kendi kızı gibi büyütür. Başka bir söylencede Helene, Okeanos ile Aphrodite’nin kızı 
olarak gösterilir. Helene’nin “fani” babası Tyndareos’dur. Güzel kadın, Klytaimestra, Diouskouroi 
denilen Kastor ve Polydeukes’in ise kızkardeşidir. Tanrıçalar arasındaki güzellik yarışmasına hakem 
seçilen Paris’e, kendisini seçmesi şartıyla, o zamanlar dünyanın en güzel kadını olan Helene’nin 
aşkını vaat eder Aphrodite. Paris tanrıçanın isteğini yerine getirir. Sonrasında Aphrodite’nin 
yardımıyla, Menelaos ile evli bir kadın olan Helene’yi Sparta’dan kaçırararak bu savaşın patlak 
vermesine zemin hazırlar. Troia Savaşı’ndan sonra Helene’nin eski kocası Menelaos ile Sparta’ya 
döndüğü, orada bir çocuk daha dünyaya getirdiği anlatılmaktadır. Başka bir söylencede ise Akhilleus 
ile birlikte Tuna’nın ağzındaki Beyaz Ada’da ölümsüz bir yaşam sürdüğü anlatılır ( Erhat, 1993: 130-
132; Grimal, 1997: 235-242).  
40 Herodotos Historiai isimli yapıtının Mısır’ı anlattığı ikinci kitabında Helene efsanesine de yer 
vermiştir. Paris Helene ile birlikte Troia’ya yelken açtığında, dalgalar onları Mısır’a sürüklemiştir. İlk 
önce ülkesine gelen yabancılara oldukça dostluk gösteren kral Proteus, gerçeği öğrendiğinde 
Helene’yi Mısır’da bırakmak koşuluyla Paris’i Troia’ya gönderir. Helene’yi ise kocası Menelaos gelip 
alıncaya kadar himayesi altında tutar (Hdt. II. 112). 
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ona lanet ettikleri bir kimsedir. Euripides, Helene’nin içinde bulunduğu durumun 

acısını bu oyununda çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir. Bu oyun aracılığıyla 

insanların gerçek olarak kabul ettikleri şeylerin farklı açılardan bakıldığında hiç de 

göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışmış olmalıdır ozan. Diğer taraftan bu oyun 

Peloponnesos Savaşı yıllarında sahnelenmiştir. Oyun her ne kadar savaş ortamından 

çok uzak bir ülkede ‒Mısır’da‒geçse de, ozan bu oyunda Troia Savaşı’nın bir hayalet 

uğruna yapıldığını göstermekle bütün savaşların da bu savaş gibi boş bir “hayal” 

uğruna yapıldığını anlatmak istemiş olmalıdır. 

Oyun Iphigeneia Tauris’te oyunundaki gibi ana karakterin ‒Helene’nin‒ sahneye 

çıkmasıyla başlar. Kral Proteus’un mezarının başında diz çökmüş bir halde bulunan 

Helene ayağa kalkar, önce kendisini daha sonra onu koruması altına alan kralın 

ailesini tanıtır. Tanrıçalar arasındaki meşhur güzellik yarışmasından, Aphrodite’nin 

onu Aleksandros’a (Paris’e) vadedişinden başlayarak Mısır’a gelişine kadar başından 

geçen olayları tüm ayrıntısıyla anlatır. Helene bu savaşa kendisinin değil, Tanrı 

Zeus’un sebep olduğunu söyler. Zeus, hem toprağın üzerinden geçinen insan 

bolluğunu azaltıp toprak ananın yükünü hafifletmek, hem de Yunanlı yiğitlerin 

ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla bu savaşı başlatmıştır. Helene güzelliğinin 

kurbanı olmuş birisidir. O, herkesin onu suçladığı gibi tutkularının esiri olmuş, bir 

erkek uğruna kocasını, evini terk eden iffetsiz bir kadın değildir. Güzellik 

yarışmasında Aphrodite’ye yenilmeyi hazmedemeyen Tanrıça Hera, Paris ile 

Aphrodite’nin oyununu bozmuş ve Helene’ye sahip olduğunu düşünen delikanlıya 

güzel kadının hayaletini vermiştir. İşte Paris’le birlikte Troia’ya giden kendisi değil 

Helene’nin hayaletidir. Yunanlıların haksız suçlamalarından dolayı çok acı 

çekmektedir Helene. Bu yüzden ölmeyi ister. Ancak güzel kadını Mısır’a getiren 

Hermes, kocası Menelaos’un bir gün gelip onu kurtaracağını söylemiştir. Helene’yi 

hayata bağlayan tek şey içinde taşıdığı bu umuttur.  

Yabancı bir ülkede kocasına, kızına, memleketine hasret yaşamanın, haksız yere 

iffetsizlikle suçlanmanın sıkıntısı yetmezmiş gibi, bir de kralın oğlu Theoklymenos 

genç kadınla evlenmek için her fırsatta onu sıkıştırmaktadır. Helene kocasına sadık 

kalmak için Proteus’un mezarına sığınmıştır. Bu sırada sahneye bir Akhalı (Teukros) 

girer. Teukros, Kıbrıs’a yelken açmış ancak bir gemi kazası geçirmiş ve sonrasında 
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zorunlu olarak bu ülkeye gelmiştir. Teukros bu yabancı memlekette Helene’yle 

karşılaşınca çok şaşırır, çünkü tüm Hellenlerin bildiği üzere Menelaos karısını savaş 

ganimeti olarak saçından sürükleyip götürmüştür. Ancak Troia dönüşü denizde bir 

felaket yaşanmış, tüm donanma dağılmıştır. Yurduna dönemeyen sayısız Troia fatihi 

gibi Menelaos da Sparta’ya dönememiştir. Hellas’ta herkes onların öldüğüne 

inanmaktadır. Kocasının ölüm haberiyle yıkılan Helene, gence yakınlarının hayatta 

olup olmadıklarını sorar. Annesi Leda, kardeşleri Kastor’la Polydeukes onun 

utancına dayanamayarak intihar etmişlerdir. Euripides burada bir kadının eşini 

aldatması durumunda tüm ailesinin utanç içinde yaşamak zorunda olduğunu, hatta bu 

yüzden aile fertlerinin toplum tarafından ölüme bile zorlandığını dile getirmek 

istemiş olmalıdır. Euripides’in bu yaklaşımından bu dönemde erkeğe tanınan cinsel 

özgürlüğün kadına tanınmadığını kadının ihaneti söz konusu olduğunda, bu durumun 

toplum tarafından hem kadın hem de ailesi için hiç bir zaman temizlenmeyecek kara 

bir leke olarak kaldığı söylenebilir. 

Helene’ye yöneltilen haksız suçlamalar annesinin ve kardeşlerinin ölümüne sebep 

olmuştur. Duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan, taşıdığı ağır yüke yenileri 

eklenen genç kadın ölmeyi ister. Bu sırada Helene’nin hıçkırıklarını duyan Akhalı 

genç kızlardan oluşan koro sahneye girer. Duyduklarına hemen inanmaması gerektiği 

konusunda genç kadını uyarır. Helene’ye Menelaos’un gerçekten ölüp ölmediğini 

öğrenmek üzere kralın kız kardeşi bilici Theonoe’ye danışmasını öğütler. Helene 

yine başına gelen felaketleri ‒haksız yere suçlandığını, kötü şöhreti yüzünden kızı 

Hermione’yle kimsenin evlenmek istemediğini, kızının evlilik yaşının geçtiğini ve 

kendisi yüzünden genç kızın kocasız, çocuksuz kaldığını‒ büyük bir acı içinde dile 

getirir. İhaneti sadece anne, baba ve kardeşlerini değil aynı zamanda çocuklarını da 

felakete sürüklemektedir. Genç kadın sevmediği bir erkekle evlenmektense ölmeyi 

tercih edeceğini ifade eder. Ozan burada evlenirken söz hakkı tanınmayan, söz 

yerindeyse erkekler arasında bir tür değiş tokuş aracı olan kadının, sevmediği bir 

adamla evlenmesi durumunda yaşayacağı mutsuzluğu, Helene’ye söylettirdiği 

sözcüklerle yeniden dile getirmiştir.  

Helene savaşın her iki tarafa da çok büyük acı verdiğini, bir hiç yüzünden binlerce 

Akhalı ve Troialının öldüğünü, kadınların çocuksuz, kocasız kaldıklarını anlatır. 
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Helene ve koro saraya girer. Üstü başı perişan bir halde Menelaos sahnede görünür. 

Troia dönüşü meydana gelen fırtınadan sonra yıllarca denizde bir oraya bir buraya 

savrulmuş, bir türlü memleketine varamamıştır. Sonunda gemisi parçalanmış 

böylelikle karaya çıkmak zorunda kalmıştır. Helene sandığı hayaleti ve birkaç 

adamını bir mağaraya saklamış, kendisi ise yiyecek bulmak için şehre gelmiştir. 

Sarayın kapısına giden Menelaos bir hizmetçi kadın tarafından buradan derhal 

gitmesi konusunda uyarılır, çünkü kral karaya çıkan her Hellaslıyı öldürtmektedir. 

Menelaos saklanır. Helene ve koro sahneye girer. Helene bilici kızdan kocasının 

ölmediğini öğrenmiştir. Menelaos bütün acıları tattıktan sonra çok yakında buraya 

onu kurtarmaya gelecektir. Tam bu sırada Menelaos ortaya çıkar. Helene dilenci 

kılığındaki kocasını ilk önce tanımaz. Menelaos da karısına çok benzeyen bu kadını 

görünce şaşkınlık içinde kalır, çünkü onu mağarada arkadaşlarının gözetiminde 

bırakmıştır. Sonrasında ise karı koca birbirini tanır. Helene tüm gerçeği ‒ kocasını 

aldatmadığını, tüm olanların tanrıların işi olduğunu‒ anlatır. Bu arada Menelaos’un 

adamlarından bir haberci sahneye gelir ve mağaradaki kadının birden bire 

kaybolduğunu söyler. Karı koca sevinç içinde birbirlerine sarılırlar. Çift kaçmak için 

bir plan hazırlar. Plana göre Helene krala, Hellaslı bir adamın kocasının ölüm 

haberini getirdiğini, Menelaos artık öldüğüne göre kendisiyle evleneceğini, ancak 

dindar bir kadın olarak eski kocasına son görevini yerine getirmek için denizde 

gıyabi bir cenaze merasimi yapmak istediğini söyleyecek, kaçmaları için gerekli 

malzemeyi sağladıktan sonra ise kaçacaklardır. Ancak tek sorun kralın kız kardeşi 

bilici kızı bu işte onlara yardım etmesi için ikna etmektir, çünkü kız Menelaos’un 

burada olduğunu bilmektedir. Olanları krala anlatmaması için genç kız, karı koca 

tarafından ikna edilir. Helene planladıkları gibi krala gider ve kaçmaları için gerekli 

olan gemiyi ve diğer malzemeleri sağlayarak kıyıdan epey uzaklaştıktan sonra 

Menelaos ve adamları ile birlikte kaçmayı başarır. Bir haberci krala olan biteni 

anlatır. Kral hem kaçakları yakalamak hem de onların kaçmasına göz yuman kız 

kardeşini öldürmek niyetindedir. Bu sırada sahneye Helene’nin kardeşleri 

Dioskouroi’lar çıkar. Kralı yapacağı işten vazgeçirmeye çalışırlar, çünkü tüm olanlar 

tanrıların isteğidir. Ayrıca, Helene ve Menelaos’un sağ salim Sparta’ya 

ulaşacaklarını, Helene’nin öldükten sonra bir tanrıça seviyesine yükseltilip kült 
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sahibi olacağını, bir adaya Helene’nin isminin verileceğini, çok acı çekmiş 

Menelaos’un ise kahramanların yaşadığına inanılan bir adada ölümsüzlüğe 

kavuşacağını bildirirler. Kral tanrıların isteğini kabul edip kardeşini öldürmekten ve 

kaçakları yakalamaktan vazgeçer. Helene’nin, çoğu kadından farklı olarak iffetli bir 

kadın olduğunu da sözlerine ekler. Euripides’in bu sözleri bazı araştırmacılar 

tarafından ozanın kadın düşmanlığı yaptığı şeklinde algılanmıştır. Ancak ozanın 

herkes tarafından iffetsiz bilinen Helene’yi çoğu kadından çok daha iffetli 

göstermesi, diğer kadınları kötülediği anlamına gelmez. Belki de Euripides tam bir 

anlam kargaşasının yaşandığı bu dönemde toplumda doğru ya da yanlış olarak 

nitelendirilen bazı kabullerin görüldüğünden daha farklı olabileceğini göz önüne 

getirmek istemiş olmalıdır. 

 

3.2.1.11. Fenikeli Kadınlar (Phoinissai) 

Euripides Fenikeli Kadınlar’da Aiskhlos’un Thebai’ya Karşı Yediler isimli 

oyunuyla aynı konuyu işleyerek Oidipous’un annesi Iokaste ile evliliğinden olan 

oğulları Polyneikes ile Eteokles arasındaki iktidar mücadelesini anlatmaktadır. MÖ. 

410 ile 408 yılında sahneye konulduğu tahmin edilen oyun, koronun Fenikeli genç 

kızlardan oluşmasından dolayı bu ismi almıştır. Ozanın bu oyunu da savaşla ilgilidir. 

O yıllar Atina’da demokrasi ve oligarşi taraftarları arasında baş gösteren ve hemen 

tüm halkın taraf olduğu bir iç kargaşa dönemiydi. Euripides mitostaki iki kardeşin 

iktidar hırsı yüzünden birbirleriyle tutuştuğu bu anlamsız kavgayı konu ederek iç 

savaşın hiç kimseye bir yarar sağlamayacağını dile getirmek istemiş olmalıdır. 

Oyunda kadın karakterlerin ‒Iokaste ve Antigone’nin‒ ağırlıklı olması bu oyunu 

çalışmamıza dâhil etmemize sebep olmuştur.  

Oyun Hellen toplumunda çok bilinen bir efsaneye ‒Oidipous söylencesine‒ 

dayanmaktadır.41 Ancak Euripides’in söylencede bazı değişikler yaptığı görülür: 

Oyunda Iokaste hayattadır, Oidipous ise Thebai’yı terk etmemiş, sarayın bir yerinde 

                                                 
41 Söylenceye göre Oidipous annesi ile evlendiğini öğrendiğinde, gözlerini kör etmiş, sonrasında kızı 
Antigoneyi yanına alarak Thebai’yi terk etmiştir. Öz oğluyla evlendiğini öğrenen Iokaste ise kendini 
asmıştır. 
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tüm olanların bir an önce unutulmasını isteyen oğulları tarafından kilit altında 

tutulmaktadır. Iokaste oyunun başında Thebai söylencesini Kadmos’tan itibaren 

anlatır. Oğlu Eteokles’in Thebai’da hüküm sürdüğünü, kardeşi tarafından sürgün 

edilen diğer oğlu Polyneikes’in ise beraberindeki Argos ordusu ile hakkını almak 

üzere şehre doğru yürüdüğünü bildirir. Iokaste iki ateş arasında kalmış çaresiz bir 

annedir. Bir tarafta haklı olarak hakkını almaya gelen oğlu Polyneikes, diğer tarafta 

kentin yönetimini kardeşine vermeyi kabul etmeyen Eteokles vardır. Bunun için 

Iokaste iki oğlunu uzlaştırmak amacıyla yanına çağırmıştır.  

Iokaste’nin sözlerinden sonra Antigone bakıcısı ile birlikte sahneye girer. 

Antigone olanları öğrenmek için odasından çıkmıştır. Bakıcı, genç bir kızın 

odasından çıkıp halkın görebileceği yerlerde bulunmasının uygun olmayacağını 

hatırlattıktan sonra, ortalıklarda kimsenin olmadığından emin olunca, Antigone’nin 

sarayın çatısından Argos ordusunu görmesine izin verir ve ona kente saldırmaya 

gelen kişileri tanıtır. Genç kız büyük bir korku içindedir. Ancak diğer taraftan gözleri 

uzun zamandır görmediği kardeşi Polyneikes’i arar, sürgündeki kardeşine 

acımaktadır. Daha sonra hemen her savaşta kadınların yaşadığı korkunç gerçeği 

‒köle olarak satılmayı‒ düşünür. Thebailı kadınların köleleştirilmesine kalbinin asla 

dayanamayacağını belirtir. Bu sırada bakıcı, bir kadın kalabalığının yaklaşmakta 

olduğunu, kadınların doğası gereği hemen her şeyi ‒bir genç kızın ortalarda 

görünmesini‒ eleştirmekten ve bir kadına iftira atmaktan mutluluk duyduklarını 

hatırlatarak genç kızın bir an önce odasına gitmesini söyler. Bu sırada sahneye 

Fenikeli kızlardan oluşan koro girer. Koro iki kardeş arasındaki bu çekişmede 

Polyneikes’i haklı bulmaktadır. Daha sonra Polyneikes sahneye girer. Koro ile 

delikanlı arasında geçen konuşmada Polyneikes annesinin isteği üzerine kardeşiyle 

uzlaşmak için geldiğini belirtir. Sahneye gelen Iokaste uzun zamandır görmediği 

oğluna karşı büyük bir özlem içindedir. Euripides oyunun bu bölümünü, çocuğunu 

uzun zaman görmemiş bir annenin kavuşma anında yaşabileceği coşkun duyguları 

dile getirerek oldukça gerçekçi bir şekilde kaleme almıştır. Iokaste’nin sözlerinde 

oğluna duyduğu hasretin sona ermesiyle yaşadığı mutluluk, aynı zamanda da 

kendisinden habersiz evlenmiş olan oğluna karşı ince bir sitem vardır. Yaşlı kadın bir 

annenin hayatta yaşabileceği en büyük mutluluklardan biri olan oğlunun düğün 
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törenine katılamamıştır, çünkü Polyneikes kendisine müttefik sağlamak amacıyla 

Argoslu bir kızla evlenmiştir. Delikanlı evlilik bağıyla Argos kralıyla akraba 

olduğundan şimdi Argos ordusu kendisini desteklemektedir. Ozan burada evliliklerin 

özellikle de zengin kızlarla yapılan evliliklerin erkeklere bu örnekte olduğu gibi 

çeşitli kazançlar sağladığını dile getirmek ister gibidir.  

Anne ile oğul arasında geçen konuşmada Polyneikes’in Eteokles’e göre daha 

ılımlı olduğu göze çarpmaktadır. Oysaki delikanlı ağabeyi Eteokles tarafından 

sürgün edildikten sonra sürgün olarak yaşamanın tüm güçlüklerine ses çıkarmadan 

katlanmış, şimdi ise Eteokles’in kenti yönetme süresi dolduğundan kendisinin hakkı 

olan yönetimi ele almak üzere kente gelmiştir. Fakat Eteokles’in yönetimi kardeşine 

devretmeye pek niyeti yoktur. Zaten sahneye geldiğinde kendisi de bunu açıkça ifade 

eder. Annesinin tüm uyarılarına rağmen Eteokles kararından vazgeçmez. Bunun 

üzerine iki kardeş birbirlerinden nefret eden iki düşman edasıyla savaş kararı alırlar. 

Zavallı Iokaste oğullarını barıştıramamış bir annenin üzüntüsüyle sahneyi terk eder. 

Thebai efsanesini dile getiren koro şarkısından sonra Eteokles sahneye tekrar gelir. 

Dayısı Kreon ile kentin savunma planını, kendisinin ölmesi durumunda yönetimin 

Kreon’a verileceğini, Antigone’nin ise Haimon’la evlendirileceğini belirten bir 

konuşma yapar. Savaşta kesin zafer kazanmak için ne yapılması gerektiği konusunda 

Kreon’un kâhin Teiresias’a danışmasını ister. Kreon kâhine danıştığında korkunç bir 

şartı yerine getirmeleri gerektiğini öğrenir. Kâhin, Savaş Tanrısı Ares’in Thebai 

kanından olmayan bir kurban istediğini bildirir. Tanrının istediği kurban ise 

Kreon’un oğlu Menoikeus’tur. Çünkü Kreon’un diğer oğlu Haiomon, Antigone ile 

nişanlı olduğundan artık bakir sayılmamaktadır. Bu durumda geriye bir tek 

Menoikeus kalmıştır. Oyunun bu bölümünde Kreon oldukça sevecen bir baba olarak 

betimlenmiştir. Oğlunun kurban edilmesine dayamamayan baba gizlice oğlunu 

kentten kaçırmayı planlar. Durumu öğrenen Menoikeus babasının onu kentten gizlice 

kaçırma planına uyar gibi davranır, ancak sonrasında ülkenin zaferi uğruna kendini 

feda eder.  

Oyun bir habercinin sahneye gelmesiyle devam eder. Haberci heyecan içindeki 

zavallı Iokaste’ye her iki oğlunun da hâlâ hayatta olduğunu haber verir. Yaşlı kadın 

rahat bir nefes alır. Ancak hemen arkasından oğullarının teke tek dövüşeceğini 
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öğrenir. Bu durumda iki oğlundan birinin mutlaka öleceğini düşünen yaşlı kadın 

çıldırmış gibi çığlıklar atarak kızı Antigone’yi çağırır. Ondan kardeşlerini ikna etmek 

üzere kendisiyle birlikte savaş alanına gitmesini ister. Iokaste ve Antigone savaş 

alanına gitmek üzere sahneyi terk eder. Koronun kardeş kavgasının ne büyük bir 

felaket olduğunu dile getiren sözlerinden sonra ölmüş oğlunu kollarında taşıyan 

Kreon sahneye gelir, sonrasında kızkardeşi ve Antigone’nin savaş alanına gittiğini 

öğrenir. Bu sırada sahneye gelen başka bir haberci iki kardeşin de savaş alanında 

öldüğünü, oğullarının acısına dayanamayan yaşlı annenin de bir kılıcın üstüne 

atlayarak intihar ettiğini bildirir ve olayın ayrıntılarını anlatır.  

Yaşananların korkunçluğunu anlatan bir koro şarkısından sonra, Antigone 

beraberindeki üç cesetle birlikte sahneye girer. Birbiri ardına yaşanan felaketlerle alt 

üst olan genç kız, ölen kardeşleri ve annesi için gözyaşı dökmektedir. Başlarına gelen 

felaketleri bir bir hatırlayan genç kız çaresizlik içinde babasına seslenir. Kızının 

kederli sesini duyan Oidipous sahneye gelir ve kızından tüm olanları öğrenir. Yaşlı 

adamın yaşadığı felaketler yetmezmiş gibi son korkunç olay acılarını daha da arttırır. 

Bu sırada sahneye giren Kreon, Eteokles tarafından kentin iktidarının kendisine 

bırakıldığını, Antigone’nin Haimon’la evleneceğini ve dolayısıyla erkeksiz kalan 

sarayın tek varisi olan genç kızın tüm haklarının çeyiz yoluyla kendi oğluna 

geçeceğini bildirir. Oidipous’un, oğlu Polyneikes’in cesedini de yanına alarak hemen 

şehri terk etmesi gerektiğini sözlerine ekler; çünkü Eteokles kardeşi Polyneikes’in 

kesinlikle bu topraklara gömülmemesini vasiyet etmiştir. Antigone, Kreon’a oğluyla 

asla evlenmeyeceğini, babasının çileli yaşamını paylaşmak üzere onunla birlikte 

kenti terk edeceğini bildirir. Antigone’nin bu kararı Kreon’un işine gelir ve bir an 

önce şehri terk etmelerini isteyerek sahneden çıkar. Oidipous önce kızının, 

kendisinin yaşayacağı sefil hayatın güçlüklerine katlanmasını istemez. Ancak 

Antigone örnek bir genç kız gibi davranır, yaşlı babasının zor günlerinde ona destek 

olarak yaşama konusunda kararlıdır. Genç kız sık sık zavallı sürgün olarak 

nitelendirdiği kardeşi Polyneikes’e son görevini yerine getirip ‒geceleyin gizlice bir 

cenaze töreni yapıp, ölüyü gömdükten sonra‒ babası ile birlikte şehri terk edecektir. 

Oyun baba ve kızın şehri terk etmeleriyle sona erer.  
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3.2.1.12. Orestes 

Euripides Orestes adlı oyununu MÖ. 408 yılında sahnelemiştir. Oyunun 

kahramanları Orestes ve Elektra’dır. Oyun ismini her ne kadar Orestes’ten alsa da 

Elektra ve Helene de oyunda öne çıkan kadın kahramanlardır. Hermione de bu 

oyunda yer alır, ancak oldukça silik bir karakterdir. Ozan oyunun başlangıcında 

Elektra’yı büyük bir pişmanlık içinde gösterir. Elektra yaptıkları korkunç suçun 

sorumluluğunu Tanrı Apollon’a yükler. Aynı şekilde Orestes de işlediği korkunç 

suçtan ötürü büyük bir pişmanlık duyar. Fakat her ikisi de sonradan eski ruh hallerine 

geri döner ve işledikleri cinayetin haklılığını ortaya koymaya çalışırlar. Amcaları 

Menelaos’un yardım etmeyeceğini anlayıp hayatta kalmak için son ümitlerini de 

kaybedince, iki kardeş Pylades’in de yardımıyla korkunç planlar hazırlarlar. Ozan 

insanların köşeye sıkıştıklarında bir canavar gibi nasıl korkunç işler yapabileceklerini 

ustaca ortaya koymuştur. Konumuz kadın olduğundan biz bu oyunda daha çok 

Elektra ve Helene karakterleri üzerinde duracağız. 

Oyunun özetine gelince, Klytaimesra’nın ölümünden altı gün geçmiştir. Anne 

katili Orestes ve suç ortağı Elektra, Halk Meclisi’nin onlar hakkında vereceği kararı 

beklemek üzere saraya kapatılmıştır. Orestes yemeden içmeden kesilmiş bitkin bir 

halde yatmaktadır. Delikanlı sıklıkla sinir nöbetleri geçirmekte, İntikam Tanrıçaları 

ile boğuşmakta ve zaman zaman bilincini yitirip deli gibi sayıklamaktadır. Elektra ise 

kardeşini bir an olsun yalnız bırakmaz. Bir hemşire gibi özenle ona bakar. Elektra 

işlediği suçtan pişmandır. Başlarına gelen tüm felaketler için tanrı Apollon’u suçlar. 

Amcaları Menelaos, Helene ile birlikte Troia’dan henüz dönmüştür. Argosluların 

karısına bir şey yapmalarından korktuğu için onu gece karanlığında saraya 

göndermiş kendisi ise limanda kalmıştır. Helene bir zamanlar ardına bakmadan terk 

ettiği kızını almak üzere kardeşi Klytaimestra’nın yanına gelmiştir. Menelaos 

Helene’nin Parisle kaçmasından sonra kızı Hermione’yi, bakması için 

Klytaimestra’ya vermiştir. 

Helene sahneye girdiğinde Klytaimestra’nın başına gelenleri öğrenmiştir. Büyük 

bir pişkinlikle Elektra’ya “Klytaimestra ve Agamemnon’un uzun zaman kadınlıktan yoksun 

kalmış kızı” diye seslenir. Helene’nin yeğenine oldukça soğuk ve alaylı bir şekilde 

seslenmesi daha oyunun başında onun ne kadar bencil, yaptıklarından dolayı zerre 
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kadar pişmanlık duymayan bir kadın olduğunu gösterir. Oysa Elektra’nın ve ailesinin 

başına gelen tüm felaketler onun yüzünden meydana gelmiştir. Kendi ailesi onun 

yüzünden paramparça olmasına rağmen Helene kocasıyla birlikte Argos’a kızlarını 

almak üzere gelmiştir. Genç kızın yaşadığı felaketlere rağmen Helene mutluluk 

içindedir. Helene kardeşinin mezarına sunularda bulunmak ister, ancak kendisinden 

nefret eden halkın tepkisinden korkarak utanmadan Elektra’dan yardım ister. Elektra 

onun bu teklifini kabul etmez, edemez de; çünkü o anne katili bir genç kızdır. Bunun 

üzerine Helene’ye kızı Hermione’yi göndermesini teklif eder. Ancak karşılında 

aldığı yanıt genç kızı iyice çileden çıkaracak tarzdadır. Helene bir genç kızın 

kalabalık sokaklara çıkmasının uygun olmayacağını söyler. Oysaki Elektra da bir 

genç kızdır.  Elektra teyzesine karşı büyük bir kin duymaktadır ve ona olan bu 

öfkesini her fırsatta dile getirir. Helene sırf güzelliği bozulmasın diye saçının 

ucundan azıcık keserek mezara göndermiştir. Saçının güzelliği kız kardeşinin 

mezarına duyduğu saygıdan daha önemlidir. 

Koro sahneye girer ve Orestes’in durumunu öğrenmek ister. Elektra kardeşinin 

durumunu anlatır. Orestes ateşler içinde yanmakta ve sayıklamaktadır. Elektra 

Orestes’in duruma çok üzülmektedir. Ozan genç kızın kardeş sevgisini, ona olan 

bağlılığını ustaca ortaya koymuştur. Elektra kardeşine Menelaos’un geldiğini bildirir. 

Böylece onları kurtaracak bir umut ışığı doğmuştur. O amcalarıdır, babaları onun 

uğruna Troia’ya savaşa gitmiş ve bu savaş tüm aileye felaket getirmiştir. 

Agamemnon’un ona yaptıkları karşısında yeğenlerine yardım etmek boynunun 

borcudur. Orestes Halk Meclisi’nin onları suçlu bulduğunu, ancak onun sayesinde 

hayatta kalabileceklerini söyler. Kendilerine yardım etmesi için amcasına yalvarır. 

Ancak Menelaos bekledikleri ilgiyi göstermez; çünkü halktan çekinmektedir. Öte 

yandan Tyndareos’un hayaleti kesinlikle Orestes lehinde bir şey yapmaması için onu 

uyarır. Orestes’in dedesi Tyndareos kızını öldürdüğü için Orestes’i, en çok da 

Elektra’yı suçlar. Yaşlı adam her iki kızının da yaptıklarını onaylamaz, ancak 

Orestes’in kanunlara uygun şekilde davranmadığını söyleyerek her iki kardeşin de 

ölüme mahkûm edilmesi gerektiğini savunur. Tyndareos’un bu sözleri karşısında 

delikanlı tekrar kendini savunur. O doğru bir şey yapmıştır. Hellas’ın yararı için 

savaşa giden ve yıllarca memleketinden uzakta kalmış babasının yokluğunu fırsat 
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bilip onu aldatan annesini öldürerek babasının intikamını aldığını ve yaptığı eylemin 

bu işe niyet eden kadınlara da büyük bir ders olduğunu anlatır. Bir çocuğun görevi 

annesinden çok babasına hizmet etmektir. Her ne kadar annesi onu doğurup beslemiş 

olsa da, bir çocuk babasına aittir. Nasıl ki bir tarlaya tohum atılmadan ürün elde 

edilemezse, bir erkek olmadan çocuk da dünyaya gelmez. Orestes’in bu sözleri o 

dönemde erkeklerin kadına bakış açısını gözler önüne sermektedir Zaten yeğenleri 

için bir şey yapmaya pek niyetli olmayan Menelaos, Tyndareos’un tavrını da bahane 

göstererek elinden bir şey gelmeyeceğini, ancak yine de en azından halkı 

yumuşatmaya çalışacağını söyler. Orestes amcasının gerçek niyetini anlamıştır, onun 

bir hain olduğunu dile getirir. Bu sırada sahneye Pylades girer. Delikanlı Orestes’in 

annesini öldürmesine yardım ettiği için babası tarafından memleketinden sürgün 

edilmiştir. Orestes, Elektra ile kendisinin ölüme mahkûm olduklarını, Menelaos’un 

onlara karşı alçakça davrandığını anlatır. Bunun üzere Pylades Orestes’e kızkardeşi 

ile birlikte buradan kaçmayı teklif eder. Fakat bu imkânsızdır, çünkü her taraf 

askerlerle çevrilidir. İki arkadaş Agamemnon’un mezarını ziyaret etmek üzere 

sahneyi terk ederler. 

Elektra sahneye gelir ve koroya kardeşinin nerede olduğunu sorar. Tam bu sırada 

bir haberci genç kız ve kardeşinin bugün öldürüleceklerini bildirir. Duydukları 

karşısında büyük bir üzüntü yaşar Elektra. O hayatının büyük bir kısmını kocasız, 

çocuksuz, acı içinde ve gözyaşlarıyla geçirmiştir. Elektra mezardan dönen Orestes’e 

bugün öleceklerini çaresizce, gözyaşları içinde anlatır. Genç kız ölmek istemez, 

çünkü yaşam tüm insanlar için değerlidir. Ancak kendinden çok Orestes için 

üzülmektedir. Orestes daha çok gençtir. Genç kız başkasının elinden ölmektense 

Orestes tarafından öldürülmek ister. Fakat delikanlı bu isteği kabul etmez. O annesini 

öldürmekle elini yeterince kana bulamıştır. İki kardeş de çaresizlik içindedir. 

Ölümden başka kendileri için hiçbir yol olmadığını düşünen Orestes arkadaşıyla 

vedalaşır. Bunun üzerine Pylades’in aklına bir intikam planı gelir. Mademki Orestes 

ölecektir. Bir anne katili olarak kötü bir şöhretle ölmektense, tüm Hellas’a büyük 

acılar yaşatmış iffetsiz bir kadını öldürmek suretiyle en azından iyi bir şöhretle 

ölmelidir. Orestes, sayısız kişinin ölümüne sebep olan Helene’yi öldürerek hem iyi 

bir şöhret kazanacak, hem de amcasından intikam alacaktır. Bu sırada Elektra’nın 
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aklına hepsinin hayatta kalmasını sağlayacak bir plan gelir. Orestes Helene’yi 

öldürdükten sonra, Elektra hileyle Hermione’yi sarayın içine sokacak ve genç kızı 

rehin aldıktan sonra, Menelaos’u onlara yardım etmeye mecbur bırakacaklardır. 

Orestes ile Pylades plandıkları gibi Helene’yi öldürmek üzere sarayın içine girerler, 

Elektra ise kapıda gözcülük yapar. Biraz sonra içeriden yardım isteyen Helene’nin 

sesi duyulur. Helene’nin çaresiz haykırışlarını işiten Elektra’nın içindeki intikam 

ateşi iyice alevlenir ve genç kız adeta vahşi bir hayvana dönüşür. Orestes ve 

Pylades’e seslenir. Helene’yi bıçaklamalarını, boğazlamalarını, hiç acımadan onu 

öldürmelerini söyler. Bu sırada Hermione mezardan dönmüştür. Elektra kurbanı 

sarayın içine sokmayı başarır. Genç kız içeri girer girmez Orestes tarafından rehin 

alınır. Elektra, hiçbir suçu olmadığı halde kuzenine karşı da oldukça acımasızdır. 

Genç kızın ruh hali, kendi hayatı tehlikede olan insanın bir yırtıcı hayvan kadar 

acımasız olabileceğini göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. Oyunun başında, 

yaptıklarından pişmanlık duyan genç kız gitmiş yerine annesini öldürmekte tereddüt 

duyan Orestes’i bu işi yapmaya zorlayan, hatta annesine son darbeyi vurmakta 

kardeşine yardım eden, intikam hırsından gözleri dönmüş o vahşi kız geri gelmiştir.  

Oyun Helene’nin hizmetçisi bir Phrigyalının heyecanla sahneye girmesiyle devam 

eder. İçeride olan biteni anlatır. İki arkadaş önce Helene’nin yanına gidip ona 

yalvarmışlar ve onu ocağın yanına çekerek kılıcı boğazına dayamışlardır. Frigyalı 

hizmetçi daha sonra olanları ise görmemiştir. Orestes sahneye gelir hizmetçiyi de 

alarak tekrar sarayın içine girer. Bu sırada sahneye Menelaos ve adamları gelir. 

Saraydan dumanlar yükselmektedir. Helene’nin öldüğünü öğrenir. Karısının cesedini 

almak ve kızını kurtarmak üzere kapıların kırılmasını emreder. Tam bu sırada 

kapının üstünde Hermione’nin boğazına kılıcını dayamış Orestes, ellerinde çıralarla 

Pylades ve Elektra görünür. Orestes amcasından hayatta kalmalarını temin etmesini 

ve Argos tahtının kendisine vermesini ister. Aksi halde kızını öldürecektir. Tam bu 

sırada Tanrı Apollon yanında Helene ile birlikte sahnede görünür. Helene, Zeus’un 

isteği üzerine bir tanrıça seviyesine yükseltilmiştir. Bundan sonra gemilerin ve 

denizcilerin koruyucusu olacaktır. Tanrı Apollon Orestes’in Atina’da aklanacağını 

bildirir, çünkü delikanlıyı anne katilliğine o sürüklemiştir. Daha sonra Orestes, 

Hermione ile Pylades ise Elekra ile evlenecektir. Menelaos başka bir kadınla 
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evlenmeli ve Argos tahtını Orestes’e teslim etmelidir. Tanrı Apollon’un sözlerini 

herkes kabul eder ve oyun koronun zafer tanrıçası Nike’den esenlik dileyen 

sözleriyle sona erer. 

 

3.2.1.13. Iphigeneia Aulis’te  

Bakkhalar, Alkmaion ve Iphigeneia Aulis’te isimli oyunlar Euripides’in 

ölümünden sonra oğlu ya da yeğeni tarafından sahnelenmiştir. Alkmaion bugün 

kayıptır, Bakkhalar oyununun son bölümünde ise büyük boşluklar vardır. Ozanın 

ömrünün son dönemlerinde kaleme aldığı bu oyunlarından özellikle Iphigeneia 

Aulis’te adlı oyunundaki bazı bölümlerinin ozana ait olduğu şüphelidir. Oyunun bazı 

bölümlerinin ozanın ölümünden sonra, oğlu tarafından tamamlanmış olduğu ileri 

sürülmektedir. Araştırmacılar, oyundaki eksodos ve haberci sahnelerinin büyük 

bölümünün Euripides’e ait olmadığını, buradaki vezin ve dil yanlışlarını ortaya 

koyarak ispatlamaya çalışmışlardır. Euripides öldüğünde muhtemelen bu oyunu 

bitirmemişti. Oyunun bazı bölümleri daha sonra ozanın oğlu tarafından tamamlanmış 

olmalıdır. Fakat bu konuda kesin bir yargıya varılamamıştır. Oyunla ilgili tüm 

şüphelere rağmen, bazı araştırmacılar, bu oyunun Euripides tragedyalarını en iyi 

karakterize eden oyunlardan biri olduğunu ileri sürerek oyunu ön plana 

çıkarmışlardır.  

Iphigneia Aulis’te MÖ. 405 yılında Atina’da sahnelenmiştir. İçinde bu oyunun da 

bulunduğu tetralogia ozana birincilik ödülünü kazandırmıştır. Oyunun konusuna 

baktığımızda, Iphigeneia efsanesinin bu oyunun da ana temasını oluşturduğunu 

görürüz. Euripides bu oyununda Troia’ya sefere çıkmak üzere Aulis’te toplanmış 

Akha donanmasına önderlik eden Agamemnon’nun, kızı Iphigeneia’yı donanmayı 

Troia’ya gidişini sağlayacak uygun rüzgârları göndermesi için Tanrıça Artemis’e 

kurban etmesini anlatmaktadır. Euripides Iphigeneia efsanesinin önce son kısmını 

‒genç kızın kurban edilişi sırasında Artemis tarafından kaçırılıp Tauris’e 

götürülüşünden sonraki macerasını‒ anlatmış, daha sonra kaleme aldığı bu oyununda 
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ise efsanenin ilk kısmını ‒Iphigeneia’nın evlenme hilesiyle Agamemnon tarafından 

Aulis’e getirilip tanrıçaya kurban edilmesini‒ anlatmıştır. 

 Sahne Troia’ya sefer yapmak için uygun rüzgârların esmesini bekleyen Aulis’teki 

Akha donanmasının kampını gösterir. Oyun Agamemnon’un çadırın içindeki yaşlı 

hizmetkârını yanına çağırmasıyla başlar. Agamemnon ve Akha donanması Troia’ya 

sefere çıkmak için günlerce Aulis’te uygun rüzgârların esmesini beklemiş, ancak 

rüzgârlar bir türlü esmemiştir. Bunun üzerine kral, kâhin Khalkas’a danışmış, o da 

krala kızını Tanrıça Artemis’e kurban etmeyi kabul ederse, tanrıçanın uygun 

rüzgârları göndereceğini bildirmiştir. Agamemnon önce tanrıçanın şartını kabul 

etmeyip donanmanın dağılması emrini vermiş, ancak Yunanlıların selameti için genç 

kızı tanrıçaya kurban etmeye razı olmuş ve karısına, kızını Akhilleus ile nişanlamak 

üzere Aulis’e göndermesi için bir mektup yazmıştır. Fakat daha sonra 

Agamemnon’nun babalık duygusu krallık duygusundan daha ağır basmış, bu kez de 

genç kızı kesinlikle Aulis’e göndermemesi için karısına bir mektup yazmıştır. Kral 

defalarca yazıp silmiş olduğu bu mektubu kimseye görünmeden karısına ulaştırmak 

üzere yaşlı adama vermiş ve onu memleketine göndermiştir. Ancak yaşlı adam yolda 

Agamemnon’nun kardeşi Menelaos ile karşılaşınca Menelaos yaşlı adamın elindeki 

mektubu zorla alıp okur. Kardeşinin kararından vazgeçtiğini öğrenen Menelaos ile 

Agamemnon arasında kıyasıya bir kavga başlar. Menelaos, Agamemnon’un önce 

kızını kurban etmeyi kabul etmişken şimdi vazgeçmiş olmasını bir türlü anlayamaz. 

Onu döneklikle suçlar. Agamemnon ise bu suçlamayı kabul etmez. Evet, o ilk önce 

kötü bir karar vermiştir, ancak şimdi hatasını anlamış ve bunu düzeltmiştir. Yanlıştan 

dönmek suçlanacak bir davranış değildir. Agamemnon asıl suçlunun Menelaos 

olduğunu söyler. O, karısını elinde tutmayı başaramamış zayıf bir adamdır. Helene 

Paris’le kaçıp onu aldattığı halde, Menelaos karısını geri alabilmek için hala onun 

peşinden koşmaktadır. Bu davranışıyla asıl suçlu Menelaos’tur. Troia’ya seferi 

Helene uğruna yapılacaktır. Agamemnon bu uğurda kendi kızının ölümünü kabul 

etmez.  

Euripides burada babalık ve krallık duygusu arasında gelgitler yaşayan 

Agamemnon’u müthiş bir çelişki içinde ustaca göstermiştir. O, bir kral olmakla 

birlikte aynı zamanda bir babadır. Ülkesini sevdiği kadar -hatta daha da fazla- 
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çocuklarını da sevmektedir. Ülkenin geleceğini ilgilendiren bir mesele de olsa baba 

yüreği kızının ölmesini istemez. İki kardeş arasındaki söz düellosu devam ederken 

bir haberci sahneye gelir, Iphigeneia ve Klytaimestra’nın ordugâha gelmiş 

bulunduklarını bildirir. Bu haberi duyan Agamemnon’un içinde korkunç bir çatışma 

başlar. Karısına, kızına ne diyeceğini, bu durumu nasıl açıklayacağını düşünür. 

Kızının yakında öleceğini aklına getirdikçe içi titrer Agamemnon’un. Başına gelen 

felaketlerden Paris ve Helene’yi sorumlu tutar. Hiç düşünmeden verdiği bu karar onu 

müthiş bir çelişkinin pençesine düşürmüştür. Her ne kadar ağlamanın bir krala asla 

yakışmayacağını düşünse de gözyaşlarını tutamaz. Menelaos kardeşinin gözyaşlarına 

dayanamaz, ona acır. Kendi çocukları yaşarken Iphigeneia’nın Helene uğruna kurban 

edilmesinin yanlış olduğunu kabul eder. Fakat bu sefer Agamemnon Iphigeneia’nın 

ölümünün artık kaçınılmaz olduğunu söyler. Ordu kâhin Khalkas’tan er ya da geç 

tanrıçanın isteğini öğrenecektir. Menelaos kâhini öldürmeyi teklif eder, böylece genç 

kız hayatta kalabilecektir. Ancak Agamemnon, Odysseus’un da bu işi bildiğini, 

Khalkas’ı ortadan kaldırsalar bile onun, beklemekten sıkılmış bir an önce sefere 

çıkmak için sabırsızlanan orduyu ayaklandıracağını söyler. Şayet Odysseus olanları 

askerlere anlatırsa, askerler önce Menelaos ve Agamemnon’u, sonra Iphigeneia’yı 

öldüreceklerdir. Hatta Agamemnon’un memleketini yakıp yıkacaklardır. Ok yaydan 

çıkmıştır, genç kızın ölümü kaçınılmazdır artık. Agamemnon’un tek arzusu, karısının 

gerçeği öğrenmemesidir. Menelaos’tan sırrını saklaması ister. Bu sırada sahneye 

giren koro, tanrıçaların güzellik yarışması için birbirleriyle tutuştukları kavganın yeni 

bir kavgaya ‒Helene Aphrodite’nin etkisiyle Paris’e âşık olup kocasına ihanet 

etmiştir. Onun bu ihaneti Troia seferinin sebebidir‒ yol açtığından bahseder.  

Iphigeneia babasıyla karşılaştığında bir çocuk gibi sevinir ve onu kucaklar. Genç 

kız günlerdir babasını görmemiş ve onu çok özlemiştir. Baba ile kız arasında geçen 

konuşmada Agamemnon tarifsiz bir hüzün içindedir. Her sözüyle kızına yakında 

öleceğini ima eder, ancak Iphigeneia babasının sözlerinden hiç bir şey anlamaz. Genç 

kız Agamemnon’un üzüntüsünü, kızı evlenmek üzere olan herhangi bir babanın 

kızından ayrılacak olmanın verdiği tatlı hüzne bağlar. Zaten Agamemnon’un kendisi 

de karısına, kızını yakında Akhilleus’a vereceği için bu kadar üzüldüğünü ve 

gözyaşlarına hâkim olamadığını söyler. Karı koca arasında koca adayının ailesi 
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hakkında bir konuşma başlar. Klytaimestra damadı olacak Akhilleus’u tanımıyordur, 

bu yüzden Agamemnon’a Akhilleus’un ailesiyle ilgili birtakım sorular sorar. 

Öğrendikleri sonucunda Klytaimestra, kızını Akhilleus gibi tanrı soylu bir adamla 

evlendireceği için mutludur. Agamemnon karısına eve dönmesini söyler, ancak o, 

kızının düğününde bir annenin üzerine düşen görevleri yerine getirmek için gelmiştir. 

Agamemnon karısını eve göndermeye bir türlü ikna edemez. Bunun üzerine kral 

akıllı bir kimsenin ancak kendisine itaat edecek bir eşle evlenmesini aksi halde hiç 

evlenmemesini söyler ve sahneyi terk eder. Koro sahneye girer ve bu savaşın her iki 

tarafa da büyük acılar çektireceğini söyler.  

Bir an önce Troia’ya yelken açmak için sabırsızlanan Akhilleus, beklemekten 

artık sıkılan orduyu ne zaman harekete geçireceğini sormak üzere Agamemnon’un 

çadırına gelir. Klytaimestra ile karşılaşan Akhilleus, yabancı bir kadınla konuşmanın 

yakışık almayacağını düşünerek kraliçe ile konuşmak istemez. Bunun üzerine 

Klytaimestra Akhilleus’a yakında damadı olacağını söyleyerek konuşmasında bir 

sakınca olmadığını söyler. Akhilleus ise böyle bir evlilikten haberdar olmadığını, 

birilerinin Klytaimestra’yla alay etmek için bunları söylemiş olduğunu ifade eder. 

Klytaimestra kocası tarafından kandırıldığını anlar. Akhilleus Agamemnon’u bulmak 

üzere kadının yanından ayrılacağı sırada sahneye giren yaşlı hizmetkâr onlara tüm 

gerçeği anlatır. Duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen çaresiz kadın, kızını 

koruması için delikanlıya yalvarır. Akhilleus bu duruma çok sinirlenir. Ancak 

kendisine eş olarak vadedilen genç kızı ne pahası olursa olsun koruyacağına dair 

yemin eder, çünkü onun adı kullanılarak genç kız buraya getirtilmiştir. 

Iphigeneia’nın ölmesi durumunda onu koruyamadığı için Akhilleus’un adı 

kirlenecektir. Akhilleus Klytaimestra’ya, bu işten vazgeçmesi için ilk olarak 

Agamemnon’u ikna etmeye çalışması gerektiğini, ancak bu çabanın boşa çıkması 

durumunda kendisinden yardım istemesini söyler ve böyle bir durumda anne ve 

kızdan yardımını esirgemeyeceğini belirterek sahneden çıkar. Bu sırada koro sahneye 

girer ve Akhilleus’un anne ve babasının düğününden bahsederek delikanlıyı öven bir 

şarkı söyler.  

Iphigeneia, annesi, Akhilleus ve yaşlı adam arasında geçen konuşmaları duymuş, 

babasının onu düğün bahanesiyle kandırdığını, asıl niyetinin ise onu kurban etmek 
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olduğunu öğrenmiş ve bir çocuk gibi çadırın içinde ağlamaktadır. Bu sırada 

Agamemnon düğün öncesi yapılması gereken sözde kurban törenine Iphigeneia’yı 

götürmek üzere çadıra gelir. Kızının ağladığını duyan Agamemnon, genç kıza niçin 

ağladığını sorar. Bu sırada araya giren Klytaimestra, kocasına, duyduğu şeylerin 

doğru olup olmadığını sorar. Karısının sözlerinden artık sırrının açığa çıkmış 

olduğunu anlayan Agamemnon çaresizce suçunu kabullenir ve kızını buraya 

getirtmekteki asıl niyetini açıklar. Bu korkunç itiraf Klytaimestra’ya, 

Agamemnon’un yıllar önce ona yapmış olduğu büyük kötülüğü hatırlatır. 

Agamemnon, eski kocasını ve emzikteki bebeğini öldürmüş, sonra onu kendisine eş 

almıştır. Euripides burada Agamemnon ve Klytaimestra ile ilgili çok fazla 

bilinmeyen bir efsaneden bahsetmiştir.42 Kocasının ona yaptığı tüm kötülüklere 

rağmen Klytaimestra Agamemnon’la evlendikten sonra her şeyi unutmuş, her zaman 

kocasına karşı iyi bir eş olmuştur. Ozan oyunun bu bölümünde iyi bir eşin hangi 

özeliklere sahip olması gerektiğinden bahsetmektedir. İyi bir eş aşkta ölçülü olacak, 

evine katkıda bulunarak kocasının malını çoğaltacak ve ona çocuk doğuracaktır. 

Klytaimestra bunların hepsini yapmıştır. Ancak tüm bu iyiliklerinin karşılığında 

kocası kızını öldürecektir. Çaresiz kadın kocasını tehdit eder. “Tanrılar aşkına beni senin 

için kötü şeyler düşünmeye zorlama. Bana karşı kötü olma.” Klytaimestra on yıl sonra 

gerçekleştireceği planını ‒Agamemnon’u öldürmeyi ‒belki de burada kızının 

ölümünden hemen sonra hazırlamıştır. Zavallı kadın, onun gibi iyi bir kadının kızı 

olduğu halde ölüme mahkûm edilen Iphigeneia yerine, suçlu olan Helene’nin kızı 

Hermione’nin kurban edilmesinin daha adil olacağını söyler. Euripides çocuklarına 

karşı bile merhametsizliğiyle ünlü Klytaimestra’yı bu oyununda her anlamda gerçek 

bir anne olarak betimlemiştir.  

Iphigeneia gözyaşları içinde çadırdan çıkar. Babasına onu öldürmemesi için küçük 

bir çocuk gibi yalvarır. Babasını bu kararından vazgeçirebilmek için onun biricik kızı 

olduğunu, baba ve kızın geçmişte yapmış oldukları tatlı konuşmaları ona hatırlatır. 

Iphigeneia daha hayatının baharında, Hellas’ın en cesur adamıyla evlenecek olmanın 

heyecanını kalbinde taşıyan hayat dolu bir genç kızdır. Helene için ölmek istemez. 
                                                 
42 Efsaneye göre Klytaimestra Agamemnon’la evlenmeden önce Tantalos’un torunu olan Thyestes’in 
oğlu Tantalos ile evlidir. Agamemnon onun kocasını ve çocuğunu öldürmüş, sonrasında ise Tyndareos 
kendisine sığınan Agamemnon’u kurtarıp kızını onunla evlendirmiştir (Grimal, 1997: 394). 
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Agamemnon, genç kıza, elinden bir şey gelmediğini, ülkenin geleceği için onun 

ölmesi gerektiğini söyler. Onun ölümünün bir tanrı buyruğu olduğunu, şayet bunu 

yerine getirmezse ordunun hem onları hem de Argos’taki çocuklarını öldüreceğini de 

sözlerine ekleyerek sahneden çıkar. Babasının bu sözleri de genç kızın kalbindeki 

yaşama isteğini söndürmez. Iphigeneia ülkesi için bile olsa ölmek istemez; çünkü 

insanoğlu için en berbat yaşam bile ölümden daha iyidir. Babasının kararından 

dönmeyeceğini anlayan genç kız hem kendi hem de annesinin kaderine ağlar ve 

başlarına gelen tüm felaketlerin sorumlusunun tanrıçaların güzellik yarışması 

olduğunu söylerek Helene’yi suçlar. Bu sırada onlara doğru yaklaşan askerleri 

görünce Iphigeneia küçük bir çocuk gibi korkudan titreyerek annesine seslenir ve 

saklanmak için çadırın içine koşar. Askerlerle birlikte gelen Akhilleus’tur. Delikanlı 

Klytaimestra’ya askerlerin kızın ölmesini beklediklerini söyler. Bu karara itiraz eden 

Akhilleus askerler tarafından linç edilmek istenmiştir. Fakat delikanlı ne olursa olsun 

nişanlısını korumaya kararlıdır. Bir anne olarak Klytaimestra da kızı için kendini 

feda etmeye hazırdır. Bu sırada Iphigeneia çadırdan çıkar. O az önce korkudan 

bacakları titreyen ve bir çocuk gibi saklanan kız değildir artık. Sanki acı onu 

büyütmüş ve olgun bir kız haline getirmiştir. Genç kızlık hayallerini bir kenara 

bırakarak ülkesi için kendisini feda etmeyi kabul eder. Euripides’in burada 

Iphigeneia’ya söylettirdiği sözler, dönemin kadını algılayışına ışık tutması 

bakımından oldukça ilginçtir.  

Genç kızın bu kararı karşısında Akhilleus onun gibi yüce ruhlu bir kızla 

evlenemeyeceği için üzülür. Fakat kararına saygı gösterir. Klytaimestra da kızının 

kararına rıza gösterir. Anne ile kız arasında geçen diyalogda Iphigeneia, annesine 

öleceği için üzülmediğini, aksine mutlu olduğunu söyler; çünkü ülkesini kurtarmakla 

sonsuza kadar yaşayacak bir üne sahip olacaktır. Ayrıca annesinin üzülmemesi, onun 

için yas tutmaması ve kocasına karşı kin beslememesi gerektiğini sözlerine ekler. 

Iphigeneia onu zorla alacak askerlerin gelmesini beklemeden kendi ayaklarıyla seve 

seve ölüme giderken çocuğunun ölüm acısını tadacak annesi için ağlar ve sahneden 

çıkar. Koronun genç kızın kurban edileceğini anlatan şarkısından sonra koşarak 

sahneye gelen bir haberci zavallı anneye kurban töreni sırasında meydan gelen bir 

mucizeyi anlatır. Iphigeneia bir erkek gibi cesurca boynunu bıçağın altına yatırdığı 
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sırada birden ortadan kaybolmuş, tanrıça genç kızın yerine sunağa dişi bir geyik 

bırakmış ve genç kızın yerine bu dişi geyik kurban edilmiştir. Bundan böyle 

Iphigeneia tanrılar arasında yaşayacaktır. Klytaimestra ilk önce duyduklarına 

inanmaz. Ancak sahneye giren Agamemnon ona olanları anlatır ve artık 

üzülmemesini söyler, çünkü kızları sonsuza kadar yaşayacak bir şöhret kazanmıştır 

ve tanrılar katına yükseltilmiştir. Donanmayı Troia’ya götürecek uygun rüzgârlar 

esmeye başlamıştır artık. Agamemnon karısına veda eder ve sahneden ayrılır. Oyun, 

koronun Agamemnon’u uğurlayan sözleriyle sona erer.  

 

3.2.2 Kadın Karakterlerin İkinci Planda Kaldığı Oyunlar 

3.2.2.1. Heraklesoğulları (Herakleidai) 

Euripides bu oyununu Peloponnesos Savaşları’nın ilk yılında MÖ. 430 yılında 

sahneye koymuştur. Heraklesoğulları Atina’ya bir övgü niteliğinde kaleme alınmış 

bir yapıttır. Bu oyun Euripides’in günümüze ulaşan oyunları içerisinde en kısa 

olanıdır. Lesky’e göre orijinal metnin üzerinde bir takım çalışmalar yapılarak oyun 

kısaltılmıştır (Lesky, 1963: 356). Eserin büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır. Her 

ne kadar bu oyunda kadın karakterler ikinci planda kalsa da kardeşlerinin hayatı için 

canını feda etmekten çekinmeyen bir genç kızın ‒Makaria’nın‒ fedakârlığı, diğer 

taraftan Alkmene’nin, tüm yasaları hiçe sayarak savaş esiri Eurystheus’u vahşice 

öldürmesi, bu oyunu da çalışmamıza dâhil etmemize sebep olmuştur. Mitostaki bu 

efsanenin içerisine kadın karakterler ilk kez Euripides tarafından sokulmuştur. 

Mendelsohn’a göre, Euripides’in Atina’ya övgü niteliğinde kaleme aldığı politik 

konulu bu oyuna kadın karakterleri sokmasının nedeni Atina’daki kadın ve erkek 

yaşam alanlarının polis ve oikos çerçevesinde sınırlandırılması sonucu politik 

kararların alındığı kamusal alanın kadına tamamen kapalı olmasına bir gönderme 

yapmak istemiş olmasıdır (Mendelsohn, 2002: 19-22). 

Savaşın ilk yılıdır ve Spartalılar, zamanında kendilerine büyük iyiliği dokunmuş 

Atina’ya karşı nankörlük içerisindedir, çünkü söylenceye göre Atina bir zamanlar 

kendisine sığınan Herakles’in çocuklarını ölümden kurtarmış ve bu çocuklar daha 
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sonra Sparta’yı kurmuşlardır. Şimdi ise Sparta tüm bunları unutmuş ve Atina’ya 

karşı savaş açmıştır. Oyun Herakles’in ölümünden sonra Eurystheus tarafından 

memleketlerinden babaanneleri Alkmene ile birlikte sürülen Herakles’in çocuklarını 

konu almaktadır. Eurysthreus Argos kralıdır ve Tanrıça Hera’nın bir entrikası sonucu 

Alkmene’nin Zeus’tan olan oğlu Herakles’i kendisine hizmetkâr yapmıştır. Hera 

kocasının ölümlü bir kadınla ‒Alkmene‒ ilişki kurup kendisini aldatmasını, üstelik 

bir de çocuk sahibi olmasını kaldıramamış, doğan çocuğu Eurythseus’a hizmetkâr 

yapmıştır. Herakles’in ölümünden sonra kral, onun çocuklarını ve annesini 

memleketten kovmuştur. Onlar Hellas’ın birçok yerini dolaşmış, ancak hiçbir kent 

devleti onları Eurystheus’a karşı korumayı kabul etmemiştir.  

 Oyun Herakles’in arkadaşı Iolaos’un beraberindeki Herakles’in çocuklarıyla 

tapınağın merdivenlerinde oturup tüm olan biteni anlatmasıyla başlar. Alkmene ve 

çocuklar Atina’ya gelmiş ve Zeus tapınağına sığınmışlardır. Daha sonra Argoslu 

haberci sahneye gelir ve sığınmacıların kendilerine teslim edilmesini, aksi takdirde 

Argos’un Atina’ya savaş açacağını bildirir. Atina kralı Demophon ve kardeşi 

Akhamas sahneye girerler, Demophon tapınaktan gelen ağlama seslerini duyar. 

Koroya bu insanların kim olduklarını, niçin ağladıklarını sorunca Herakles’in 

annesinin ve çocuklarının başına gelenleri öğrenir. Eurystheus’un habercisi, kralın 

isteğini Demophon’a anlatır ve sığınmacıların teslim edilmesini ister. Bu sırada 

Iolaos, Demophon’a onları korumaları için yalvarır. Atina kralı, Argoslu elçi ve 

Iolaos arasında geçen diyalogdan sonra Atina kralı, kendisine sığınan mültecileri ne 

pahasına olursa olsun korumaya karar verir. Ancak daha sonra gelişen olaylar 

sonucunda kehanete göre Atina’nın savaşı kazanabilmesi için bir genç kızın kurban 

edilmesi gerekmektedir. Yani erkek işi olarak görülen savaşta başarı sağlayabilmenin 

ön koşulu bir kadının kurban edilmesidir. 

 Atina kralı kendi kızını kurban edemeyeceğini ve hiçbir Atinalıdan da bunu 

istemeyeceğini söyler. Kral ne yapacağını bilemez. Bu haberi öğrenen Iolaos büyük 

bir çaresizlik içinde kendisinin Argos’a teslim edilmesini ister, ancak onun teslim 

edilmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Iolaos’un feryatlarını duyan Herakles’in kızı 

Makaria ne olduğunu öğrenmek için tapınaktan dışarıya çıkar. Makaria’nın burada 

söylediği sözler kadının bu dönemdeki sosyal yaşamına ışık tutması açısından 
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oldukça dikkat çekicidir. Makaria’ya göre bir kadına en çok yakışan şey sessiz bir 

şekilde evde oturmaktır. Genç kız bu kuralı, Iolaos’un feryatlarının sebebini 

öğrenmek için ihlal etmiştir. Kehaneti öğrenen genç kız erkek kardeşlerinin hayatta 

kalması için kendi hayatını feda etmeye razı olur, çünkü o bunu yapmazsa kardeşleri 

ölecektir. Bu durumda o ailesine ihanet etmiş bir genç kız olacağından hiç kimse 

onunla evlenmek istemeyecek, dolayısıyla da çocuk sahibi olamayacaktır. Yani genç 

kız için mutlu bir gelecek söz konusu değildir. Ayrıca bir kral kızı olduğundan 

düşman elinden hakaret görmektense ölmenin kendisi için en iyi yol olacağına karar 

verir. Genç kız verdiği bu kararla bize Polyksene’yi hatırlatır. Genç kız tıpkı 

Alkestis, Iphigeneia ve Polyksene örneklerinde olduğu gibi bu kararından sonra 

yüceltilir ve kadınların en yüreklisi olarak gösterilir. Ozan bu oyununda dönemin 

anlayışına uygun olarak bir erkeğin yaşamının kadınınkinden daha değerli olduğu 

mesajını vermekle birlikte, erkeklerin ancak kadınların fedakârlıkları sayesinde 

başarılı olabileceğini göstermek istemiş de olabilir. Makaria hüzünlü bir şekilde 

kardeşleri, Alkmene ve Iolaos ile vedalaşır ve kurban edilmek üzere sahneyi terk 

eder.  

Oyun bir habercinin düşman ordusunun yaklaştığını bildirmesiyle devam eder. 

Yaşlı Iolaos durumu bildirmek üzere tapınakta bekleyen Alkmene’nin yanına gider. 

Savaşa katılmak isteyen Iolaos, Alkmene’nin tüm karşı koymasına rağmen savaşa 

katılır ve yaşlı adam tanrılar tarafından gençleştirilir. Haberci tekrar sahneye gelir. 

Atinalıların zafer kazandığını ve Iolaos’un Eurystheus’u esir aldığını bildir. Daha 

sonra sahneye zincire vurulmuş bir halde Eurystheus getirilir. Alkmene, oğluna 

sayısız eziyet çektirmiş, oğlunun ölümünden sonra da torunlarına rahat yüzü 

göstermemiş ve son olarak da zavallı Makaria’nın ölümüne sebep olmuş bu adamdan 

nefret etmektedir. Alkmene tıpkı Hekabe gibi çocuğunun, torununun ölüm acısını 

tatmış zavallı bir annedir. Alkmene’nin hayattaki amacı çocuğundan hatıra olan 

torunlarını korumaktır. Yıllarca çeşitli felaketler yaşamış Alkmene onlara bu 

kötülükleri yaşatan Eurystheus’u zincire vurulmuş çaresiz bir halde görünce, ona 

karşı yıllarca biriktirdiği öfkesini dile getirir. Alkmene her ne kadar bize Hekabeyi 

hatırlatsa da bir anne olarak onun yaşadığı acılar oyunda hissedilmez, çünkü 

Euripides Hekabe’de olduğu gibi Alkmene’nin acılarını anlatmaz. Yaşlı kadın ancak 
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oyunun sonlarına doğru sığındığı tapınaktan çıkar ve hiç beklenmedik bir anda 

Eurystheus’a olan öfkesini dile getirir. Koro, eline geçirdiği can düşmanını en acı 

verici şekilde öldürmek isteyen Alkmene’ye Atina kanunlara göre savaş esiri bir 

adamın öldürülmesinin yanlış olduğunu söyler, ancak intikam hırsı yaşlı kadının 

kanunlara uymasını engeller. O her ne kadar Atina’ya ve kanunlarına saygı duysa da 

kararından vazgeçmeyeceğini, Eurystheus’u öldürdükten sonra cesedi onlara teslim 

edeceğini bildirir. Eurystheus yaşlı kadından aman dilemez; çünkü o, her kötülüğü 

Tanrıça Hera’nın isteği doğrultusunda yapmıştır, masumdur. O halde tüm kötülüklere 

sebep yine bir kadındır. Kocasının başka bir kadınla ilişki kurmasını hazmedemeyen 

bir tanrıçanın bitmek bilmeyen öfkesi sonucunda tüm bu felaketler meydana 

gelmiştir. Kocasına gücü yetmeyen kadın yine kendi cinsinden başka birinin canını 

yakarak intikam ateşini söndürmeye çalışmıştır. 

Alkmene tüm uyarılara rağmen askerlere Eurystheus’u öldürmelerini ve cesedini 

köpeklere atmalarını emreder. Oysaki yaşlı kadın cesedi Atinalılara vereceğini 

söylemişti. Belli ki sadece ölüm bu adamın yaptıklarının bedelini ödemeye yetmez 

yaşlı kadın için. Alkmene’nin bu isteği cenaze töreni yapılıp gömülmeyen ruhların 

Hades’e gidemediği, ölen kişinin ruhunun bir o yanda bir bu yanda dolanıp acı 

çektiği inancıyla bağlantılı olmalıdır. Böylece yaşlı kadın ölümünden sonra bile 

düşmanına acı çektirmeyi başaracaktır. Euripides belki de bu oyununda Alkmene 

aracılığıyla, erkeklere kadınların öfkesinden sakınmaları gerektiğini sonuçları ile 

birlikte göstermek istemiştir.  

 

3.2.2.2. Yakarıcılar (Hiketides) 

Euripides’in Hiketides’i hangi tarihte sahnelediği belli değildir. Zuntz’a göre 

oyun Atina’nın Sparta’ya karşı büyük bir zafer kazandığı, öte yandan bu döneme 

kadar savaşta tarafsız kalmış güçlü kent devleti Argos’un savaşa girmesinden 

çekindiği MÖ. 424 tarihinde sahnelenmiştir (Zuntz, 1955: 88-93). Lesky oyununMÖ. 

424-421 arası bir tarihte (Lesky, 1963: 378), Vellacott ise savaşın onuncu yılı olan 

MÖ. 421 tarihinde sahnelenmiş olduğunu kabul eder. Anlaşıldığı üzere ozan bu 

oyununu Peloponnesos Savaşı’nın ilk yıllarında sahnelenmiştir. En başından sonuna 
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kadar oyundaki genel hava savaşın insanlar üzerindeki yıkıcı etkisidir. Ozan nasıl ki 

Herakleidai oyununda Sparta’ya, Atina’nın yaptığı iyilikleri hatırlatmak istediyse, 

Hiketides’te de Argos’a, Atina’ya verdiği bağlılık sözünü hatırlatmak istemiş 

olabilir. 

Oyunun konusuna gelince, Argos Thebai’a saldırmış ve yenilmiştir. Şehrin yedi 

kapısına saldıran yedi bölüğü idare eden komutanlar savaşta ölmüş, Argos kralı 

Adrastos ise hayatta kalmıştır. Thebai kralı Eteokles, ölen komutanların cesetlerini 

cenaze töreni yapmak için kendisinden isteyen Adrastos’a vermeyi kabul etmez. İki 

kent arasındaki bu anlaşmazlık Atina’nın devreye girmesiyle ‒Atina komutanların 

ölülerini vermek istemeyen Thebai’a karşı savaş açmak zorunda kalmıştır‒çözüme 

kavuşur. Oyunda Theseus ve Adrastos her ne kadar öne çıkan erkek karakterlerse de 

oyunun akışı içerisinde Aithra43 ve Euadne44 de en az onlar kadar önemli kadın 

karakterlerdir. Özellikle Aithra oyunun akışını sağlayan güçlü bir kadın olarak 

karşımıza çıkar, çünkü oğlu Theseus’u Argos’a müttefik olmaya ikna eden 

Aithra’dır. Mendelsohn (2002: 20), Aithra’nın henüz olgunlaşmamış oğlunu 

felaketlerden koruma ya da başarısız olmaması için ona sürekli tavsiyelerde bulunan 

anne motifi ile özdeşleştiğini ifade eder.  

Sahne Eleusis’teki Demeter tapınağının önüdür. Aithra tanrıçaya sunularda 

bulunmak üzere tapınağa gelmiş, burada Thebai’da ölen Argoslu komutanların 

anneleri, Argos kralı Adrastos, savaşta ölen askerlerin dul karıları ve çocuklarından 

oluşan Argoslularla karşılaşmıştır. Aithra ilk önce kendisini tanıtır. Ölen yedi 

komutanın annelerinden oluşan koro sahneye girer ve kraliçeye oğullarının ölülerini 

Thebai’dan alma konusunda oğlu Theseus’u ikna etmek üzere yalvarırlar, çünkü 

Aithra da bir kadındır, üstelik o da bir annedir. Ancak anneleri yine kendileri gibi bir 

                                                 
43 Söylenceye göre Aithra Troizen kralı Pittheus’un kızıdır. Aigeus kısırlığına çare bulmak üzere 
Delphoi’a gider. Dönüşünde Pittheus’un sarayına uğrar ve tanrının kehanetini krala anlatır. Pittheus 
kâhinin cevabını yorumlayarak Aigeus’un haberi olmadan kızını geceleyin onunla birleştirir. Fakat 
aynı gün Aithra Poseidon’la da bir ilişki yaşamıştır. Bu sebeple Aithra’nın oğlu Thesseus’un 
babasının bir tanrı mı, yoksa bir ölümlü mü olduğu belli değildir. Euripides bu oyunda Theseus’un 
babası olarak Poseidon’u göstermektedir. Söylenceye göre Aithra oğlunun ölümünden sonra intihar 
etmiştir (Grimal, 1997: 35). 
44 Euadne Iphis’in kızı, Thebai kentini ateşe vermek üzereyken Zeus’un yıldırımıyla vurup yaktığı 
Kapaneus’un da karısıdır. Euadne kocasının ölümünden sonra onun acısına dayanamamış, 
Kapaneus’un cesedinin yakıldığı ateşin içine kendini atarak intihar etmiştir. 
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anne anlayabilir. Korodaki kadınların sözleri savaşların kadınlara yaşattığı felaketleri 

ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Euripides, çocuklarını kaybeden ve 

tek arzuları sadece oğullarının bir mezara sahip olmasını isteyen bu annelerin 

duygularını büyük bir ustalıkla anlatmıştır. Daha sonra Theseus sahneye gelir. Evde 

annesini bulamayınca tapınakta olduğunu düşünüp buraya gelmiştir. Delikanlı 

tapınaktan gelen bağrışmaları duyunca annesinin başına bir şey gelmiş olduğunu 

düşünür; fakat çok geçmeden ağlamaktan gözleri kıpkırmızı olmuş, saçı başı perişan, 

yüzlerini tırnaklarıyla yolmuş bir grup kadının çevrelediği annesini görür. Telaş 

içinde bu ağlayan kimselerin kim olduklarını ve niçin bu kadar çok üzüldüklerini 

annesine sorar. Aithra kadınların halinden o kadar çok etkilenmiştir ki konuşurken 

güçlük çeker,  bu kadınların Thebai’de ölen komutanların anneleri olduğunu güçlükle 

dile getirir ve ardından gözyaşlarına boğulur. Bu sırada Argos kralı Adrastos araya 

girer ve Theseus’un biraz önce annesine sorduğu soruları cevaplar. Delikanlıdan 

ölenlerin cesetlerini Thebai’den alma konusunda yardım ister. Adrastos tüm halkı 

felakete sürüklemiştir; ama yaşadığı vicdan azabından kurtulabilmek, bu kadınların 

acılarını biraz hafifletebilmek için koca bir kral olduğu halde Theseus’un dizlerine 

kapanmıştır. Theseus bu işe karışmamaya kararlıdır, Adrastos’a buradan gitmelerini 

söyler.  

Aithra büyük bir üzüntü içinde oğlu ile Adrastos arasındaki konuşmaları 

gözyaşları içinde dinler. Theseus annesinin ağlamasına dayanamayan küçük bir 

çocuk gibidir. Annesine ağlamaması gerektiğini, çünkü bu durumun onları 

ilgilendiren bir şey olmadığını söyler. Fakat Aithra bir annedir ve bir annenin sahip 

olabileceği tüm hassasiyete sahip bir kadın olarak bu kederli anneleri çok iyi 

anlamaktadır. Oyunun bu bölümünde Aithra bilgelikle, oğlunu Argosluların yanında 

olmaya ikna eder. Euripides, Thesseus’un annesi tarafından ikna edildiğini 

göstererek kadınların anne olarak oğulları üzerindeki gücüne dikkat çekmek istemiş 

olmalıdır. Aithra bir anne -bir kadın- olarak oğlunu yani bir kralı savaşa 

sürükleyecek kadar oğlunun üzerinde güç sahibidir. O burada aksiyonu başlatan, 

olayın akışını değiştiren bir kadındır. Ozan Aithra’ya söylettirdiği sözcüklerle 

toplumda inanılan genel kanının aksine kadınların da iyi fikirlere sahip bilge kişiler 

olabileceğini göstermiştir. Theseus, Argoslulara yardım etmekle hem büyük bir 
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şöhret kazanacak, hem Atina’nın savaşta ölen kimselerin ölülerini geri vermeyi şart 

koşan yasalarını yüceltecek, hem de bu yolla Argos’un minnetini kazanıp şehri 

kendine borçlu hissettirecektir. Theseus annesinin ortaya koyduğu bu kazançları 

düşünerek Argos’a yardım etmeye karar verir. Bilgelik her ne kadar kadınlara 

atfedilen bir erdem olmasa da Aithra bu inancı kırararak oğlunu ikna etmeyi başarır. 

Theseus Adratos’la birlikte çıkar ve bu kararı halk meclisinde de onaylattıktan sonra 

tam da Thebai’ya bir haberci göndermeye hazırlanırken bu sırada Thebai’dan bir 

haberci gelir. Thebailı haberci kibirle Theseus’a Argos’a yardım etmemesini, aksi 

halde Thebai ordusunun onlarla savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek tehdit eder. 

Theseus ölen komutanların cesetlerini Thebai’dan almaya kararlıdır, kararından 

caymaz. Sonuçta iki kent arasında bir uzlaşma sağlanamaz. Kral haberciyi kovar, 

böylece Atina savaşa girmek zorunda kalır. Theseus ordusuyla birlikte Thebai’ın 

üstüne yürümek üzere yola çıkar. 

Oyun annelerden oluşan koronun bazen umut, bazen umutsuzluk taşıyan sözleri 

ile devam eder. Sahneye bir haberci gelir ve Thesseus komutasındaki Atina’nın zafer 

kazandığını bildirir. Daha sonra savaşın ayrıntılarını anlatır. Annelerin acıları biraz 

olsun hafiflemiştir, çünkü ölen çocuklarının cesetlerini taşıyan alay gelmiştir. Bu 

sırada korunun ölen oğulları için söylediği kommos oldukça hüzünlüdür. Theseus 

alayı karşılamaya gelir ve ölen komutanların hayat hikâyelerini bir bir öğrenir. Bu 

kahramanların arasında Kapaneus ön plana çıkar. Bu arada Euripides bizi birazdan 

sahneye gelecek Euadne bölümüne hazırlar. Cesetleri yakmak üzere odun yığını 

hazırlanmıştır. Bu sırada savaşta ölen Kapaneus’un genç karısı Euadne yüksek bir 

kayanın üzerinde görünür. Genç kadın kocasının ölüm acısına dayanamamış, onun 

yakıldığı ateşin içine kendini atmak için oraya gelmiştir. Euripides Euadne’nin 

kişiliği aracılığıyla tutku boyutuna ulaşan aşkın insanlara, özellikle de aşkın gücü 

karşısında oldukça zayıf bir yaratık olan kadınlara, ne gibi çılgınlıklar yaptıracağını 

göstermek istemiş olmalıdır. Euadne çocuk sahibi bir kadındır, ancak yapmaya 

niyetlendiği bu eylemle çocuklarını kimsesiz bırakmayı göze alacak kadar hastalıklı 

bir aşk içinde olduğunu gösterir Gerçi o, çocuklarının büyüdüğünü, evlendiğini 

göremeyeceği için üzüldüğünü ifade eder; fakat yine de, Euadne’nin kadınlık 

duyguları annelik duygularından daha ağır basar. Bu sırada oğluna cenaze töreni 
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yapmak için tapınağa gelen, genç kadının yaşlı babası Iphis sahnede görünür. Yaşlı 

adam kızının, kocasının ölüm acısına dayanamayıp bir çılgınlık yapacağından 

korktuğu için onu evde kilitlemiş, ancak Euadne kaçmayı başarmıştır. Oğlunu zaten 

savaşa kurban vermiş yaşlı adam kızının kendini öldürmek amacıyla burada 

olduğunu anlayınca derin bir üzüntü duyar. Kararından dönmesi için kızına yalvarır, 

ancak Euadne kocasının ölümüyle birlikte yaşam umudunu da kaybetmiştir. Genç 

kadın için sevdiği adam olmadan artık yaşamanın bir anlamı yoktur. Babasının 

gözleri önünde Kapaneus’un cesedinin yakıldığı ateşin içine kendini atarak intihar 

eder.  Iphis kızının ölümüyle iyice yıkılır, çünkü tüm anne babaların düşündüğü gibi 

yaşlılığının zor günlerinde kızının ona bakacağını düşünmüştür. Iphis’in bu sözleri 

Iphigeneia Aulis’te oyunundaki kızını kurban etmek zorunda kalan Agamemnon’u 

hatırlatmaktadır. Agamemnon da kızı Iphigeneia’nın yaşlılığında onun eli ayağı 

olacağını düşünmüştür. Iphis’in erkek çocukların güçlü kişilikleri olmasına rağmen, 

anne babaya şefkat konusunda kız çocuklarına göre daha duyarsız olduklarını ifade 

ettiği sözcükleri bu dönemdeki erkeklerin oğlan çocuk sahibi olmaya yönelik 

düşkünlükleri konusunda nasıl da hatalı davrandıklarını gösterir niteliktedir. 

Euripides oyunun bundan sonraki bölümünde Euadne’den hiç söz etmez. 

Oyun babalarının küllerini çanaklar içinde taşıyan çocukların sahneye girmesiyle 

devam eder. Savaşın babasız bıraktığı küçük çocuklar ile koro arasında geçen 

diyalogda yapılan savaşlardan en çok etkilenen iki kesim olan çocuklar ile kadınların 

yaşadığı acıları Euripides büyük bir ustalıkla dile getirmiştir. Ozanın küçük 

çocuklara söylettiği sözcükler oyunu okuyan hemen herkesin yüreğini sızlatacak 

kadar dokunaklıdır. Ancak çocuklar bir gün babalarının intikamını almaya yemin 

ederler. Euripides burada savaşın insanlar için sonu gelmeyen bir felaket olduğunu 

anlatmak ister gibidir, çünkü savaş mağduru bu çocuklar intikam hırsıyla büyüyecek 

ve babalarının intikamını almak için başka çocukların babasız kalmalarına neden 

olacaklardır. Theseus tekrar sahnede görünür. Adrastos’a ve kadınlara Atina’nın 

onlara yaptığı iyiliği her zaman anımsayarak yaşamalarını ve çocuklarını da bu 

hatırayla büyütmelerini söyler. Adrastos, Argos’un Atina’ya karşı her zaman minnet 

duyacağını ve daima ona bağlı olacağına söz verir.  Bu sırada Tanrıça Athena 

sahnede görünür ve Argos kralının verdiği bu sözü yazılı hale getirmesini ister. 



 132

Tanrıçanın sözünü ettiği bu bağlılık metni Delphoi’da Tanrı Apollon’a sunulacaktır. 

Adrastos ve Argoslu kadınlar tanrıçanın isteğini yerine getirmek üzere sahneyi terk 

eder. Böylece oyun sona erer.  

 

3.2.2.3. Çılgın Herakles (Herakles Mainomenos) 

Euripides’in Çılgın Herakles isimli oyununun hangi tarihte sahnelediği belli 

değildir. Araştırmacılar oyunun MÖ. 423-421 yılları arasındaki bir tarihte 

sahnelendiğini ileri sürmektedir. Eser Hellen toplumunda çok iyi bilinen bir 

söylenceyi -Herakles efsanesini- konu almaktadır. Herakles’in başına gelen tüm 

felaketler aldatılmış bir kadının öfkesi yüzünden meydana gelmiştir. Hera bir tanrıça 

olsa da sonuçta bir kadındır. O da tıpkı ölümlü bir kadın gibi kocasının kendisini 

başka bir kadınla aldatmasına katlanamaz. Duyduğu kıskançlığın öfkesiyle deliye 

dönen tanrıça ‒bir tanrıça olduğu halde‒ hiçbir suçu olmayan bir çocuktan korkunç 

bir şekilde intikam alarak kocasına karşı duyduğu öfkeyi Herakles’ten çıkarır. Ozan 

bu oyununda aldatılan kadınların dinmek bilmeyen öfkesine dikkat çekmek istemiş 

olmalıdır. Bu oyunu çalışmamıza eklemeye neden olan kadın kahraman Megara 

yukarıda belirttiğimiz üzere Herakles’in karısıdır. Oyun içerisindeki rolü çok fazla 

olmamakla birlikte, bir kahramanın karısına yaraşır şekilde cesur bir kadın olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Megara, aynı zamanda kocasının yokluğunda ona sadık kalıp 

çocuklarını koruyan örnek bir eştir, ancak genç kadın kralın gücü karşısında 

canından çok sevdiği çocuklarının öldürülmesine boyun eğmek zorunda kalan kederli 

bir anne olarak betimlenmiştir.  

Oyun Megara ile Herakles’in yaşlı babası Amphitryon ve çocukların sığındığı 

Zeus tapınağı önündeki sunakta yaşlı adamın konuşmasıyla başlar. Kendisini tanıtır, 

Herakles’in hikâyesini ve içinde bulundukları durumu anlatır. Sonrasında Megara 

geçmişle o günün bir karşılaştırmasını yapar. Çaresiz kadın zamanında bir kralın kızı 

olarak mutluluk içinde büyümüş, herkesin gıpta ettiği bir kahramanla evlenmiş, 

sonrasında ise anne olmanın sevincini tadarak mutluluğunu perçinlemiştir. Şimdi ise 

o mutlu günler çok gerilerde kalmıştır, çünkü çok sevdiği kocası ölmüş, kendisi ve 

çocukları ölüme mahkûm edilmiştir. Megara kocasının ölüm acısını içine gömmüş, 
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sürekli babalarını soran çocuklarını türlü yalanlarla avutmak için çırpınmaktadır. 

Tüm olanlar yetmezmiş gibi bir anne için hayattaki en korkunç acıyı yaşayacağını 

‒çocuklarının öldürüleceğini‒ bilmektedir. Ona yardım edecek tek bir dostu bile 

olmayan Megara kaderine boyun eğer. Ancak Amphitryon gelini kadar umutsuz 

değildir. Her şeye rağmen yaşlı adamın içinde hala bir umut ışığı vardır. Herakles 

Tanrı Zeus’un oğludur. Tanrının bir şekilde onlara yardım edeceğini düşünür. Koro 

şarkısından sonra Lykos sahneye gelir. Yaşlı adam ile kral arasında geçen 

konuşmada Lykos’un, çocukları kendisinden intikam alacakları korkusuyla öldürmek 

istediğini açıklar. Kral onların yakılacağı ateşin hazırlanmasını ister. İhtiyar Thebailı 

erkeklerden oluşan koronun bu katliama izin vermeyeceklerini belirttiği sözlerinden 

sonra Megara sahneye gelir. Kendisinin ve çocuklarının ölüme hazır olduğunu 

bildirir, çünkü o bir kahramanın karısıdır ve kocasının yolundan gitmeye mecburdur. 

Mademki onlar için ölüm kaçınılmaz bir sondur, o halde ölmek gerekir. Sızlanıp, 

yalvarıp rezil olmaktansa onuruyla ölmek ister. Çaresiz kadın bir ara çocuklarının 

sürgün edilmesi için krala yalvarmayı düşünmüş, ancak yabancı topraklarda 

çocuklarına sefil bir hayat sunmaktansa ölmelerinin daha iyi olacağına karar 

vermiştir. Oyunun bu bölümünde Megara bize Medeia’yı hatırlatır. Medeia da 

çocuklarının sürgün hayatı yaşamasını istemeyip onları ölüme mahkûm etmişti. 

Megara, Lykos’tan sadece onun ve yaşlı adamın çocuklardan önce öldürülmesini 

ister. Çünkü ana yüreği çocuklarının can çekişmesini görmeye dayanamaz. Kral onun 

bu isteğini kabul eder. Zavallı kadın ölüm törenine hazırlanmak üzere çocuklarıyla 

birlikte saraya girer. Amphitryon da artık ümitsizlik içindedir. Koronun, Herakles’in 

başarılarını anlattığı şarkısından sonra Megara yeniden sahnede görünür. Çocuklarını 

hazırlamış, cellâdını beklemektedir. Zavallı kadın başına gelen felaketlerden yakınır. 

Zamanında kocasıyla birlikte çocukları için kurduğu hayallerin nasıl yıkıldığını dile 

getirir. Oyunun bu kısmında Megara’nın söylediği sözler bu dönemdeki erkeklerin 

evlilik yoluyla sağladığı kazançları göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Megara 

oğullarını Atinalı, Thebailı ve Spartalı kızlarla evlendirerek onların iyi bir yaşam 

sürmelerini hayal etmiştir. Muhtemelen bu kızlar varlıklı ailelerin çocuklarıdır ve 

kocalarına çeyiz yoluyla zenginlik sağlayacaklardır. Çaresiz kadının çocuklarıyla 
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artık vedalaşması gerektiği ancak önce hangisini son kez öpüp koklaması konusunda 

kararsız kaldığı satırlar son derece acıklıdır.  

Tanrı yardımından ümidini kesmiş Amphitryon son kez Zeus’a yalvarır. Bu sırada 

Megara Herakles’in geldiğini görür, büyük bir sevinçle kocasını karşılar. Herakles 

çocuklarını ölüm giysileri içinde görünce şaşırır, babasına olanları sorar. Megara 

kadının doğası gereği acıları gizlemekte erkeklere göre daha zayıf olduğunu 

söyleyerek olanları babasından öğrenmek isteyen kocasına büyük bir telaşla tüm olup 

biteni anlatır. Herakles, Lykos’u öldürmeye karar verir. Bir hileyle kralı sarayın içine 

sokarlar. Lykos saraya girer girmez, Herakles tarafından öldürülür. Kralın ölümü 

üzerine koronun sevinç içinde söyledikleri şarkı sarayın üzerinde Iris ve Lyssa’nın 

görünmesiyle kesilir. Mutluluk yerini korkuya bırakır. Iris, Tanrıça Hera’nın 

Herakles’e kurduğu tuzağı açıklar. Buna göre o, kendi çocuklarını ve karısını 

öldürecektir. Gecenin kızı Lyssa Herakles’in gözlerine perde indirip ona çılgınlık 

nöbeti geçirtecektir. Hera’nın kurduğu tuzağın içine düşen Herakles çıldırmış bir 

halde çocuklarını ve karısını düşmanları sanarak öldürür. Daha sonra derin bir 

uykuya dalar. Kendine geldiğinde yapmış olduğu çılgınlığı babasından öğrenir. 

Korkunç bir acı yaşayan Herakles karısının ve çocuklarının katili damgasıyla 

yaşamak istemediğinden kendini öldürmeye karar verir. Ancak daha sonra sahneye 

gelen eski dostu Theseus onu bu kararından caydırır. Herakles, Thesseus’u Hades’ten 

kurtarmıştır. Atinalı kahraman ne olursa olsun kendisini kurtaran bu adama yardım 

etmek isteyerek Herakles’i Atina’ya gitmeye ikna eder. Kendi çocuklarının katili 

olan Herakles, Atina’da aklanacak ve orada Theseus’un ona sunduğu imkânlar içinde 

yaşayacaktır. Hera’nın öfkesinden bir türlü kurtulamayan kahramanız babasıyla 

vedalaşır ve Atina’ya gitmek üzere yola çıkar. Oyun koronun gözyaşları içindeki 

sözleriyle sona erer.  

 

3.2.2.4. Bakkhalar (Bakkhai) 

Euripides bu oyununu ömrünün son dönemlerini geçirdiği Makedonya’da kaleme 

almıştır. Bakkhalar ozanın ölümünden sonra oğlu ya da yeğeni tarafından MÖ. 406-

400 yılları arasındaki bir tarihte sahnelenmiştir. Oyunun konusu adından da 
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anlaşılacağı üzere Tanrı Dionysos’a dayanmaktadır. Bakkhos, Dionysos’un diğer bir 

adıdır, zaten oyun da adını koroyu oluşturan Dionysos dininin rahibeleri olan 

kadınlardan almıştır. Oyunun korodakiler dışındaki kadın kahramanı Agaue, ancak 

oyunun sonlarına doğru sahneye çıkar. Ozan, Bakkhos çılgınlığının etkisiyle oğlunu 

öldüren Agaue’nin bir anne olarak yaşadığı pişmanlığını ayrıntılı olarak dile 

getirmez.  

Tanrı Dionysos, kendisini Zeus’un oğlu olarak kabul etmeyen annesinin kız 

kardeşleri ve Thebai kralı Pentheus’tan intikam almak amacıyla Thebai’a gelir. Oyun 

Tanrı Dionysos’un kendi efsanesini anlattığı sözcükleriyle başlar45 ve Hellas’a geliş 

sebebini açıkladığı sözcüklerle devam eder. O, dünyanın pek çok yerinde kabul 

gören kültünü şimdi de Hellas’a yaymak için bir insan kılığında Thebai’a gelmiştir. 

Ayrıca Kadmos’un kızlarının annesine attığı iftirayı unutmamıştır, çünkü Semele’nin 

kız kardeşleri onun Zeus’la bir ilişki yaşadığına ve düşürdüğü bu çocuğun tanrının 

oğlu olduğuna inanmamışlardır. Kardeşlerinin bir ölümlüyle birlikte olduktan sonra 

bu yalanı uydurduğunu, Zeus’un ise genç kadına çok kızdığı için onu yıldırımla 

çarptığını söylemişlerdir. Kadmos’un kızlarının en büyüyü Agaue’nin oğlu Pentheus 

şimdi Thebai’da hüküm sürmekte, tanrıya ve ona tapanlara karşı büyük bir kin 

duyarak onu hiçe saymaktadır. Pentheus bu haliyle bize Hippolytos’u hatırlatır. 

Hippolytos da Artemis’e karşı büyük saygı gösterirken Aphrodithe’yi küçümsediği 

için, tanrıça delikanlıya bu küstahlığın bedelini canını alarak ödetmişti. Aynı şekilde 

Dionysos da onu inkâr eden Pentheus’tan delikanlıyı annesine öldürtmek suretiyle 

intikamını alır. Ayrıca Dionysos teyzelerine karşı da büyük bir öfke duyar, çünkü 

onlar annesine iftira atmıştır. Tanrı bu insanlardan annesinin öcünü alacağını açıklar. 

Dionysos’un kaderini, daha anne karnındayken aldatılan bir kadının öfkesi çizmiştir. 

Annesi Semele kıskanç Hera tarafından öldürülmüş ve bir kadının kıskançlığı 

                                                 
45 Söylenceye göre Dionysos, Semele ile Zeus’un oğludur. Ancak Zeus’un karısı Hera kocasının 
ihanetinin acısını Semele’den çıkarır, yaşlı bir sütnine kılığına girerek genç kızı Zeus’u görmeye ikna 
eder. Semele’nin yalvarmaları karşısında bütün kudretiyle şimşek ve yıldırımlar arasında ortaya çıkan 
Zeus, genç kadını yakar. Semele ölürken karnındaki bebeğini düşürür. Zeus bebeği alır ve baldırına 
yerleştirir. Dionysos babası Zeus’un baldırından doğduktan sonra, tanrı, bebeği dağ perileri 
nympha’lara emanet eder. Dionysos bu periler tarafından büyütülür. Dağlarda dolaşırken bir gün 
üzüm yer ve daha sonra ona mutluluk veren üzümden şarap yapmayı düşünür. Keşfettiği bu içecek 
sayesinde tüm dünyadaki insanlara acılarını, sıkıntılarını unutturup onlara mutluluk verir (Grimal, 
1997: 156-159).  
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yüzünden annesiz büyümüştür. Ayrıca Semele kadınlar tarafından iftiraya uğramış, 

adı lekelenmiştir. Belki de bu yüzden Dionysos Thebailı kadınları -en başta da 

teyzelerini- zorla kendisine mürit yapmış, onları çılgın bir hale getirip vahşi bir 

hayvana dönüştürmüştür. 

Bakkhos rahibelerinden oluşan thyiad’lar denilen Lidyalı kadınlardan oluşan koro 

sahneye girer. Bu kadınlar tanrının dinine girdikten sonraki coşkun evreyi geçirip 

tanrısal mutluluğa ulaşmış kimselerdir. Ellerindeki davulları çalarak tanrının dinini 

överler. Koronun Dionysos efsanesini anlatan şarkısından sonra Kadmos’u aramak 

için saraya gelen kâhin Teiresias sahneye çıkar. İki yaşlı adam Dionysos’un tanrı 

olduğunu kabul etmekte ve tanrıya duydukları saygıyı göstermek için dağlardaki 

çılgın ayine katılmak üzere yola çıkmak üzereyken Pentheus sahneye gelir. 

Dedesinin bu halini gören delikanlı her iki ihtiyarı da çılgınlıkla suçlar. Kadmos ile 

Teiresias’ın tüm uyarılarına rağmen Pentheus bu çılgınlığa son vermeye kararlıdır. 

Evini ocağını bırakıp dağlara kaçıp orada tanımadığı adamlarla cinsel ilişkide 

bulunan bazı azgın kadınları yakalayıp zincire vurduğunu, şimdi ise bu kadınları 

kandırıp çılgın hale getiren Dionysos’un dinini yaymaya çalışan yabancıyı yakalayıp 

cezalandırma niyetinde olduğunu söyler. Pentheus’un burada söylediği sözler 

oldukça dikkat çekicidir. Kadınların sarhoş olduklarında her türlü rezilliği yaptığını 

dile getirir. Ancak Teiresias kadınların kontrolsüz cinsel tutkularının tanrının 

‒şarabın‒ etkisiyle ortaya çıkmadığını, bu durumun onların doğalarından 

kaynaklandığını dile getirir. Bu sözlerden, bu dönemdeki erkeklerin kadınları doğası 

gereği cinsel tutkularının etkisiyle hareket eden bu yüzden de erkek kontrolü altında 

tutulması gereken varlıklar şeklinde kabul ettikleri sonucuna varabiliriz. Teiresias 

daha sonra iyi yaratılışlı kadınların her şartta, içkinin tesirinde bile olsalar namuslu 

kalabildiğini sözlerine ekler.  Yaşlı kâhin, Pentheus’un tüm uyarılara rağmen 

kararından dönmediğini görünce, Kadmos’a bu delikanlının herkesin başına bir 

felaket getireceğini söyleyerek yaşlı adamla birlikte şenliklere gitmek üzere sahneyi 

terk eder.  

İnsan kılığına girmiş Dionysos bir muhafız eşliğinde sahneye gelir. Pentheus bu 

adama ve onun taptığı tanrıya karşı duyduğu nefreti dile getirir. Daha sonra onu 

zincirleyip ahıra kapatır. Ayrıca Bakkhos çılgınlığına kapılıp evlerini terk eden 
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korodaki Lidyalı kadınları köle olarak satacağını ya da onları bundan böyle kendi 

hizmetinde kullanacağını sözlerine ekler. Koronun Dionysos efsanesini yinelediği 

şarkısından sonra, tanrı ile kadınlar arasında geçen diyalogta Bakkhos, Pentheus’un 

sarayını nasıl yerle bir ettiğine dikkat çeker. Delikanlı olanlar karşısında şaşırmış, 

Dionysos sandığı bir hayaletle savaşıp durmuş, zincirlerinden kopan Dionysos’u 

karşısında görünce büsbütün hayrete kapılmıştır. Tam bu sırada bir haberci gelip 

dağlardaki kadınların iyice çıldırdığından, vahşi hayvanları parçalayıp yediklerinden 

ve tanık olduğu daha pek çok olağanüstü durumdan bahseder. Bunun üzerine 

Pentheus bu kadınlara karşı savaş açmak üzere hazırlıklara girişir. Bu çıldırmış 

kadınlarla başa çıkamazsa erkeğim diye gezemeyeceğini düşünür Pentheus. Oyunun 

bu bölümünde Mainadlar’ın kimliği aracılığıyla anlatılan erkek baskısından 

kurtulup kendi istedikleri doğrultusunda kontrolsüz bir biçimde yaşamaya başlayan 

kadınların, erkeklik onuru adına baskı altına alınması gerektiği düşüncesi vardır. 

Nitekim Pentheus bir kral olduğu halde oyunun bir bölümünde kölelerim dediği 

kadınlar ‒annesi ve teyzeleri de bu gruba dâhildir‒ onun sözünden çıkmıştır. 

Kadının, erkeğin yönlendirmesi dışında kendi isteği doğrultusunda hareket etmesinin 

toplumsal ve ahlaki açıdan büyük bir tehlike olduğu düşünülmektedir. Pentheus 

dağlardaki kadınları öldüreceğini açıklar. Delikanlı bu kadınların çılgın hallerini 

gidip kendi gözleriyle görmek ister. Dionysos bu konuda ona yardım edeceğini 

bildirir ve Pentheus’u kadın kılığında dağlara gitmeye ikna eder. Delikanlı daha 

sarayın içine girip kadın elbiseleri giydiği anda tanrının etkisi altına girererek 

çılgınca dansetmeye başlar.  

Oyun Dionysos ve Pentheus’un kadınların bulunduğu dağa gitmeleriyle devam 

eder. Dionysos saklanmak amacında olan delikanlıyı bir hileyle açığa çıkarır ve 

kadınların onu görmesini sağlar. Tanrının verdiği sarhoşlukla akılları başında 

olmayan kadınlar -en başta da delikanlının annesi- onu vahşi bir hayvan gibi 

görürler. Çıktığı ağacı kökünden söküp Pentheus’u ele geçiren kadınlar delikanlının 

bedenini parçalarlar. Bir haberci gelip olanları anlatır. Daha sonra Penthueus’un 

annesi Agaue bir aslanın başı sanıp sopaya taktığı oğlunun başını büyük bir gurula 

kente getirir. Yaşlı Kadmos olanları görünce büyük bir üzüntü duyar, çünkü torunu 
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onun tek varisidir.46 Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Agaue babası Kadmos 

sayesinde işlediği korkunç cinayetin farkına varır. Oğlunu öldürmüş olmanın 

suçluluğuyla korkunç bir acı içindedir. Bir taraftan da oğlunun paramparça olmuş 

bedenini birleştirmeye çalışır. Bu sırada Tanrı Dionysos görünür. Başlarına gelen bu 

felaketi çoktan hak ettiklerini bildirir. Agaue’nin kızkardeşleriyle birlikte sürgün 

edileceğini, Kadmos’un ise karısı Harmonia ile birlikte bir yılan olarak barbarlara 

liderlik yapacağını, daha sonra Hellas’ın çeşitli kentlerini yağmaladıktan sonra Tanrı 

Ares tarafından kurtarılıp Bahtiyarlar Ülkesi’nde yaşayacağını sözlerine ekler. 

Böylece Dionysos annesinin ve kendisinin intikamını almıştır. Agaue onları 

affetmeleri için Dionysos’a yalvarır, ancak artık çok geçtir. Agaue’nin oyunun bu 

kısmında söylediği sözler ozanın tanrı inancı konusundaki görüşlerini göstermesi 

bakımından oldukça dikkat çekicidir. Tanrı sarhoşluğuyla hayattaki en büyük 

acılardan birini tatmış zavallı kadın bir insan gibi intikam peşinde koşan Tanrı 

Dionysos’a “insani tutkular tanrılara yakışmaz” der. Evlat katili Agaue ile Kadmos 

arasında geçen acıklı bir veda sahnesinden sonra acılı kadın şehri terk etmek üzere 

yola çıkar. Oyun koronun alışılagelmiş ‒beklenen gerçekleşmez, ancak beklenmeyen 

gerçekleşir‒ sözleriyle son bulur.47 

 

                                                 
46 Oyunun bu bölümünde Kadmos’un tek torunu olan Pentheus’un ölümünün ardından artık “bütün 
evim barkım sana bakıyordu, sarayımın direği sendin, sen torunumdun benim “ şeklindeki sözleri 
Atina’daki evlilik ve miras sistemine dikkat çeker. Yaşlı adamın oğlu olmadığından kızı Agaue’yi 
“damat alma” ya da “iç güveyi” denilen tarzda evlendirdiği anlaşılmaktadır. Leduc, Atina evlilik 
sistemi içerisinde oğlu olmayan bir kimsenin oikos’una damat alarak soyunu kızının torunlarından 
devam ettirdiği dile getirir. Öte yandan Pentheus’un ölümü üzerine yaşlı adamın “evimle beraber beni 
de yere serdi” şeklindeki sözleri de Atina toplumunda bir kimsenin soyunu devam ettirecek çocuklara 
sahip olmasının çok önemli bir konu olduğuna işaret etmektedir  
47 Arnott Euripides’in oyunlarını genellikle beklenmedik bir şekilde sonlandırmasını, ünlü ozanın 
izleyiciyle daima oyun oynamaya hazır olduğu şeklinde yorumlayarak Euripides’in yeteneğini en çok 
oyunların sonlandırmasında gösterdiğini dile getirir (Arnott, 1973: 63-64). 
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4.   EURIPIDES’İN OYUNLARINDAN YANSIYAN KADIN 

KARAKTERLERİ 

  

Tragedya oyunlarının, mitostaki efsanelere dayandığı ve belli kurallar 

çerçevesinde kişileri ve olayları idealize ederek anlattığı bilinmektedir. Bu açıdan 

tragedya oyunları ve toplum yaşantısı arasında bir bağ kurmak güç gibi görünse de 

Euripides’in karakter betimlemedeki realist tutumu bu noktadaki güçlüğü ortadan 

kaldırmaktadır. Nitekim ünlü ozanın oyunları farklı bir bakış açısıyla okunduğunda 

dönemin kadını algılayışına yönelik sayısız ipucu yakalanabilir.  
Euripides’le aşağı yukarı aynı dönemde yaşamış olan Ksenophon ve ünlü hatip 

Lysias’ın Atinalı kadınların sosyal statüsü konusunda verdikleri bilgiler Euripides’in 

oyunlarıyla paralellik gösterir. Euripides’in kadın karakterlerinin belli konularda 

Atinalı gerçek kadınları yansıttığını ve bu oyunlarda kadına karşı takınılan tavrın da 

büyük oranda gerçeğe uygun olduğunu Ksenophon ve Lysias’ın yapıtları 

desteklemektedir. Euripides ile aynı dönemde yaşamış ünlü Hatip Lysias, sanık 

Euphiletos adına yazdığı ve “Eratosthenes’in Öldürülmesi Üzerine” başlıklı savunma 

metninde, dönemin kadına bakış açısı konusunda bilgi verir. Anlatılanlara göre, 

Eratosthenes Euphiletos’un karısını baştan çıkarıp onunla birlikte olmuştur. Daha 

sonra bir hizmetçinin olanları anlatması üzerine kendi evinde onları basmış ve 

Eratosthenes’i öldürmüştür. Ünlü hatip bu dönemde kadına uygulanan baskıcı tavrı 

oldukça açık bir şekilde anlatmaktadır. Nitekim Euphiletos kontrol altında tuttuğu 

karısının ipini biraz gevşetince kendisini aldattığını anlatarak dönemin kadına bakış 

açısı konusunda önemli ipuçları vermektedir (Lys. I. 1-50) 

Ksenophon’a gelince, ünlü tarihçi Memorabilia adlı yapıtında Atinalı erkeklerin 

kendilerine eş olarak iyi çocuklar doğurabilecek özelliklere sahip kadınları 

aldığından bahseder. Ksenophon’un bu sözlerinden Atinalı erkeklerin, kadını sadece 

üremeyi sağlayacak bir araç olarak gördükleri söylenebilir. Ünlü tarihçi kadınların 

bebek dünyaya getirmek için hayatlarını riske edip korkunç doğum sancılarına 

katlandıklarını, ancak kadınların sıkıntılarının sadece doğum yapmakla sınırlı 

olmadığı dile getirir. Kadınlar için zahmetli günlerin asıl olarak doğumdan sonra 
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başladığını, yani bebeğin bakımı ve büyütülmesi sırasında kadınların sayısız sıkıntıya 

katlandıklarını sözlerine ekler; ancak çocukları için birçok fedakârlık yapan 

kadınların çocuklarının gözünde değeri olmadığını ‒bir delikanlının, kadınların 

çocuk dünyaya getirmek ve çocuklarını büyütmek için sayısız sıkıntıya 

katlanmalarına rağmen hiç kimsenin kadınların aşağılık doğasına katlanamayacağını 

söylediğini‒ ifade eder (Xen. mem. II. 4-7) . Ksenophon Oikonomikos adlı 

yapıtında da kadınlardan söz eder. Ksenophon söz konusu yapıtında ev idaresi 

konusunda erkeklerin kadınları nasıl eğitmesi gerektiğinden bahsederken verdiği 

örneklerle aslında Atina’daki kadınların evlilik yaşından, kadından beklenen 

davranışlara kadar çeşitli konularda Euripides oyunlarında görülen dönemin kadına 

yaklaşımı konusunda önemli ipuçları verir (Xen. oik. III. 9-14).  

Euripides’in oyunlarından edindiğimiz bilgiler ve Ksenophon ile Lysias’tan 

verdiğimiz örneklerden hareket ederek Atina geleneksel düşünce yapısında, kadına 

karşı son derece olumsuz bir yaklaşım olduğunu söylebiliriz. Euripides Ion adlı 

oyununda, dönemin ataerkil zihniyetinin kadına yönelik olumsuz tutumuna karşı 

duyduğu tepkiyi Kreousa aracılığıyla şu sözcüklerle dile getirirmek istemiş olmalıdır 

(398-400): 

 

 “τὰ γὰρ γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας,  
 κἀν ταῖς κακαῖσιν ἁγαθαὶ µεµειγµέναι  
 µισούµεθʹ· οὕτω δυστυχεῖς πεφύκαµεν.” 

 
      

 “Yaşam, bizi iyi ve kötü olarak yargılayan,  
      bizden nefret eden erkeklerden ziyade kadınlar için zordur.   
      Bahtsızız böyle doğduğumuz için.”    
 

Euripides’in bir kadın duyarlılığıyla söylenmiş yukarıdaki sözcükleri ünlü ozanın 

döneminin kadını algılayış tarzını mercek altına alıp inceleme, hatta kendi kişisel 

inançlarını da sorgulama amacında olduğunu düşündürür. 

Atina geleneksel düşüncesinde kadın, erkeğin üreme ve cinsel ihtiyaçları için 

mecbur olduğu, hilebaz, cazibesiyle erkeklerin aklını başından alan, şehvet düşkünü 

ve son derece tehlikeli bir yaratık olarak algılanmıştır. Bu nedenle kadın erkekler 

tarafından her an kontrol altında tutulması gereken potansiyel bir tehlike olarak 
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görülmüştür (Mendelsohn, 2002, 20). Fakat Euripides’in kadın karakterlerinin hepsi 

bu bakış açısıyla ‒kadının dünyadaki kötülüklerin kaynağı olduğu inanç 

doğrultusunda‒ karakterize edilmemiştir. Nitekim ünlü ozan Iphigeneia, Makaria 

gibi örnek genç kızları, Alkestis ve Helene gibi, sadık ve erdemli eşleri de 

betimlemekten geri kalmamıştır. Murnaghan, Euripides’in oyunlarındaki Medeia, 

Hekabe, Phaidra gibi kadın karakterin olumsuz özelliklerinin yanı sıra Alkestis ile 

Iphigeneia gibi kadın karakterlerin olumlu özelliklerinin dönemin kadına bakış 

açısıyla uygun biçimde betimlendiğini ileri sürmüştür (Murnaghan, 2005: 233-250). 
Bu bölümde Atinalı erkeklerin kadına karşı olumsuz yaklaşımları ve dönemin 

anlayışı doğrultusunda takdir gören kadın profilinin nasıl olduğu konusu Euripides’in 

oyunlarından verdiğimiz örnekler aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
 

4.1.   Kötülük Kaynağı Kadınlar 

Hellen Dünya’sında kadına yöneltilen en ağır suçlamalardan biri belki de en 

önemlisi “kadının tüm kötülüklerin kaynağı” olduğu şeklindeki inançtır. Fakat kadın 

cinsine yöneltilen bu haksız suçlama sadece bu döneme özgü bir yaklaşım değildir. 

Bilindiği üzere bu anlayış ilk olarak Hesiodos tarafından ortaya konulmuştur. Ancak 

kadın karakterlerini genellikle olumlu bir şekilde belirleyen Homeros’ta bile kadına 

yöneltilen bu haksız suçlamanın izlerine rastlanır. Nitekim bazı araştırmacılar 

Homeros’un Ilias’ında, Helene’yi sık sık kendini suçlayan bir kadın şeklinde 

betimlemesini, ünlü ozanın Helene aracılığıyla aslında üstü kapalı bir biçimde tüm 

kadın cinsine yönelik suçlamalarda bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır (McClaure, 

1999: 376). Açık bir biçimde ilk olarak Hesiodos tarafından ortaya konulan ve 

Simonides gibi, çeşitli ozanlar tarafından devam ettirilen bir anlayışla kadının, 

“erkeğin başına gelen bütün felaketlerin, hatta dünyadaki tüm kötülüklerin sebebi 

olarak görülmesi” konusunun Klasik Çağ Atinası’nda da devam ettiği görülür 

(Pomeroy, 1995a: 48). Başta Euripides oyunları olmak üzere Klasik Dönem 

Atinası’ndan günümüze ulaşan birçok edebi metinde “kadının tüm kötülüklerin 

kaynağı olduğu” şeklindeki inancın izleri açıkça görülmektedir. Euripides 
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Hippolytos adlı oyununda, Hippolytos’un ağzından tüm kadınların bir baş belası 

olduğuna yönelik şu sözcükleri dile getirir (616- 617): 

 

“ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν  
γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατώικισας;… “ 
 
“Ey Zeus! Niçin saldın bu hilekâr kadınları erkeklerin başına 
Ne diye günyüzüne çıkardın bu adi yaratığı?” 
 

Delikanlı, kadının erkekler için tam bir baş belası olduğunu aşağıdaki şu 

sözcükleriyle ortaya koymaya çalışır (627-633): 

 

“τούτωι δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν µέγα·  
     προσθεὶς γὰρ ὁ σπείρας τε καὶ θρέψας πατὴρ    
φερνὰς ἀπώικισʹ, ὡς ἀπαλλαχθῆι κακοῦ.  
ὁ δʹ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόµους φυτὸν  
γέγηθε κόσµον προστιθεὶς ἀγάλµατι  
καλὸν κακίστωι καὶ πέπλοισιν ἐκπονεῖ  
δύστηνος, ὄλβον δωµάτων ὑπεξελών…”  
 
 
“İşte bir kanıt kadınların ne büyük bir bela olduğuna 
Bir kızı olan ve onu büyüten bir baba 
bu musibetten kurtulmak için onu başka bir eve verirken  
mecbur kalır karşı tarafa çeyiz verecek diye para pul saçmaya.  
Bu uğursuzu evine alan akılsız da  
zevk alır hediyeler sunmaktan bu en aşağılık endamlı varlığa. 
Zavallı, günbegün tüketir evinin servetini elbise yetiştirmek uğruna ” 
 

Hippolytos aslında belirli iki kadına‒Phaidra ile sütnine’ye‒ kızmıştır. Ancak 

delikanlı onlar üzerinden kadın cinsine duyduğu tüm nefreti kusar. Gerçi Euripides 

daha oyunun en başında Hippolytos’u betimlerken ‒gerek Aphrodite’nin 

anlattıklarından, gerekse delikanlının kendi sözlerinden‒ onun Aphrodite’ye saygı 

göstermediğini, yani aşkı hor gördüğünü ön plana çıkararak delikanlının kadına bakış 

açısını zaten ortaya koymuştur. 

Euripides Helene adlı oyununda da kadının erkeğin başına gelen tüm felaketlerin 

sorumlusu olduğunu, Menelaos aracılığıyla şu sözcüklerle dile getirir (424-427): 

 

“ἐν δʹ ἄντρου µυχοῖς 
κρύψας γυναῖκα τὴν κακῶν πάντων ἐµοὶ  
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ἄρξασαν ἥκω, τούς γε περιλελειµµένους  
φίλων φυλάσσειν τἄµʹ ἀναγκάσας λέχη.”  
 
“Bir mağaranın içine sakladım 
 başıma gelen bütün felaketlerin sebebi olan kadını 
 ve onun yanında bıraktım karımı kollamaları için  
 hayatta kalan bazı arkadaşlarımı ” 

 

Ünlü ozanın aynı konuya değindiği diğer bir oyunu da Orestes’tir. 

Klytaimestra’nın babası Tyndareos’un hayaleti, kızını öldüren anne katili 

torunlarının ölüm cezasına çarptırılmalarını sağlamak için Argos meclisini ikna 

etmek üzere kente gelir. Tyndareos ile Orestes arasında geçen ve neredeyse bir 

mahkeme salonunu andıran suçlama ve savunma niteliğindeki karşılıklı 

konuşmalardan sonra araya giren koronun şu sözleri dönemin kadına bakış açısını 

yansıtması bakımından dikkat çekicidir (605-606):  

 

“ἀεὶ γυναῖκες ἐµποδὼν ταῖς συµφοραῖς  
ἔφυσαν ἀνδρῶν πρὸς τὸ δυσχερέστερον.” 
 
“Kadınlar engeller çıkarır daima 
belalar yağdırır erkeklerin başına.” 
 

Ünlü ozan Elektra adlı oyununda da kadının tüm kötülüklerin kaynağı olduğu 

görüşünü Elektra ve Klytaimestra aracılığıyla yineler ve Elektra’yı Orestes’in başına 

gelen bütün felaketin sorumlusu olarak gösterir; Tanrı Apollon Klytaimestra’nın 

öldürülmesini Elektra’dan değil, Orestes’ten istemiştir. Buna karşılık delikanlı bir 

tanrı buyruğu olmasına rağmen annesini öldürme konusunda tereddütler yaşarken1 

Elektra kadın doğasına has kötülükle kana susamış bir katil gibi, bu cinayeti işlemesi 

konusunda kardeşine baskı yapar. Bu da yetmezmiş gibi bir de bu cinayete ortak olur 

Elektra. Bir bakıma Orestes’in başına gelenler Elektra’nın yüzündendir. Genç kız 

annelerini öldürme konusunda kardeşini bu işi yapmaya mecbur bırakacak şekilde bir 

tavır sergilememiş olsaydı, çok büyük olasılıkla Orestes annesini öldürmeyecekti. 

Nitekim Orestes’in bu cinayeti işleme konusundaki gelgitleri bu durumu 

desteklemektedir. Öte yandan bu oyunun devamı olarak kabul edilen Orestes adlı 

oyununda da Klytaimestra’nın babası Tyndareos kızının öldürülmesi konusunda, 

                                                 
1 Orestes’in annesini öldürme konusunda yaşadığı tereddüt için v.  Eur. El. 966, 968, 971. 
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yukarıdaki yargımızı kanıtlayacak nitelikte bir tavır sergileyerek Orestes’ten çok 

Elektra’yı suçlar (614-621, 1313-1353). Söz konusu oyunda Elektra, sanki kadının ne 

kadar acımasız olabileceğini kanıtlamak istercesine hareket eder ve hiçbir günahı 

olmadığı halde Hermione’ye karşı da son derece acımasız davranır (1181-1200). 

Kendisini ve kardeşini ölümden kurtarmak amacıyla amcaları Menelaos’u onların 

tarafında olmaya mecbur bırakmak için, Hermione’nin rehin alınmasını sağlar. 

Orestes’e, Menelaos’un, isteklerini kabul etmemesi durumunda, Hermione’nin 

boğazını kesmesini çok rahat bir şekilde söyler. Oyunun bir başka kısmında Orestes 

sarayın içinde Helene’yi öldürürmeye teşebbüs ettiği sırada, dışarıdan Helene’nin 

yardım isteyen feryatlarını duyan Elektra adeta vahşi bir hayvana dönüşür ve “öldür 

onu, boğazla, bıçakla” diye haykırır (1302-1310). Görüldüğü üzere Elektra, etrafına 

felaket saçan kadın imajına son derece uygun bir şekilde karakterize edilmiştir.  

Eurpides’in betimlediği, etrafına felaket getiren kötü karakterli kadınlardan biri de 

Klytaimestra’dır. Gerçi ünlü ozanın Elektra adlı oyununda ortaya koyduğu 

Klytaimestra karakteri, Aiskhylos’un çizdiği Klytaimestra kadar canavar ruhlu bir 

kadın olmasa da, Elektra’nın ona söylediği sözcüklerden anladığımız üzere, 

kocasının yokluğunda süslenip kendini başka erkeklere göstermek isteyen kötü 

karakterli ve iffetsiz bir kadındır (1070-1075). Klytaimestra’nın her ne kadar 

Agamemnon’u evine dönerken beraberinde bir metres kadın getirmiş olduğu için 

öldürmüş olduğunu söylemesine karşılık(1030-1040), Elektra, annesinin sevgilisi 

Aigisthos ile birlikte olabilmek için Agamemnon’u öldürdüğü iddia eder. Nitekim 

Klytaimestra, kocası eve dönmeden çok önce Aigisthos ile birlikte aşk yaşamaya 

başlamıştır.2 Elektra,  Agamemnon’un, kardeşi Orestes’in ve kendisinin başına gelen 

felaketlerin tek sorumlusu olarak, Klytaimestra’yı, yani onun aracılığıyla sembolize 

edilmiş “kadını” göstermektedir. Kadın her iki oyunda da başka insanların başına 

felaket getiren bir bela olarak nitelendirilmiştir. Nasıl ki iki kardeşin yıllarca babasız 

kalarak birbirine hasret büyümesinin nedeni anneleri Klytaimestra’nın kötü karakteri 

ise Orestes’in anne katili olmasının sebebi de yine bir kadın, yani ablası Elektra’dır. 

Orestes’in başına ne geldiyse kadınlar yüzünden, yani onların etrafa kötülük saçan 

karakterinden gelmiştir.  
                                                 
2 Zeitlin, Aiskhylos’un karakterize ettiği Klytaimestra aracılığıyla Atina toplumundaki kadın 
düşmanlığına dikkat çeker. Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Zeitlin, 1984: 159-195. 
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Ünlü ozan Ion adlı oyununda da kadının en başta gelen özelliklerinden biri olarak 

görülen kötülük yapmayı, oyundaki yaşlı hizmetçi aracılığıyla dile getirir. Yaşlı 

kadın Kreousa’ya, çocuk sahibi olmadığı için, kocasının onun tüm mal varlığını 

kendi gayrimeşru çocuğu Ion’a verme tehlikesine karşı kocasını ve oğlunu hemen 

öldürmesi gerektiğini telkin eder (843-846): 

 

“ ἐκ τῶνδε δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν.  
 [ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν ἢ δόλωι τινὶ    
 ἢ φαρµάκοισι σὸν κατακτεῖναι πόσιν  
 καὶ παῖδα, πρὶν σοὶ θάνατον ἐκ κείνων µολεῖν” 
 
“Bir kadına yaraşır şekilde davranıp  
bir şeyler yapman lazım geç olmadan. 
Öldürmelisin kocanı ve çocuğu hileyle ya da zehirle 
onlar senin sonunu hazırlamadan önce ”  

 

Euripides’in yaşlı kadına söylettirdiği yukarıdaki sözcükler son derece dikkat 

çekicidir. Bu sözcüklerden anladığımız üzere, hile düzenleyerek kötülük yapmak, 

hatta cinayet işlemek kadınla o kadar özdeşleştirilmiş bir yargıdır ki yaşlı kadın 

Kreousa’ya bir kadın olduğunu göster, yani kadına yakışır şekilde davran demekte 

herhangi bir sakınca görmez.  

Euripides’in, yaptığı kötülüklerle herkesin başına felaket getiren kadın 

kahramanlarından biri belki de en önemlisi Helene’dir. Ünlü ozanın Orestes, Troialı 

Kadınlar, Elektra, Hekabe, Andromakhe, Iphigeneia Aulis’te ve Iphigeneia 

Tauris’te adlı oyunlarında çizdiği Helene karakteri sadece Menelaos, Paris, Hektor, 

Akhilleus ve Agamemnon gibi erkeklerin değil, aynı zamanda kadın erkek binlerce 

insanın başına çorap ören ve yaşanan tüm felaketlerin kaynağı olan bir kadın 

şeklinde betimlenmiştir. Nitekim Helene söz konusu oyunlarda şehvet düşkünü, bir 

erkek için küçücük kızını tereddüt etmeden ardında bırakacak kadar analık 

duygusundan yoksun, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, yıllarca kızına 

analık etmiş ablasının mezarına bile güzelliği bozulmasın diye saçının ucundan 

azıcık kesecek kadar hatır gönül bilmez, kendisinin sebep olduğu savaş yüzünden 

yıllarca baba sevgisinden yoksun olarak büyümüş ve yaşananlar sonucunda 

annelerini öldürmeye mecbur kalan yeğenlerine karşı son derece duyarsız, hatta onun 

yüzünden yaşamı gözyaşları içinde kocasız, çocuksuz bir şekilde geçen Elektra’nın 
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bu durumuyla alay edecek kadar duygusuz, erkeklerin kadına olan zaafını çok iyi 

bilen ve bu durumu her fırsatta değerlendiren bir kadındır.  

Euripides söz konusu oyunlarında, kadını tüm kötülüklerin kaynağı olarak gören 

eril düşüncenin kadına karşı olan tüm olumsuz duygularını çeşitli karakterleri 

aracılığıyla ortaya koyarak kadın cinsinin kötülüklerini adeta Helene karakteri ile 

sembolize etmiştir. Güzel kadın bu haliyle bize, tüm dünyaya kötülük saçmış, tanrılar 

tarafından erkeklerin aklını başından alacak şekilde özene bezene yaratılan 

Hesiodos’un Pandora’sını hatırlatır.  

 

4.1.1.   Entrikacı/ Hilekâr Kadınlar 

Euripides’in birçok oyununda yer alan kadın kahramanlarının, dönemin 

geleneksel bakış açısı doğrultusunda ‒kumpas kuran düzenbaz kadınlar şeklinde‒ 

karakterize edilmiş olduğu görülür. Nitekim kadına atfedilen en başta gelen olumsuz 

özelliklerden biri de kadınların hile yapma konusunda son derece usta olarak 

yaratıldığı inancıdır. Ünlü ozanın Medeia, Elektra, Helene, Hekabe, Phaidra ve 

Iphigeneia gibi, kadın karakterlerin hepsi arzuladıkları şeylere kavuşabilmek ya da 

intikam alabilmek için doğalarına uygun bir şekilde hareket etmiş, hileye 

başvurmuşlardır.  

Medeia, kocası Iason’dan, kızını evli ve çocuklu olduğu halde Iason’la 

evlendirmeyi kabul eden Kreon’dan ve çocuklu bir adamla evlenmeye kalkan 

Glauke’den intikamını kadına özgü bir şekilde, yani hile yaparak alır. Medeia hilebaz 

bir kadındır. Medeia bin türlü entrika ile Kreon’dan bir gün daha kentte kalabilmek 

için izin aldıktan sonra, hilebaz bir kadın olduğunu şu sözcüklerle dile getirir (368-

369): 

      

     “δοκεῖς γὰρ ἄν µε τόνδε θωπεῦσαί ποτε  
     εἰ µή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωµένην; “  
 
      
     “Böyle yalvarır mıydım sanıyorsunuz bu adama, 
     işime yarayacak bir durum ya da kurduğum bir hile olmasa?” 
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Oyunun başka bir bölümünde ise Medeia hilenin kadına ait bir özellik olduğunu 

şu sözcükleriyle ifade eder (407-409): 

 

 

 “πρὸς δὲ καὶ πεφύκαµεν  
γυναῖκες, ἐς µὲν ἔσθλʹ ἀµηχανώταται,  
κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται.”  
 
“ve doğa biz kadınları iyilik konusunda en yetersiz 
her türlü kötülük için ise,  
en usta sanatkârlar olarak yaratmıştır.” 

 

Medeia’nin bir hile yapacağını hisseden ve bundan çekindiği için onu ülkeden 

kovmaya karar veren Kreon’un söylediği şu sözcükler Atina toplumunda kadın 

doğasının düzenbazlığı konusundaki inancı ortaya koyması bakımından dikkat 

çekicidir (316-323): 

  

 “λέγεις ἀκοῦσαι µαλθάκʹ, ἀλλʹ ἔσω φρενῶν  
 ὀρρωδία µοι µή τι βουλεύηις κακόν.  
 τοσῶιδε δʹ ἧσσον ἢ πάρος πέποιθά σοι·  
 γυνὴ γὰρ ὀξύθυµος, ὡς δʹ αὔτως ἀνήρ,  
 ῥάιων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφή.    
 ἀλλʹ ἔξιθʹ ὡς τάχιστα, µὴ λόγους λέγε·  
 ὡς ταῦτʹ ἄραρε κοὐκ ἔχεις τέχνην ὅπως  
 µενεῖς παρʹ ἡµῖν οὖσα δυσµενὴς ἐµοί.” 
 
“Ilımlı sözler duyuyorum senden, ama içimdeki ses 
Bir kötülük hazırlıyor bu sana diye uyarıyor beni,  
yapabileceklerinin korkusu içimi titretiyor, güvenmiyorum sana. 
Sinsi hilekâr bir kadın 
öfkeli bir kadından, hatta bir erkekten bile daha ürkütücüdür. 
Mümkün olduğu kadar çabuk git, lafı uzatma, 
kararım kesin, hiçbir hile yetmez beni inandırmaya 
bana düşman olduğun sürece kalamazsın yanımda.” 
 

Kreon’un yukarıdaki sözcükleri erkeklerin kendilerine karşı sessiz kalmaya 

mahkûm ettiği kadınların sessizliğinden aslında ne kadar çekindiklerini göstermesi 

bakımından ilginçtir.   

Euripides’in hilekâr kadın karakterlerinden birisi de Elektra’dır. Genç kız 

“annemin ölümünü ben hazırlayacağım” diyerek (Eur. El. 647) Klytaimestra’yı bir 
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sorun çıkmadan öldürebilmek için, onu güven içinde olduğu saraydan kırsala, yani 

şehirden çok uzak olan kendi evine, doğum yaptığı ve annesine ihtiyacı olduğu 

hilesiyle getirtir (Eur. El. 651-667). 

Euripides Hekabe’yi de intikam alabilmek için hileye başvuran bir kadın olarak 

betimlemiştir. Yaşlı kadın oğlunu dinsizce öldüren Polymestor’un kendisine 

gösterdiği ikiyüzlülüğün aynısını ona göstererek Polymestor’u beraberinde getirdiği 

çocuklarıyla birlikte bir hileyle3 çadırın içine sokar ve ardından kendisine yaşattığı 

evlat acısının aynısını ona tattırmak için, önce Polymestor’un çocuklarını öldürür, 

sonrasında onun gözlerini oyar (Eur. Hec. 860-1055). 

Euripides’in diğer bir düzenbaz kadın karakteri de Spartalı Helene’dir. Genç 

kadın yıllardır özlemle beklediği kocası Menelaos’a kavuştuktan sonra, birlikte 

Sparta’ya kaçabilmek üzere kadına atfedilen en başta gelen özelliğine uygun bir 

biçimde Menelaos’a şu teklifte bulunur (Eur. Hel. 813): 

 

“ἐς ἄπορον ἥκεις· δεῖ δὲ µηχανῆς τινος.” 
 
“İçinden çıkılması güç bir durum seninkisi, bir hile yapman gerek.” 
 

Hile kadına ait bir özellik olarak görüldüğünden ünlü ozan, Menelaos’a 

Helene’nin hile teklifinin alçakça bir hakaret olduğunu şu sözcükler aracılığıyla 

söyletir (Eur. Hel. 814):  

 
“δρῶντας γὰρ ἢ µὴ δρῶντας ἥδιον θανεῖν.” 
 
 “Nitekim ölmek daha iyidir, alçakça bir iş çevirmektense.” 
 

Euripides, Helene ve Menelaos’a söyletmiş olduğu yukarıdaki sözcükler 

aracılığıyla düzenbazlık konusunda Atina toplumunun kadın ve erkeğe bakış açısını 

ortaya koymuştur. Helene bir kadın olduğundan doğası gereği zor durumda kalınca 

hemen hileye başvurur, ancak Menelaos erkek olmanın verdiği asaletle hilenin son 

derece alçakça bir davranış olduğunu ileri sürer. Fakat Menelaos önceki söylediğiyle 

çelişerek canını ve karısını, alçakça bir hareket olarak nitelendirdiği hile sayesinde 

                                                 
3 Hekabe, kocası Priamos’tan kalan değerli şeyleri muhafaza etmek üzere Polymestor’a vereceğini ve 
geri kalan hazinenin de yerini söyleyeceği bahanesiyle onu ve çocuklarını çadırın içine sokmuştur. 
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kurtarır. Helene kendisiyle evlenmek isteyen Theoklymenos’a Menelaos’un öldüğü 

ve bu durumda eski kocasına kavuşma umudu kalmadığına göre artık onunla 

evlenebileceğini, fakat Hellenlerin âdeti olduğu üzere, denizde ölen kocasına son 

görevini yapması gerektiğini söyleyerek kaçmak için gerekli teçhizatı sağladıktan 

sonra Menelaos ile birlikte Mısır’dan kaçar (Eur. Hel. 1049-1518). 

Euripides’in, kurduğu hileyle erkeklerin ve kendisinin hayatını kurtaran kadın 

karakterlerinden birisi de Iphigeneia’dır. Genç kız Tauris’e gelen yabancıları ‒ 

kardeşi Orestes ile arkadaşı Pylades’i‒ kurban etmek üzereyken iki kardeş arasında 

anagnorisis sahnesi gerçekleştikten sonra, Iphigeneia kardeşi ve arkadaşı Pylades’i 

ölümden kurtarıp hep beraber oradan kaçabilmek için kralı kandırmak üzere kardeşi 

Orestes’in başına gelen felaketten yararlanarak bir plan hazırlar. İki kardeş arasında 

geçen aşağıdaki konuşmalardan kralı hileyle kandırma işini tamamen Iphigeneia’nın 

üstlendiği görülmektedir. Nitekim Orestes’in “kadınlar her sıkıntıya çare bulmakta 

ustadır”  şeklindeki sözleri de bu görüşün ifadesidir. Iphigeneia, ona nasıl bir plan 

hazırladığını soran Orestes’e şöyle cevap verir (Eur. Iph. T. 1031-1050): 

 

Iph. ταῖς σαῖς ἀνίαις χρήσοµαι σοφίσµασιν. 
Or.  δειναὶ γὰρ αἱ γυναῖκες εὑρίσκειν τέχνας. 

     Iph. φονέα σε φήσω µητρὸς ἐξ Ἄργους µολεῖν. 
     Or.  χρῆσαι κακοῖσι τοῖς ἐµοῖς, εἰ κερδανεῖς.   
     Iph. ὡς οὐ θέµις σε λέξοµεν θύειν θεᾶι 

Or.  τίνʹ αἰτίαν ἔχουσʹ; ὑποπτεύω τι γάρ. 
     Iph. οὐ καθαρὸν ὄντα· τὸ δʹ ὅσιον δώσω φόνωι. 

…   
     Iph. πόντου σε πηγαῖς ἁγνίσαι βουλήσοµαι. 

… 
Or.   λάθραι δʹ ἄνακτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; 
Iph. πείσασα µύθοις· οὐ γὰρ ἂν λάθοιµί γε.” 
 
“… 
Iph. Senin felaketlerinden yararlanacağım.  
Or.  Ustadırlar kadınlar her sıkıntıya çare bulmakta. 
Iph. Bir anne katili olduğunu söyleyeceğim, Argos’tan gelen. 
Or.  Bir yararı olacaksa sana, yararlan felaketlerimden. 
Iph. Söyleyeceğim tanrıçaya kurban edemeyeceğimizi seni 
Or.  Nasıl bir bahane ileri süreceksin? Aklımda bir şey var gerçi. 

      Iph. Temiz bir insan olmadığın için bu işten çekindiğimi söyleyeceğim. 
… 
Iph. Denizde yıkanıp arınmanı isteyeceğim. 
… 
Or.   Gizli saklı mı yapacaksın, yoksa açık açık söyleyecek misin bunları krala?  
Iph. Uyduracağım bir şeyler, saklayamam ki ondan.” 
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Iphigeneia planladığı gibi, Orestes’i bir anne katili, Pylades’i ise onun işbirlikçisi 

olarak ülkenin kralı Thoas’a tanıtır. Genç kızın hazırladığı plan işler ve böylece 

gençler Orestes’in aklanmasını sağlayacak beraberinde götürdükleri Artemis kutsal 

heykeli ile birlikte Tauris’ten kaçmayı başarırlar. 

Euripides’in geleneksel anlayış doğrultusunda hilekâr olarak betimlediği kadın 

karakterlerinden biri de Phaidra’dır. Aşkına karşılık bulamayan üstelik bir de sevdiği 

adamdan hakaretler işiten Phaidra, kendi canına kıyar. Onu ve aşkını hakir gören 

Hippolytos’tan ise intikamını bir hileyle alır. Phaidra avucunda sakladığı ve içinde 

delikanlının ona tecavüz ettiğini yazan bir mektupla intihar etmiştir. Theseus 

karısının elindeki mektubu görünce, Phaidra’nın planı işlemeye başlar. Sonuç olarak 

hilekâr bir kadın bir babaya kendi öz oğlunu öldürtür. 

 

4.1.2.   Şehvet Düşkünü Kadınlar 

Hellen dünyasında takip edebildiğimiz ilk dönemlerden itibaren aşk insanoğlu için 

tehlikeli bir duygu olarak görülmüştür. İnsanın en güçlü duygularından biri olan ve 

bu dönemde cinsel tutku şeklinde yorumlanan aşk, hem erkek, hem de kadın için son 

derece tehlikeli bir duygu olarak algılanmıştır. Aphrodite’nin kişiliği altında 

sembolize edilen aşkın güçlü çekimine kapılan kadınların ve hatta erkeklerin her 

türlü şeyi yapmayı göze alabilecekleri düşüncesi hâkimdir (Dover, 1984:145-159).  

Nitekim Euripides Troialı Kadınlar adlı oyununda aşkın kötülüğünü Hekabe’nin, 

Helene’ye yönelttiği şu sözcüklerle ifade eder (989-990): 

  

     “τὰ µῶρα γὰρ πάντʹ ἐστὶν Ἀφροδίτη βροτοῖς,  
 καὶ τοὔνοµʹ ὀρθῶς ἀφροσύνης ἄρχει θεᾶς.”  
 
“Çünkü ölümlülerin tüm akılsızlıkları Aphrodite’nin işidir, 
 Zaten tanrıçanın adı doğrudan düşüncesizlikten (aphrosynes) gelir.” 
 

Ünlü ozan Hippolytos adlı oyununda da yukarıdaki sözcükleriyle benzer bir 

şekilde aşkın ne korkunç bir tutku olduğunu koro aracılığıyla dile getirir (541-542): 
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“πέρθοντα καὶ διὰ πάσας ἱέντα συµφορᾶς  
 θνατοὺς ὅταν ἔλθηι”  
  
“O, girdiğinde ölümlerin kalbine, 
beraberinde getirir her türlü felaketi ve perişanlığı.”  
 

Atina toplumunda olumsuz bir duygu olarak görülen ve cinsel arzuyu ifade eden 

aşk, her ne kadar erkeklerin de karşı koyamayacakları kadar güçlü bir duygu olarak 

görülse de asıl olarak kadınla özdeşleştirilmiştir. Robinowitz, tragedya oyunlardaki 

kadınların çoğu kez doğası gereği cinsel tutkularını tatmin amacı ile hareket eden ve 

sınırlarını aşan kadınlar şeklinde betimlendiğine dikkat çekerek Medeia ve 

Klytaimestra gibi olgun kadınların bile, cinsel tutkuları ile hareket eden ve erkekleri 

yıkıma sürükleyen, yani erkekler aracılığıyla temsil edilen polis için bir tehdit unsuru 

oluşturan suçlu kadınlar şeklinde betimlediğini dile getirir (Robinowitz, 2004: 54). 

Hellen dünyasında aşk, kadın cinsine atfedilen, onun en başta gelen 

zayıflıklarından biri olarak kabul edilmekle birlikte, erkeğin kadına duyduğu cinsel 

arzu da kadının erkek üzerindeki en güçlü silahı olarak görülmüştür.  Yüzlerce yıl 

öncesinden ‒Hesiodos’un dünyadaki kadın cinsinin atası olarak gösterdiği ilk kadın 

Pandora’yı şehvani bir varlık olarak betimlediğinden beri‒ süre gelen ve bu dönemde 

de çoğu kez kabul edilen bu anlayışa göre, kadın tabiatı gereği son derece şehvetli ve 

cinsel tutkuların kölesi olan bir varlıktır (Robinowitz, 2004: 47-51). Dönemin birçok 

ozanı kadını cinsel tutkularını kontrol altında tutamadığı için sayısız kötülüklere 

sebep olan bir musibet olarak yorumlamış ve çeşitli yapıtlarında kadının bu özelliğini 

ön plana çıkarmıştır. Nitekim Euripides de çağdaşları gibi, Medeia, Hippolytos, 

Troialı Kadınlar, Elektra, Andromakhe ve Bakkhalar adlı oyunlarında bazı kadın 

karakterlerini ‒Medeia, Phaidra, Helene, Klytaimestra, Hermione ve Bakkhos 

çılgınlığın etkisi altındaki Thebai’lı kadınlar‒ dönemin kadına atfettiği bu özellik 

doğrultusunda betimlemiştir. Öte yandan Euripides daha çok kadına atfedilen aşkın 

esiri olma zayıflığını erkeklere de mal ederek Agamemnon ve Menelaos’u aşkın 

etkisi altında kalarak bir takım kararlar veren zayıf erkekler olarak karakterize 

etmiştir. 

Euripides Hekabe adlı oyununda, Mykenai kralı Agamemnon’u Priamos’un kızı 

Kassandra’nın aşkı uğruna Hekabe’nin Polymestor’dan intikam almasına yardım 
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eden bir kral olarak betimlerken bu durumun, yani bir erkeğin aşk uğruna hareket 

etmesinin toplumda hoş karşılanmayacak bir durum olduğunu da Agamemnon’un 

Hekabe’ye söylediği şu sözcüklerle dile getirmiştir (850-860): 

 

 “ἐγώ σε καὶ σὸν παῖδα καὶ τύχας σέθεν,  
 Ἑκάβη, διʹ οἴκτου χεῖρά θʹ ἱκεσίαν ἔχω,  
 καὶ βούλοµαι θεῶν θʹ οὕνεκʹ ἀνόσιον ξένον  
 καὶ τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίκην,  
 εἴ πως φανείη γʹ ὥστε σοί τʹ ἔχειν καλῶς  
 στρατῶι τε µὴ δόξαιµι Κασσάνδρας χάριν  
 Θρήικης ἄνακτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον.  
 ἔστιν γὰρ ἧι ταραγµὸς ἐµπέπτωκέ µοι·  
 τὸν ἄνδρα τοῦτον φίλιον ἡγεῖται στρατός,  
 τὸν κατθανόντα δʹ ἐχθρόν·…”  
 
 
“Bahtına, oğluna, sana ve merhamet dileyen  
 eline acıyorum Hekabe. 
Tanrılar ve adalet adına 

      törenin emrettiği şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum,  
dinsizce öldürüp bir konuğu cenaze töreni yapmayan ev sahibine. 
Umarım tatmin eder seni bu ceza ve Trakya kralını 
katleden bir adam olmam ben de 
ordunun gözünde Kassandra’nın hatırına. 
Ama endişelendiriyor beni ordunun üzerime saldırma ihtimali;  
çünkü öleni düşman, bu adamı dost biliyor.” 
     

Agamemnon’un yukarıdaki sözcüklerinden, bir erkeğin toplumun değer 

yargılarını düşünerek son derece önemsiz bir varlık olarak görülen bir kadının aşkı 

uğruna hareket etmekten çekindiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Ancak aşk 

gelenekten ağır basmış ve “kadın kısmını hiçe sayarım” diyen Agamemnon, 

Hekabe’nin işlemiş olduğu cinayete fiilen elini bulaştırmasa da, yaşlı kraliçenin 

Polymestor’a gönderdiği kadının güvenle ordunun arasından geçmesini sağlayarak 

dolaylı da olsa sözde hiçe saydığı bir kadın uğruna bu cinayete karışmış koca bir 

kraldır.  

Euripides’in, dönemin anlayışına zıt bir yaklaşımla ortaya koyduğu 

‒Aphrodite’nin etkisiyle hareket eden‒ âşık erkek karakterlerinden bir diğeri 

Menelaos’tur. Menelaos, ünlü ozanın Troialı Kadınlar adlı oyununda kendisini 

başka bir adam uğruna terk edip giden karısı Helene’yi, sözde Hellas’ta 

cezalandırmak üzere almaya gelen, duyguları karışık bir adam olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Tüm olanlara rağmen karısı Helene’yi sevdiği açıktır. Nitekim bunu 

sezen Hekabe, kadının yaradılışından gelen cinsel çekicilik erkek üzerindeki en 

büyük silahıdır ve kadın cinselliğini kullanarak erkeklerin onlar üzerindeki 

kontrolünü azaltabilir düşüncesiyle Menelaos’u, Helene’nin aldatıcı güzelliğine 

kanmaması konusunda şu sözcüklerle uyarır (890-894): 

 

“αἰνῶ σε, Μενέλαʹ, εἰ κτενεῖς δάµαρτα σήν.  
ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, µή σʹ ἕληι πόθωι.  
αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄµµατʹ, ἐξαιρεῖ πόλεις,  
πίµπρησιν οἴκους· ὧδʹ ἔχει κηλήµατα.    
ἐγώ νιν οἷδα καὶ σὺ χοἰ πεπονθότες.”  
 
“Ey Menelaos, takdir ederim seni şayet öldürürsen karını,  
onu gördüğün anda kaç, bırakma kendini, özlem ele geçirmesin seni. 
Çünkü, bakışlarıyla erkekleri avucunun içine alır, boşaltır kentleri 
evleri yakar, sen de ben de biliyoruz kimler öldü uğruna. 
işte böyle güçlü, büyüleyici derecede çekici.” 
 

Hekabe’nin bu sözlerinden hemen sonra karı koca arasında geçen konuşma yaşlı 

kraliçenin, Helene’nin ‒kadının‒ cinsel çekiciliğinin Menelaos’un ‒erkeğin‒ 

üzerinde son derece etkili olabileceği öngörüsünde ne kadar haklı olduğunu gösterir. 

Helene, eski kocası Menelaos ile karşılaştığında, kendisinin akıbetinin ne olacağını 

sorar, fakat Menelaos, güzel karısına karşı net bir cevap veremez “kesin değil, ancak tüm 

ordu seni öldürmem için bana verdi.” diyerek Helene’ye hala âşık olduğundan onu 

öldüremeyeceğini ima eder (Eur. Tro. 900-901). Nitekim âşık Menelaos’un, 

Hekabe’nin “özlem seni ele geçirmesin, karınla aynı gemide Hellas’a gitme, çünkü sonsuza kadar 

sevmeyen âşık değildir.” (1049-1051) şeklindeki uyarılarına pek kulak asmadığını, onun 

da tıpkı ağabeyi Agamemnon gibi, aşkın, yani bir kadına duyduğu güçlü tutkuların 

etkisiyle hareket eden bir erkek olduğunu, ünlü ozanın Orestes adlı oyununda son 

derece açık bir şekilde görürüz. Söz konusu oyunda, Menelaos güzel karısı Helene 

ile birlikte Sparta’daki evlerine geçmeden önce, karısının yokluğunda 

Klytaimestra’nın bakmış olduğu kızları Hermione’yi almak üzere Argos’a uğrarlar. 

Aşkın güçlü çekimine yenilmiş Menelaos bir erkeğe yakışmayacak şekilde 

davranmış ve tüm olanlara rağmen güzel karısı Helene’yi affetmiştir. Nitekim söz 

konusu oyunda Elektra, Menelaos’un, karısını affetmesini eleştirir. Euripides, 

geleneksel anlayışa uygun olarak erkekliğe yakışmayacak şekilde davranan 
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Menelaos’u yerden yere vurma görevini ise Andromakhe adlı oyunda yaşlı Peleus’a 

verir. Peleus, Menelaos’u bu tavrından dolayı son derece sert bir şekilde eleştirir 

(589-642). Peleus, onu iffetsiz karısı Helene’yi kaybetmeyi göze alamadığı için, 

Troia’da onu eline geçirmişken öldürmek yerine ona sarıldığını ve Helene’nin onu 

öpmesine, şehvetle kucaklamasına izin verdiğini söyleyerek suçlar. Ardından bir 

erkeğe yakışmayacak şekilde cinsel arzularına yenik düştüğü için Menelaos’un aşkın 

elinde oyuncak olan iradesiz bir adam olduğunu dile getirir (625-632).  

Euripides’in aşkın pençesinde kıvranan ve karşı koyamadığı tutkularının etkisiyle 

akıl almaz işler yapan kadınlar olarak betimlediği kadın karakterlerine baktığımızda, 

onlardan birinin ve belki en önemlisinin Medeia olduğunu görürüz. Eurides, 

Medeia’yı kadın haklarının savunucusu olacak kadar güçlü bir kadın olarak 

betimlerken diğer taraftan aynı Medeia’yı cinayet işleyecek kadar tutkularına yenik 

zayıf bir kadın olarak betimlemiştir (Tessitore, 1991: 588). Medeia’nin aşkı öyle 

güçlü ve tehlikeli bir duygudur ki o, aşkla nefret arasındaki ince çizgiyi geçince, 

aşkın nefrete ve intikam hırsına dönüştüğü noktada, sevdiği adamın canını en çok 

çocuklarıyla acıtabileceğini düşünerek kendi öz evlatlarının katili olmaktan bile 

çekinmemiştir. Bu haliyle Medeia Homeros’un Odysseia adlı yapıtındaki canavar 

Skylla’yı hatırlatır (Robinowitz, 2004: 52) Euripides Medeia adlı oyununun birçok 

yerinde, aşkın pençesinde kıvranan kadınların nasıl akla mantığa aykırı işler 

yapabileceği konusuna değinmiştir. Ancak Iason’un, kendisine sayısız yardımlarda 

bulunduğunu söyleyen Medeia’ya karşı bir aşağılama niteliğinde söylediği şu 

sözcükler dikkat çekicidir (529-531): 

 

 “σοὶ δʹ ἔστι µὲν νοῦς λεπτός· ἀλλʹ ἐπίφθονος  
λόγος διελθεῖν ὡς Ἔρως σʹ ἠνάγκασεν.  
τόξοις ἀφύκτοις τοὐµὸν ἐκσῶσαι δέµας.” 
  
“Sen cin fikirli birisin şüphe yok buna, ama 
Eros’un kaçınılmaz okları yüzünden 
beni kurtardığını söylemek bana öfkelenmene sebep oluyor. 
 

 Nitekim Medea, Iason’a âşık olduğu için kardeşini ‒babası onları takip edemesin 

diye‒ lime lime kesip parçalarını denize atmış, ardından Pelias’ı da yine Iason’un 

aşkı uğruna, düzenlediği bir hileyle kendi kızlarına son derece vahşi bir şekilde 
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öldürtmüştür. Iason’un da ifade ettiği üzere, Medeia tüm bu akıl almaz cinayetleri 

Iason’a iyilik olsun diye değil, aslında kendisi için ‒kadın doğasının en güçlü 

duygularından biri olan cinsel arzularını tatmin edebilmek, yani Iasonla birlikte 

olabilmek adına‒ yapmıştır.  

Euripides’in, kadınların cinsel arzularıyla hareket eden kimseler olduğu anlayışına 

dair çeşitli ipuçları bulunan oyunlarından birisi de Elektra’dır. Söz konusu oyunda 

Klytaimestra cinsel tutkularının yönlendirmesiyle hareket eden bir kadın olarak 

betimlenmiştir. Aşkın elinde oyuncak olma zayıflığı genellikle genç kadınlara 

atfedilen olumsuz bir özellikken Klytaimestra da tıpkı Medeia gibi, olgun bir kadın 

olmasına rağmen cinsel tutkuları doğrultusunda hareket eden bir kadındır. Nitekim o, 

kocasının yokluğunda, yani kadının cinsel arzularının tatmin edilmediği durumlarda 

yapabileceklerini ortaya koymak istercesine hem Aiskhylos’ta hem de Euripides’te 

gayrimeşru ilişki yaşayan bir kadın olarak betimlenmiştir (Robinowitz, 2004: 47-51).  

Euripides, Elektra’yı annesi Klytaimestra’nın zıttı olarak betimlemiştir. Onda kadına 

atfedilen cinsel arzuların esiri olma zayıflığının hiçbir izine rastlanmaz. Gerçi Elektra 

evlenmediği için sürekli yakınır, hatta anne katili olduktan sonra hiçbir erkeğin onu 

eş olarak almayacağını dile getirmesi belki bu yöndeki duygularını ifade etmek 

istediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak Elektra’nın sadece görünüşte de olsa bir 

kocası olduğunu unutmamak gerekir. Genç kızın arzu etmesi durumunda fakir 

çiftçinin seve seve onu eş olarak kabul edeceği açıktır. 

 Euripides söz konusu oyununda, Elektra’nın her fırsatta iffetsizlikle suçladığı 

Klytaimestra aracılığıyla dönemin genel anlayışına uygun bir biçimde kadınların 

cinsel yönden zayıf varlıklar olduğunu şu sözcüklerle dile getirir (Eur. El. 1035-

1040): 

 

    “ µῶρον µὲν οὖν γυναῖκες, οὐκ ἄλλως λέγω·  
ὅταν δʹ, ὑπόντος τοῦδʹ, ἁµαρτάνηι πόσις  
τἄνδον παρώσας λέκτρα, µιµεῖσθαι θέλει  
γυνὴ τὸν ἄνδρα χἄτερον κτᾶσθαι φίλον.  
κἄπειτʹ ἐν ἡµῖν ὁ ψόγος λαµπρύνεται,  
οἱ δʹ αἴτιοι τῶνδʹ οὐ κλύουσʹ ἄνδρες κακῶς” 
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“Şehvet düşkünüdür kadınlar, diyecek lafım yok buna, 
Bu düşkünlük gerçek olduğuna göre,  
bir koca evlilik bağını hiçe sayıp yatağından vazgeçerse, 
kadın da heveslenir başka bir sevgili bularak erkeği taklit etmeye. 
O zaman bütün laf bize gelir 
asıl suçlu olan erkeklerin yerine ”  
  

Euripides Andromakhe adlı oyununda kadınların cinsel tutkularını kontrol etme 

konusunda erkeklerden daha zayıf olduklarına işaret eder. Andromakhe’nin kocasını 

delice kıskanan Hermione’ye söylediği şu sözcükler kadının aslında cinsel tutkuların 

esiri olduğunu dile getirmesi bakımından dikkat çekicidir. (215- 221): 

 

“εἰ δʹ ἀµφὶ Θρήικην τὴν χιόνι κατάρρυτον  
 τύραννον ἔσχες ἄνδρʹ, ἵνʹ ἐν µέρει λέχος  
 δίδωσι πολλαῖς εἶς ἀνὴρ κοινούµενος,  
 ἔκτεινας ἂν τάσδʹ; εἶτʹ ἀπληστίαν λέχους  
πάσαις γυναιξὶ προστιθεῖσʹ ἂν ηὑρέθης.  
αἰσχρόν γε· καίτοι χείρονʹ ἀρσένων νόσον  
ταύτην νοσοῦµεν, ἀλλὰ προύστηµεν καλῶς” 
 
 
“Kocan birden çok kadınla yatağını paylaşan  
Karlı Trakya’nın bir erkeği ya da kralı olsaydı şayet 
hepsini öldürmeye kalkışacak mıydın? 
Öyle yapsaydın, cinsel doyumsuzlukla lekeleyecektin tüm kadınları.  
Utanç verici bir şeydir bu.  
Biz kadınlar bu illet yüzünden erkeklerden daha çok acı çeksek de 
en azından güzel bir şekilde örteriz onu ” 

 

Euripides kadının cinsel arzularını kontrol etme konusundaki zayıflığına Troialı 

Kadınlar adlı oyununda da, ölen kocası Hektor’u hala sevmesine karşın, can 

düşmanının oğluna yatak arkadaşlığı yapacak zavallı Andromakhe aracılığıyla tekrar 

değinir. Andromakhe, bir kadının erkekle aynı yatakta yan yana yattığında cinsel 

dürtülerini bastıramayacağı için her zaman tutkularına yenileceğini ve bu sebeple de 

erkeğe karşı asla düşman olamayacağı inancını şu sözcüklerle dile getirir (655-666): 

  

“καίτοι λέγουσιν ὡς µίʹ εὐφρόνη χαλαῖ 
 τὸ δυσµενὲς γυναικὸς εἰς ἀνδρὸς λέχος·” 
 
“Erkeğin yatağında kadının düşmanlığının 
tek gece bile sürmediğini söylemelerine karşın “ 
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Andromakhe yukarıdaki sözcüklerinin ardından, söz konusu dönemin koşulları 

içerisinde, bu durumun ‒cinsel arzularla başa çıkma konusunda kadın kısmının çok 

zayıf olduğu konusunun‒ kadınlara atfedilen genel geçer bir yargı olmasına karşın, 

yine de eski kocasını unutup kalbini ve yatağını yeni kocasına açan kadınlardan 

nefret ettiğini söyler. Andromakhe’nin bu sözcükleri dönemin değer yargılarına göre, 

kadının, cinsel arzuların etkisi altında olduğu inancı su götürmez bir gerçekse de, 

toplumun takdir ettiği kadın tipinin bu arzularla başa çıkabilen kadınlar olduğunu 

ortaya koymaktadır. Nitekim Hippolytos adlı oyunda aşkın pençesinde kıvranan 

Phaidra, bu yargımızı kanıtlar nitelikte karakterize edilmiştir. Genç kadın elinden 

geldiği oranda tüm iffetiyle aşkın gücüne karşı koymaya çalışmış, ancak bu büyük 

gücü alt edemeyeceğini anladığında kocasına ihanet etmemek, çocuklarına ise kötü 

bir şöhret bırakmamak için toplumun değer yargılarının ondan beklediği davranışı 

göstererek ölmeye karar vermiştir (390-430). 

Euripides kadının güçlü cinsel dürtülerinin etkisinde olduğu inancına bir kez de 

Bakkhalar adlı oyunda değinir. Euripides, Dionysos efsanesinde, Tanrı ile 

sembolize edilen tabiata hayat verme ve şarabın etkisiyle insanoğlunun ruhunun 

derinliklerinde yatan coşkunun ortaya çıkması4 durumunu kadınla ilintili olarak 

incelemiştir. Nitekim Tanrı Dionysos ile kadın arasında önemli iki benzerlik vardır: 

Kadın da tıpkı tanrı gibi hayat veren bir mucizenin kaynağıdır. Öte yandan kadın 

doğası gereği insan ruhunun derinliklerinde yatan güçlü dürtülerin etkisi altında 

hareket eden bir varlıktır. Bu nedenle Dionysos söz konusu oyunda, kadına benzeyen 

bir delikanlı olarak betimlenmiş olmalıdır. Zeitlin, Euripides’in Bakkhalar adlı 

                                                 
4 Bilindiği üzere Tanrı Dionysos Olympos kuşağından gelen bir tanrı değildir. Hatta annesi Semele bir 
ölümlüdür. Fakat Hellen mitolojisi Dionysos’un Tanrı Zeus’un baldırından doğduğunu anlattığından, 
Dionysos yeniden doğuşun sembolü olarak Hellenler arasında Olymposlu tanrılar kadar, hatta 
onlardan daha çok saygı görmüştür. Dionysos’un kimliğinde sembolize edilen tabiatın gizemli 
döngüsüdür. Semele ile eşleştirilen toprak bahar gelince kış uykusundan uyanır ve yağmur ile 
sembolize edilen Zeus’la birleşerek hayat bulur, yani Dionysos vücuda gelir. Yağmur tabiatı ‒asmayı‒ 
besler büyütür, yaz gelince onu yakar ‒Zeus efsaneye göre Semele’yi yıldırımıyla yakar ve Semele bu 
esnada bebeğini düşürür‒ ve öldürür. Sonra yağmur toprağı yeniden besler ‒ Zeus zamanından önce 
dünyaya gelen Dionysos’u doğum vakti gelene kadar baldırında saklayarak ona ikinci bir hayat verir‒ 
ve asma olgunlaşır. Üzüme ve şaraba döner. Sonra döngü yinelenir. İşte Dionysos böyle bir devinim 
içerisinde tekrar tekrar yeniden doğar. Tanrı şarapla insanın vücuduna girerek onu tabiata döndürür. 
Nitekim bu tanrıya “eleutheros” “özgür, özgürlük veren” sıfatı yüklenmiştir. Şarabın etkisiyle coşan 
ruh yaşadığı dünyanın baskısından kurtulur ve tabiatı taklit ederek kendinden geçer. Böylece insan 
doğanın sırlarına varır, yani tanrılaşır (Erhat, 1993: 91-96). 
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oyununda kadınsı özelliği ile ön plana çıkan Dionysos ve oyunun ilerleyen 

bölümlerinde evlerini, çocuklarını ve işlerini bırakıp tanrıya tapmak için dağlara 

kaçmış Thebai’lı kadınların gözlerden uzakta neler yaptığını merak eden Pentheus’un 

kadın kılığında sahneye çıkmasını, Dionysos ve Pentheus aracılığıyla temsil edilen 

kadının bir tarafta güçlü, diğer tarafta zayıf yönlerinin ortaya konulduğunu ifade 

ederek toplumun kadını algılayışına dikkat çeker (Zeitlin, 2002: 103-139). 

 Pentheus’un kimliğinde sembolize edilen Hellen dünyasının erkekleri Dionysos’a 

‒kadına‒ karşıdır. Fakat bu güce karşı koymak, yani onu tamamen bertaraf etmek de 

imkânsızdır. Segal’a göre, üreme ve cinsel dürtülerin tatmini için bir taraftan kadına 

bağımlı olan erkek, diğer taraftan kadını, vahşi doğasından ötürü erkek egemenliğini 

tehdit eden bir unsur olarak gördüğünden, kadını doğa ve sosyal yaşam arasında 

nereye koyacağı konusunda belirsizlik yaşamaktadır (Segal 1984). Euripides, 

döneminde yaşanan kadın konusundaki belirsizliği, yani kadının nereye konulacağı 

konusunu Bakkhalar adlı oyunda, kadını temsil eden Dionysos ile onu töreleri ve 

ahlakı bozan bir tehdit olarak gören ve erkeği simgeleyen Pentheus’un kimliğinde 

ortaya koyar. Pentheus ve Tanrı Dionysos arasında geçen bir konuşmada Bakkhos 

Şenlikleri çerçevesinde Tanrı Dionysos’a tapımların daha çok geceleyin yapıldığını 

söyleyen tanrıya karşı Pentheus’un kadınların şehvet düşkünü varlıklar olduğundan 

geceleri daha kolaylıkla kandırılabileceğini ima eden şu sözcükleri kadının cinsel 

zaafına dikkat çekmektedir (487):  

 

“τοῦτʹ ἐς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαθρόν.”  
 
“Kadınları ayartıp baştan çıkarmaya uygundur (gece).” 
 

Bilindiği üzere Bakkhos olarak da nitelendirilen Tanrı Dionysos tapımında 

rahibelerin rolü büyüktür. Bu kadınlar şarabın etkisiyle kendilerinden geçerek, yani 

insanın çeşitli dürtülerini kontrol altına almasını sağlayan tüm toplumsal normlardan 

sıyrılıp dağlara, kırlara kaçmakla sembolize edilen kendi doğalarına dönmeleri 

sonucunda her türlü çılgınlığı yaparlar. Bu çılgınlıkların içinde en başta geleni ise 

kadınların cinsel açıdan adeta bir hayvan gibi davranıp önüne gelen her erkekle 

cinsel ilişki kurmalarıdır (McNally, 1984: 107-142). Nitekim adı geçen oyunda 
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kadınların bu cinsel taşkınlık halleri Pentheus aracılığıyla şu sözlerle anlatılır (215-

225): 

 

“ἔκδηµος ὢν µὲν τῆσδʹ ἐτύγχανον χθονός,  
κλύω δὲ νεοχµὰ τήνδʹ ἀνὰ πτόλιν κακά,  
γυναῖκας ἡµῖν δώµατʹ ἐκλελοιπέναι    
πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις  
ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίµονα  
Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιµώσας χοροῖς,  
πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν µέσοισιν ἱστάναι  
κρατῆρας, ἄλλην δʹ ἄλλοσʹ εἰς ἐρηµίαν  
πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν,  
πρόφασιν µὲν ὡς δὴ µαινάδας θυοσκόους,  
τὴν δʹ Ἀφροδίτην πρόσθʹ ἄγειν τοῦ Βακχίου.” 
 
 
“Memleketten uzakta olduğum sırada,  
duydum ki amansız bir felaket esir almış tüm kenti. 
Kadınlar evlerdeki odalarını5 terk etmiş,  
yeniyetme tanrı Dionysos girmiş bunların kanına 
Bakkhos Şenlikleri’ni kutlamak üzere gitmişler ıssız dağlara. 

      Onu onurlandırıyorlarmış korolarla danslarla.  
Bu şölen alanının orta yerinde testi testi şarap varmış.  
Erkekleri bir bir ıssıza çekip   
onlarla sevişiyorlarmış.  
Mainadların ibadeti bu şekilde olurmuş sözüm ona. 
Bu kadınlar Bakkhos’un sevkettiği Aphrodite’nin açtığı yoldan gidiyorlar.” 
 

Euripides kadının, Pentheus’un kimliğinde sembolize edilen erkek otoritesinin 

boşluğundan yararlandığını ve Tanrı Dionysos gibi, polis’in sosyal ve siyasal 

istikrarını tehdit eden bir unsur olarak algılandığını ortaya koymaktadır.6 Diğer 

taraftan ünlü ozan, Thebai şehrinin kurucusu olarak bilinen Kadmos’u, Tanrı 

                                                 
5 Euripides burada Türkçe’ye “bölme, daire, oda, yatak odası, ya da özel ayrılmış bölüm” olarak 
çevirebileceğimiz δωµάτιον kelimesini kullanmıştır. Hellen toplumunda Homeros Dönemi’nden 
itibaren Hellen evlerinde kadınlar için gynaikonitis (kadınlar dairesi) denilen özel bölümlerin olduğu 
bilinmektedir. Hane içindeki kadınlar için ayrılmış bu odalar, eve gelen yabancı erkeklerin evin 
kadınlarını görmesini ve onlarla iletişim kurmasını engellemek için tasarlanmış kısımlardır. Pentheus 
kadınlar dairesinde toplumdan izole edilmiş bir tarzda yaşayan kadınların buralardan çıktıklarını 
söylerken aslında bu dönem için alışılmamış bir durumu ifade etmektedir. Nitekim kadınların kapalı 
tutuldukları evlerden kaçarak erkelerle her yerde cinsel ilişki kurduklarının anlatılması da evlerde 
neredeyse bir tecrit hayatı yaşamaya mahkûm edilen kadınların, aslında erkeklerin kadını cinsel 
açıdan kontrol altında tutmak istemesinden dolayı onları eve kapattıklarını düşündürtmektedir.  
6Zeitlin, kadınların Pentheus’un kimliğinde sembolize edilen otorite boşluğunda Dionysos haline 
geldiklerinin ve kadının vahşi doğası ile güçlü cinsel tutkularının Tanrı Dionysos aracılığıyla 
sembolize edildiğini dile getirir. V. Zeitlin, 2002: 103-139.  
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Dionysos’u kabul etmiş bir kimse olarak betimleyerek Dionysos aracılığıyla ifade 

edilen vahşi doğanın, Kadmos aracılığıyla sembolize edilen medeniyet üzerindeki 

yıkıcı etkisine dikkat çekmek istemiş olmalıdır. Bu bağlamda kadının, erkelerin 

oluşturduğu polis için potansiyel bir tehlike olarak algılandığı düşünülebilir 

(Robinowitz, 2004: 54).  

Pentheus’un yukarıdaki sözcüklerine ‒kadınların Bakkhos tarafından cinsel 

taşkınlığa itildiği görüşüne‒ kâhin Teireias karşı çıkar. Yaşlı bilici kadınların 

Bakkhos’un etkisiyle değil, kendi doğalarında var olan cinsel arzularla taşkınlık 

yaptıklarını şu sözcükler aracılığıyla iddia eder (314-318): 

 

“οὐχ ὁ Διόνυσος σωφρονεῖν ἀναγκάσει  
γυναῖκας ἐς τὴν Κύπριν, ἀλλʹ ἐν τῆι φύσει  
[τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντʹ ἀεί]  
τοῦτο· σκοπεῖν χρή· καὶ γὰρ ἐν βακχεύµασιν  
οὖσʹ ἥ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται”  
 
“Kadınların ahlakını bozup onları Kypris’e (Aphrodite) iten  
Dionysos değildir, zaten bu onların doğasında vardır. 
[İnsan doğasında var olan her şeyde daima erdem saklıdır.] 
Böyle kabul etmen gerek, çünkü erdemli bir kadın  
Bakkhos Şenlikleri’nde bile kendini kaybetmez.” 
 

Teireias’ın yukarıdaki sözcükleri kadının doğası gereği cinsel arzularının etkisi 

altında olduğu inancını ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Diğer taraftan 

şarabın, sadece kadınların doğalarında var olan cinsel taşkınlıklarını ortaya çıkaran 

bir araç olarak görülmüş olması da ilginçtir. Ünlü ozan Teireias aracılığıyla kadının 

erdemli bir kişiliğe sahip olması durumunda, şarabın etkisi altında bile cinsel 

tutkularını dizginleyebileceğini de ifade eder. Euripides söz konusu oyununda, kadın 

cinselliğin ne kadar tehlikeli boyutlarda olabileceğini, bu dürtülerle hareket eden 

kadınların Pentheus’un kentte bulunmamasından kaynaklanan bir anlık otorite 

boşluğundan yararlanarak nasıl da taşkınca eylemlere sürüklenebileceğine dikkat 

çekerken, bir taraftan da dönemin anlayışına zıt bir yaklaşımla tüm kadınların 

tamamen cinsel arzularıyla hareket etmediklerini, erdemli olan kadınların 

insanoğlunun en güçlü duygularından biri olan cinsel dürtülerle başa çıkabildiklerini, 

yani tüm kadınların bir hayvan gibi, tamamen bu dürtülerin etkisi altında 

yaşamadıklarını dile getirir. 
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4.2.   Erdem Sahibi/İffetli Kadınlar 
 

Euripides’in birçok oyununda, kadının genç kızlık döneminde bir köle gibi, 

babasına ve ailedeki diğer erkeklere, evlendiğinde ise kocasına kayıtsız şartsız itaat 

etmesi, hatta gerektiğinde onlar için ölümü bile göze alması gerektiği anlayışı 

hâkimdir ve böyle davranan kadınların erdem sahibi olabileceği dile getirilmiştir. 

Euripides’in kadın karakterlerinden Alkestis, kocası Admetos uğruna tatlı canından 

olmuş bir kadın, Iphigeneia ve Makaria ise aileleri ve ülkelerinin geleceği için 

kendilerini uğruna feda etmiş erdemli genç kızlar olarak betimlenmiştir.7 Ünlü 

ozanın bu oyunlarından Atina’nın bu konudaki geleneksel tutumuyla ilgili çeşitli 

ipuçları elde etmek mümkündür. 

Euripides’in Alkestis adlı oyunun pek çok yerinde kadının erkek için canını feda 

etmesi yaşamı boyunca elde edebileceği en büyük şöhreti olarak nitelendirilir.8 

Nitekim koro, ölüm döşeğindeki Alkestis’in kocasına karşı yapmış olduğu 

fedakârlığı karşısında son derece çarpıcı olan şu sözleri söyler (Eur. Alc. 152-155): 

 

“πῶς δʹ οὐκ ἀρίστη; τίς δʹ ἐναντιώσεται;  
τί χρὴ λέγεσθαι τὴν ὑπερβεβληµένην  
γυναῖκα; πῶς δʹ ἂν µᾶλλον ἐνδείξαιτό τις  
πόσιν προτιµῶσʹ ἢ θέλουσʹ ὑπερθανεῖν; ”  
 
“Nasıl olur da o, en mükemmeli olmaz kadınların, 
kim inkâr edebilir bunu? 
Kadınlar için bundan daha soylu ne söylenebilir? 

      Bir kocaya nasıl bir fedakârlık yapılabilir, onun uğruna ölmekten başka?”  
 

Euripides Atinalı kadınların erkeklere kayıtsız şartsız teslim olmasını, erkeğin 

hemen tüm yaşamının yolunda gitmesini sağlayacak işleri ‒rutin ev işleri, cinsellik, 

çocuk doğurma, çocukların bakımı, ev ekonomisine katkı‒ bir köle gibi yerine 

                                                 
7 Wilkins (1990: 177-195), ünlü ozanın çeşitli oyunlarında görülen Iphigeneia, Makaria ve Polyksene 
gibi genç kadın karakterlerin aile, ordu, bir erkek ya da bir kentin kurtuluşu için kendi canını feda 
etmesini, Poleponnesos Savaşları’nın tehdidi altındaki Atina’nın dinsel ve toplumsal yapısı 
bağlamında ele alır. Araştırmacı, Euripides’in Poleponnesos Savaşı’nın sıkıntılı günlerinde, gönüllü 
olarak ölümü seçen genç insanları karakterize ettiği en az altı oyun yazdığını ifade ederek Euripides’in 
Iphigeneia Aulis’te, Yakarıcılar, Fenikeli Kadınlar ve Heraklesoğulları adlı oyunlarında kent için 
ölme, insan kurban etme, evlilik ve ölüm gibi konuları sıklıkla işlemesine dikkat çekerek bu oyunların 
dönemin atmosferini yansıttığını ileri sürer 
8 V. Eur. Alc. 80-85,150-155, 181, 200, 235, 240, 235, 333, 439-445, 626-628, 
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getirmesini, erkeğin toplumsal onurunu koruma adına hayatı kendi istediği gibi değil 

de, erkeklerin ona uygun gördüğü şekilde bir tecrit hayatı sürdürmesini, kadının 

erkek için ömrünü heba etmesini, Alkestis’in kocası Admetos uğruna ölmesi 

motifiyle özdeşleştirmiş olmalıdır. Kadın evliliğine ve kocasına ihanet etmeme adına 

adeta bir ölü gibi, yok sayıldığı bir hayatı yaşamak zorundadır. Perikles’in ünlü 

Cenaze Söylevi’ndeki sözlerini hatırlandığında, Atina’da takdir gören kadın 

profilinin bir ölününkinden farksız olmadığı rahatlıkla görülebilir. Nitekim 

Alkestis’in aşağıdaki sözcükleri bu yargımızı haklı çıkarır niteliktedir. Genç kadın 

kendisinin de dile getirdiği gibi, kocasına ve evlilik yatağına ihanet etmeme adına 

ölümü ‒bir ölüden farksız olmayan sessizliği‒ seçmiştir (Eur. Alc. 179-180): 

 

“προδοῦναι γάρ σʹ ὀκνοῦσα καὶ πόσιν  
 θνήισκω…” 
 
“Çünkü kocama ve sana9 ihanet etmemek adına 
gidiyorum ölüme…” 
 

Admetos, Alkestis’in ölümünden sonra büyük üzüntü duyan oğlu Pheres’in 

acısının büyüklüğünü tahmin edebildiğini dile getirirken gelinini kastederek πιστῆς 

(sadık) sözcüğünü kullanması Alkestis’in yukarıdaki sözlerini, yani onun sadık bir 

kadın olduğu için ölüme gittiğini onaylamaktadır (880-881): 

 

“τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν µεῖζον ἁµαρτεῖν  
 πιστῆς ἀλόχου; …” 
 
“Bir adam için sadık bir eşi kaybetmekten 
daha büyük bir acı ve felaket var mıdır?” 
  

Genç kadın oyunun bir yerinde kocası için yaptığı bu fedakârlığı kadının sahip 

olması gereken iffetle bir tutar. Nitekim Euripides’in Iphigeneia Aulis’te adlı 

oyununda, Agamemnon’un kızı Iphigeneia’yı kurban edeceğini öğrenen 

Klytaimestra kendisinin nasıl iyi bir eş olduğunu kocasına hatırlatırken 

“Aphrodite’ye karşı ölçülü oldum” der. Klytaimestra bu sözcükleriyle iffetli bir 

kadın olduğunu ve aşkın kadınları baştan çıkaran cazibesine kapılmadığını ima eder 

                                                 
9 Alkestis’in burada kastettiği evliliği sembolize eden yatağıdır. 
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(Eur. Iph. A. 1158). Alkestis ve Klytaimestra’nın sözcüklerinden hareketle bu 

dönemde kadının ölçülü olmasının iffetli olmasıyla bir tutulduğu söylenebilir. 

Alkestis’e geri dönecek olursak genç kadın evlilik yatağına veda ederken, ölümünden 

sonra kocasının başka bir kadınla evleneceğini ve kendisinin kocası uğruna terk ettiği 

o yatakta başka bir kadınla yatacağını düşündükçe çaresiz kadının ağzından şu 

sözcükler dökülür (Eur. Alc. 180-181):  

 

“ σὲ δʹ ἄλλη τις γυνὴ κεκτήσεται,  
 σώφρων µὲν οὐκ ἂν µᾶλλον, εὐτυχὴς δʹ ἴσως” 
 
“Başka bir kadın sahip olacak sana, 
benden daha ölçülü değil, ama belli ki daha talihli bir kadın.” 

 

Ünlü ozanın hem Iphigeneia Aulis’te, hem de Heraklesoğulları adlı oyununda 

aynı inancın ‒erkeğin yaşamına hizmet adına kadının ölümü‒ egemen olduğu 

görülmektedir. Gerek Iphigeneia, gerekse Makaria erkeklerin hayatını kurtarmak ve 

sözde ölümsüz bir şöhret elde etmek üzere hayatlarının baharında ölümü seçmiş (!) 

örnek olarak gösterilen erdemli genç kızlardır. Makaria erkek kardeşlerinin yaşaması 

uğruna ölüme gider (Eur. Heraclid. 530-532): 

 

“…ἥδε γὰρ ψυχὴ πάρα  
 ἑκοῦσα κοὐκ ἄκουσα, κἀξαγγέλλοµαι  
 θνήισκειν ἀδελφῶν τῶνδε κἀµαυτῆς ὕπερ. “ 
 
“…Şimdiden hazır ruhum 
doğrusu gönüllü olarak gidiyorum ölüme 
kardeşlerim ve kendim10için. “ 
  

Makaria da tıpkı Alkestis gibi, erkeğe ihanet etmemek için ölmeye razı olmuştur. 

Genç kız, kardeşlerinin yerine canını vermek istemediği takdirde, hiçbir erkeğin 

onun gibi kardeşlerine ihanet etmiş bir kızı kendisine eş olarak almayı 

istemeyeceğini dile getirir (520-528). Makaria’nın sözlerinden genç bir kızken evinin 

erkekleri için ölmeyen, erkeklerin istediği gibi yaşamayan bir kadın evlendikten 

sonra da kocası için ölmeyi kabul etmeyeceğinden Atinalı erkeklerin böyle asi 

                                                 
10 Makaria “kendim için ölüme gidiyorum” derken bir erkek gibi, cesurca ölüme gittiği için sonsuz bir 
şöhret kazanacağının da farkındadır. 
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kızlarla evlenmek istemediğini düşünebiliriz. Alkestis’in kocası için yapmış olduğu 

fedakârlığı sık sık dile getirmesi gibi, Makaria da Iolaos’a kardeşlerini koruması için 

emanet ederken, onlar için yaptığı fedakârlığı şu sözcüklerle ifade eder (479-580): 

 

“ὁρᾶις δὲ κἀµὲ τὴν ἐµὴν ὥραν γάµου  
     διδοῦσαν, ἀντὶ τῶνδε κατθανουµένην.” 

 
“Evliliğin bana vereceği şeylerden vazgeçip 
ölüme gittiğimi görüyorsun onlar uğruna.” 

 

Erkekler uğruna canını vermiş bir diğer genç kıza, Iphigeneia’ya bakarsak genç 

kız tanrıların onun hakkında vermiş olduğu ölüm fermanını duyar duymaz Makaria 

gibi,  hemen canını vermeyi kabul etmez. Kurban edilmemek için babasına yalvarır; 

ancak daha sonra tıpkı Makaria gibi, önce ailesini korumak, sonra memleketine 

hizmet etmek adına ölmeyi kabul eder. Iphigeneia’nın, bir erkeğin hayatının binlerce 

kadınınkinden daha değerli olduğunu ifade ettiği sözleri kadının karşısında erkeğin 

değerini göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Iphigeneia, onu 

ölümden kurtarmak üzere Aulis’te toplanmış tüm orduyu karşısına almayı göze alan 

Akhilleus’un böyle bir çılgınlığa kalkışmaması gerektiğini şu sözlerle dile getirir 

(Eur. Iph. A. 1392-1394): 

  

“οὐ δεῖ τόνδε διὰ µάχης µολεῖν  
 πᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς οὕνεκʹ οὐδὲ κατθανεῖν.  
 εἷς γʹ ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν µυρίων ὁρᾶν φάος.”  
 
“Bir kadın uğruna ne ölmesi gerekir bir erkeğin 
ne de savaşa tutuşması tüm Argoslularla. 
Daha iyidir tek bir erkeğin gün ışığını görmesi binlerce kadından” 

 

Euripides, mitostaki gerek Alkestis, gerek Iphigeneia, gerekse Herakles kızı 

Makaria efsanesini işlerken, genç bir kadının ya da tazecik kızların erkekler uğruna 

kendi yaşamlarından vazgeçmesini takdir edilecek bir davranış olarak algılayan 

gelenek karşısındaki kişisel görüşünü Alkestis adlı oyununda, Admetos’un babası 

Pheres’in kimliğiyle ortaya koymuş olmalıdır. Nitekim Pheres, oğlu Admetos’un bir 

erkek olduğu halde ölümden korktuğu için masum bir kadının ölmesine göz 
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yummasını erkekliğe yakışmayacak bir korkaklık olarak nitelendirir (696-698, 723); 

kocası için ölmeyi kabul eden Alkestis için ise şu sözleri söyler (728): 

 

“ἥδʹ οὐκ ἀναιδής· τήνδʹ ἐφηῦρες ἄφρονα.” 
 
“İffetsiz biri değildi, akılsızdı ama.” 

 

Euripides, Admetos’un söylediği yukarıdaki sözcükler aracılığıyla erkekler için 

ölümü, yani yaşarken bir ölünün pozisyonunu kabul eden kadınlar, gelenek 

tarafından her ne kadar en erdemli kimseler olarak takdir edilse de, böyle bir kabulün 

erdemlilik değil, ancak olsa olsa akılsızlık olarak nitelendirilebileceğini dile getirmek 

istemiş olmalıdır. 

Euripides’in birçok oyununda “kadının sahibi olan erkeğe karşı her koşulda 

itaatkâr olması gerekir” şeklindeki anlayışın izlerini görmek mümkündür. Ünlü 

ozanın erkek, çoğu kez de kadın karakterleri aracılığıyla ironik bir biçimde dile 

getirdiği bu anlayış, kadının Klasik Çağ Atinası’ndaki algılanış biçimine ışık 

tutmaktadır. Elektra adlı oyunda koro Klytaimestra’ya erkek ne yapmış olursa olsun 

akıllı bir kadının her şekilde erkeğe tabi olması gerektiğini şu sözcüklerle dile getirir 

(1052-1053): 

 

“γυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα συγχωρεῖν πόσει,  
 ἥτις φρενήρης·…” 
 
“Çünkü akıllı bir kadının uzlaşma içinde olması gerekir 
kocasıyla her konuda …” 
 

Bu anlayışı ifade eden bir diğer örneğe de Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda rastlarız. 

Iphigeneia annesinin kendisini ölüme gönderen babasına karşı kin beslememesi 

gerektiğini söyler (1454):  

 

“πατέρα τὸν ἀµὸν µὴ στύγει, πόσιν γε σόν.” 
 
“Nefret etme babamdan, kocandır ne de olsa”. 

 

Iphigeneia’nın bu sözleri Hellen toplumunda bir annenin hayatındaki en değerli 

varlığı -çocuğu- bir erkek tarafından elinden alınsa bile, “kadın o erkeğe karşı kin 
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beslememelidir” şeklinde bir anlayışın var olduğunu düşündürür. Nitekim Euripides 

söz konusu oyununda bu anlayışı bir kez daha, Klytaimestra aracılığıyla dile getirir. 

Klytaimestra, Agamemnon’un onları Aulis’e çağırmasının gerçek nedenini 

öğrendiğinde, daha önce kendisine yapmış olduğu kötülükleri ‒Agamemnon’un, 

önceki kocasını ve bebeğini acımasızca öldürdüğünü‒ Agamemnon’a hatırlatır. Fakat 

Klytaimestra her şeye rağmen onunla evlendikten sonra olanları bir tarafa bırakıp 

Agamemnon’a karşı iyi bir eş olmuştur (Eur. Iph. A. 1150-1165). 

Euipides’in Troialı Kadınlar adlı oyununda da aynı anlayışın izlerini görmek 

mümkündür. Hekabe, savaş esiri olarak Hektor’un katilinin oğlunun payına düşen 

Andromakhe’ye, yeni erkeğine ‒efendisine‒ karşı saygılı olmasını öğütler ( 669): 

 

“…τίµα δὲ τὸν παρόντα δεσπότην σέθεν,” 
 
“…Saygı göster şimdiki efendine de.” 

 

Nitekim Andromakhe’nin, kayınvalidesi Hekabe’nin öğüdünü tuttuğunu, yeni 

efendisi Neophtolemos’a saygı gösterip hatta ondan bir çocuk sahibi bile olduğunu 

Andromakhe adlı oyunda görmekteyiz. Zavallı Andromakhe daha oyunun başında 

kocasının katilinin oğluna bir metres olduğunu ve ondan bir çocuk dünyaya 

getirdiğini, dönemin kadınlarının güçsüzlüğü ve çaresizliği içinde dile getirir (24-25).  

Bu konudaki anlayışa başka bir örnek vermek gerekirse, Euripides Iphigeneia 

Aulis’te adlı oyununda bu anlayışı yineler.  Iphigeneia’nın ‒Klytaimestra için düğün, 

Agamemnon için ise bir kurban töreni olacak‒ sözde düğün hazırlıkları konusunda 

karı koca arasında geçen şu konuşmalar, kadının her şekilde kocasının sözüne 

inanması ve ona güvenmesi gerektiği anlayışını ortaya koyması bakımından, oldukça 

dikkat çekicidir ( 725-726): 

 

“Ag.  οἶσθʹ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι· πιθοῦ δέ µοι.  
Kly.  τί χρῆµα; πείθεσθαι γὰρ εἴθισµαι σέθεν.” 
 
“Ag.  Ne yapman gerektiğini biliyor musun kadın, öyleyse güven bana. 
Kly. Ne demeye çalışıyorsun? Sana itaat etmeye alışkınım zaten” 
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Nasıl ki bir köle efendisine karşı korkuyla saygı arası bir duygu beslerse, adı geçen 

oyununda Euripides, Klytaimestra’yı da Agamemnon’a bu tür bir yaklaşım içerisinde 

betimlemiştir. Nitekim Klytaimestra kocasına hitap ederken Türkçe’ye “korkudan 

kaynaklanan saygı” şeklinde çevirebileceğimiz σέβας kelimesini kullanır. Ayrıca 

Klytaimestra’nın aşağıdaki sözleri Klasik Dönem Atinası’nda kadının erkeğin 

emirleri doğrultusunda hareket ettiğini göstermesi bakımından önemlidir (Eur. Iph. 

A. 633-634): 

 

“ὦ σέβας ἐµοὶ µέγιστον, Ἀγαµέµνων ἄναξ,  
 ἥκοµεν, ἐφετµαῖς οὐκ ἀπιστοῦσαι σέθεν. 
 
“Ey benim en çok saygı duyduğum kişi, kral Agamemnon! 
şüphesiz senin emirlerin doğrultusunda geldik buraya.”   
 

Erkeğin karşısında bir köle kadar itaatkâr olması beklenen Atinalı kadınlar, aynı 

zamanda erkeklerin kontrolü altında ve onların çizdiği sınırlar içerisinde yaşamaya 

mahkûmdu. Kadının erdemi ve iffeti onu toplumdan ‒yabancı erkeklerden‒  uzak 

tutup oikos’a kapatma ile ilişkilendirilmiş olmalı ki, Atinalı kadınlar yabancı 

erkeklerle diyalog kuramayacakları şekilde düzenlenmiş evlerde yaşamışlardır. 

Nitekim Robinowitz (2004: 40-56) kadın ve erkek arasındaki cinsiyet farklılığına 

dayanan bir yaklaşım sonucunda birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış Klasik Çağ 

Atinası’ndaki yaşam alanlarının erkekler için polis, kadınlar için ise oikos’tan 

oluştuğunu ileri sürerek Atina toplumunda kadının cinsel açıdan savunmasız bir 

varlık olarak görüldüğü için oikos’a kapatıldığını, yani köleleştirildiğini vurgular 

(Robinowitz, 1998, 57-70). Euripides Heraklesoğulları adlı oyununda betimlediği 

Makaria aracılığı ile kadınların ancak yabancı erkeklerden uzak tutulup oikos’a 

kapatılarak erdemli/iffetli olabileceğini dile getirir. ( 474-483): 

 

 “ξένοι, θράσος µοι µηδὲν ἐξόδοις ἐµαῖς  
 προσθῆτε· πρῶτον γὰρ τόδʹ ἐξαιτήσοµαι·  
 γυναικὶ γὰρ σιγή τε καὶ τὸ σωφρονεῖν  
 κάλλιστον εἴσω θʹ ἥσυχον µένειν δόµων.  
 τῶν σῶν δʹ ἀκούσας, Ἰόλεως, στεναγµάτων  
 ἐξῆλθον, οὐ ταχθεῖσα πρεσβεύειν γένους,  
 ἀλλʹ, εἰµὶ γάρ πως πρόσφορος, µέλει δέ µοι  
 µάλιστʹ ἀδελφῶν τῶνδε κἀµαυτῆς πέρι,  
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 θέλω πυθέσθαι µὴ ʹπὶ τοῖς πάλαι κακοῖς  
 προσκείµενόν τι πῆµα σὴν δάκνει φρένα.” 
 
“Yabancılar, şudur sizden ilk ricam; dışarıya çıkmaya cüret ettim diye  
n’olur iffetsizmişim gibi bakmayın bana. 
Ben de bilirim en çok yakışan şey bir kadına  
sessizce oturmasıdır evinin bir köşesinde. 
Ama Iolaos’un feryadını duyunca attım kendimi dışarıya 
bu aile içinde hiçbir söz hakkım olmasa da, endişeliyim yine de. 
Her şeyden çok seviyorum erkek kardeşlerimi. 
Onların ve benim geleceğimizi, 
yaşadığımız felaketlere, senin kalbini dehşete düşürecek kadar büyük 
yenilerinin eklenmiş olup olmadığını öğrenmek isterim.” 

 

Atinalı kadından beklenen en büyük erdem sophrosyne olarak adlandırılan ve 

dilimize “özdenetim, kendine hâkim olma, kendini bilme, itaatkâr olma, aşırılığa 

kaçmama, ölçülü olma, şehvete kapılmama, iffetli olma” şeklinde çevrilebilecek bu 

kavramın içerdiği davranış özelliklerine kadınlar kadar erkeklerin de sahip olması 

beklenmekteydi. Ancak kadının cinsel tutkularını kontrol altına alması ve erkeğe 

karşı itaatkâr olması beklendiğinden bu kavram daha çok kadınlara yakıştırılıyordu. 

Kadın ancak kontrol altında tutularak erdeme kavuşabilir şeklinde bir anlayış 

hâkimdi (Blondell, 1999: 52). Kadının erdemini evin dört duvar arasına sıkıştıran 

Atina erkek zihniyetinin son derece erdemli ve sağduyulu erkekleri (!) “öteki” olarak 

gördüğü kadını erdemli olmak adına bir tutsak gibi, evde yaşamaya mahkûm 

ederken, kendileri dışarıda gönüllerince bir yaşam sürmüştür. Bu durum Atina'daki 

kadın ve erkeğe biçilmiş yaşam alanlarının hiç de adil olmayan tablosunu gözler 

önüne sermektedir. Nitekim Perikles’in ünlü cenaze nutkunda söylediği üzere 

Atina’da erdemli olarak nitelendirilen ve saygı duyulan kadın tipi ister iyi, ister kötü 

şekilde olsun erkek topluluklarında hiçbir şekilde kendisinden söz ettirmeyen 

kadındır (Thuk. II. 35-46). Fakat bu sözleri söyleyen Perikles her nedense Aspasia 

gibi, erkekler arasında adından oldukça fazla söz ettiren bir kadınla evlenmeyi tercih 

etmiştir.  

Euripides Troialı Kadınlar adlı oyununda da kadının erdemini evde kalmakla 

özdeşleştiren bu anlayışı Andromakhe aracılığıyla dile getirir (645-654): 
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“ἃ γὰρ γυναιξὶ σώφρονʹ ἔσθʹ ηὑρηµένα,  
 ταῦτʹ ἐξεµόχθουν Ἕκτορος κατὰ στέγας.  
 πρῶτον µέν, ἔνθα (κἂν προσῆι κἂν µὴ προσῆι    
 ψόγος γυναιξίν) αὐτὸ τοῦτʹ ἐφέλκεται  
 κακῶς ἀκούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον µένει,  
 τούτου παρεῖσα πόθον ἔµιµνον ἐν δόµοις·  
 … 
γλώσσης τε σιγὴν ὄµµα θʹ ἥσυχον πόσει…”  
 
“Hektor’un çatısı altında öğrendim bir kadının  
sahip olması gereken erdemleri nice zahmete katlanarak. 
İlk olarak söyleyeceğim şudur ki, sokağa çıkan bir kadın için 
kötü sözler söylenmesi doğru ya da yanlış olsa da,  
böyle kötü sözler işitmemek için  
kendi isteğimle evden dışarı çıkmadım ben. 
… 
Kocama karşı sesim alçak, bakışlarım sakindi.” 
 

Euripides Andromakhe’ye söylettirmiş olduğu bu sözlerle kadının ancak evde 

kalarak erdem sahibi olabileceği anlayışını yinelemiştir. Ünlü ozanın Iphigeneia 

Aulis’te ve Elektra adlı oyunlarında da buna benzer düşünceleri sergilediği görülür. 

Nitekim Iphigeneia Aulis’te adlı oyunun bir bölümünde Agamemnon’la konuşmak 

üzere onun çadırına gelen Akhilleus’un sesini duyan Klytaimestra müstakbel 

damadıyla tanışmak üzere dışarıya çıktığında, Akhilleus askeri bir kampta, yani 

erkeklerin arasında bir kadını görünce şaşkınlığını şu sözlerle ifade eder (825-826): 

 

 “τίς δʹ εἶ; τί δʹ ἦλθες Δαναΐδων ἐς σύλλογον,  
 γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πεφαργµένους; “ 
 
  “Sen de kimsin? Ne diye geldin Danaosların toplantısına? 
  Ne işin var kadın halinle kalkanlı erlerin arasında?” 

 

Akhilleus, Klytaimestra’nın dışarıya, yani yabancı bir erkeğin karşısına çıkma 

cüretini ise ironik olarak şu sözlerle över (821-822): 

 

    “ὦ πότνιʹ αἰδώς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ  
γυναῖκα, µορφὴν εὐπρεπῆ κεκτηµένην;”  
 
“Ey yüce hicap! gördüğüm bu kadın kim acaba? 
 Ne kadar da usturuplu bir hali var!” 
 

Euripides, birbirine akraba olmayan kadınlar ile erkeklerin konuşmasının 

yakışıksız bir davranış olduğunu Elektra adlı oyununda Elektra’nın sözde kocası 
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fakir çiftçi aracılığıyla dile getirir. Çiftçi tarladan evine döndüğünde Elektra’yı 

yabancı erkeklerle ‒Orestes ve Pylades‒ konuşurken görünce şu sözcükleri söyler 

(341-344): 

 

 “ἔα· τίνας τούσδʹ ἐν πύλαις ὁρῶ ξένους;  
 τίνος δʹ ἕκατι τάσδʹ ἐπʹ ἀγραύλους πύλας  
 προσῆλθον; ἦ ʹµοῦ δεόµενοι; γυναικί τοι  
 αἰσχρὸν µετʹ ἀνδρῶν ἑστάναι νεανιῶν.”  
 
“Hayret, kapımda gördüğüm bu yabancılar da kim böyle? 
Ne maksatla fakirhaneme geldiler acaba,  
beni mi arıyorlar yoksa? 
Ama ayıptır bir kadının bir araya gelmesi delikanlılarla.”  
 

Euripides’in bazı oyunlarında kadınların yaşlı erkeklerle rahatlıkla konuştuğunu 

görmemize karşın, çiftçinin yukarıdaki sözlerinden bir kadının yabancı erkeklerle, 

özellikle genç erkeklerle konuşmasının doğru bir davranış olmadığı anlaşılır. 

Euripides, çeşitli oyunlarından verdiğimiz örneklerde çok açık bir şekilde görülen, 

MÖ. 5. yüzyıl Atinası’nda kadınlara uygulanan, bu tutucu geleneğin asıl amacını 

Andromakhe adlı oyununda Peleus aracılığıyla şu sözleriyle dile getirir (590-600):  

  

“σοὶ ποῦ µέτεστιν ὡς ἐν ἀνδράσιν λόγου;    
 ὅστις πρὸς ἀνδρὸς Φρυγὸς ἀπηλλάγης λέχους,  
 ἄκληιστʹ ἄδουλα δώµαθʹ ἑστίας λιπών,  
 ὡς δὴ γυναῖκα σώφρονʹ ἐν δόµοις ἔχων  
 πασῶν κακίστην…” 
 
“Adamdan sayılabilmen için ne söyleyebilirsin? 
Evini, yatak odanı korumasız bırakıp gittiğinde, 
Phrygialı bir adam gelip seni evlilik yatağından ayırdı. 
Sözde,  iffetli bir karın vardı evinde  
rezilin tekiydi aslında o. 
 

Görüldüğü üzere Peleus, Menelaos’u adam olmamakla suçlar, çünkü o, Sparta 

geleneğine uyarak karısı Helene’ye tecrit hayatı yaşatmamıştır. Spartalı kadınların 

Atinalı kadınlara oranlara her anlamda çok daha özgür oldukları bilinmektedir 

(Pomeroy, 2002). Başka sözcüklerle ifade etmek gerekirse Spartalı kadınlar Atinalı 

kadınlar gibi, evdeki kölelerin gözetiminde ve erkeklerin onları göremeyeceği 

şekilde tasarlanmış gynaikonitis olarak bilinen kadınlar dairesinde yaşamıyorlardı. 
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Bu yüzden Peleus, karısını yabancı erkeklerden sakınmadığı için Menelaos’un 

gerçek bir adam olmadığını ileri sürer. Bu anlayışa göre, Atinalı erkeklerin, 

kadınlarını ve kızlarını evde kapalı tutarak adamlık sıfatı kazandıkları sonucuna 

varabiliriz. Peleus’un yukarıdaki sözcükleri kadının erdemini dört duvar arasında 

kapalı tutulmakla özdeşleştiren Atina geleneksel düşüncesini tüm çıplaklığıyla ortaya 

koymaktadır. Klasik Dönem Atina kadınının eve kapatılarak erdemli olmasını 

sağlama çabasının altında, aslında yüzlerce yıl öncesinden gelen ve bu dönemde de 

kabul gören bir anlayış ‒kadının, şehvet düşkünü, cinsel tutkularını kontrol altında 

tutma konusunda son derece yetersiz bir varlık olarak algılanması‒ yatmaktadır. 

Kadının bu yetersiz yönünü denetlemek ise ondan sorumlu erkeğin en başta gelen 

yükümlülüğü olarak görülmüştür. Sonuç olarak, Atinalı kadınlardan beklenen en 

büyük erdemin kentin sosyal alanında çok fazla yer almadan ev içinde kadına takdir 

edilen işleri yapmak,  genç kızların babalarının, evli kadınların ise kocalarının 

sözünden çıkmadan iffetli bir yaşam sürmek olduğu söylenebilir. 

Euripides’in çeşitli oyunlarından verdiğimiz örnekler dikkate alındığında ünlü 

ozanın birçok yapıtında kadına karşı olumsuz bir tavır takındığını görülür. Ozanın bu 

tutumunun gerek çağdaşları, gerekse daha sonraki araştırmacılar tarafından kendi 

özel yaşamındaki mutsuzluğuna bağlanarak bir kadın düşmanı olarak algılanıp kötü 

bir üne sahip olduğu konusuna daha önce değinmiştik. Vellacott (1975: 82), 

Euripides’in tabiatı, insan doğasını ve çeşitli sosyal statüdeki kadınları anlamaya 

yönelik olarak yoğun çaba sarf ettiğini dile getirerek ünlü ozanın bu tavrından dolayı 

çoğu kez yanlış anlaşıldığını söyler ve özellikle de kadına yaklaşımından ötürü 

çağdaşı Aristophanes tarafından bir kadın düşmanı olarak gösterildiğine dikkat çeker.  

Euripides’in sağlığında çağdaşları tarafından anlaşılmamış olmasına karşın 

günümüzde bu durumun artık değiştiğini vurgulayarak bugün birçok araştırmacının 

onu kadınlara acıyan duyarlı bir ozan olarak kabul ettiğini dile getirir.  

March (1990: 32-76) da bu konuda Vellacott ile aynı görüştedir. Yazar, 

Euripides’in kadın ve erkek kahramanları aracılığıyla, kadınlara karşı bir kadın 

düşmanı olarak suçlanacak kadar ve hakaret boyutuna varan ağır sözler söylediğini 

kabul eder, fakat ozanın kendisinin tehlikeli ve kötü kadınlar olarak betimlediği 

kadın karakterlerine bile hiçbir suçlama ve kınama yöneltmediğine de dikkat çeker. 
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Ayrıca ünlü ozanın Makaria, Alkestis, Andromakhe, Hekabe gibi, karakterler 

yaratmış olmasını da onun kadınların yaşadığı sıkıntıları anladığını dile getirerek 

Euripides gibi kadın doğasını ve ruhunun inceliklerini anlamak için çaba gösteren bir 

kimsenin hiçbir şekilde “bir kadın düşmanı olarak” nitelendirilemeyeceğini ileri 

sürer.  

Pomeroy (1995a: 107) da Euripides’in bazı kadın karakterlerini haklı olarak bir 

kadın düşmanı gibi algılanmasına neden olacak kadar uç noktalarda betimlediğini 

kabul eder. Ancak ozanın bu tavrını, onun bir kadın düşmanı olmasından çok, Klasik 

Çağ Atinası’nda kadınların içinde bulunduğu olumsuz şartlara ve toplumda kadına 

karşı takınılan son derece olumsuz ve aşağılayıcı bakış açısına tepki göstermek amacı 

gütmesine bağlar. Öte yandan bazı bilim adamlarının iddia ettiği gibi, Euripides’i 

kadın haklarının bir savunucusu olarak görmenin de yanlışlığına dikkat çeker. Donne 

ise (2009: 69-70), Euripides’in Alkestis, Makaria, Iphigeneia gibi kadın 

karakterlerini örnek göstererek ünlü ozanın bir kadın düşmanı olmadığını dile getirir. 

Öte yandan ünlü ozanın Phaidra’yı bile iffetsiz biri olarak değil de, tanrının gazabı 

sonucunda yıkıma uğrayan bir kadın şeklinde betimlediğine dikkat çeker. Ayrıca 

Medeia’nın tüm vahşiliğine rağmen sempatimizi kazandığını ve Iason’u 

suçladığımızı örnek göstererek ünlü ozanın bir kadın düşmanı olmadığını dile getirir.  

Euripides’in birçok oyununda kadına karşı olumsuz bir tavır takındığı yadsınamaz 

bir gerçektir, ancak ozanın bu olumsuz tavrının yanında bazı oyunlarında kadını 

geleneksel anlayıştan oldukça farklı bir biçimde betimlediği ve ona karşı son derece 

insani bir yaklaşım sergilediği de göz ardı edilmemelidir. Euripides gibi, geleneksel 

anlayışın karşısında olan bir entelektüelin özel yaşamında kadınlardan yana mutsuz 

olduğu için, tüm kadınlara düşman olacak kadar tek yönlü bir bakış açısına sahip 

olduğuna ihtimal vermek son derece güçtür. Görüşümüze göre ünlü ozan, Atina 

sosyal ve siyasal yaşamında yok sayılan kadını, iyi-kötü her yönüyle ortaya koyup 

çoğunluğu erkeklerden oluşan Atinalı tragedya seyircisinin gözü önüne getirerek 

görmezden geldikleri kadın üzerinde biraz olsun kafa yormalarını sağlamaya çalışmış 

olmalıdır. Nitekim ünlü ozan birçok oyununda, çağının kadınlarının yaşadığı 

problemlere bir kadın duyarlılığı içinde yaklaşarak erkeklerin çizdiği sınırlar içinde 

yaşamak zorunda kalan kadınların bir insan olarak ne büyük sıkıntılar çektiğini 

ortaya koymaya çalışmıştır. Bazen öyle kadın karakterler çizmiştir ki bu kadınların 
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yaptıkları eylemler ne kadar korkunç olsa da, onları bu eylemleri yapmaya zorlayan 

haklı nedenleri ustaca ortaya koyan ozan sayesinde bu kadınlara karşı nefret 

duymaktan çok, onları ve içinde bulundukları güç durumu anlamaya çalışırız.  

Euripides’in kadın karakterlerinden Medeia, Hekabe, Elektra ve Alkmene cinayet 

işlemiş; Helene sayısız cinayetlere sebep olmuş; Phaidra, Hippolytos’un ölümüne 

dolaylı yoldan da olsa karışmış; Hermione ise cinayete teşebbüs etmiş kadınlardır. 

Bu kadınların işledikleri ya da sebep oldukları cinayetler korkunçtur. Fakat Euripides 

söz konusu kadın kahramanlardan hiç birini soğukkanlı bir katil şeklinde 

betimlememiştir. Aksine kadınları, cinayet işleyecek kadar çılgınlığa götüren şey 

kadın cinsinin şeytani yönü değil, geleneksel anlayışa sahip Atinalı erkeklerin onları 

böyle davranmaya mecbur bırakan aşağılayıcı tavırlarıdır. Nitekim Medeia büyük bir 

aşkla bağlı olduğu kocasından ihanet gördüğünde, akıl almaz işlere kalkışır. Medeia 

çocuklarını sevmeyen bir anne değil, metres kalmaya mecbur olan bir kadının 

çaresizliği içinde yaşadığı sayısız gelgitlerle evlat katili olmuş bir kadındır. 

Euripides, oyunun pek çok yerinde zavallı Medeia’nın annelik duygularını ustaca 

işlemiştir. 

 Hekabe’ye baktığımızda ise, Euripides yaşlı kadını hem Hekabe,  hem de Troialı 

Kadınlar adlı oyununda savaş sebebiyle çocuklarını, kocasını, evini ocağını yani her 

şeyini kaybetmiş zavallı bir anne şeklinde betimlemiştir. Hekabe ne hile yapacak ne 

de başkasının çocuklarını kendi elleriyle öldürebilecek bir kadındır. Fakat yaşlı 

kadının yaşadığı art arda gelen tahammül edilmesi oldukça güç olan acılar, talihsiz 

anneyi çıldırtarak onu Polymestor’un çocuklarını öldürmeye kadar götürmüştür. 

Hekabe’yi hile yapmaya da, katil olmaya da Polymestor sevk etmiştir.  

Elektra’ya gelince, o, daha küçük bir çocukken babası savaşa giden ve yıllarca 

baba özlemi çekerek büyümüş bir kızdır. Ancak genç kız tam babasına kavuşacağını 

sandığı sırada annesi aldatılmışlığın öfkesiyle babasını öldürmüştür. 

Klytaimestra’nın Elektra adlı oyunda Agamemnon’u kızını kurban ettiği için değil, 

Troia dönüşü beraberinde Kassandra’yı getirdiği için öldürdüğünü ifade etmesi, bu 

cinayeti kırılan kadınlık gururu yüzünden işlediğini doğrulamaktadır. Klytaimestra 

bir kadın olarak kocasının kendisinin üzerine bir metres tutmasına tahammül edemez. 

Buna karşılık kendi öne sürdüğü gerekçesine karşı son derece zıt bir tutum 

sergileyerek diğer kızı Elektra’nın saraydan, yani anne şefkatinden uzaklaştırılmasına 
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göz yumar. Elektra bu şartlar altında büyümüş ve bir de dengi olmayan bir adamla 

evlendirilerek mutlu bir hayat kurma umudunu yitirmiş bir genç kızdır. Evet, Elektra 

kardeşi Orestes’in Aigisthos’tan intikam almasını sağlamış hatta annelerini 

öldürmesine bizzat yardım etmiş hastalıklı ruhlu bir katildir, ancak genç kız bu 

cinayeti sadece salt bir kadın olduğu için değil, anne babasının sorumsuzlukları 

yüzünden hayatı mahvolmuş bir genç kızın ağır bunalımları sonucunda işlemiştir. 

Zaten Elektra olayın şokunu atlatır atlatmaz tarifsiz bir pişmanlık yaşar.  

Euripides’in Heraklesoğulları adlı oyununda yer verdiği Alkmene’ye bakarsak 

yaşlı kadın evinden kovulmuş, yıllarca yaşadığı topraklardan atılmış, küçücük 

torunlarıyla birlikte diyar diyar dolaşarak sığınacak bir memleket aramaya mecbur 

edilmiş yaşlı bir kadındır. Alkmene’nin yaşadığı tüm bu sıkıntılar yetmezmiş gibi bir 

de, onları yersiz yurtsuz bırakan adam, her nereye sığınsalar oradan kovulmalarını 

sağlamıştır. Son olarak torunu Makaria da onun yüzünden ölüme gidince, Alkmene 

yaşadığı acılara daha fazla dayanamamış olmalıdır ki onlara sayısız kötülüğü 

dokunan adamı öldürmüştür. Alkmene’ye bu kadar kötülük yapmış bir kimseyi 

öldürmüş olması, yaşlı kadını gözümüzde bir canavar yapmaya yetmez.  

Phaidra’ya baktığımızda Hippolytos adlı oyunda genç kadın, Aphrodite’nin 

şahsında sembolize edilmiş, insanın karşı koyamadığı en güçlü duygulardan biri olan 

aşkın pençesine düşmüş, toplumsal yapının ona yüklediği sorumluluklarının farkında 

olan evli ve çocuklu bir kadının çaresizliğiyle kıvranan iffetli bir kadın olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Phaidra üvey oğlu Hippolytos’a karşı beslediği aşkın 

imkânsız olduğunu gayet iyi bilir, fakat uğruna yataklara düşecek kadar sevdiği 

adamın ağzından onu, aşkını hakir gören sözcükler duyması çaresiz kadına olmadık 

işler yaptırır. Nitekim oyunun ilk bölümünde Phaidra’nın, Hippolytos’a iftira atma 

gibi bir niyeti yoktur. Genç kadının tek amacı kocasını, çocuklarını utandırmadan bu 

güçlü duyguyla başa çıkmaktır. Phaidra, Hippolytos’un ölümüne sebep olmuş bir 

kadındır, ancak delikanlının ölümüne sebep olması salt kötülükle kurgulanmış bir 

planın uzantısı değildir.  

Ozanın Andromakhe adlı oyununda betimlediği Hermione karakteri ise dönemin 

kadınlarının birçoğunun yaşadığı toplumsal baskı sonucunda Andromakhe ve oğlunu 

öldürmeye teşebbüs etmiştir. Atina toplumunda kadının en başta gelen sorumluluğu 

neslin devamını sağlayacak çocuklar doğurmaktır. Fakat Hermione’nin çocuğu 
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olmamıştır. Genç kadının çocuksuz oluşu evliliği için büyük bir sorun teşkil 

ettiğinden, Hermione bu yükün altında her gün biraz daha ezilir. Hermione’nin 

eksikliği kocasına genç kadının üstüne bir metres tutma hakkı doğururken, ona da bir 

kadın olarak bu onur kırıcı duruma katlanma zorunluluğunu getirmiştir. Fakat 

Hermione bu duruma daha fazla dayanamayarak kocasının metresi olan Andromakhe 

ve oğlunu öldürmeye çalışır. Hermione de Elektra gibi ana baba sevgisinden yoksun 

büyümüş genç bir kadındır. Genç kızın, annesinin kötü şöhreti yüzünden baba evinde 

yaşadığı acılar, koca evinde daha büyük başka acılara dönüşünce, Hermione kendini 

kaybetmiştir. Ayrıca Euripides Hermione aracılığıyla kötü şöhrete sahip bir annenin 

çocuklarının toplumda nasıl suçlandıklarını göstererek toplumsal bir yaraya parmak 

basmaktadır.  

Bir değil binlerce insanın katili olarak görülen Spartalı Helene’ye baktığımızda 

Euripides Helene adlı oyununda güzel kadını karakterize ederken geleneksel bakış 

açısını bir kenara bırakıp kendi dünyasında oluşturduğu bir Helene karakteri 

çizmiştir. Nitekim adı geçen oyunda betimlenen Helene son derece masum, yıllardır 

büyük bir özlemle beklediği kocasına sadık kalabilmek için bir mezarın başında yatıp 

kalkan, kötü şöhreti yüzünden kızı Hermione’nin bekâr kalmasına, kızının 

iffetsizliğine dayanamayıp kendini asan annesine, hatta Troia Savaşı’nda ölen her iki 

tarafın yiğitlerine, onların anneleri ve eşlerinin yaşadığı felaketlere yürekten üzülen 

son derece duyarlı bir kadındır. Euripides’in sırf bu tavrı bile onun kadına geleneksel 

çizgiden çok farklı bir şekilde yaklaştığının bir kanıtıdır.  

Euripides’in gerçekçi bir şekilde yarattığı kadın karakterlerinin yaşadığı 

felaketlerin ‒çocuksuz kadınların, kocalarının başka bir kadınla ilişki yaşamalarına 

göz yummak zorunda kalmaları, ailesinin kötü şöhreti yüzünden çocukların 

toplumdan dışlanması; savaşlarda tüm yakınlarını kaybedip aklını yitiren, kocasının 

ihanetine tahammül edemeyip türlü çılgınlığı yapan, başa çıkamadığı aşka yenik 

düşüp kendini ya da âşığını ölüme sürükleyen kadınların yaşadıkları ‒ günümüz 

kadınları için de çoğu kez geçerli olması ünlü ozanı ölümsüzleştiren etkenlerden biri 

olmalıdır. 

Euripides’in kalemiyle hayat bulmuş tüm bu kadın karakterler, kadın cinsine 

atfedilen kötülüğü ifade etmek için değil, çaresiz kalan insanoğlunun, doğasında 



 176

barındırdığı vahşi yönüyle neleri göze alabileceğini ve neler yapabileceğini 

göstermek amacıyla betimlenmiş olmalıdır. Nitekim söz konusu dönemde sadece 

Euripides değil, ünlü tragedya ozanı Aikhylos da Oresteia adlı trilogia’sında 

Atina’nın kadınlara olan olumsuz tavrını Klytaimestra, Orestes ve Tanrıça Athena 

aracılığıyla ortaya koymuştur (Zeitlin, 1996: 159-195). Diğer taraftan Sophokles 

betimlediği Deianeira karakteri ile dönemin kadına bakış açısı arasında paralellik söz 

konusudur. Bu bölümde çeşitli açılardan incelenen Euripides’in kadına yönelik genel 

tavrı, onun bir kadın düşmanı olmasından çok, erkek egemenliği altında ezilen kadını 

her yönüyle ortaya koyma çabasından kaynaklandığını şeklinde değerlendirilebilir.  
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5.   ATİNA SİYASAL VE SOSYAL YAŞAMINDA KADIN 

5.1.   Atina Siyasal Yaşamında Kadın 

 

Arkaik Çağın sonlarına doğru (MÖ. 6. yy) Hellen dünyasındaki hemen bütün kent 

devletlerinde yeni bir siyasal yapılanma görülür. Siyasal değişimle birlikte, eskinin 

gücü ve temeli klana dayalı, tiranların egemen olduğu aristokratik düzen yıkılma 

sürecine girmiş, söz konusu düzen yerine gücünü şehirden alan yeni bir düzen yani, 

demokrasi yerleşmeye başlamıştır. Atina’da ilk demokratik adımların aslında MÖ. 7. 

yüzyılın ikinci yarısında atılmaya başlandığı görülmektedir. Bu dönemde tanrı 

buyruğu gibi kabul gören ve bu haliyle aristokratların oldukça işine yarayan thesmoi 

yani, sözlü yasalardan, toplumun her kesiminden oluşan insanlar arasında sosyal ve 

siyasal açıdan eşitlik ilkesi gözetilerek Drakon’un çabalarıyla oluşturulan nomoi 

yani, yazılı yasalara geçiş süreci, Atina demokrasisin ilk adımları olması bakımından 

önemlidir (MacDowell, 1978: 42-44). Bu gelişmenin ardından MÖ. 6. yüzyılda 

yaşamış ünlü ozan ve devlet adamı Solon’un yapmış olduğu reformlar Atina’yı 

demokrasiye götüren yolda önemli bir kilometre taşıdır. MÖ. 508 yılına gelindiğinde 

ise, Atina’daki son tiranın devrildiği ve Kleisthenes reformlarıyla kente tam 

anlamıyla demokrasinin kurulduğu görülür (Tekin, 2008: 74-82).  

Hellen toplum yapısında görülen bu köklü değişimlerden kadın da payına düşeni 

almış, daha doğrusu kendisine sunulanı kabul etmek zorunda kalmıştır. Nitekim 

ailenin büyük önem taşıdığı klana dayalı aristokratik düzenden demokratik düzene 

geçiş sürecinde, aile toplumsal yaşamdaki eski önemini büyük oranda kaybetmiştir. 

Bu yeni siyasal yapılanmayla birlikte, ailenin toplum yaşamında eski önemini 

kaybetmesine paralel olarak aile içinde önemli bir rol oynayan kadın da sosyal ve 

siyasal yaşamda, eskisine oranla daha arka planda kalmıştır (Blondell, 1999: 49). 

Nitekim aristokrasiden demokrasiye geçiş süreciyle birlikte toplumdaki kadın 

nüfuzunun erkek etkisi altında yavaş yavaş azaldığı görülmektedir. Atina 

demokrasisinin öncüsü olarak kabul edilen Solon’un kadınını kısıtlayıcı birçok 
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düzenlemeler yaptığı bilinir.1 Solon, kadının davranış biçiminden, çeyizine,2 

festivallerde ve cenaze törenlerindeki konumuna kadar birçok alanda yapmış olduğu 

kadın karşıtı kanunlarla, tüm Klasik Çağ boyunca devam eden kadın erkek arasındaki 

çekişmenin belki de temelini atmıştır.3  

Demokrasinin Atina’da yerleşmeye başladığı ilk dönemlerinden itibaren kadının 

erkeklerle aynı haklara sahip bir vatandaş olarak kabul edilmediği bilinmektedir. 

(Blondell, 1999, 7). Ancak Atina vatandaşlığı konusunda kentin kadına yaklaşımı 

biraz karmaşıktır. Kleisthenes’in MÖ. 508-507 yıllarında yapmış olduğu reformlar 

çerçevesinde, yurttaşlık sadece Atinalı babanın resmi evliliğinden doğmuş olma 

şartına bağlıyken, Perikles’in MÖ. 451/450 yıllarında Atina’da görülen yoğun nüfus 

artışına bir önlem olarak çıkardığı yurttaşlık yasası, Atinalı yurttaşlığını, Atinalı bir 

anne babadan doğmuş olma koşuluna bağlar (Leduc, 1992: 299; Osborne, 1997: 3-5). 

Bir erkek çocuğun yurttaş olarak kabul edilebilmesi ve büyüdüğünde, politik yaşama 

katılabilmesinin kadına bağlanmış olması ilginçtir. Nitekim Perikles Dönemi 

Atinası’nda tamamen baba tarafından gelen bir akrabalık söz konusuydu (Geary, 

2006: 14).  Bu durumda kadın bir yurttaş olarak politik yaşama katılmasa da 

doğurduğu çocuk aracılığıyla kent yönetimine dolaylı bir şekilde katıldığı 

düşünülebilir. Bu dönemdeki vatandaşlık hakkının kadınla ilintili olması, erkeklerin 

sahip olduğu politik hakları kadınlara tabi ki vermiyordu, yani Atina siyasal alanında 

kadının yeri yoktu. Atina nüfusunun çoğunluğunu, yurttaşların karıları ya da kızları 

şeklinde tanımlanan Atinalı kadınlar ve onların çocukları ile hiçbir hakka sahip 

olmayan söz yerindeyse bir eşya gibi görülen köleler ve metoikoi denilen kentte 

yaşayan yabancılar ile onların ailelerinden oluşmaktaydı. Bu durum dikkate 

alındığında, Atina demokrasinin az sayıdaki erkek vatandaşlar tarafından temsil 

edilen bir oligarkhia, yani bir tür azınlık yönetimi olduğu söylenebilir. Diğer taraftan 

Atinalı özgür tüm erkek vatandaşların da ‒kent merkezine uzak yerleşim yerlerinde 

                                                 
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Richter, 1971: 8; Blondell, 1999: 49; Pomeroy, 1995b: 112- 113. 
2 Solon, evliliklerin kârlı bir ticaret haline gelmemesi için kadının çeyiz olarak getirmesi gereken 
mallar üzerinde bir takım kısıtlamalar yapmıştır. Buna göre bir kadın evlenirken en fazla üç kat giysi 
ve eskisine oranla maddi değeri daha az olan bir takım malları çeyiz olarak beraberinde götürebilirdi. 
Solon baba evinin topraklarının bir kısmının pherne denilen çeyizle birlikte koca evine getirilmesini 
toprak mülkiyetini parçalayıcı bir uygulama olarak gördüğünden yasaklamıştır (Leduc, 1992: 293- 
296).  
3 V. Pomeroy, 1999: 164-169. 
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yaşayanlar, zamanın çoğunu meclislerde geçiremeyecek kadar ekonomik yönden 

zayıf olup çalışmak zorunda kalanlar ile yeterli derecede eğitim almamış ya da 

konuşma becerisine sahip olmayanların‒ meclislere katılmadıkları bilinmektedir. 

Nitekim Jones, Atinalı fakir vatandaşların ekonomik nedenlerden, kent merkezinden 

uzaktaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ise, mesafeden ötürü meclislerde ya 

da mahkemelerde yapılan oylamalara katılmadıklarını ifade ederek ve bu 

vatandaşların Atina siyasal yaşamından oldukça uzak olduklarını dile getirir (Jones, 

2008: 28). 

Atina’daki demokrasi anlayışının günümüz modern dünyasının demokrasi 

anlayıştan çok farklı olduğu görülmektedir. Kadını yok sayan Atina demokrasisi, 

erkekler için organize edilmiş, yurttaş erkekler arasında politik ve sosyal yaşantıda 

eşitliği sağlayan, yani erkek dünyasını düzenleyen bir yönetim biçimidir. Tekin’in 

tabiriyle Atina kent-devleti tam anlamıyla bir “erkekler kulübü”dür  (Tekin, 2008: 

63). Nitekim demokrasinin en önemli özelliğinden biri olan devlet yönetiminde söz 

sahibi olma, yani meclislere katılabilme, Klasik Çağ Atinası’nda, sadece özgür 

Atinalı erkeklere bahşedilmiş bir lütuftu. Kadınlar Isonomia, Isegoria ya da 

Isotimia haklarından yoksundu, yani kadınların ne yasalar karşılığında erkeklerle 

eşitliği söz konusuydu,  ne mecliste konuşma özgürlüğü, ne de herhangi bir devlet 

memurluğuna getirilme hakkı vardı (Blondell, 1999: 48). Gould, Atina yasaları 

doğrultusunda demos’a4 kayıt olamayan ve phratria5’nın bir üyesi sayılmayan, 

kendi isimleriyle değil de babaları ya da kocalarının adıyla anılan6 Atinalı kadınların 

                                                 
4 MÖ. 508 yılında yapılan Kleisthenes reformları çerçevesinde üç ana bölgeye ayrılan Atina’da her 
tryttys (üçte bir anlamına gelen ana bölge) içerisinde tarımsal topraklara sahip yerleşim birimleri olan 
çok sayıda demos bulunmaktaydı. Bu reform doğrultusunda, yurttaşlar soyadı olarak artık eskisi gibi 
sülale ya da klanın adını değil, bulundukları demos’un adını almışlardır. Bir kimsenin demos’a kayıt 
yaptırması o kişinin artık Atina yurttaşı olarak kabul edildiğinin bir göstergesidir. (Tekin, 2008: 79-
80). 
5 Phratria sözcüğü bir kimsenin tabi olduğu aile kütüğünü ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. 
Atina kent devletinde en küçük yerleşim birimleri olarak adlandırılan demos, kendi içinde çeşitli 
phratria’ların (ailelerin) bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Pomeroy, Klasik Çağ Atinası’nda, sadece 
erkek çocukların ailenin bir üyesi olarak tanındığının bir göstergesi olarak babaları tarafından aile 
kütüğüne kaydolduğunu, kız çocukları için ise böyle bir kabule gerek duyulmadığını ileri sürer. V. 
Pomeroy, 1995b: 116-117. 
6 Gould, Atina’da ele geçmiş olan, bu döneme ait çeşitli mezar yazıtlarından edindiği bilgi 
doğrultusunda Atinalı kadınların kendi adı ile değil de, babalarının ya da kocalarının ismiyle 
anıldığını dile getirir. 
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babalarının ya da kocalarının bir malı gibi göründüğünü ifade eder ve Atinalı 

kadınları “sömürülmüş” bir sınıf olarak nitelendirir (Gould, 1980: 41).  

Demokratik Atina’da Atinalı kadınlar, özgür erkekler karşısında kadın “öteki” 

pozisyonundaydı, yani demokrasinin merkezi Atina’da kadın-erkek arasında tam bir 

eşitsizlik söz konusuydu. Fakat sistemin bu durumu ‒kadın erkek arasındaki siyasal 

eşitsizliği‒ dinsel bir takım inançlar doğrultusunda çözmeye çalıştığı ve kendi 

haklılığını tanrı yaradılışına bağlayarak ortaya koyduğu Ksenophon’un 

Oikonomikos adlı yapıtında görülmektedir. Klasik Çağ Atinası’nda kadının doğası 

gereği ‒tanrıların lütfettiği doğrultuda‒ dışarıda yapılacak işler için uygun olmadığı, 

anlayışı hâkimdir. Böylece kadın, oikos (içerisi) ve polis (dışarısı) olarak ayrılan iki 

yaşam alanı içinden doğasına uygun olan işlerle meşgul olabileceği oikos’ta kalmış 

ve meclisler, mahkemeler gibi Atina kamusal alanı sadece erkeklere ayrılmıştır.7  

Atinalı kadınların siyasal yaşamdaki konumu konusunda, Euripides’in oyunlarına 

baktığımızda, ünlü ozanın kadın kahramanları bize bu konuda çok fazla yardımcı 

olmamaktadır. Ancak Yakarıcılar adlı oyununda yer alan Aithra, Atina siyasal 

gerçeğiyle zıt bir yaklaşım içinde hareket eden bir kadın olarak göze çarpar. Aithra, 

Atina’ya sığınmış Thebai’lı mültecileri koruması ve sığınmacıların ölen yakınlarının 

cesetlerini alıkoyan Thebai’dan cenaze töreni yapmak üzere geri alması konusunda, 

oğlu Theseus’u şu sözcüklerle ikna etmeye çalışır (Eur. Supp. 301-315):   

  

“ἐγὼ δέ σʹ, ὦ παῖ, πρῶτα µὲν τὰ τῶν θεῶν  
 σκοπεῖν κελεύω µὴ σφαλῆις ἀτιµάσας·  
 [σφαλῆς γὰρ ἐν τούτωι µόνωι τἄλλʹ εὖ φρονῶν.]    
 πρὸς τοῖσδε δʹ, εἰ µὲν µὴ ἀδικουµένοις ἐχρῆν  
 τολµηρὸν εἶναι, κάρτʹ ἂν εἶχον ἡσύχως.  
 νῦν δʹ ἴσθι σοί τε τοῦθʹ ὅσην τιµὴν φέρει  
 κἀµοὶ παραινεῖν οὐ φόβον φέρει, τέκνον,  
 ἄνδρας βιαίους καὶ κατείργοντας νεκροὺς  
 τάφου τε µοῖραν καὶ κτερισµάτων λαχεῖν  
 ἐς τήνδʹ ἀνάγκην σῆι καταστῆσαι χερὶ  
 νόµιµά τε πάσης συγχέοντας Ἑλλάδος  

                                                 
7Ksenophon’un Oikonomikos adlı yapıtında (Xen. oik. VII. 22) Isomakhos’un tanrıların, erkeğin 
bedenini sıcağa, soğuya ve uzun yolculuklara dayanabilecek özellikte, kadınlarınkini ise bu gibi 
durumlara dayanıksız bir şekilde yarattığından, dışarıdaki işlerin erkeklere ev içindeki işlerin ise 
kadınlara verildiğini söylemesi, Klasik Çağ Atinası’nda kadın erkek arasındaki yaşam alanlarının 
tanrılar tarafından belirlendiği şeklindeki inancı ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. 
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 παῦσαι· τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις  
 τοῦθʹ ἔσθʹ, ὅταν τις τοὺς νόµους σώιζηι καλῶς.  
 ἐρεῖ δὲ δή τις ὡς ἀνανδρίαι χερῶν,  
 πόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείας λαβεῖν” 
 
“Ey oğlum, senden ilk isteğim, leke sürüp şerefine  
gözden düşmeyesin diye özen göstermendir tanrıların dileğine, 

      çünkü diğer her konuda akıllıca düşünüyor olsan da  
yanlışın var bu hususta. 
Ağzımı dahi açmazdım eğer mağdur insanlara el uzatmak üstüme vazife olmasa. 
Şunu iyi bil ki, bu davranış onur verir sana 
ve ben de bu yüzden çekinmem evladım seni uyarmaya.  
Zor kullananları yola getirmek için gücünü kullanmaktan geri durma. 
Ölülerin layık oldukları saygıyı görüp  
gömülmelerini engelleyen bu adamlara göz açtırma. 
Tüm Hellas’ın kanunlarını yok sayan bu adamların dikil karşısına. 
Unutma ki insan eliyle kurulmuş kentleri ayakta tutan 
Yasalara bağlı kalmaktır sıkı sıkıya. 
Şüphesiz bazıları ödlek bir yürek güçsüz kıldı diyecektir seni 
Oysa bir zaferle taçlandırabilirsin kentini” 

   

Aithra’nın yukarıdaki sözcükleri oğlu Theseus üzerinde etkili olmuştur, yani bir 

bakıma Theseus’un Thebai’ya karşı savaş açmasına Aithra yol açmıştır denilebilir. 

Savaş gibi önemli politik bir kararın alınmasında, kentin en yetkili kişisi 

konumundaki oğlu üzerinde etkili olan bir kadın olarak betimlenen Aithra’nın, kentin 

siyasal yaşamında oğlu aracılığıyla söz sahibi olan bir kadın olarak karşımıza 

çıkması, bize Perikles’in Atinalı bir anne ve babadan doğmuş olma şartına bağladığı 

Atina Vatandaşlık Yasası’nı hatırlatır. Söz konusu yasaya göre, kadın kendi 

kimliğiyle politik yaşama katılamadığı halde, kadına politik yaşamda söz sahibi 

olacak yurttaşları sağlama görevi yüklenmişti. Kadının anne kimliğiyle oğulları 

üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde, Atinalı kadınların çok dolaylı bir şekilde de 

olsa, yani oğulları aracılığıyla politik yaşama katıldığı söylenebilir. 

Kadının katı kurallarla politik yaşamdan uzaklaştırıldığı birçok kültürde, kadının 

gerek anne, gerek eş, gerekse sevgili rolüyle yönetimdeki erkekler üzerinde etkili 

olduğu bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında aslında kadın, insanlık tarihinin hemen 

hiçbir döneminde, siyasal yaşamdan tam anlamıyla uzak kalmamıştır. Nitekim 

Antikçağ biyografi yazarlarından Plutarkhos, Perikles’in metresi Aspasia’nın, ünlü 

devlet adamının aldığı politik kararlarda ‒Perikles, Samos’tan Miletos’a karşı yapmış 

olduğu savaşı bitirmesini emreder; ancak Samoslular bu emri dinlemeyince, Perikles, 

Atina’nın, Samos’a karşı sefer düzenlemesini sağlar. Ünlü komutanın aldığı bu 
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kararda, Miletoslu sevgilisi Aspasia’nın rolü olduğu ileri sürülür‒ etkili olduğunu 

dile getirir (Davies, 1945: 37).  

 Demokratik Atina’da, siyasal yaşamdan uzak tutulan kadınlar gibi, bir eşyadan 

farksız sayılan kölelerin de Euripides oyunlarında sıklıkla yer aldığı görülmektedir. 

Ünlü ozanın bu tavrı Atina demokrasisine yönelik bir eleştiri olarak 

değerlendirilebilir.8 Ancak, Atina tragedyasını sosyolojik açıdan inceleyen Hall, 

Atina demokrasisi ile demokratik bir kurum olarak gördüğü tragedya arasında 

karşılaştırmalar yaparak kadınların tragedya oyunlarında öne çıkan konumunu 

açıklamaya çalışır. Hall, Atina demokrasisinin ataerkil, emperyalist ve ekonomisi 

tamamen köleciliğe dayalı bir sistem olduğunun altını çizerek tragedyanın da 

dönemin anlayışıyla örtüştüğünü ileri sürer. Atina siyasal yaşamında olduğu gibi, 

tragedyanın da köleleri, kadınları ve yabancıları erkeklere göre çok alt kademelere 

koyup aşağıladığını ve böylece demokrasiye hizmet ettiğini sözlerine ekler (Hall, 

1997). Nitekim Aristophanes (Arist. Ran. 948-950), Euripides’in köleleri ve aşağılık 

kadınları sahneye çıkardığı için,  ünlü ozanın oyunlarını “demokratik” olarak 

adlandırır.9 Robinowitz (1998: 57-70) de Hall ile aynı düşüncededir. Robinowitz 

köleliğin Atina demokrasisinin ön koşulu olduğunu, Atina toplumunda öteden beri 

var olan kadın-erkek arasındaki sosyal ve politik hakların zıtlığına dikkat çekerek 

açıklamaya çalışır ve Atina toplumunda kadının cinsel açıdan savunmasız bir varlık 

olarak görüldüğü için oikos’a kapatıldığını, yani köleleştirildiğini ileri sürer. 

Vellacott ise Euripides’in, Atina siyasal yaşamından tamamen, sosyal yaşamdan 

ise kısmen soyutlanmış kadınları oyunlarında Atina gerçeğinden çok farklı bir 

şekilde ön plana çıkarmasını, Hall ve Robinowitz’ten farklı bir bakış açısıyla 

değerlendirir (Vellacott, 1975: 84). Araştırmacı, Atina toplumun erkek egemen bir 

yapıya dayandığını ve bu nedenle kadınların erkek egemenliğinde bulunduğunu dile 

getirir. Euripides’in etrafında olup bitenlerin farkında olan bir kişi olduğunu ileri 

süren Vellacott, ünlü ozanın toplumdaki erkek egemenliğinin öyle kolay 

değiştirilebilecek bir konu olmadığını çok iyi bilmesine karşın, çağındaki bu duruma 

radikal bir şekilde yaklaştığına dikkat çeker.  

                                                 
8  vs. Hall, 1997: 93. 
9 Cf. Meltzer, 2006: 12. 
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Klasik Çağ Atinası’nda kadının politik açıdan güçsüz bırakılması, yasal olarak 

erkekler tarafından korunmasını gerekli kılmıştır. Nitekim Atina yasaları kadını 

dolaylı olarak, yani kyrios’u10 aracılıyla tanımaktaydı. Evlilik kararı ve eş seçimde 

dahi kadının kendi inisiyatifi söz konusu değildi. Buna karar verecek kişi kadının 

kyrios’uydu. Kadının evlilik ve miras konusundaki haklarına daha sonra 

değinileceğinden bu konuda burada ayrıntılı bilgi verilmeyecektir. Bir kadın 

herhangi bir kimse tarafından mahkemeye verildiğinde, kendisini savunamazdı. 

Böyle bir durumda kadın evliyse kocası, bekârsa babası ya da ailenin uygun gördüğü 

bir erkek tarafından (kyrios) temsil edilirdi.  

Atina kamusal alanının, kent yönetiminde herhangi bir payı olmayan kadınlara 

‒dini ritüeller dışında‒ tamamen kapalı olduğu bilinmektedir. Cohen’e göre, Klasik 

Çağ Atinası’nda siyasal anlamda kadınlar, çocuklar ve kölelerle aynı kefeye 

konulmuştur (Cohen, 1989: 3). Bilindiği üzere, Hellen tarihinin Klasik Çağı, Hellen 

kültür ve uygarlığının olgunluk dönemidir ve Atina bu dönemdeki en önde gelen 

Hellen kentidir. Ancak, siyasal ve kültürel açıdan Atina’nın gücünün zirveye çıktığı 

bu dönemde, Atinalı kadınların Homerik ve Arkaik Dönem kadınlara göre kent 

yaşamında arka planda kalmış olmaları ilginçtir. Atina dışındaki birçok Hellen kent 

devletinde yaşayan kadınların Atinalı kadınlardan daha iyi şartlar altında yaşadığı 

ileri sürülmüştür.11 Pomeroy, Sparta’nın kanun koyucusu Lykurgos’tan beri, Spartalı 

kadınların birçok alanda, ‒eğitim, kent sosyal yaşamına katılma gibi‒ Atinalı 

kadınlara göre, daha iyi bir konumda olduğunu dile getirir (Pomeroy, 1999: 141). Hiç 

bir zaman demokrasi ile yönetilmemiş olan Sparta’da,12 kadınların sosyal ve siyasal 

konumunun, Atinalı kadınlarınkinden çok daha iyi düzeyde olması son derece 

                                                 
10 Evlenmemiş bir kızın kyrios’u, yani koruyucusu babası, erkek kardeşi ya da baba tarafından 
herhangi bir akrabası, evlendikten sonra ise kocası olurdu (MacDowell, 1978: 84). Atinalı kadınlar 
miras ve evlilikle ilgili olarak ancak bir erkeğin denetiminde yararlanabileceği son derece kısıtlı bir 
takım siyasal haklara sahipti. Nitekim kyrios’ları olmadan kadınların kendi mülkiyetlerini üzerinde 
tasarruf hakları yoktu ve kadın kendi adına elinde tutabileceği maddi birikimden de yoksundu (Just, 
1991: 26). 
11 vs. Gomme, 1937: 89. 
12Pomeroy, Sapartalıların kadına bakış açısı, kadının sosyal yaşamdaki konumu, Sparta eğitim 
sisteminde kız çocuklarının yeri, aile içinde kadının konumu, evlilik ve miras konusu gibi çeşitli 
konuları Spartalı kadınların yaşam koşullarını yer yer Atinalı kadınlarla kıyaslayarak aydınlatmaya 
çalışır. Yazar Spartalı kadınların Atinalı kadınlara göre yaşamın her alanında çok daha fazla ön planda 
olduğunu ve sosyal statülerinin de onlardan çok daha iyi düzeyde olduğunu dile getirir. Bu konuda 
daha fazla bilgi için v. Pomeroy, 2002.  
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ironiktir. Girit’teki kadınların da Spartalı kadınlar gibi, Atinalı kadınlardan çok daha 

iyi haklara sahip olduklarını Gortyn yasalarından öğrenmekteyiz.13 Kadını yok sayan 

Atina demokrasisi belki de bu tavrıyla kadına en büyük kötülüğü yapmış, onu siyasal 

alandan uzaklaştırarak sosyal alandaki etkinliğini de azaltmıştır. Bazı araştırmacılar, 

yaşamı boyunca bir erkeğin gözetimi altında yaşamaya mecbur edilen Atinalı 

kadınların evin efendisi olan erkekle ilişkisinin, evde çalışan kölelerden farksız 

olmadığını dile getirir (Robinowitz, 1998: 57-70; 2005: 40-56).  

Klasik Çağ Atinası’nda, kadın çoğu kez bir köle gibi, muamele görse de yasal 

olarak kölelerle aynı statüde değildi. Blondell, Atina kanunlarına göre, özgür 

kadınlar ile köleler arasında önemli farklılıklar olduğunu, en başta özgür bir kadının 

köle gibi alınıp satılamayacağını dile getirir. Ayrıca bir erkeğin yasal olarak bir tek 

eşe sahip olmasına izin verilirken, satın alabileceği köle sayısında herhangi bir 

kısıtlamanın söz konusunu olmadığını dile getirir (Blondell, 1999: 49). Atina 

demokrasisinin gelişimi oikos14 ile polis arasında keskin bir ayrım ortaya koyarak 

kadın-erkek davranışlarını ve her cinsin yaşam alanlarını belirlemiştir (Jones, 2008: 

95). Buna göre kadın ve erkeğin toplumsal statüsü şöyle şekillenmiştir: erkek polis’le 

oikos arasında ikili bir yaşam sürüp devlet işlerine katılacak ve askerlik yapacak, 

kadın ise oikos’la sınırlı dar bir alanda temel görevi olan yasal çocuklar dünyaya 

getirecek ve gerekli ev işlerini yürütecektir. Pomeroy da Klasik Çağ Atinası’nda 

polis’in kadın ve erkeğe yüklediği politik rollerin bir takım haklardan çok, 

sorumluluklardan oluştuğunu ileri sürerek kentin kadına verdiği en büyük politik 

sorumluluğun oikos’un ve ailenin devamını sağlayacak çocuklar doğurmak ve 

yetiştirmek olduğunu dile getirir (Pomeroy, 1995a: 60).  

                                                 
13Leduc, Gortyn yasalarına göre, kadının kendi şahsının, mallarının sahibesi ve topluluğun bir üyesi 
olmasını buradaki yurttaşlık statüsünün topraktan kaynaklanmış olmasına, yani kadının kendi 
mülkiyetine sahip olmasına izin veren yapısından kaynaklanmış olduğunu dile getirir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için v. Leduc, 1992: 268-282; Arnoutoglou, 1998: 17.  
14Antik Yunan'da oikos kavramı bir erkeğin yönetiminde aralarında kan bağı bulunan ve aynı çatı 
altında yaşayan akrabalar, kadınlar çocuklar hatta hayvanlar ve kölelerden oluşan bir aileyi ifade 
etmek için kullanılırdı. Evde yaşayan herkes köleler dâhil oikos'un bir parçası olarak kabul edilir, 
başka bir evde yaşayan akrabalar bile bir yabancı, hatta bir rakip olarak görülürdü. Her bir oikos kendi 
kendisine yetebilen bir karaktere sahipti. İki oikos arasında ortak bir ilişkiden ziyade bir rekabet söz 
konusuydu. Oikos’lar arasında sürekli olarak onur elde amacıyla bir yarış söz konusuydu. Evlenen bir 
genç kız artık kocasının oikos'una dâhil olur, ancak çocuk doğurana kadar yine de bir yabancı olarak 
görülürdü. Doğum yaptıktan sonra ise, oikos'un asli üyesi olarak kabul edilirdi. Ancak evlenen 
kadının baba eviyle ilişkisi tamamen kopmaz kocasının ölmesi ya da evliliğinin boşanmayla bitmesi 
sonucunda kendi oikos'una dönerdi (Garland, 2009: 127).  
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Euripides’in Elektra adlı oyununda, genç kızın sözde kocası, onun gibi soylu bir 

kızın ev işleri yapmaması gerektiğini söylediğinde, Elektra ev işlerinin kadına, 

dışarıdaki işlerin erkeğe ait olduğunu şu sözcüklerle dile getirir (73-75): 

 

     “ἅλις δʹ ἔχεις 
     τἄξωθεν ἔργα· τἀν δόµοις δʹ ἡµᾶς χρεὼν  
     ἐξευτρεπίζειν…”  
   
    “Yeterince işin var dışarıda senin. 
     yapmak bize düşer  
     ev içindekileri …”  
 

Elektra’nın yukarıdaki sözcükleri “tanrıların kadın ve erkeği yaratırken her iki 

cinsi belli işleri yapmak üzere donattığı, ev içindeki işleri kadına, sosyal ve siyasal 

alandaki işleri ise erkeğe yüklediği” şeklindeki Atina geleneksel düşüncesini ifade 

etmektedir.15 Geleneksel bu düşüncelerin sonucunda kadın, Atina siyasal yaşamından 

tamamen uzaklaştırılmıştır. Kadının siyasal yaşamdan uzaklaştırılması, ‒hiçbir 

Atinalı kadının kent meclislerine katılmaması sonucunda, kadınlar, bu meclislerin 

aldığı kararlarda, yani kanun yapma, magistratlar’ın seçimi, dış politika meseleleri, 

savaş ve barışa karar verme gibi önemli konularda tamamen saf dışı bırakılmıştır‒  

kadınları tamamen erkekler tarafından yönetilen bir dünyada yaşamaya mahkûm 

etmiştir. (Harris, 2006: 333). Nitekim Euripides savaş gibi önemli kararın bu 

durumdan en çok etkilenen kitle olan kadınların iradesi dışında gerçekleşmesini 

Hekabe, Troialı Kadınlar, Yakarıcılar ve Fenikeli Kadınlar gibi oyunlarında, 

yaşanan savaşlar yüzünden tarifsiz acılar çeken kadınları göz önüne alarak eleştirmek 

istemiş olmalıdır.  

 

 

 

 

                                                 
15 Pomeroy, Spartalı kadınların sadece Atinalı kadınlar gibi, ev işlerini yapmak üzere 
yetiştirilmediğini, Atinalı kadınların evdeki en başta gelen sorumluluklarından biri olarak görülen 
kumaş dokumayı çoğu kez bilmediklerini dile getirir. Ayrıca Spartalı erkeklerin uzun soluklu bir 
eğitime tabi tutulup asker olarak yetiştirildiğinden, Atina’da erkeklerin yaptığı birçok işin Sparta’da 
kadınlar tarafından yerine getirildiğini belirtir (Pomeroy, 1999: 153-154). 
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5.2.   Atina Sosyal Yaşamında Kadın  

 

Euripides oyunlarında betimlenen kadın karakterlerden hareketle, Klasik Çağ 

Atinası’nda tüm kadınların sosyal açıdan aynı konumda olmadıkları söylenebilir. 

Kadının sosyal konumunu belirleyen en önemli faktörlerin başında kadının hukuksal 

statüsü gelmektedir. Ünlü ozanın Ion, Medeia, Andromakhe ve Yakarıcılar gibi 

çeşitli oyunlarında farklı statülerde betimlediği kadın karakterler dikkate alındığında 

Klasik Çağ Atinası’nda yaşayan kadınların, özgür ve köle kadınlar olmak üzere iki 

ana guruba ayrıldığı görülür.16 Ayrıca özgür kadınlar statüsündeki kadınlar da kendi 

içinde Atinalı ve Barbar kadınlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Euripides’in kadın 

konulu tüm oyunlarında, kadınlar bu iki gruptan birine dâhil edilmiştir. Örneğin 

Kreousa Atinalı özgür bir kadın, Medeia özgür fakat barbar bir kadın, Andromakhe 

ise köle bir kadındır. Atina sosyal yaşamında, bu iki sınıftan birine mensup olan 

kadınların sosyal konumları da hukuksal statülerine bağlı olarak belirlenmiştir. 

 

 

5.2.1.   Kadının Hukuksal Statüsü ve Hareket Alanları 

5.2.1.1.   Özgür Kadınlar  
Atina toplumunda bir kadının “Atinalı kadın” statüsünde olması için her şeyden 

önce Atinalı bir babanın yasal evliliğinden doğmuş olması gerekmekteydi. Ancak 

daha sonra bu yasanın Perikles tarafından değiştirildiğini ifade etmiştik.17 Atinalı bir 

babanın yasal evliliğinden doğan kız çocukları ailenin onu büyütmeye karar vermesi 

durumunda, tıpkı oğlan çocukları gibi, yasal evlilikten doğan çocuk sıfatını 

kazanırdı.18  Doğumdan sonraki onuncu günde baba, çocuğa isim vererek onu 

yetiştirmek üzere, oikos’una kabul ettiğini ilan ederdi (Jones, 2008, 94). Yasal bir 

evlilikten doğan her kız çocuğunun babasının oikos’una kabul edilme zorunluluğu 

yoktu. Aile içinde bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi ile bir oğlan çocuğunun 

                                                 
16 Cf. Katz, 1992: 79; vs. Hall, 1997: 96. 
17 V. Osborne, 1997. 
18 Thomson, Atinalıların her yıl düzenledikleri Apotouria Şenliği’nde yıl içinde doğmuş öz ve üvey 
çocuklarının adlarının, babaları tarafından babanın kendi phratria’sının kütüğüne yazıldığını ifade 
eder (Thomson, 1990: 134). 



 187

dünyaya gelmesi aynı sevinçle karşılanmaz ve kız çocukları doğumdan sonra, çoğu 

kez oikos'a kabul edilmeyip kyrios'ları tarafından başka birilerine verilirdi, yani baba 

isterse çocuğunu köle olarak satabilir ya da özgür bir Atinalı olarak yetiştirmesi için 

başka birine evlatlık verebilirdi (Thomson, 1990: 131). Atinalı bir kız doğduğunda, 

köle olarak satılmayıp ailesi tarafından yetiştirilmeye karar verilse bile, bu durum 

genç kızın bundan sonraki hayatında köle olma ihtimalinin tamamen kalktığı 

anlamına gelmezdi. Nitekim Atinalı olarak yetişmiş bir genç kızın, evlilik öncesi 

cinsel ilişki yaşaması ve bunun açığa çıkması sonucunda, genç kız köle olarak 

satılabilirdi (Pomeroy, 1995a, 57). Böyle bir durumda genç kız, Atinalı özgür bir 

kadın olma konumundan, köle statüsüne düşerdi. Bu tarz bir yaptırıma maruz kalan 

genç kızlar çoğu kez fahişelik yapmak zorunda kalırdı. Nitekim Atina genelevinin bu 

duruma düşmüş Atinalı kadınlarla dolu olduğu anlatılır. Euripides’in Ion adlı 

oyununda, Tanrı Apollon’un tecavüzüne uğrayan ve hamile kalan Atinalı genç kız 

Kreousa belki de bu duruma düşmemek için, bu olayı saklamış ve doğum yaptıktan 

sonra da bebeğini terk etmek zorunda kalmıştır. Oyunun başında Hermes, genç kızın 

başına gelen bu olayı babasından sakladığını şu sözcüklerle dile getirir (10-11): 

 

 “οὗ παῖδʹ Ἐρεθχέως Φοῖβος ἔζευξεν γάµοις  
 βίαι Κρέουσαν, ἔνθα προσβόρρους πέτρας  
 Παλλάδος ὑπʹ ὄχθωι τῆς Ἀθηναίων χθονὸς  
 Μακρὰς καλοῦσι γῆς ἄνακτες Ἀτθίδος.  
 ἀγνὼς δὲ πατρί (τῶι θεῶι γὰρ ἦν φίλον)  
 γαστρὸς διήνεγκʹ ὄγκον. ὡς δʹ ἦλθεν χρόνος,  
 τεκοῦσʹ ἐν οἴκοις παῖδʹ ἀπήνεγκεν βρέφος  
 ἐς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσθη θεῶι  
 Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς θανούµενον  
 κοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχωι κύκλωι,    

      προγόνων νόµον σώιζουσα τοῦ τε γηγενοῦς  
 Ἐριχθονίου…”  
 
“Erethkheus’un kızı Kreousa’yı yakalayıp 
 zorla evlendi onunla Phoibos,   
Atina’nın Pallas tepesinde, 
Attikalı krallarının yüksek kayalıklar dediği  
kuzey rüzgarlarına açık eteklerinde, 
söylemedi olanları, babasına, çünkü böyleydi tanrının arzusu 
sakladı şişkin karnını vakit gelinceye dek, 
kendi evinde doğurdu çocuğu Kreousa ve sonra 
yatırdı bebeği bir sepetin içine ve terk etti onu ölüme bir başına, 
tecavüze uğradığı aynı mağarada, 
böylece geleneğini sürdürüyordu atalarının 



 188

topraktan doğmuş Erikhthonios’un…” 
 

Euripides, tecavüze uğrayan Kreousa ile bir tecavüz çocuğu olduğu için terk edilip 

yıllarca anne sevgisinden yoksun bir şekilde büyüyen Ion aracılığıyla, sadece Klasik 

Çağ Atinası’nın değil, insanlık tarihinin hemen her döneminde karşılaşılan, hatta 

günümüz modern dünyasının bazı toplumlarında hala yaşanmakta olan çok önemli 

toplumsal bir soruna parmak basmıştır. Günümüzde tecavüz gibi korkunç bir olayın 

ardından hiçbir günahı olmadığı halde kadına suçlayan gözlerle bakan toplum, cinsel 

istismara uğramış çoğu kadına, Kreousa’nın çektiği acıları yaşatmaktadır. Euripides’i 

evrensel bir kişilik yapan nedenlerden biri de belki, onun bu ve buna benzer 

durumlarda insana yapılan haksızlıklara göstermiş olduğu tepkidir. 

Atina kent dokusu içerisinde yer alan özgür kadınlar statüsündeki diğer bir kadın 

topluluğu da, Atinalıların “barbar” diye isimlendirdiği, kentte yaşayan yabancı 

uyruklu kadınlardır. Bu kadınlar çoğunlukla Atina’da yaşayan yabancı erkeklerin 

eşleri ve kızları konumundaki kadınlar ile fahişelik yapmak üzere Atina’ya gelmiş 

kadınlardan oluşur. Çoğu yabancı kadının ve köle kızların dansçı ve müzisyen olarak 

erkek eğlencelerine katıldıkları bilinmektedir. Cohen, Atinada’ki genelevlerin sosyal 

ve ekonomik boyutu üzerinde durarak genelevlerin19  ve buralarda çalışan kadınların 

Atina ekonomisine büyük katkı sağladığı için, devlet tarafından resmileştirilmiş 

kurumlar olduğunu belirtir (Cohen, 2006: 95-125). Fahişelik yapmak üzere kentte 

gelen yabancı kadınların hepsinin aynı konumda olup olmadıkları araştırmacılar 

arasında tartışma konusudur, ancak genel kanı “hetaira olarak bilinen kadınların 

daha çok eğitimli kadınlar oldukları ve para karşılığında önüne gelen herkesle cinsel 

ilişki kuran kadınların, bu gruba girmedikleri” şeklindedir. Bu bilgi doğrultusunda, 

hetaira’ların sıradan bir fahişeden çok, bir erkekle uzun süre birliktelik yaşayan 

metres konumundaki kadınlar olduğu söylenebilir. Dover’e göre, bir hetaira’nın 
                                                 
19 Atina’daki ilk genelevin Solon zamanında açıldığı söylenir (Cohen, 2006: 95-125). Ancak bunun bir 
söylence olup olmadığı bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar ilk genelevin demokrasi ile birlikte 
Atina’da kurulduğunu ileri sürmüştür. Bu tür yerlerde köle statüsündeki kadınların çalıştığı 
bilinmektedir. Yukarıdaki bilgi doğruysa köleliğe karşı olan Solon’un kadın bedeninin para 
karşılığında satılmasını sağlayan ilk resmi kurumu açmış olması son derece ilginçtir. Solon’un kölelik 
karşıtı kanunları sadece Atinalı yurttaşları kapsamaktadır. Solon ekonomik kriz yüzünden borçlanan 
ve sonunda kendini satmak zorunda kalan Atinalıları borç köleliğinden kurtarmıştı. Atinalı erkekleri 
kölelikten kurtarmak için kanunlar yapan aynı Solon, evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmiş Atinalı 
bir genç kızın kyrios’u tarafından köle olarak satılmasına her nedense göz yummuştur. Bu şekilde 
köle olarak satılan Atinalı kadınların da genelevlerde çalıştığı zannedilmektedir  (Pomeroy, 2002: 57). 
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yasal bir eşten tek farkı, bu grup içindeki kadınların yaşadığı birlikteliğin yasalar 

karşısında herhangi bir hükmü olmamasıdır (Dover, 2002: 23). Katz, Atina sosyal 

yaşamında yasal eşler ile hetaira’lar arasında sürekli bir çekişme olduğunu dile 

getirir. Nitekim Euripides’in Andromakhe adlı oyununda biri metres, diğeri yasal 

bir eş olan, iki kadın arasında yaşanan çekişmeyi çeşitli yönleriyle dile getirerek 

çizdiği sosyal tablo, Katz’ın bu konudaki haklılık payını ortaya koymaktadır. 

Atina’da yaşayan kadınların kent dokusu içindeki durumlarına geri dönülecek olursa, 

yukarıdaki bilgilerden hareketle, Atina’da fahişelik yapan kadınların da kendi 

içlerinde farklı gruplara ayrıldığı söylenebilir. Genellikle eğitimsiz olan ve 

genelevlerde çalışan porna adını taşıyan kadınlar muhtemelen hetaira’lara göre 

daha alt sınıfta yer almaktaydı.20 

Atina sosyal yapısında hetaira ve porna’ların dışında kalan, fakat bu gurup 

içinde değerlendirebileceğimiz pallakē adı verilen kadınlar da vardı. Peloponnesos 

Savaşları sırasında, birçok yurttaşın ölmesi üzerine, Atina nüfusunu arttırmak üzere 

bir erkeğe birden fazla eş alma hakkı tanınmış, yani Perikles’in “Vatandaşlık Yasası” 

geçerliliğini yitirmiştir (Osborne, 1997: 5). Pallakē’ler bu yasa doğrultusunda bir 

erkeğin özgür çocuklar dünyaya getirmek üzere birlikte olduğu yabancı uyruklu 

kadınlardır. Diogenes Laertios da Sokrates’in bu amaçla biri Atinalı diğeri yabancı 

olan iki kadınla evlendiğini söyler (II. 26).  Bir tür metres olarak nitelendirilen bu 

kadınlar özgür olmalarına karşın çoğunlukla Atinalı değildiler, çünkü hiçbir Atinalı 

yasal kızını ya da kız kardeşini bir erkeğe metres olarak vermek istemezdi. 

Çoğunlukla yabancı olan bu kadınlarla evliliğe izin verilmez, ancak onlardan doğan 

çocuklar özgür olarak kabul edilirdi.21  Fakat bu çocuklar özgür olmalarına karşın 

gayrimeşru çocuk olarak muamele görür ve babalarının mirasından pay alamazlardı. 

Ancak babanın resmi bir vasiyet bırakmasıyla, onlar da babanın meşru çocukları gibi 

mirastan pay alabilirdi (Demand, 1994: 29). Euripides Medeia adlı oyununda bu 

konuya değinir. Gerçekten de Medeia yabancı bir kadın olduğundan Iason’la olan 

                                                 
20 Cohen, porna ve hetaira’ların aynı statüde olduklarını, fakat porna sözcüğünün daha aşağılayıcı 
ve küçültücü bir anlamda kullanıldığını ifade eder (Cohen, 2006: 99). 
21 Atinalı bir erkek köle bir kadından da çocuk sahibi olabilirdi, fakat böyle bir ilişkiden doğan çocuk 
özgür değil, annesi gibi köle statüsünde olurdu. Euripides’in Ion adlı oyununda, delikanlının zihni 
sürekli olarak annesinin nasıl bir kadının oğlu olduğu sorusuyla meşguldür. Annesi onu terk ettiğine 
göre, hata yapmış bir kadının oğlu olduğunu düşünür Ion ve her nedense babasının nasıl bir adam 
olduğu konusunda fazla kafa yormaz.  
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evlilikleri yasalar karşısında geçersizdir. Medeia ile Iason’nun iki oğlu vardır; ancak 

yasalar, bu çocukları Iason’un meşru çocukları olarak tanımamaktadır. Nitekim 

Iason, kendisini cinsel arzuları yüzünden genç bir kadınla evlenmekle suçlayan 

Medeia’ya, çocuklarının geleceği için bu evliliği yapmak istediğini, Kreon’un kızıyla 

evlenerek yüklü bir çeyize konacağını ve bu yolla çocuklarının gelecekteki 

yaşamlarını garanti altına alacağını şu sözcüklerle dile getirir (547-568): 

 

 “ἃ δʹ ἐς γάµους µοι βασιλικοὺς ὠνείδισας,  
 ἐν τῶιδε δείξω πρῶτα µὲν σοφὸς γεγώς,  
 ἔπειτα σώφρων, εἶτά σοι µέγας φίλος  
 καὶ παισὶ τοῖς ἐµοῖσιν· ἀλλʹ ἔχʹ ἥσυχος.  
 
 ἐπεὶ µετέστην δεῦρʹ Ἰωλκίας χθονὸς  
 πολλὰς ἐφέλκων συµφορὰς ἀµηχάνους,  
 τί τοῦδʹ ἂν εὕρηµʹ ηὗρον εὐτυχέστερον  
 ἢ παῖδα γῆµαι βασιλέως φυγὰς γεγώς;  
 … 
 ἀλλʹ ὡς, τὸ µὲν µέγιστον, οἰκοῖµεν καλῶς  
 καὶ µὴ σπανιζοίµεσθα, γιγνώσκων ὅτι  
 πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν φίλον,  
 παῖδας δὲ θρέψαιµʹ ἀξίως δόµων ἐµῶν  
 σπείρας τʹ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις  
 ἐς ταὐτὸ θείην καὶ ξυναρτήσας γένος  
 εὐδαιµονοίην· σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ;  
 ἐµοί τε λύει τοῖσι µέλλουσιν τέκνοις    
 τὰ ζῶντʹ ὀνῆσαι. …” 
 
“Kralın kızı ile yaptığım evlilik konusunda  
bana yönelttiğin suçlamalar hakkında  
öncelikle göstereceğim sana ne akıllı  
üstelik ne kadar da kendime hakim olduğumu. 
İspat edeceğim sonra da, sana ve çocuklara  
büyük bir sevgi beslediğimi, lütfen hemen kızma. 
Sayısız felaketi beraberimde getirdim Iolkos’un toprağını terk edip 
geldiğimde buraya, benim gibi bir adam için 
bir kral kızıyla evlenmekten daha iyi ne vardır?  
… 
Her neyse, ihtiyaçlardan uzak, iyi   
güzel bir yaşam arzuluyorum, biliyorum ki, 
bir yoksulun bütün dostları uzaklaşır ondan. 
Senden doğan çocuklarıma kardeşler vermek 
Onları soylarına yakışır bir şekilde yetiştirmek,22  

                                                 
22 Pomeroy, Iason’un bu cümlesinden Atinalı ailelerin, erkek çocuklarına verdiği eğitime yönelik 
çıkarımlarda bulunur. Iason’un soylu bir aileye yaraşır şekilde çocuklarını yetiştirmekten kastının 
çocuklara, ileriki yaşamlarında Atina elit tabakasında yer almalarını sağlayacak retorik eğitimi 
verdirmek olduğunu ileri sürer (Pomeroy, 1999: 267). 
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Neslimi bütünleştirip mutluluğumuzu sağlamaktır niyetim. 
Ne işine yarayacak senin daha fazla çocuk? 
Bana öyle görünüyor ki gelecekteki çocuklarım 
yardım edecek yaşayanlara.” 

  

Peloponnesos Savaşları sırasında azalan Atina nüfusunu arttırmak üzere 

Perikles’in Vatandaşlık Yasası’nın delinmesi sonucunda Atina vatandaşlığı sadece 

Atinalı bir anne ya da Atinalı bir babadan doğmuş olma veya Atinalı bir kadınla 

evlenme şeklinde esnetilmiş, hatta anne baba ya da eşi Atinalı olmayan erkekler bile 

vatandaş olarak kabul edilmiştir.  (Osborne, 1997: 5). Euripides’in Ion adlı oyununda 

bu konuya yönelik çeşitli ipuçları vardır. Kreousa Atinalı soylu bir kadındır, ancak 

kocası bir Atina vatandaşı değildir. Ksouthos ancak Kreousa ile evlendiğinde Atina 

vatandaşlığına hak kazanır.  

 

5.2.1.2.   Köle Kadınlar 

Klasik Çağ Atina toplum yapısı temel olarak köleler ve efendiler olmak üzere iki 

büyük ana gruptan oluşmaktadır. Yasal hiçbir hakkı olmayan köleler, tıpkı bir eşya 

gibi efendilerinin malı olarak görülmüştür. Euripides’in oyunlarında bile, köle 

kadınların ‒Andromakhe hariç‒ isimleri hiç geçmez. Oyunlardaki köle statüsündeki 

kadınların efendileri için yaptıkları işlere göre adlandırıldığı dikkat çeker. Euripides 

tragedyalarındaki köle kadınların nasıl karakterize edildiğine bakarsak genellikle 

kadın başkahramanın sağ kolu olarak betimlenen köle kadınların ‒Andromakhe 

hariç‒ çoğunun “sütnine” veya “bakıcı” pozisyonunda oldukları görülür. Ancak 

Atina sosyal yaşamında, köle kadınların Euripides’in Hippolytos ve Medeia adlı 

oyunlarında betimlendiği gibi, sadece sütannelik yapmadıkları bilinmektedir. Bir 

erkek, köle bir kadınla da evlilik dışı bir ilişki yaşayabilirdi ancak ondan doğacak 

çocuklar her durumda köle olarak kabul edilmekteydi. Dover, Atina sosyal 

yaşamında köle bir kadının onunla birlikte olmak isteyen efendisine ya da başka bir 

erkeğe hayır deme şansına sahip olmadığını ileri sürerek köle statüsündeki kadınların 

çoğunun efendisinin arzu etmesi durumunda efendisiyle birlikte olmak ya da efendisi 

için para kazanmak amacıyla fahişelik yapmak zorunda olduğunu dile getirir (Dover, 

2002: 23). Nitekim Euripides’in Andromakhe adlı oyunu, Dover’i kısmen haklı 
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çıkarır. Euripides, çok sevdiği eşinin katili olan Akhilleus’un oğluna kadınlık 

yapmak zorunda kalan Andromakhe aracılığıyla, köle bir kadının istemediği halde 

bir erkeğe yatak arkadaşlığı yapmasının bir kadın için ne kadar acı bir durum 

olduğuna dikkat çekerek Atina toplumundaki köle kadınların içler acısı halini ortaya 

koyar. Craik, Euripides’in Troialı Kadınlar adlı oyunu aracılığıyla, Troia ile birlikte 

yıkıma uğramış, çeşitli sosyal statüdeki ‒Hekabe gibi yaşlı, dul ve anne;  

Andromakhe gibi, genç, dul ve anne; Kassandra ve Polyksene gibi genç kız‒ 

kadınların içinde bulundukları korkunç durumu dile getirdiğini ve savaş sonrası köle 

olan kadınların uğradığı cinsel istismarı eleştirdiğini belirtir.23  

 Demand,  yüksek sınıfa mensup erkeklerle ilişki kuran çoğu eğitimli ve erkek 

eğlencelerine dansçı ve müzisyen olarak katılan hetaira’ların kente yaşayan yabancı 

kadınlardan çok, köle statüsündeki kadınlar olduklarını ifade eder. Köle kadınların 

efendileri için bir gelir kaynağı olduğunu ve bu kadınların symposion’lara katılmak 

üzere bir miktar para karşılığında kiralandıklarını dile getirerek Dover’in ileri 

sürdüğü gibi, köle kadınların bir sermaye olarak görüldüğünün altını çizer. 

Araştırmacı bazı köle kadınların özgürlüklerini satın alabilmek için fahişelik 

yaptığını, ancak hetaira’lardan çok azının özgürlüklerini satın alabildiğini vurgular 

(Demand, 1994: 30). Ancak, Euripides oyunlarında yer alan köle kadınlardan hiç biri 

bu anlamda, yani efendilerine para kazandıran bir sermaye aracı olarak 

betimlenmemiştir. Nitekim Troialı Kadınlar adlı oyununda, köle yapılan genç 

Troialı kadınlar kocalarının ya da oğullarının katillerine yatak arkadaşlığı yapacakları 

için oyunun birçok kısmında bir kadın için çok zor olan bu duruma katlanmak 

zorunda olmanın çaresizliğini sık sık dile getirirler. Ancak bu kadınlardan hiç biri 

efendisi olacak adamın sermayesi olma ihtimalini aklının ucundan bile geçirmez. 

Başka bir deyişle, Euripides’in oyunlarında bu dönemdeki köle kadınların 

efendilerine gelir getiren bir sermaye olarak kullanıldıklarını gösteren bir ipucu 

bulunmamaktadır. 

                                                 
23 Craik, Euripides’i Troialı Kadınlar adlı oyununda geçen deniz, gemi, meşale, kürek ve araba gibi 
kadın ile erkek cinselliğini temsil ettiğini ileri sürdüğü metaforlar üzerinden, ünlü ozanın söz konusu 
oyunun ana temasının esir edilen kadınların maruz kaldığı cinsel istismar olduğunu öne sürer (Craik, 
1990: 1-16) 
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Euripides’in oyunlarında hukuksal statüsü birbirinden farklı olarak betimlenen bu 

kadınların toplum yaşamındaki hareket serbestliği incelendiğinde, her gruptaki 

kadının özgürlük alanlarının ve sınırlarının farklı olduğu dikkat çeker. Euripides, 

Medeia ve Elektra gibi kadın karakterlerini istedikleri zaman evinden çıkabilen 

kadınlar olarak betimlerken Antigone ve Iphigeneia’yı oldukça sınırlı bir hareket 

alanı içerisinde yaşayan kimseler olarak karakterize etmiştir. Medeia, koronun 

kadınlarının onu görmek istemesi üzerine, sütninenin de ısrarıyla evinin önüne 

rahatlıkla çıkar. Oyun içerisinde, Medeia’nın, yabancı erkekler tarafından görülme 

olasılığına karşı, evin dışına çıkmaması gerektiğine yönelik herhangi bir şey 

söylenmez, hatta ima bile edilmez.24 Koronun kadınları da, Medeia’nın evinin önüne 

gelebildiğine göre, bu kadınların da istedikleri zaman dışarıya çıkma özgürlüğüne 

sahip kimseler olduğu söylenebilir. Aynı şekilde Euripides Medeia’yı yabancı 

erkeklerle konuşmakta herhangi bir sakınca görmeyen bir kadın olarak betimlemiştir. 

Nitekim Medeia yabancı bir erkek olduğu halde, ülkenin kralı Kreon ile konuşmakta 

bir sakınca görmez. Aynı şekilde Kreon da Medeia ile konuşmaktan çekinmez. 

Oyunun bir başka bölümümde, Medeia yabancı bir adam olduğu halde,  yaşlı Aegeus 

ile kapı önünde karşılaştığında evin içine girme gereksinimi hissetmez, aksine hiç 

çekinmeden onunla sohbet edip yaşlı adama başına gelenleri anlatır.  

Ünlü ozanın Elektra adlı oyununda, Elektra, kocasından herhangi bir izne gerek 

duymadan evin ihtiyacı olan suyu çeşmeden almak üzere, rahatlıkla sokağa çıkar. 

Yine bu oyunda da Elektra’nın bir kadın olarak tek başına sokağa çıkmaması 

gerektiğine yönelik herhangi bir eleştiri yoktur.  Medeia ve Elektra’nın istedikleri 

zaman evinden çıkabilen kadınlar olarak betimlenmesi ve Medeia’nın yabancı 

erkeklerle konuşmakta bir sakınca görmemesi25 Atinalı kadınların sosyal yaşamda 

hareket serbestliğine sahip olduklarını düşündürmektedir. Klasik Çağ’da Atinalı 

kadınların sosyal konumu üzerine çalışan Gomme de konuya bu açıdan yaklaşır ve 

Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların konumu konusunda kabul edilmiş genel geçer 
                                                 
24 Gould, Atina’da yaşayan yabancı kadınların sosyal konumlarının Atinalı kadınlardan daha iyi 
olduğunu ifade eder (Gould, 1980) Medeia’nın da yabancı bir kadın olduğu dikkate alındığında, 
Euripides’in Medeia karakterini buna uygun olarak betimlemiş olduğu düşünülebilir.  
25 Elektra oyunda Medeia gibi yabancı erkeklerle konuşma özgürlüğüne sahip bir kadın olarak 
gösterilmemiştir. Elektra’nın evin önünde, Orestes ve Pylades ile konuştuğunu gören kocası bu 
davranışının bir kadına yakışmayacak bir durum olduğu konusunda geç kızı uyarır. 
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bir inancın ‒Homerik Dönem kadınlarının toplum çerisinde yüksek bir sosyal statüye 

sahip olduğu inancına karşılık Klasik Çağ Atinası’nda kadınların son derece düşük 

bir sosyal konumda olduklarını ‒ haksız yönlerini ortaya koymaya çalışır. Atinalı 

kadınların Homerik Dönem ve diğer pek çok Hellen polis’lerinde, özellikle Dor 

kentlerinde, hatta Roma’da yaşayan kadınlardan daha düşük bir sosyal statüye sahip 

oldukları konusunda kesin bir yargıya varmak için elde yeterli kanıtların olmadığını, 

aksine Klasik Çağ’ın gündelik yaşamını çeşitli yönleriyle yansıtan tragedya 

oyunlarında ve Atina’da bulunan sayısız vazo resminde, inanılanın tam tersi bir 

manzaranın olduğuna dikkat çeker.  

Başka sözcüklere ifade etmek gerekirse Gomme, Klasik Çağ Atinası’ndan 

günümüze ulaşan tragedya oyunlarındaki birçok kadın kahramanın özgürce sahneye 

çıkmasına ve vazo resimlerindeki kadınlarla ilgili tasvirlere dayanarak ‒bu vazolar 

Perikles ve Kimon dönemlerine, yani Perikles’in ünlü “Cenaze Söylevi” ile hemen 

aynı dönemlere tarihlenmesine rağmen‒ Atinalı kadınlarının sanıldığı kadar 

toplumsal yaşamın dışında kalmadıklarını ileri sürer ve tragedya oyunlarında 

gördüğümüz güçlü kadın karakterlerin Atinalı kadınların gerçek profilini yansıttığına 

inanır.26 Euripides’in Medeia ve Elektra gibi, bazı kadın karakterleri bu tarz bir 

hareket serbestliği içinde betimlemesini, Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların da tıpkı 

Medeia ve Elektra gibi, istedikleri zaman sokağa çıkma, arkadaşlarını ziyaret etme ve 

yabancı erkeklerle konuşma özgürlüğüne sahip kadınlar oldukları şeklinde yorumlar. 

(Gomme, 1937: 89-115).  

Klasik çağ Atinası’ndaki kadınların sosyal yaşamdaki rolü üzerine çalışan 

Vellacott, Gould, Williamson, Pomeroy, Foley, Robinowitz ve Murnaghan gibi 

araştırmacılar Gomme’nin ileri sürdüğü görüşlere tamamen zıt bir yaklaşımla, 

Atinalı kadınların, Atina sosyal yaşamından izole edilmiş bir şekilde yaşadıklarını 

ileri sürmüşlerdir. 

                                                 
26 Gomme, ilginç bir yaklaşımla Klasik Çağ kadınları ile 19. yüzyıl kadınlarını kıyaslar ve bu dönem 
kadınlarının da Atinalı kadınların sosyal konumlarıyla hemen aynı durumda olduklarını, bu dönemde 
de toplumda takdir edilen kadın tipinin başka ülkelere gitmeyen ve evlerinde ev işleriyle uğraşan 
kadınlar olduğuna dikkat çeker. 
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Vellacott (1975: 84)  Atina toplumunda kadınların pozisyonunu anlamak için, 

öncelikle erkeklerin toplumdaki rollerini anlamak gerektiğinin altını çizerek MÖ. 5. 

yy. Atina toplumunun erkek egemen bir toplum olduğunu ve bu nedenle kadınların 

erkek egemenliğinde bulunduğunu dile getirir. Yazar, Gomme’nin Aiskhylos’un 

Klytaimestra’sı, Sophokles’in Antigone’si ve Euripides’in Medeia’sı ile 

Elektra’sından yola çıkarak Atinalı kadınların toplumda rahat bir pozisyona sahip 

oldukları görüşünü kabul etmez. Ancak Euripides’in diğer iki büyük tragedya 

ozanından çok farklı olduğunu, betimlediği çoğu kadın karakterin Atina toplumuna 

ışık tuttuğunu ileri sürer, Euripides oyunlarında görülen gerçekçi kadın karakterlere 

‒Hermione gibi, toplumsal baskı ve kocasını kıskandığı için acı çeken, Hekabe ile 

Andromakhe gibi hayatları tümüyle mahvolmuş ve Kreousa gibi tecavüze uğramış 

kadınlara‒ diğer iki büyük ozanda rastlanmamasını, Euripides’in Atina realitesini 

yansıtan bir ozan olmasına bağlar; ancak ünlü ozanın Medeia Phaidra, Alkestis ve 

Iokaste gibi karakterlerini de diğer iki tragedya ozanı gibi betimlediğini de vurgular.  

Gould da Vellacott gibi tragedya oyunlarında ve ayrıca Atina vazo resimlerinde 

özgür bir şekilde betimlenen kadın tasvirlerinin Atina sosyal yaşamındaki kadınları 

yansıtmadığı inancındadır. Sadece, geleneğin kadına yüklediği ve genellikle ev 

içinde yapılmaya elverişli olan işlerin bile, kadına uygulanan kısıtlamayı ortaya 

koymak için yeterli veriler olduğunu savunur. Ancak Euripides tragedyalarında 

betimlenen kadın karakterlerin çoğunun dönemin kadın profilini yansıttığına dikkat 

çekerek ünlü ozanın oyunlarını Atina’daki kadınların sosyal konumuna ışık 

tutabilecek veriler olarak değerlendirir. Araştırmacıya göre, Gomme, Elektra’nın 

serbestçe sokağa çıkmasını görüşünü desteklemek için örnek verirken, Elektra’nın 

kocasının genç kızı yabancı erkeklerle konuşmasının yakışık almayacağı şeklindeki 

uyardığı kısmı dikkate almadığını dile getirir (Gould, 1980: 40). 

Atina sosyal yaşamında kadınların konumu üzerine çalışan Cohen, bu konuya 

farklı bir açıdan yaklaşarak kadına uygulanan baskıcı tavırların ailenin ekonomik 

durumuyla bağlantılı olduğunu ifade eder. Araştırmacı, Atina’daki zengin ve soylu 

kadınların, kadının sorumluluğu olarak görülen ve dışarıda yapılması gereken 
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işlerini27 halledecek kölelere sahip olduklarından dışarıya çıkmadıklarını altını 

çizerek daha çok üst tabakaya mensup kadınların baskı altında tutulduğunu dile 

getirir. Alt tabakaya mensup fakir Atinalı kadınların ise, dışarıdaki işlerini halledecek 

köleleri olmadığından kendi işlerini kendilerinin gördüğünü vurgular. Fakir 

kadınların agora’da sebze sattıklarını, su almak için çeşmeye gittiklerini ya da 

tarlada çalıştıklarını ifade eder (Cohen, 1989: 3-9). Nitekim Euripides’in Elektra ve 

Fenikeli Kadınlar adlı oyunlarında betimlenen Elektra ve Antigone karakteri, 

Cohen’in, Atina’da yaşayan kadınların sosyal konumlarının ekonomik zenginliğe 

bağlı olarak değiştiği konusunda öne sürdüğü tezi doğrulamaktadır. Elektra fakir bir 

köylü ile evlendirilmiştir, yani bir kadın olarak yapmakla yükümlü olduğu dışarıdaki 

işlerini görecek köleleri yoktur; evin su ihtiyacını karşılamak için ‒gerçi Elekta’nın 

kocası onun soylu bir kız olarak yetiştiğinden bu işleri yapmasını istemez‒ çeşmeye 

gider. Öte yandan Antigone, bir sarayda yaşar ve genç kızın odasından çıkmak için 

bile annesinden izin aldığı görülür. Elektra ile kıyaslandığında, Antigone’nin baskı 

altında tutulan bir genç kız olduğu görülür. Bu açıdan bakıldığında, Euripides’in her 

iki oyununun da bir bakıma Atina realitesini ortaya koyduğu söylenebilir.   

Williamson da Gomme’nin görüşüne katılmaz. Medeia’nın rahatlıkla evden 

dışarıya çıkmasını ve yabancı erkeklerle konuşmasını, Euripides’in ünlü kadın 

kahramanını ‒korkunç intikam planı dışında‒ tamamıyla erkeksi özelliklere sahip bir 

kadın olarak betimlemesine bağlar ve Medeia karakterinin Klasik Çağ Atinası’ndaki 

kadınların konumuyla kesinlikle uyuşmadığını dile getirir. Oyunun başında, evin 

içinde tam bir kadın gibi, betimlenen Medeia’nın, evin dışına, yani kamusal alana 

çıktığı andan itibaren, az önceki çaresiz kadından çok farklı bir kimliğe 

büründüğüne, yani bir erkek gibi, betimlendiğine dikkat çekerek Euripides’in bu 

oyunuyla, Atina sosyal yaşamında kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış polis ile oikos 

                                                 
27 Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların yaptığı işler konusunda bir araştırma yapan Brock, Atinalı 
yurttaş kadınların daha çok ev içinde yapılan yün eğirme, kumaş boyama, dokuma gibi işlerle meşgul 
olduğu, ancak bazı Atinalı kadınların para karşılığında sütannelik ve bakıcılık yaptığını, ayrıca bazı 
kadınların hazır yiyecek, üzüm, incir, susam, bal, lahana ve tuz gibi, bazı gıda ürünleri ile parfüm gibi, 
kozmetik malzemeleri üretip sattıklarını dile getirir. Araştırmacı, Atina ticaret yaşamının kadınlara 
tamamen kapalı olduğu görüşünü kabul etmez. Ancak savaş aletlerini de içine alan metal işleme, kitap 
satışı gibi bazı ticari faaliyetler ve kasaplık gibi meslek türlerinde kadınların yer almadığını vurular 
(Brock, 1994: 336-346).    
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arasındaki zıtlığa dikkat çekmek ve her iki cinsin kendi yaşam alanlarını göstermek 

niyetinde olduğunu öne sürer (Williamson, 1990: 16-23).  

Pomeroy  antik edebiyatın hemen her türünün içinde kadınların çok fazla yer işgal 

etmesine rağmen, neredeyse tamamı erkekler tarafından oluşturulan bu edebiyatta, 

çoğu kez kadın düşmanlığı yapıldığına dikkat çekerek Klasik Çağ Atinası’ndaki 

kadınların sosyal konunu anlayabilmek için, Tunç Çağı’ndaki kadın kahramanlarının 

temsil edildiği tragedya oyunlarında, abartılı olarak ön plana çıkarılmış kadın 

karakterlerden hareketle, Atinalı kadınlar hakkında bir yargıya varmanın doğru bir 

yaklaşım olmadığını ifade eder. Atina yasaları doğrultusunda sosyal birçok alandan 

uzak tutulan Atinalı kadınların, Gomme’nin iddia ettiği gibi, Atina sosyal yaşamında 

hareket serbestliğine sahip olduklarını konusunun kabul edilmesi güç bir durum 

olduğunu dile getirir. Araştırmacı, Wright’ın yaklaşımını o tarihlerde baş gösteren 

feminizm hareketinin bir sonucu olarak değerlendirirken Gomme’nin yaklaşımını da 

Wright’ın bu alandaki görüşlerine bir tepki olarak nitelendirir. Kitto ve Hadas gibi 

birçok modern araştırmacının Hellen kültür ve edebiyatına duydukları hayranlık 

sebebiyle, Atina’daki kadının konumu konusunda son derece açık olan bazı 

gerçeklere kayıtsız kalıp Gomme’nin izinden gittiğini öne sürer (Pomeroy, 1995a: 

58-59). 

Foley (2001: 1-9) tragedyalarda güçlü ve can alıcı konularda bireysel kararlar 

alabilen kadınlar şeklinde karakterize edilen kadınların, Atina sosyal yaşamında yer 

alan Atinalı kadınların konumuyla büyük bir tezat oluşturduğunu dile getirirken28 

tragedyaların birçoğunda kadının Atina toplumundaki sosyal statüsüne ışık tutacak 

tarzda en temel sorumlulukları doğrultusunda ‒çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak 

ve bazı dinsel ritüellere katılmak gibi‒ betimlendiğine dikkat çeker.  Tragedyaların 

sosyal, politik ve kültürel açıdan çoğu kez Atina gerçek yaşamını desteklediğini ve 

kent yaşamı hakkında bilgi verdiğini ifade eder. Euripides’in oyunlarında, özellikle 

de evlilik, kadınların çeyiz durumu, eş seçimi, metres ve yasal eşlerin durumu 

                                                 
28 Foley, Atinalı kadınların eğitim almadıkları bilinen bir gerçek olmasına karşın Euripides’in Medeia 
adlı oyununda, kadın karakterini bir tür yüksek öğretim olarak adlandırılan retorik eğitimi almış bir 
kadın gibi, son derece ustaca konuşturduğuna dikkat çekerek kahramanın Atinalı bir kadından çok, bir 
erkek gibi betimlendiğini ifade eder (Foley, 2001: 15). 
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konusunda realist tutum sergilediğini dile getirerek ünlü ozanın Klasik Çağ 

Atinası’ndaki kadınların güncel yaşamı ve sorunlarını olduğu gibi yansıttığını ileri 

sürer ve bu tutumundan ötürü Euripides’i komedyanın öncüsü29  olarak gösterir 

(Foley, 2001: 335).  

Robinowitz, Wright ve Hall gibi konuya feminist bir bakış açısıyla yaklaşan bazı 

araştırmacılar, Euripides oyunlarını bu bakış açısıyla değerlendirerek Atinalı 

kadınların toplumsal yaşamdaki konumunun, bir köleninkinden farklı olmadığını 

kanısındadır.30 Nitekim Wright, Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların insanoğlunun 

yaşayabileceği en düşük seviyede bir yaşam sürdüğünü, edebiyatta olduğu kadar 

sosyal yaşamda da kadına karşı son derece aşağılayıcı bir tavır takınıldığını ve 

Atinalı kadınların hiçbir hakkı olmayan kölelerden farksız olduğunu dile getirir 

(Wright, 2005: 113-135). 

Robinowitz (2004: 40-56), bazı araştırmacıların tragedya oyunlarında betimlenen 

güçlü kadın rollerine dayanarak Atinalı kadınların özgür bir yaşam sürdükleri 

iddiasına karşı çıkar. Kadın karakterleri sıklıkla ve çoğu kez de olaylara yön veren 

güçlü kadın karakterler şeklinde betimleyen Atina tragedyası ile MÖ. 5. yüzyıl 

Atinası’nda kadının konumu arasındaki büyük bir zıtlık olduğunu dile getirir. Yazar 

ayrıca kadınların çoğu kez ana karakter olmasına karşılık bu rollerinin erkekler 

tarafından temsil edildiğini vurgulayarak böyle bir kültür çevresine ait tragedyalarda 

bolca kadına yer verilmesini, Atina cinsiyet politikasının tragedya oyunları 

aracılığıyla dile getirildiği şeklinde yorumlar ve tragedyanın kent politikasının bir 

propanganda aracı olduğunu ileri sürer. Robinowitz, Euripides’in de kadın 

kahramanlarını kentin ataerkil politikasını desteklemek üzere bu şekilde 

betimlediğini dile getirerek tragedyanın kadın karakterleri ön plana çıkarmasının 

                                                 
29 Pomeroy da bu konuda Foley ile aynı düşüncededir. Araştırmacı Aiskhylos ve Sophokles’in 
betimlediği kadın karakterlerin idealize edilmiş kadınlar olduğunu dile getirerek bu kadınların Klasik 
Çağ Atinası’nın gerçek kadın profilini yansıtmadığını ileri sürer. Ancak Euripides’in karakter 
betimlemede sergilemiş olduğu realist tutumundan ötürü, ünlü ozanın yarattığı kadın karakterlerin 
Atina sosyal yaşamına ışık tutacak veriler olduğuna dikkat çekerek Euripides’i tragedya ozanlarından 
çok, oyunlarında gündelik yaşamdan kesitler sunan komedya ozanlarına yaklaştırır. 
30 Cf. Patterson, 1991, 60. 
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altında “erkek egemenliğini kadın karakterler aracılığıyla arttırma” amacının 

yattığını iddia eder. 31  

Murnaghan (2005: 233-250) da tragedyadaki güçlü kadın karakterlerin, Atina 

sosyal yaşamındaki kadınların konumunu yansıtmadığını kanısındadır. Tragedya 

oyunlarında Atinalı erkeklerin gerçek anlamda tasvir edildiğini, kadınların ise sadece 

birer figür olarak betimlendiğini dile getirir. Atina’da kadınların tiyatroya izleyici 

olarak gidip gitmedikleri konusunun bile henüz tam olarak bilinemediği ve Atinalı 

kadınlar için kent kamusal alanının tamamen kapalı olduğu düşünüldüğünde, bazı 

oyunlarda güçlü kimlikleriyle öne çıkan kadın karakterlerin gerçek Atinalı kadınları 

yansıttığı düşünmenin zor olduğunu dile getirir. Murnaghan, Euripides 

tragedyalarında, Klasik Çağ Atinası’nda kadın ve erkek arasında keskin sınırlarla 

çizilmiş yaşam alanlarının sıklıkla vurgulandığı ve Euripides’in Atinalı kadınlardan 

beklenen davranış özelliklerini, çoğu kez oyundaki kadın karakterleri aracılığıyla dile 

getirdiğini belirtir. Ayrıca, ünlü ozanın birçok oyununda, özellikle evlilik konusunda 

kadınların yaşadığı çeşitli sorunları, yine kadın karakterler aracılığıyla ortaya 

koyduğunun altını çizer. 

Euripides Iphigeneia Aulis’te, Fenikeli Kadınlar, Andromakhe, 

Heraklesoğulları ve Orestes adlı oyunlarındaki Iphigeneia, Klytaimestra, Antigone, 

Hermione ve Makaria gibi kadın karakterlerini, Medeia ve Elektra’nın sosyal 

yaşamdaki hareket serbestliğiyle tezat oluşturacak bir şekilde, yani birçok 

araştırmacının öne sürdüğü gibi Atina gerçek yaşamı doğrultusunda betimlemiştir. 

Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda, Akhilleus, yabancı bir erkek olduğu halde 

kendisiyle konuşmaya çalışan Klytaimestra’yı kınar ve yabancı bir erkeğin de akraba 

olmadığı bir kadınla konuşmasının uygun bir davranış olmadığını ifade eder (830):  

 

                                                 
31 Robinowitz’in Euripides’e yaklaşımı taraflıdır. Nitekim ünlü ozan kadın doğasını anlamak için bir 
kadın duyarlılığıyla çaba sarf etmiş, kadının her türlü duygusunu doğru ya da yanlış olarak 
nitelendirmeden anlamaya çalışmıştır. Euripides Medeia gibi çocuklarını öldüren bir kadın için bile 
herhangi bir yargıda bulunmaktan kaçınır. O sadece kadını her haliyle anlamaya çalışmış bir ozandır. 
Ayrıca, çeşitli oyunlarında çağının politikalarını eleştirdiği açık bir şekilde görülen Euripides’in 
tragedyayı kentin propaganda aracına dönüştürdüğüne ihtimal vermek güçtür.  
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“αἰσχρὸν δέ µοι γυναιξὶ συµβάλλειν λόγους.” 
 
“Ayıptır bir kadınla karşılıklı konuşmam.” 
 

Yine aynı oyunda, Klytaimestra ile Agamemnon arasında geçen bir diyalogda, 

Agamemnon, kızının kurban edileceği Aulis’ten karısını uzaklaştırmak için, bir 

kadının erkekler arasında bulunmasının uygun bir davranış olmadığını şu sözcüklerle 

dile getirir (735): 

“οὐ καλὸν ἐν ὄχλωι σʹ ἐξοµιλεῖσθαι στρατοῦ.” 
 
“Uygun olmaz ordunun içine girmen.” 
 

Klytaimestra eve geri dönmeme konusunda ısrar edince, Agamemnon bu sefer 

genç kızların evde yalnız başına bırakılmaması gerektiğini dile getirir (737): 

   “καὶ τάς γʹ ἐν οἴκωι µὴ µόνας εἶναι κόρας.”  
 
“Yalnız kalmaması gerekir evde bıraktığımız kızların da.” 
 

Klytaimestra’nın, Agamemnon’a söylediği şu sözcükler, Klasik Çağ Atinası’ndaki 

genç kızların baba evinde baskı altında tutularak yaşadığına ve kızların istedikleri 

zaman sokağa çıkamadıklarına işaret etmesi bakımından dikkat çekicidir (738): 

“ὀχυροῖσι παρθενῶσι φρουροῦνται καλῶς.” 
 
“Güzelce korur onları kapalı genç kız odaları.” 

 

Yine aynı oyunda Agamemnon, kızı Iphigeneia’ya, Atina toplumunda kızların 

yabancı erkekler tarafından görülmesinin uygun olmayacağını söyler. (679): 

  “χώρει δὲ µελάθρων ἐντός – ὀφθῆναι κόραις  
 πικρόν ” 
 
“Çabuk gir çadıra,  
uygun düşmez görünmesi genç kızların dışarıda” 
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Euripides’in Fenikeli Kadınlar adlı oyunda da Atinalı kadınların özgürce sokağa 

çıkamadıklarına dair işaretler vardır.32 Antigone sarayın önünde toplanan Argos 

ordusunu görmek üzere, sarayın çatısına çıkmak ister; ancak genç kızın odasından 

çıkmak için bile annesinden izin almak zorunda olduğu, dadının söylediği şu 

sözcüklerinden anlaşılır (88-91): 

 “ὦ κλεινὸν οἴκοις Ἀντιγόνη θάλος πατρί,  
 ἐπεί σε µήτηρ παρθενῶνας ἐκλιπεῖν  
 µεθῆκε µελάθρων ἐς διῆρες ἔσχατον  
 στράτευµʹ ἰδεῖν Ἀργεῖον ἱκεσίαισι σαῖς,” 
 
 
“Ey Antigone, baba evinin soylu çiçeği, 

       izin verdi annen isteğin üzerine 
 odandan çıkıp çatıdan bakmana  
 Argos ordusuna.” 

 

Dadı, Antigone’nin çatıya çıkmasından önce, etrafta genç kızın çatıdan baktığını 

görecek birilerinin olup olmadığını kontrol eder. Ancak böyle bir ihtimalin 

olmadığından emin olduktan sonra, Antigone’nin çatıya çıkmasına izin verir (92-

100): 

“ἐπίσχες, ὡς ἂν προυξερευνήσω στίβον,  
 µή τις πολιτῶν ἐν τρίβωι φαντάζεται,  
 κἀµοὶ µὲν ἔλθηι φαῦλος ὡς δούλωι ψόγος,  
 σοὶ δʹ ὡς ἀνάσσηι·  
… δεῦρό τʹ αὖ κείνου πάρα. 
 ἀλλʹ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίµπτεται δόµοις,  
 κέδρου παλαιὰν κλίµακʹ ἐκπέρα ποδί…”  
 
“Burada kal, yukarıya çıkıp kontrol edinceye kadar 
etrafta vatandaşlardan bir kimsenin olup olmadığını. 
Nasıl olsa ayıplanacak şey değil dışarı çıkmam 
Ne de olsa köleyim, ama sen ayıplanırsın prenses olduğundan. 
 … 
Haydi gel buraya,  
kimsecikler yok dışarıda 
evin etrafında, tırman yaşlı ardıcın dalına! “  
  

                                                 
32 Gould, Antigone’nin odasından çıkmak için annesinden izin almasını örnek göstererek Atinalı 
kadınların Gomme’nin ileri sürdüğü gibi, herhangi bir izne gerek duymadan istedikleri zaman evden 
çıkıp kentte özgürce dolaştıkları görüşüne katılmaz (Gould, 1980: 40). 
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Dadı kendilerine yaklaşmakta olan bir kadın kalabalığın görünce, Antigone’ye 

bulunduğu yerden inmesini ve hemen eve girmesini söyler. Dadının söylediği şu 

sözcükler Atinalı soylu genç kızların toplumsal alanda görülmelerinin kadınlar 

tarafından bile ayıplanacak bir durum olduğuna işaret eder (193-200): 

 “ὦ τέκνον, ἔσβα δῶµα καὶ κατὰ στέγας  
 ἐν παρθενῶσι µίµνε σοῖς, ἐπεὶ πόθου 
 ἐς τέρψιν ἦλθες ὧν ἔχρηιζες εἰσιδεῖν.  
 ὄχλος γάρ, ὡς ταραγµὸς εἰσῆλθεν πόλιν,  
 χωρεῖ γυναικῶν πρὸς δόµους τυραννικούς·  
 φιλόψογον δὲ χρῆµα θηλειῶν ἔφυ,  
 σµικράς τʹ ἀφορµὰς ἢν λάβωσι τῶν λόγων    
 πλείους ἐπεσφέρουσιν· ἡδονὴ δέ τις  
 γυναιξὶ µηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν.” 
 

“Çocuğum, görmek istediğin her şeyi gördüğüne göre, 
in şimdi çatıdan aşağıya, eve gir çabuk 
geri dön odana.  
Çünkü şehri sarmış bir gürültü patırtı,   
bir kadın kalabalığı görüyorum, evin yanıbaşına yaklaştıkça yaklaştı. 
Tabiatı gereği kusur bulmayı sever kadın milleti 
bire bin katıp bambaşka hale getirimeyi 
küçücük şeyleri. 
Hoşlanır kadınlar garip bir şekilde  
kara çalmaktan başka bir kadına.”   

 

Ünlü ozan Orestes adlı oyunda, Atinalı bir genç kızın tek başına sokağa 

çıkmasının uygun bir davranış olmadığını bu defa Helene aracılığıyla dile getirir. 

Helene, ablası Klytaimestra’nın mezarına sunularda bulunmak ister; ancak kendisi 

sokağa çıkmaktan çekinir ve Elektra’dan, ablasının mezarını onun adına sunularda 

bulunmak üzere ziyaret etmesini ister. Elektra ise annesinin mezarına 

gidemeyeceğini dile getirir. Teyze ile yeğen arasında geçen şu diyalog, Atinalı genç 

bir kızın kalabalık sokaklarda dolaşmasının uygun bir davranış olarak görülmediğine 

işaret etmektedir (107-108): 

“… 

E. τί δʹ οὐχὶ θυγατρὸς Ἑρµιόνης πέµπεις δέµας; 
H. ἐς ὄχλον ἕρπειν παρθένοισιν οὐ καλόν.” 
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  “…      

E. Ne diye kızın Hermione’yi göndermiyorsun ki?  
H. Yakışık almaz bir genç kızın kalabalık sokaklarda gezinmesi.” 

 

Bilindiği üzere, Helene Spartalıdır ve Sparta geleneğinin kadına yaklaşımı 

Atina’dan çok farklıdır. Euripides burada Helene’yi, sanki Atina kültüründe yetişmiş 

bir kadın olarak betimleyerek Spartalı kadına, onun yetiştiği kültüre çok uzak olan 

yukarıdaki sözcükleri söyletmiştir. Nitekim Sparta geleneğinde kızların tek başına 

evlerinden çıkması hatta delikanlılarla birlikte koşu ve güreş yarışlarına katılması 

yadırganacak bir durum değildi. 

Euripides’in Iphigeneia Aulis’te, Fenikeli Kadınlar, Andromakhe ve Orestes 

adlı oyunlarından, yukarıda verilen çeşitli örneklerden hareketle, Klasik Çağ 

Atinası’ndaki kadınların kent sosyal yaşamında çok fazla bir hareket serbestliğine 

sahip olmadıkları ve Atinalı kadınların, özellikle de Atinalı genç kızların özgürlük 

alanının son derece kısıtlı olduğu söylenebilir. Agamemnon’un Iphigeneia’ya, 

dadının Antigone’ye, Helene’nin Elektra’ya söylediği sözcükler dikkate alındığında, 

genç kızların sosyal yaşamdan izole edildiği dikkat çeker. Bu durumda, Klasik Çağ 

Atinası’nda kadının sosyal yaşamdaki hareket serbestliği konusunda, olgun 

kadınlardan çok genç kızlara yönelik bir baskıdan söz edilebilir. Nitekim 

Euripides’in Medeia ve Elektra gibi, serbestçe sokağa çıkabilen kadınlar olarak 

betimlediği karakterlerinin evli kadınlar, Iphigeneia ve Antigone gibi, baskı altında 

tutulan kadınlar şeklinde karakterize ettiği kahramanlarının ise, genç kızlar olduğu 

görülür.  

Orestes adlı oyunda, Helene ablasının mezarına, kızı Hermione yerine Elektra’yı 

göndermek ister. Aslında bu oyunda Elektra da Hermione gibi, bekârdır. Helene 

belki de, Elektra’nın yaşı geçmiş bir genç kız olması dolayısıyla, onun tek başına 

dışarıya çıkmasında bir sakınca görmez. Euripides oyunlarında görülen genç kızların 

baskı altında tutulması, bu dönemde bir genç kızın babanın namusu olarak görüldüğü 

şeklinde açıklanabilir. Nitekim bazı araştırmacılar, Atina kent yaşamında kadınların 

ve özellikle genç kızların tecavüze uğrama ya da kendi istekleriyle cinsel ilişki 
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yaşamalarını engellemek üzere, evlerde baskı altında tutulduğunu ileri sürmektedir. 

Atinalı genç kızların evlilik yaşının 11 ila 14 arasında olduğu dikkate alındığında, 

babalar kızlarını belki de bu korku yüzünden çocuk denecek yaşta evlendirmişlerdir. 

Nitekim evlendirilme bahanesiyle Aulis’e çağrılan Iphigeneia’nın henüz bir çocuk 

olduğu her halinden bellidir. Öte yandan Andromakhe adlı oyunda yer alan 

Hermione’nin de evli bir kadın olmasına rağmen, bir çocuk gibi davrandığı 

görülmektedir.  

Euripides’in, kadın karakterlerini sosyal yaşamdaki konumları bakımından 

birbirinden farklı bir şekilde ‒Medeia gibi kadın karakterlerini özgür; Antigone, 

Makaria, Iphigeneia ve Hermione gibi bazı kadın karakterlerini ise erkek egemenliği 

altında sosyal yaşamdan izole edilmiş kadınlar olarak‒ betimlesi Klasik Çağ 

Atinası’nda yaşayan tüm kadınların Atina toplumunda hareket serbestîsine sahip olup 

olmadığı ya da bu kadınlardan hangilerinin toplumsal yaşama daha rahat katıldığı ve 

hareket serbestliğine sahip olan kadınlara tanınan özgürlüğün sınırları gibi konularda 

kesin bir yargıya varmayı güçleştirmiştir. Ünlü ozanın bu tutumu yukarıda da dile 

getirdiğimiz üzere, Klasik Çağ’da Atina sosyal yaşamında kadının konumu üzerine 

araştırma yapan bilim adamları arasında bir takım görüş farklılıklarına neden 

olmuştur. Fakat Euripides’in oyunlarında betimlediği kadın karakterlerin sosyal 

konumu ve özgürlük alanları, dönemin ünlü hatipleri ve bazı antikçağ yazarlarının 

kadın konusunda verdiği bilgilerle karşılaştırıldığında, birbirine koşut olan birçok 

nokta görülmektedir. Ayrıca Klasik Çağ’da Atina’da yaşayan çeşitli guruplar altında 

kategorize edilen kadınların kent sosyal yaşamındaki hareket serbestliğinin 

kadınların hukuksal statülerine göre belirlendiği düşünüldüğünde, Euripides’in de 

oyunlarında betimlediği gibi her guruptaki kadının özgürlük alanlarının birbirinden 

farklı olduğu söylenebilir. Nitekim Euripides’in Fenikeli Kadınlar adlı oyunda, 

Antigone’nin dadısı, bir köle olduğu için kendisinin yabancı erkekler tarafından 

görülmesinin bir sorun oluşturmadığını dile getirir. Yaşlı dadının bu sözleri köle 

kadınların her hangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan erkeklerle birlikte Atina sosyal 

yaşamına ‒tabi ki efendilerinin onlardan yapmalarını istediği işleri yerine getirmek 
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üzere‒ katıldıkları ve Atinalı kadınlar gibi evde kapalı tutulmadıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 

Atinalı kadınların sosyal yaşamdaki konumu ve hareket serbestliği, kentte yaşayan 

özgür yabancı kadınlarla karşılaştırıldığında, yabancı kadınların çok daha iyi 

konumda olduğu kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında Euripides belki de 

Medeia’yı yabancı bir kadın olduğundan rahatlıkla sokağa çıkabilen ve erkeklerle 

çekinmeden konuşabilen bir kadın olarak betimlemiştir. Klytaimestra ise 

Agamemnon’un, yani bir yurttaşın karısı olduğundan onun erkekler arasında 

görünmesi ya da yabancı erkeklerle konuşması hoş karşılanmaz. Howatson kentte 

yaşayan yabancı kadınlardan bazılarının ‒Atinalı kadınlardan farklı olarak‒ ticaret 

yaptığını ve kendi mülkiyetlerini kontrol altında tutma hakkına sahip olduklarını dile 

getirir (Howatson, 1997: 599). Öte yandan bir hetaira olan Perikles’in metresi 

Aspasia gibi bazılarının da Atinalı erkeklerle birlikte symposion’lardaki33 

entelektüel içerikli sohbetlere katıldığı bilinmektedir. Donne, geleneksel bakış açısı 

doğrultusunda Atinalı kadınların izinsiz dışarıya çıkamadığı ve eve gelen erkek 

konuklarla bir arada olmadığını ifade eder; ancak Perikles örneğinde olduğu gibi üst 

düzeydeki erkeklerin eşlerinin evlerine gelen erkek konuklarla oturup sohbet 

ettiklerini dile getirir. Yazar, Perikles ve Sokrates gibi Euripides’in de Aspasia ve 

Theodota gibi başarılı ve akıllı kadınları takdir edip onlara hayranlık duyduğunu, 

ancak sıradan Atinalı kadınlara karşı ise Ksenophon’un Oikonomikos adlı yapıtında 

yer alan Isomakhos’un karısına olan yaklaşımıyla paralel bir tavır sergilediğini ileri 

sürer (Donne, 2009: 68-69 ). 

Euripides oyunlarından hareketle Atina sosyal yaşamında Atinalı kadınların 

konumlarının, kadının aile içindeki durumuna göre, yani yasal bir eş, bir kız evlat, bir 

kız kardeş olup olmaması ve kadının üyesi olduğu ailenin ekonomik durumuna bağlı 

                                                 
33Genellikle akşam yemeklerinden sonra yapılan ve “birlikte içmek” şeklinde Türkçe’ye çevrilen 
symposion’lar asıl olarak erkek eğlenceleriydi. Hetaira’lar, fülütçü ve dansçı kızlar dışında, bu erkek 
eğlencelerinde kadınlara yer yoktu, yani symposion’larda Atinalı kadınlar ve kızlar kesinlikle yer 
almazdı. Dostlar bu toplantılarda eğlenmek için bir araya gelirdi. Symposion’larda erkekler genellikle 
sedirlere uzanırlar, entelektüel sohbetler yaparlar ya da şarkı söylerlerdi. Ancak bu toplantılar gecenin 
ilerleyen saatlerinde şarabın da etkisiyle çoğu kez, erkeklerin şehvetini tatmin etmeye hizmet ediyordu 
(Lissarrague, 1992: 228). 
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olarak değişikler gösterdiği de düşünülebilir. Klasik Dönem Atinası’nda kamu ve 

özel yaşam alanlarının biri açık ‒meclis, mahkemeler, pazaryerleri, spor ve eğitim 

alanları‒ diğeri ise tamamen dışa kapalı olmak üzere  keskin çizgilerle birbirlerinden 

ayrıldığı bilinmektedir.  Euripides’in çeşitli oyunlarından verdiğimiz örnekler ve bu 

konuda araştırma yapan önde gelen bilim adamlarından aktardığımız bilgilerden 

hareketle Euripides dönemi Atinası’nda Atinalı yurttaşların anneleri, kız kardeşleri, 

eşleri ya da kızları olarak kabul edilen Atinalı kadınların, belli dönemlerde yapılan 

dini ritüellere katılmaları haricinde,  kent kamusal alanından  ‒meclis, mahkemeler, 

pazaryerleri, spor ve eğitim alanları‒ uzakta ve dışa kapalı olarak inşa edilmiş 

oikos’ta yaşadıkları, ancak evli kadınların kızlara göre daha rahat sokağa 

çıkabildikleri, bazı Atinalı kadınların ise ekonomik koşullara bağlı olarak pazar 

yerleri gibi kent kamusal alanının ancak bazı kısımlarında yer aldığı söylenebilir. 
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5.3.   Kadının Özel Yaşamı 

5.3.1.   Oikos’ta Yaşam  
Euripides’in tragedyalarında betimlediği kadın karakterleri incelenirken 

yurttaşların eşleri statüsündeki Atinalı kadınların çoğunun yaşam alanlarının oikos 

ile sınırlı olduğu gördük. Peki, erdemli olmalarını sağlamak için dört duvar arasına 

sıkıştırılmış, zamanının büyük çoğunluğunu oikos’ta geçiren bu kadınlar burada nasıl 

bir yaşam sürüyordu? Atinalı kadınların oikos’taki konumu neydi, kadınlar burada 

zamanlarını nasıl geçiriyor, hangi işlerle meşgul oluyorlardı? şeklindeki soruları 

cevaplamaya çalışacağımız bu bölümde soruların cevaplarına geçmeden önce oikos 

sözcüğünün Klasik Çağ Atinası’ndaki anlam ve kapsamını vermek yerinde olacaktır.  

“Ev” ya da “hane” şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz oikos sözcüğü çoğu kez 

bir çatı altında oturan dede, babaanne, baba, anne, oğullar, evlenmemiş kızlar ve 

kölelerden oluştuğu ileri sürülen geleneksel Atina evlerini ve bu evlerde yaşayan aile 

bireylerini ifade etmek için kullanılmaktaydı (Garland, 2009: 127).34 Ancak, 

Euripides oyunlarının birçoğunda bu şekilde bir oikos betimlemesi yapılmamıştır. 

Nitekim Andromakhe adlı oyunda, oğlunun öldürülmesinden korkan Andromakhe, 

yardım istemek üzere bir köleyi Peleus’a gönderir. Bu sahne, Peleus’un, oğlu, 

gelinleri ve torunu ile aynı evde oturmadığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan 

Elektra adlı oyunda da Elektra ve kocasının evinde aile büyükleriyle birlikte 

yaşadıklarına dair herhangi bir belirti yoktur. Ayrıca, Alkestis ile Admetos’un da 

sadece çocukları ve köleleri ile birlikte yaşadığı görülür. Nitekim Admetos’un babası 

Pheres ve annesi, Alkestis’in ölmesi üzerine Admetos’un evine gelirler. Fakat diğer 

taraftan ünlü ozanın Çılgın Herakles adlı oyunda, kahramanın babası yaşlı 

Amphitryon’un, Herakles’in karısı Megara ve çocukları ile yaşadığı bellidir. Aynı 

şekilde Heraklesoğulları adlı oyunda Alkmene torunlarıyla birlikte Atina’ya 

geldiğine göre, yaşlı kadının da oğlu ve torunları ile birlikte aynı evde yaşadığı 

düşünülebilir. Hippolytos adlı oyunda ise Theseus’un, Phaidra, Phaidra’dan olan 

çocukları ve bir Amazon’dan olan oğlu Hippolytos ile aynı çatı altında yaşadığı 
                                                 
34 MacDowell ise oikos’un içinde yukarıda söz ettiğimiz kimselerin dışında metres konumda olan 
kadınların ve onların çocuklarının da yaşadığını dile getirir (MacDowell, 1978: 85). Euripides’in 
Andromakhe adlı oyununda betimlenen Neoptolemos’un oikos’u MacDowell’in görüşünü destekler 
niteliktedir; çünkü evde Neoptolemos’un yasal eşi Hermione ile metres konumunda olan Andromakhe 
ve gayrimeşru çocuğu hep birlikte yaşamaktadır. 
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görülmektedir. Bu durumda Klasik Çağ Atinası’ndaki bazı evlerde çekirdek, bazı 

evlerde ise geniş ailelerin yaşadığı söylenebilir.   

Atina evlerinin mimari olarak genellikle iki ayrı cins için farklı kullanım 

alanlarından oluştuğu kabul edilmektedir, yani bu durumda, oikos’un bir kısmının 

sadece erkekler, bir kısmının ise kadınlar için tasarlanmış olduğu söylenebilir. Evin 

erkekler bölümü andron veya andronitis, kadınlar bölümü ise gynaikon ya da 

gynaikonitis şeklinde adlandırılmaktadır.35 Genellikle kış güneşi gören evin kuzey 

kısmında yer alan erkekler bölümü, erkek misafirlerin konuk edildiği ve 

symposion’ların düzenlendiği bölümdür. Robinowitz (2002: 116), dönemin 

anlayışına göre bir erkeğin onurunun ailesine mensup kadınları ve genç kızları 

toplum yaşantısından uzak tutması ile eşdeğer görüldüğünden, Atinalı kadınların eve 

gelen erkeklerle iletişim kurmalarını engellemek üzere tasarlanmış gynaikonitis 

olarak adlandırılan kadınlar bölümünde yaşadığını ileri sürer.36  Oikos’taki kadınlar 

bölümünün, iki katlı evlerin genellikle üst katında, tek katlı evlerin ise avluya uzak iç 

tarafında yer aldığı tahmin edilmektedir. Euripides oyunlarının, ‒Fenikeli Kadınlar 

Iphigeneia Tauris’te ve Iphigeneia Aulis’te adlı oyunları dışında37‒ birçoğunda 

kadın ve erkek için ayrılmış özel yaşam alanlarının varlığından doğrudan 

bahsedilmez. Ancak oyunlar bu açıdan incelendiğinde Hippolytos oyununda olduğu 

gibi, bu konuya ilişkin bazı ipuçları bulunabilir. Nitekim Hippolytos avdan döndüğü 

esnada Phaidra ve sütnine evin dışındadır. Fakat delikanlının eve girerken dadı ve 

Phaidra ile karşılaştığına dair herhangi bir işaret yoktur. Belki de Theseus’un evi, 

kadın ve erkekler için ayrı girişi bulunan bir evdi.  

Ünlü hatip Lysias’ın “Eratosthenes’in Öldürülmesi Üzerine” adlı savunma 

metninden, Atina evlerinin merdivenlerin ayırdığı iki kısımdan oluştuğu, üst katta 

kadınların, alt katta ise erkeklerin odalarının olduğu anlaşılır. (Lysias, I. 9-10). Ancak 

                                                 
35 V. Hense-Leonard, 1948: 181. 
36 Ancak bu bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar fakir evlerin sadece tek bir odadan oluştuğunu 
ortaya çıkarmıştır, yani arkeolojik veriler her evde sadece kadınların yaşadığı bir kadınlar bölümünün 
olduğunu desteklemez. Ancak çoğu evlerde dokuma için ayrı bölümlerin olduğu bilinir. Kadınların 
geleneksel olarak kumaş dokuma işiyle uğraştıkları düşünüldüğünde, evlerdeki bu bölümün kadınlar 
odası olarak adlandırılmış olması olasıdır. Garland’a göre ayrı dokuma odaları cinsiyet ayrımından 
çok iş bölümü amacına hizmet etmek üzere inşa edilmiştir (Garland, 2009: 127).  
37 Üç oyunda da evin genç kızları için, oikos’ta ayrı bir yaşam alanının varlığından açıkça söz edilir. 
V. Eur. Phoen. 89; Eur. Iph. T. 45;  Eur. Iph. A. 738.  
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Atinalı kadınların yabancı erkeklerle iletişim kuramayacakları şekilde düzenlenmiş evlerde 

yaşamaları, kadının kendi hemcinslerinden uzaklaşması anlamına gelmiyordu. Atina’da 

evlerin birbirine yakın inşa edildiği38  ve kadınların içinde bulunduğu birçok eylemin  – 

yün eğirme, kumaş dokuma, çeşmeye gitme,39 doğum yapma- akraba ya da diğer komşu 

kadınlar, köleler ve çocuklarla birlikte yerine getirildiği dikkate alınırsa kadınların 

zamanının çoğunu evde ve diğer komşu kadınlarla geçirdiği söylenebilir.  

Euripides’in çeşitli oyunlarında, yabancı kadınların eve girip çıkmasının pek de 

hoş karşılanmadığına dair çeşitli işaretler vardır. Andromakhe adlı oyunda, 

Hermione’ye kıyasla örnek bir eş olarak betimlenen Andromakhe’nin, Hektor’la olan 

mutlu evliliğini, evden dışarıya çıkmayışına ve kadın dedikodularını da eve 

sokmayışına bağlaması, “mutlu evliliğinin sırrı” şeklinde yorumlanabilir. Yani 

Andromakhe, başka kadınlarla çok fazla iletişim kurmadığı için kocasıyla mutlu ve 

huzurlu bir yaşam sürmüştür. Yine aynı oyunda Hermione ise eve gelen komşu 

kadınların dolduruşuna gelip Andromakhe ve oğlunu öldürmeye kalkıştığını, yani 

başka kadınlara uyarak mutluluğunu kendisinin bozduğunu dile getirir (930-953): 

 

 “κακῶν γυναικῶν εἴσοδοί µʹ ἀπώλεσαν,  
 αἵ µοι λέγουσαι τούσδʹ ἐχαύνωσαν λόγους·  
 Σὺ τὴν κακίστην αἰχµάλωτον ἐν δόµοις  
 δούλην ἀνέξηι σοι λέχους κοινουµένην;  
 µὰ τὴν ἄνασσαν, οὐκ ἂν ἔν γʹ ἐµοῖς δόµοις  
 βλέπουσʹ ἂν αὐγὰς τἄµʹ ἐκαρποῦτʹ ἂν λέχη.  
 κἀγὼ κλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους  
 [σοφῶν πανούργων ποικίλων λαληµάτων]  
 ἐξηνεµώθην µωρίαι. τί γάρ µʹ ἐχρῆν  
 πόσιν φυλάσσειν, ἧι παρῆν ὅσων ἔδει;  
 πολὺς µὲν ὄλβος, δωµάτων δʹ ἠνάσσοµεν,  
 παῖδας δʹ ἐγὼ µὲν γνησίους ἔτικτον ἄν,  
 ἡ δʹ ἡµιδούλους τοῖς ἐµοῖς νοθαγενεῖς.  
 ἀλλʹ οὔποτʹ οὔποτʹ (οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ)  
 χρὴ τούς γε νοῦν ἔχοντας, οἷς ἔστιν γυνή,  
 πρὸς τὴν ἐν οἴκοις ἄλοχον ἐσφοιτᾶν ἐᾶν  

                                                 
38 V. Garland, 2009: 127. 
39 Euripides oyunlarında, Atina geleneğinin kadına atfettiği bu işler sıklıkla vurgulanır. Euripides, 
Bakkhalar adlı oyununda (117-119), kadınların yaptığı günlük rutin işleri koro aracılığıyla dile 
getirir. Koro, Tanrı Dionysos’un Thebai’a gelmesiyle birlikte Thebailı kadınların mekiklerini, 
gergeflerini bırakıp dağlara kaçtığını söyler. Troialı Kadınlar adlı oyununda (199), köle olarak 
Hellas’a götürülmek üzere olan Troialı kadınlar, Ida dağındaki ağaçlardan yapılmış dokuma 
tezgâhlarını artık kullanamayacakları için üzülür. Elektra adlı oyunda ise genç kız dokuma 
tezgâhında eziyet çektiğini söyler ve su almak için ırmağa gittiğinden şikâyet eder (305-310).  
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 γυναῖκας· αὗται γὰρ διδάσκαλοι κακῶν· 
 …  
 ὑγιὲς γὰρ οὐδὲν αἱ θύραθεν εἴσοδοι  
 δρῶσιν γυναικῶν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ κακά.”  

 
“Evime girip çıkan kötü kadınlar mahvetti beni,  
aklımı çeldi söyledikleri kışkırtıcı şu sözleri:  
‘Göz mü yumacaksın adi bir savaş esiri kölenin 
kendi evinde kocana ortak çıkmasına, 
Tanrıça adına o, bizim evimizde olup hakkımız olan  
evlilik yatağımızı çalsaydı yaşamazdı, göremezdi gün ışığını bu kadar,’ 
Kulak verdim Sirenler’in aldatıcı sözlerine 
Bu zeki, düzenbaz, üçkâğıtçı çenebazlara. 
Dolduruşa geldim aptalca, ne gerek vardı kocamı kıskanmaya? 
Bir kadının sahip olacağı her şeye sahiptim oysa;  
mutluluğa, servete ve hanımı olduğum bir eve. 
Benden doğacak çocuklar babalarının mirasçısı olacaktı, 
onun piçi de çocuklarımın kölesi, fakat artık hiçbir zaman, 
asla bunları söyleyemeyeceğim. 
Evli bir adamın aklı varsa izin vermemeli asla,  
kadınların eve gelip karısıyla dedikodu yapmasına 
Çünkü kötülüklerin hocasıdır onlar. 
… 
Sayısız felaket dışında 
iyi bir şey gelmez eve giren yabancı kadınlardan.”  
 

Nitekim Ion adlı oyunda da Kreousa korodaki kadınların dolduruşuna gelip Ion’u 

öldürmeye karar verir. Kadını erkekten uzaklaştırma amacıyla oikos’a kapatan Atina 

geleneği, eve yabancı kadınların girmesini de pek hoş karşılamamıştır. Euripides’in 

çeşitli oyunlardaki kadınların hemcinsleri tarafından dolduruşa getirilip yanlış kararlar 

verdiği, sonrasında ise Hermione ve Kreousa gibi, pişman olduğu görülmektedir. 

Buna karşılık Euripides’in birçok oyununda, kadınlar arasında güçlü bir 

dayanışma olduğu da dikkat çekmektedir. Medeia adlı oyunda, sütnine ve korunun 

kadınları Medeia’nın korkunç planını öğrendikten sonra susmakla, aslında Medeia’ya 

ile işbirliği yapmış, yani ona yardım etmişlerdir. Diğer taraftan Hippolytos adlı 

oyunda (295), sütnine bir kadının söylemekten utanacağı bir derdi varsa, onu ancak 

yine bir kadının anlayıp teskin edeceğini belirtir. Helene adlı oyunda (830) 

Menelaos, bir kadının halinden, ancak yine kadınların anlayabileceğini dile getirerek 

benzer bir yaklaşım sergiler. Fakat Euripides’in çeşitli oyunlarında, kadınlar arası 

dayanışma konusunun, tıpkı kadınların başka kadınlarla iletişim kurma meselesinde 

olduğu gibi, Atinalı erkekler tarafından hoş karşılanmadığı görülmektedir. Nitekim 
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Hippolytos’un,  üvey annesinin çirkin aşkını ona açıklama cüretinde bulunan sütnineye 

karşı söylediği şu sözcükler bu anlayışı ortaya koyması bakımından önemlidir (645-650): 

 

 “χρῆν δʹ ἐς γυναῖκα πρόσπολον µὲν οὐ περᾶν,  
 ἄφθογγα δʹ αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη  
 θηρῶν, ἵνʹ εἶχον µήτε προσφωνεῖν τινα  
 µήτʹ ἐξ ἐκείνων φθέγµα δέξασθαι πάλιν.  
 νῦν δʹ αἱ µὲν ἔνδον δρῶσιν αἱ κακαὶ κακὰ  
 βουλεύµατʹ, ἔξω δʹ ἐκφέρουσι πρόσπολοι” 
 
“Bir hizmetçi dahi girmemelidir kadının yanına,  
dilsiz vahşi hayvanlarla birlikte yaşaması gerekirdi onların.  
Böylece ne bir şey söyleyebilirdi birine, 
ne de herhangi bir cevap alabilirdi ondan.  
Evlerde kötü kadınlar kötü işler planlar şimdilerde 
onları dışarı taşımaya yardım eder hizmetçiler de ”  
 

Atinalı erkekler her ne kadar evdeki kadınların başka kadınlarla iletişim kurmasını 

hoş karşılamasalar da, Robinowitz erkeklerin gündelik işleri için meclise ya da 

agoraya gittiklerinde kadınların evde tamamen özgür kaldığını ve böyle zamanlarda 

kadınların evdeki köleler ya da komşu kadınlarla çeşitli eğlenceler düzenlediklerini 

anlatır (Robinowitz, 2002: 119). Younger ise böyle zamanlarda kadının, erkeğin 

cinsel arzularını tatmin eden ve sürekli erkeklerin gözetimi altında bulunan bir nesne 

olmaktan çıkıp kendi öznelliğini ortaya koyduğunu ve kadının kendini bu yolla ifade 

etme olanağına sahip olduğunu vurgular. (Younger, 2002: 167). Araştırmacının bu 

konudaki görüşünü göz önünde tutarak geleneğin, kadının kendini ifade etmesini 

engellemek için onu hemcinslerinden uzak tutmaya çalıştığı düşünülebilir. Demand, 

Atina’da genç kadınların kocaları olmadığı zamanlarda genellikle 

kayınvalidelerinin40 gözetimi altında bulunduklarını ileri sürer. Atinalı kadınların, 

evde erkeğin olmadığı zamanlarda bile tam anlamıyla özgür olmadığı ‒Lysias’ın 

“Eratosthenes’in Öldürülmesi Üzerine” adlı savunma metninden karısının aşığını 

öldürdüğü anlaşılan‒ Euphiletos’un sözlerinden de çıkarılabilir. Euphiletos’un annesi 

                                                 
40 Kız çocuklarının çok erken yaşta evlendirilmeleri, kadınların çok sayıda hamilelik yaşayıp çoğunun 
düşükle sonuçlanması, doğumlardaki sağlıksız koşullar ve anne karnındaki bebeğin çeşitli yöntemlerle 
kız olduğu anlaşıldığında, kadının kürtaja zorlanması gibi fizyolojik olarak kadını çabuk yıpratan 
çeşitli unsurların bir arada olması, Atinalı birçok kadının daha torun sahibi olmadan önce ölmesine 
neden olmaktaydı. Kadının ömrünün ortalama kırk beş yıl olması, genç gelinler için kayınvalide 
otoritesinin aslında çok da uzun ömürlü olmadığını gösterir (Demand, 1994: 11-27). 
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öldüğünde, karısının bir âşık bulduğu, oysa annesinin sağlığında, yani onun gözetimi 

altındayken gayet iyi ve sadık bir eş olduğuna işaret eden konuşması, oikos’taki 

kayınvalide otoritesini göstermesi bakımından ilginçtir (Demand, 1994: 16).  

Euripides oyunlarında Atinalı kadınların evde yaptıkları işlerin içeriği konusunda 

çok fazla bilgi yoktur, ancak Atinalı kadınların bir kısmının, genç kızların ise, hemen 

hepsinin zamanlarının çoğunu “kadın işi” olarak görülen bir takım işleri yapmak 

üzere oikos’ta geçirdiği bilinmektedir41 Ünlü ozanın Elektra, Bakkhalar, Ion ve 

Iphigeneia Tauris’te gibi oyunlardan da Atinalı kadınların yaptığı işlerin başında 

kumaş dokuma, yemek yapma, su taşıma42 ve çocuk bakımının geldiği 

anlaşılmaktadır. Elektra’nın, annesi Klytaimestra ve Aigisthos’un onu ne kadar ağır 

bir yaşama mahkûm ettiğini Orestes’in daha iyi anlaması için, evde yapmak zorunda 

olduğu işlerden bahsettiği dizeler Atinalı kadınların yaptığı ev işleri hakkında bilgi 

verir. Elektra’nın sözcüklerinden hareketle, Atinalı kadınların evin giyecek ihtiyacını 

karşılamak için mekiğin başında eziyet çekerek dokuma yapmak zorunda olduğu ve 

evin su ihtiyacının kadınlar tarafından karşılandığı (305-310), ayrıca yemek 

yapmanın da kadının sorumluluğu altında olduğunu göstermektedir. Nitekim 

Elektra’nın kocası, Orestes ile Pylades’i evine konuk olarak davet ettiğinde, genç 

kıza hemen eve girip yemek yapmasını söyler (421-423).  

Bakkhalar adlı oyunda (117-119), Thebailı tüm kadınların evde mekiklerini, 

gergeflerini hatta çocuklarını bırakıp Tanrı Dionysos’un peşinden kırlara gittiğini 

anlatan pasaj da dönemin kadınlarının oikos’ta yaptığı rutin işler konusunda bilgi 

vermektedir. Buna göre, kadınların evde çocuk bakıp kumaş dokumakla meşgul 

olduğu görülür. Ayrıca Iphigeneia Tauris’te adlı oyunda, Tanrıça Artemis’e insan 

kurban etmekle görevlendirilen genç kızın memleketinde, bir mekiğin başında 

                                                 
41 Atinalı tüm kadınların bütün zamanlarını evde geçirmedikleri, ekonomik nedenlere bağlı olarak bazı 
Atinalı kadınların evin dışında çalıştıkları bilindiğinden, yukarıdaki  “bir kısmı” ifadesi bu gerçeği 
kastetme amacıyla kullanılmıştır. Nitekim Atina’nın meskûn mahal yeri olarak bilinen ve 
Akropolis’in kuzeybatısında yer alan evlerin çoğunun fakir vatandaşlara ait küçük evlerden oluştuğu 
bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkmıştır (Garland, 2009: 127). 
42 Garland, evin ihtiyacı olan suyun çeşmeden taşınmasının, Atinalı kadınların evde yaptıkları ev 
işlerinin başında geldiğini belirtir. Atina’da günlük su ihtiyacı en yakın çeşmelerden sağlanmaktaydı. 
Eve su taşımak genellikle kölelerin göreviydi. Ancak fakir ailelerde su ihtiyacı evin hanımı tarafından 
karşılanırdı. Genç kızların tek başına çeşmeye gitmelerine izin verilmezdi. Kamu çeşmeleri kadınların 
en önemli sosyal alanlarından biriydi (Garland, 2009: 132).   
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Tanrıça Athena için kumaş dokuyacağı yerde, bu işi yapmaya mecbur kaldığını anlattığı şu 

dizeler yine kadınların evde yaptıkları işler konusunda bilgi vermektedir (221-226): 

“οὐ τὰν Ἄργει µέλπουσʹ Ἥραν  
 οὐδʹ ἱστοῖς ἐν καλλιφθόγγοις  
 κερκίδι Παλλάδος Ἀτθίδος εἰκὼ  
 <καὶ> Τιτάνων ποικίλλουσʹ, ἀλλʹ    
 αἱµορράντων δυσφόρµιγγα  
 ξείνων αἱµάσσουσʹ ἄταν βωµοὺς ” 
 
“İlahiler söyleyeceğime Argos’ta, Hera’ya, 
Attikalı Pallas’ın ve Titanların 
motiflerini işleyeceğime  
hoş nağmeli mekiğimde,  
lyra’sız hymnos’larla, yürek burkan feryatlar ve gözyaşlarıyla, 
yabancıların kanını serpiyorum sunağa”  

 Donne (2009: 68) Klasik Çağ Atinası’nda bir genç kızın, daha on dördünde ev 

işlerini yapmak üzere eğitildiğini, iyi bir eşten tutumlu olması ve ev işlerini 

yönetecek beceriye sahip olması gerektiğini vurgulayarak Atinalı kadınların evdeki 

sorumluluklarının başında çocuk doğurup büyütmek, evdeki köleleri idare etmek, 

yemek hazırlamak, temizlik yapmak, yani evin bütün işlerinin yolunda gitmesini 

sağlamak olduğunu dile getirir. Euripides’in tragedyalarını göz önünde tutarak  

Atinalı kadınların günlük işlerine baktığımızda, Klasik Çağ Atinası’ndaki kadınların 

sorumluluğunun da günümüz kadınlarınınkinden çok farklı olmadığı söylenebilir. 

Hemen tüm günlerini oikos’ta geçiren kadınların giyim kuşamları konusuna 

gelince, Andromakhe ve Bakkhalar adlı oyunlarında Atinalı kadınların nasıl 

giyindiklerine dair çeşitli ipuçları vardır. Andromakhe adlı oyunda Hermione, 

kocasının metresi Andromakhe’yi öldürme planında başarısız olup kocasının olanları 

öğrenme ihtimalini düşündükçe başına geleceklerin korkusuyla üstü başı açık bir 

halde sokağa fırlar ve saçını başını yolmaya başlar. Hanımın bu halini gören dadı, 

genç kadının kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söyler (828-835): 

D.   “ὦ παῖ, τί δράσεις; σῶµα σὸν καταικιῆι; 
H.    αἰαῖ αἰαῖ·  
        ἔρρʹ αἰθέριον πλοκαµῶν ἐ- 
        µῶν ἄπο, λεπτόµιτον φάρος.  
 D.   τέκνον, κάλυπτε στέρνα, σύνδησον πέπλους. 
 H.   τί δὲ στέρνα δεῖ καλύπτειν πέπλοις;  

δῆλα καὶ ἀµφιφανῆ καὶ ἄκρυπτα δε- 
δράκαµεν πόσιν.” 
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D.    Ne yapıyorsun, evladım? Zarar verme kendine! 
H.    (ağlayarak) Niçin örteyim artık saçlarımı incecik dokunmuş örtüyle, 

al onu savur rüzgara gitsin! 
D. Yavrum, peplos’unu sarıp göğsünü ört. 
H.     Nasıl örteyim peplos’umla günahkâr göğsümü? 43 

Bir hatam oldu kocama karşı, bunu gizlemenin yolu yok, 
herkes gördü, herkes biliyor.” 
 

Bakkhalar adlı oyunda ise Tanrı Dionysos, kendisine tapmak için dağlara kaçan 

kadınların orada yaptıkları ibadeti merak eden Pentheus’a onu dağdaki kadınların 

yanına götürebileceğini söyler. Bunun üzerine Pentheus hemen gitmek ister. 

Dionysos’un, dağdaki kadınların yanına gidebilmek için, delikanlının bir kadın 

kılığına girmesi gerektiğini şu sözcüklerle dile getirir (Eur. Bacch. 821): 

“Στεῖλαί νυν ἀµφοι χρωτὶ βυσσίνους πέπλους.” 

“Bürünmen gerek şimdi yünden peplos’a.”  
 

Pentheus bir erkek olarak önce kadın kılığına girmekten utanır. Ancak Dionysos 

tarafından kadınlar tarafından görülmesi durumunda öldürülme ihtimaline karşı 

uyarılınca, kadın kılığına girmeyi kabul eder ve Dionysos’a nasıl bir kıyafet 

giyeceğini sorar. Dionysos’un delikanlıya nasıl giyinmesi gerektiğini söylediği şu 

sözcükler bu dönem kadınların vücutlarını ayaklarına kadar örten bir elbise 

giydiklerini ve başlarına da bir örtü44  taktıklarını gösterir: 

  “πέπλοι ποδήρεις˙  ἐπὶκάρα δ᾿ ἔσται µίτρα.” 
 “Ayaklarına kadar inen bir peplos, başına ise bir mitra.”45 
 

Atinalı kadınların eskiden beri peplos adı verilen vücutlarını omuzlarından ayak 

bileklerine kadar örten, omuzlarından iğnelerle tutturulmuş, beline kemer takılan 

oldukça bol elbiseler giydiği bilinmektedir. Ancak MÖ. 6. yüzyıla gelindiğinde, 

peplos’un yerini daha hafif kumaştan yapılan ve daha dar kesimli khiton adı verilen 

elbiseler almıştır (Garland, 2009: 135). 

                                                 
43 Euripides, burada στέρνον sözcüğünü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılır. στέρνον 
sözcüğü gerçek anlamda “göğüs, sine”, mecaz anlamda ise, “kalp” anlamında kullanılan bir sözcüktür. 
Dadı bu sözcüğü Hermione’nin açılan göğsünü ifade etmek için kullanırken, Hermione ise aynı 
sözcüğü mecaz anlamda kullanır. 
44 Atinalı kadınlar ketenden, çoğu kez de yünden yapılmış büyük bir örtüyü başlarının ya da 
omuzlarının üstüne atarak kıyafetlerini tamamlamaktaydılar ( Hense-Leonard, 1948: 185). 
45 µίτρα Hellen kadınlarının başlarına taktıkları bir tür örtüdür. 
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  Ünlü ozanın Elektra adlı oyununda genç kız annesi Klytaimestra’nın 

Agamemnon’un yokluğunda, kendini başka erkeklere beğendirmek için saçının 

örgülerini düzelttiğini ve makyaj yaptığını ima ederek onu iffetsiz bir kadın olmakla 

suçlar (1066-1075): 

 

 “σὺ δʹ ἄνδρʹ ἄριστον Ἑλλάδος διώλεσας,  
 σκῆψιν προτείνουσʹ ὡς ὑπὲρ τέκνου πόσιν.” 
 ἔκτεινας· οὐ γάρ <σʹ> ὡς ἔγωγʹ ἴσασιν εὖ.  
 ἥτις, θυγατρὸς πρὶν κεκυρῶσθαι σφαγάς,    
 νέον τʹ ἀπʹ οἴκων ἀνδρὸς ἐξωρµηµένου,  
 ξανθὸν κατόπτρωι πλόκαµον ἐξήσκεις κόµης.  
 γυνὴ δʹ ἀπόντος ἀνδρὸς ἥτις ἐκ δόµων  
 ἐς κάλλος ἀσκεῖ, διάγραφʹ ὡς οὖσαν κακήν.  
 οὐδὲν γὰρ αὐτὴν δεῖ θύρασιν εὐπρεπὲς  
 φαίνειν πρόσωπον, ἤν τι µὴ ζητῆι κακόν”  
 
“Hellas’ın en soylu adamını öldürdün sen,  
cüret ediyorsun bir de çocuğun uğruna  
kocanı öldürdüğün bahanesini ileri sürmeye,  
onlar seni benim kadar iyi tanımaz çünkü. 
Kızının kurban edilmesine karar verilmemişti henüz 
bir ayna karşısına geçip başladın hemen sarı buklelerini düzeltmeye 
kocan evden çıkar çıkmaz. İffetsizdir kocası evde olmadığı halde, sırf dışarıda  
güzel görünmek için süslenen bir kadın. 
kötülük değilse niyeti  
ihtiyacı yoktur göstermeye yüzünün güzelliğini”  

 Elektra’nın yukarıdaki sözcüklerinden kadının ancak kocasının yanında 

süslenmesinin yakışık aldığı, yabancı erkeklerin onları görebileceği yerlerde 

süslenmesinin ise Atina toplumunda hoş karşılanmadığı anlaşılmaktadır. Garland 

(2009: 138) Atinalı kadınların günlük yaşamlarında makyaj yaptıklarını anlatır. 

Ksenophon Oikonomikos adlı yapıtında Euphelitos’un karısının makyaj yaptığından 

ve bu haliyle yüzünün olduğundan daha beyaz, yanaklarının olduğundan daha al ve 

giydiği yüksek ayakkabılarla ise olduğundan daha uzun göründüğünden bahseder 

(Xen. oik. IX. 19.2).  

5.3.2.  Evlilik 

Euripides, tragedyalarında betimlediği kadın karakterler aracılığıyla Atina gerçek 

yaşamındaki kadınların hemen her türlü sorunlarına değindiğinden, Atinalı kadınların 

evlilik yaşamı, karı-koca ilişkileri, kentin evlilik politikası, kadının evlilik ve miras 
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hukuku gibi çeşitli konularda bilgi edinmek mümkündür. Nitekim Euripides Medeia, 

Andromakhe ve Alkestis gibi oyunlarının merkezine kentin evlilik politikası 

doğrultusunda belirlenen kadın erkek ilişkilerini oturtur ve karı-koca ilişkilerini 

dönemin evlilik anlayışı çerçevesi içinde ele alıp çeşitli açılardan sorgular. Ünlü 

ozanın Helene, Ion, Elektra ve Iphigeneia Aulis’te gibi oyunlarında da yine evlilik, 

kadının çeyiz yoluyla erkeğe getirdiği maddi zenginlik ve karı koca ilişkilerini ele 

aldığı görülmektedir. 

Klasik Çağ Atinası’nda evlilik, kadın yaşamının dönüm noktası olarak görülmüş 

ve bu düşünce çeşitli ritüeller aracılığıyla sembolize edilmiştir. Kadın için evlilik 

çoğu kez ölüm ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilmiştir.46 Evliğin ölüm fikriyle 

özdeşleştirilmesi, dışarıdan bir yabancının, yani gelinin oikos’a girince bir ölü gibi 

geçmişe ait her şeyi dışarıda bırakması ve sonrasında bir çocuk dünyaya getirerek 

yeniden doğması şeklindeki bir inançla ilişkilendirilmiştir. Evlilik ile cenaze 

ritüelleri arasında, gelinin ve ölen kimsenin kumaşlara sarılarak örtülmesi, her 

ikisinin de meşaleler eşliğinde taşınması ve her iki ritüelle de saçların kesilmesi47 ve 

söylenen şarkılar gibi dikkat çekici benzerlikler vardır.48 Seaford  (1987: 107) düğün 

ve cenaze ritüelleri arasındaki benzer noktalara dikkat çeker. Euripides’in Medeia ve 

Alkestis oyunlarında, düğün ve cenaze ritüelleri arasında var olduğu ileri sürülen bir 

takım ortak noktalara rastlanmaktadır. Nitekim her iki oyunda, düğün cenazeye, 

cenaze düğüne dönüşmüştür. Medeia adlı oyunda Kreon’un kızı Glauke, evlenmeye 

hazırlanırken Medeia’nın gönderdiği bir gelinlik kadar göz alıcı bir elbiseyle 

(kefenle) ölüme gider, yani düğün bir anda cenazeye dönüşür.49 Alkestis’in düğün 

töreni de aslında bir cenaze törenidir, çünkü Alkestis Admetosla evlenerek ölüm 

                                                 
46 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Blondell, 1999: 54. 
47 Antik dönemde başta erkek çocukların erginlenmesi, genç kızların evlenmesi, aileden birinin 
ölmesi, kişinin kötü bir hastalık ya da bir felaketten kurtulması durumunda, tanrılara duyulan 
minnettarlığı göstermek üzere saçların kesilmesi bir adetti. Tüm bu durumda insanlar yeni bir Moira 
kazandıklarına inanırlardı (Thomson, 1990: 124).  
48  Demand (1994: 15) düğün ve cenaze törenlerinde aşağıda alıntıladığımız türden şarkıların 
söylendiğini ileri sürer. 
      “Şimdi yola çıkma zamanı,  

ayrılmak zorundayım baba evinden 
sevgili oğlan ve kız kardeşlerimden. 
Herkes benden uzaklaşıyor, annem bile benden kaçıyor  
O bile beni istemiyor, babam dahi herkes bana gitmemi söylüyor 

      Gidiyorum gözyaşları içinde ve kederli bir yürekle” 
49 Cf. Seaford, 1987: 110. 
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fermanını imzalamıştır. Alkestis adlı oyunun başında betimlenen cenaze töreni, 

Herakles’in Alkestis’i Thanatos (Ecel)’un elinden almasıyla bir anda düğüne 

dönüşür.50  

Klasik Çağ Atinası’nda genç kızların evlilik öncesi ve evlilik törenleri sırasında 

yapılan çeşitli ritüellerde,51 genç kızın baba evinden koca evine geçişi sırasında, 

dünya değiştirdiği,52 yani genç kızlığını ardında bırakıp koca evinde yeniden 

doğduğu şeklindeki inancın izleri vardır. Atinalı bir genç kız evlenmeden önce,  

bekâretin, saflığın ve genç kızlığın tanrıçası olarak görülen Artemis’e törenler 

eşliğinde veda eder53 ve sonrasında evliliğin koruyucu Tanrıçası Hera ve ocak 

Tanrıçası Hestia’nın koruması altına girerdi. Nitekim Iphigeneia Aulis’te adlı 

oyunda Klytaimestra, Agamemnon’a kızların düğün hazırlıklarının ilk aşaması olan 

tanrıçaya54 kurban kesme konusunu halledip halletmediğini sorar (718): 

 

“ προτέλεια δʹ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας θεᾶι;” 
  
“Kızımızın düğünden önce, kurban kestin mi tanrıçaya?”  
 
Atina geleneğinde evlilik ile kurban törenleri arasında da büyük benzerlikler 

olduğu görülmektedir.55 Hekabe adlı oyunda, Akhilleus’un mezarına kurban 

                                                 
50 Cf. Blondell, 1999: 57. 
51 Evlilik öncesi yapılan ritüellerde, genç kızların saçları kesilir, tanrılara çeşitli sunularda bulunulup 
kurbanlar kesilirdi. (Seaford, 1987: 108) 
52 Leduc, gelin alma tarzında yapılan evliliklerde gelinin babasının kızı olmaktan çıkıp artık kocasının 
kızı haline geldiğini ifade ederek genç kızın bir durumdan diğerine geçişinin simgesel bir ölüm 
şeklinde ifade edildiğini dile getirir. Araştırmacı Hellen mitosunda Agamemnon gibi evlat katili 
babaların erkek değil de kız çocuklarını öldürdüğüne dikkat çekerek bu durumu babanın genç kızı 
evliliğinden önce öldürüp Bakire Tanrıça Artemis’e kurban olarak sunma geleneğine bağlar (Leduc, 
1992:  260). 
53 Atina’da kız çocukları ergenliğe geçiş törenlerinde Tanrıça Artemis’e oyuncaklarını sunardı. 
Artemis’e oyuncakların sunulması olarak çocuklunun sonlanması anlamına gelmekteydi. Aynı 
zamanda bu genç kızlığın da kısa zamanda biteceği anlamına gelirdi. Nitekim Atinalı kız çocukları 
ergenlik döneminin hemen ardından evlendirilirdi. Kız çocuklarının evliliğe geçiş ritüelleri konusunda 
ayrıca v. Blondell, 1999: 54-55; Clark, 1998.  
54 Klytaimestra burada düğün öncesi adet olduğu üzere kız tarafının Tanrıça Artemis adına kesmek 
zorunda olduğu kurban geleneğine işaret eder. Burada geçen θεά (tanrıça) sözcüğü aslında bakire 
Tanrıça Artemis’i kastetmek üzere kullanılmıştır. 
55 Evlilik ve kurban törenleri arasında hem biçimsel hem de işlevsel olarak dikkat çekici benzerlikler 
vardır. Her iki tören de sıkıntısız bir gelecek sağlamak için yapılmaktadır. İnsanlar ile tanrılar arasında 
bir hayvanın tanrıya hediye sunulması, yani kesilen kurban aracılığıyla bir ilişki kurulurken, 
toplumdaki yabancı ailelerin erkekleri arasında da bir kadının hediye olarak sunulmasıyla, yani evlilik 
yoluyla kurulan bir ilişki söz konusudur (Blondell, 1999: 56-57). 
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edilecek olan Polyksene’yi, Hekabe’nin yanından almaya geldiklerinde, genç kız 

kendi ayağıyla ölüme giderken, düğün törenine hazırlanan bir gelin misali başının 

örtülmesini ister (432):  

 

“κόµιζʹ, Ὀδυσσεῦ, µʹ ἀµφιθεὶς κάραι πέπλους,”  
 
 “Başıma peplos’umu (duvağımı) ört ve götür beni Odysseus.”  
  

Polyksene, Akhilleus’un mezarına kurban edildikten sonra, orada bulunanlar 

tarafından bir gelin gibi süslenmiştir (575-580). Seaford (1987: 106-107), Hellen 

geleneğinde evlenmeden önce ölen genç kızların Hades’le evlendiğine dair bir inanç 

olduğunu dile getirerek ölen bekâr kızlar için yapılan cenaze törenlerinde, genç kızın 

Hades’le evlendiği düşünüldüğünden ölüye geleneksel gelin kıyafeti giydirilerek 

yakıldığını vurgular. Kızının ölüm haberini alan zavallı Hekabe’nin şu sözcükleri bu 

inancı ortaya koyması bakımından dikkate değerdir (609-612):  

 

 “σὺ δʹ αὖ λαβοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι,  
 βάψασʹ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἁλός,  
 ὡς παῖδα λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐµήν,  
 νύµφην τʹ ἄνυµφον παρθένον τʹ ἀπάρθενον, ”  
  
 “Yaşlı köle sen de, bir kap al, 
 tuzlu deniz suyuna daldır ve getir buraya ki, 
 kocasız gelin olan ve artık bakireliği kalmayan kızımı 
 yıkayayım son defa”  

 

Troialı Kadınlar adlı oyunda, bir kurban gibi Agamemnon’a eş olarak sunulan 

Kassandra, başına gelecekleri –öleceğini- bile bile düğün hazırlıklarına başlar. 

Kassandra’nın bu tavrı evlilik ve kurban törenleri arasındaki sıkı ilişkiyi ortaya 

koyması bakımından dikkat çekicidir (308-341). Genç kız sanki evlenecek bir gelin 

gibi elinde meşalelerle düğün ateşini yakar ve düğün şarkıları eşliğinde çılgın gibi 

dans eder.56 Oysaki Kassandra bilici bir kızdır, Argos’a gittiğinde Agamemnon’un ve 

                                                 
56 Seaford, Kassandra’nın öleceğini bildiği halde, düğün ateşini yakıp şarkılar söyleyerek dans 
etmesini, ölen genç kızların Hades’in gelini olacağı inancıyla ilişkilendirir. Bu konuda daha fazla bilgi 
için v. Seaford, 1987: 128. Hellen geleneğinde düğün törenlerinde kadın ve erkeklerin birbirlerini 
görecek şekilde fakat ayrı guruplar halinde dans ettikleri bilinmektedir. Bu konuda ayrıca v. Oakley, 
1993: 25.  
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kendisinin Klytaimestra tarafından öldürüleceğini bilir, fakat buna rağmen annesine 

“düğünüme üzülme” demekle aslında “ölümüme üzülme” demek ister (403-405). 

Evlilik ve kurban törenlerinde kurban edilen hayvana ve evlendirilen kıza seçim 

hakkı verilmemesine rağmen, her iki ritüelin de görünüşte zorlama ve şiddetten uzak 

tanrısal bir hava içerisinde yapılması iki ritüel arasındaki benzerliği göstermesi 

bakımından ilginçtir. Öte yandan her iki ritüelde de gelin ve hayvan için ölümün 

kaçınılmaz bir son olduğu görülür (Blondell, 1999: 56). Kurban için gerçek bir ölüm 

söz konusuyken, gelinin annesini, ailesini ve önceki hayatını geride bırakması bir 

nevi sembolik bir ölümdür.57  

Euripides’in Iphigeneia Aulis’te adlı oyununda, çizdiği sözde Akhilleus ile 

evlendirilmek için, ama aslında Tanrıça’ya kurban edilmek üzere Aulis’e gelen 

Iphigeneia karakterinde kurban ve gelin kimliği birbirine karışmıştır.58 Nitekim 

Iphigeneia evlendirilmek üzere Aulis’e çağırıldığında, genç kıza bu evliliğe rıza 

gösterip göstermediği sorulmamıştır. Iphigeneia, babasına evliliği hakkında bir şeyler 

sorduğunda Agamemnon’un, kızların böyle şeyleri sormasının uygun olmadığını 

söylemesi, Klasik Çağ Atinası’ndaki genç kızların evleneceği kimseler hakkında 

bilgi sahibi olmadığını, yani bu işin rızası dışında gerçekleştiğini gösterir. Ayrıca 

Agamemnon’un bu tavrından evlenecek kızların müstakbel kocaları konusunda bir 

şeyler öğrenmeye çalışmasının da uygun bir davranış olarak görülmediği 

çıkarılabilir. 

Genç kız evlenip yeni bir hayata başlayacağı ümidiyle ‒aslında kurbanlık bir 

hayvan gibi, boğazlanmak üzere‒ Aulis’e gelir. Iphigeneia’nın, kurban edilecek bir 

hayvanın, başına gelecekleri bilmeden götürüldüğü yere gitmesi gibi Aulis’e 

götürülmesi, Atinalı genç kızların gelin olduklarında nasıl bir adamla ne tür bir hayat 

yaşayacağı konusunda hiçbir şey bilmeden gelin alayında yürüdüğünü düşündürür. 

Kadın evlilik adı altında bir kurban olarak kocasına sunulduğu için, Alkestis belki de 

bu yüzden Admetos için ölmeye razı olmuştur. 

                                                 
57 Foley (2001: 319), Hellen geleneğinde, evliliğin genç kızlığın ölümü olduğu düşüncesinin 
Demeter’in kızı Persephone’nin yer altı tanrısı Hades’in kendisiyle evlenmek istemesine karşı 
koymasına rağmen onun tarafından kaçırılışı ve ölüler ülkesinde Hades’le beraber yaşadığını anlatan 
mitolojik öyküyle özdeşleştirildiğini ileri sürer. 
58 Cf. Seaford, 1987: 108.  
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Baba ile kız arasında geçen acıklı ‒Iphigeneia için düğün, Agamemnon için ise 

ölümü çağrıştıran‒ konuşmalarda, genç kızın, babasının asıl niyetini anlamaması da 

düğün ve cenaze töreni arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koymaktadır. Iphigeneia 

Aulis’e geldiğinde küçük bir kız çocuğu gibi babasını kucaklar (633-634). Bu sırada, 

Agamemnon’un gözlerinden yaşlar boşalır; genç kız babasının bu halini kızını 

evlendirecek, yani kızından ayrılacak sıradan bir babanın duygusallığına (650-652). 

Baba ile genç kız arasında geçen bundan sonraki konuşmalar düğün-kurban töreni, 

gelin ve ölüm arasındaki benzerlikleri ortaya koyan geleneksel düşünce çevresinde 

devam eder.59  

Klytaimestra ile Agamemnon arasında geçen şu diyalog da düğün ve kurban 

törenleri arasındaki benzerliği ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. 

Agamennon, kızının düğün töreninde bir annenin üzerine düşen sorumluluğu yerine 

getirmek için Aulis’e gelen Klytaimestra’ya, kendisinin de kızı evlenmek üzere olan 

sıradan bir babanın bulunduğu ruh halinde bulunduğunu ifade ederek bu ağlamaklı 

halinden dolayı karısından onu mazur görmesini ister. Klytaimestra ise ona şöyle 

cevap verir (Eur. Iph. A. 691-694): 

 

 “οὐχ ὧδʹ ἀσύνετός εἰµι, πείσεσθαι δέ µε  
 καὐτὴν δόκει τάδʹ, ὥστε µή σε νουθετεῖν,  
 ὅταν σὺν ὑµεναίοισιν ἐξάγω κόρην·  
 ἀλλʹ ὁ νόµος αὐτὰ τῶι χρόνωι συνισχνανεῖ.”  
 
“Akılsız değilim bunu anlamayacak kadar, 
düğün şarkılarıyla kızımı götürürken sunağa 
seninle aynı duyguyu yaşayacağım. Kınamıyorum seni bu sebeple, 
ancak gelenek zamanla birleşince hafifleyecek bu acı.”  

 

Karı koca arasında geçen konuşmalardan düğün şölenleri için en uygun zamanın 

ayın on beşi olduğu, yani düğünlerin genellikle Ay’ın tam dolunay olduğu 

                                                 
59Iphigeneia, babasının denizaşırı bir sefere katılmasıyla ondan ayrı kalacağı için üzülür. Fakat 
Agamemnon genç kızın da anne ve babasından ayrı, tek başına bir deniz yolculuğu ‒ölüm yolculuğu‒ 
yapacağını söyler (Eur. Iph. A. 664-670). Hellen inancında, ölülerin nihai hayatlarını yaşayacağı 
Hades’e gitmeden önce Akheron denilen bir ırmağı geçerek Hades’e gideceklerine inanılırdı. Oyunun 
bu kısmında Agamemnon kızına tek başına bir deniz yolculuğu yapacağını söyleyerek, aslında onun 
Hades’e giden Akheron Nehri’nde yapacağı yolculuğu kasteder. Genç kız ise babasının bu sözlerini 
kocasıyla başka bir ülkede yaşacağı şeklinde yorumlar. Euripides’in Alkestis adlı oyununda, koro 
Alkestis’in ölüler diyarına gitmeden önce Akheron’dan geçeceğine değinir (Eur. Alc. 435-445). 
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zamanlarda yapıldığı, düğün ziyafetinin kızın ailesi tarafından verildiği ve düğün 

yemeklerinde kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde bulundukları,60 kız annesinin düğün 

alayında meşale taşıdığı gibi Atina düğünleri konusunda çeşitli bilgiler ediniyoruz.61 

Ayrıca Alkestis adlı oyunda, karısı Alkestis’in ölümü üzerine verdiği karardan büyük 

pişmanlık duyan ve artık içinde yaşamaya isteği kalmayan Admetos, Alkestis ile 

evlendiği günü hayal eder. Oyunun bu bölümünde düğün törenleri konusunda bazı 

ayrıntılar vardır. Admetos’un sözlerinden hareketle, Atina’daki düğün törenlerinde 

gelin ve damadın beyaz elbise giydiği, çiftin meşaleler ve düğün şarkıları eşliğinde 

büyük bir kalabalık tarafından takip edildiği ve gelin alayı esnasında damadın gelinin 

elinden tuttuğu anlaşılmaktadır (911-925). 

Atinalı genç kızların kiminle evleneceğine, kyrios’u karar verirdi, eş seçiminde 

kadının söz hakkı yoktu (Just, 1991, 24). Gerçi Alkestis adlı oyunda, ölmek üzere 

olan Alkestis, kocası Admetos’a onun için yaptığı fedakârlığın boyutunu anlatırken 

“Senin yerine öleceğime yaşayabilir ve istediğim bir adamı kendime eş olarak seçebilirdim” der 

(283-285). Fakat bu sıra dışı bir durumdur. Euripides oyunlarına bakıldığında, ünlü 

ozanın hemen bütün evli kadınların ‒Medeia hariç‒ evliliğinin, babalarının ya da 

kyrios’u sayılan başka bir erkeğin kararı sonucunda gerçekleşmiş olduğu görülür. 

Medeia ile Iason’un evliliği Atina geleneğine uymamaktadır. Medeia’yı Iason’a 

babası vermemiş, zaten delikanlı da kızın babasından böyle bir talepte 

bulunmamıştır. Genç kız, Iason’la evlenmek için babasının rızasını almamış, hatta bu 

evlilik hatırına kardeşini öldürmekten bile çekinmemiştir. Iason’la kaçan Medeia 

                                                 
60 Oakley (1993: 22) ise düğün yemeklerinde kadın ve erkeklerin bir odada bulunduklarını, fakat ayrı 
köşelerde yediklerini ileri sürer. Blundell (1995: 137) Atina sosyal yaşamında kadına uygulanan 
baskıcı tavrın sadece düğün ve cenaze törenlerinde ortadan kalktığına dikkat çekerek bu törenlerde 
kadın ve erkeklerin bir takım ritüelleri birlikte yerine getirdiklerini dile getirir.  
61 Klytaimestra, Agamemnon’a düğünün ne zaman yapılacağını sorar. Bunun üzerine Agamemnon,: 
ὅταν σελήνης ἐντελὴς ἔλθηι κύκλος. “ Ay tamamen yuvarlak olunca” der (717). Kızlarının 
düğün töreni öncesi kesilmesi gereken kurbanı kesip kesmediğini soran Klytaimestra’ya, bu işle 
meşgul olduğunu söyler Agamemnon (719). Ardından Klytaimestra kocasına şöyle der (720); 
κἄπειτα δαίσεις τοὺς γάµους ἐς ὕστερον; “Sonra mı vereceksin düğün ziyafetini?” Bunun 
üzerine Agamemnon, karısına kurban işini hallettikten sonra düğün yemeğini vereceğini söyler(721). 
Bu sefer de Klytaimestra, kendisinin kadınlar için vermesi gereken yemeği nerede vereceğini şu 
sözcükler aracılığıyla sorar (722); ἡµεῖς δὲ θοίνην ποῦ γυναιξὶ θήσοµεν; “Biz kadınlar için 
nerede olacak düğün yemeği?” Agamemnon karısını Aulis’ten uzaklaştırmak için, kızının sözde 
düğün, aslında cenaze hazırlıklarını kendisi halletmek ister ve karısını Argos’a göndermeye çalışır 
(725-730). Bunun üzerine Klytaimestra ona şöyle der (731); λιποῦσα παῖδα; τίς δʹ ἀνασχήσει 
φλόγα; “ Kızımı bırakırsam, peki kim tutacak düğün meşalesini?” 
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hem babasına, hem de vatanına ihanet etmiştir. Medeia’nın barbar bir kadın olduğu 

dikkate alındığında onun evliliğinin geleneksel çizginin dışında gerçekleşmiş olması 

normaldir. Ancak Elektra’nın fakir köylüyle, genç kızın kyrios’u pozisyonunda olan 

üvey babası Aigisthos’un kararıyla evlendirildiği görülür (34). Çılgın Herakles adlı 

oyunda yer alan Megara da babasının kararı üzerine Herakles’le evlendiğini dile 

getirir (65-70). Ion’daki Kreousa’nın evliliğinin de babası tarafından alınmış karar 

doğrultusunda gerçekleşmiş bir evlilik olduğu görülür (290-298). Fenikeli Kadınlar 

adlı oyunda Iokaste, kocası Laios öldükten sonra kyrios’u konumundaki erkek 

kardeşi Kreon tarafından Sphinks’in bilmecesini çözen herhangi bir adama bir ödül 

olarak vaat edildiğini ve sonrasında bu işi başaran Oidipous’a eş olarak verildiğini 

anlatır (238), yani evlenip evlenmek istemediği Iokaste’ye sorulmamıştır bile. 

Helene adlı oyunda, Menelaos ile Helene Mısır’da karşılaştığında kendisine karısı 

olduğunu söyleyen Helene’ye inanmaz (567):  

 

 “ποίας δάµαρτος; µὴ θίγηις ἐµῶν πέπλων.”   
       

“Hangi eş? Sakın dokunma peplos’uma!” 
      

Helene’nin, Menelaos’a karşı söylediği şu sözcükler güzel kadının evliliğinin de 

kendi kararı dışında gerçekleşmiş bir evlilik olduğunu gösterir (568): 

 

“ἥν σοι δίδωσι Τυνδάρεως, ἐµὸς πατήρ.” 
      

“Babam Tyndareos’un sana verdiği eş.”  
  

Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda, kızının kurban edileceğini öğrenen Klytaimestra 

çılgına döner, geçmişini ‒Agamemnon’un zamanında ona yapmış olduğu kötülüğü‒ 

hatırlar ve bunu Agamemnon’a da hatırlatır (1148-1152): 

 

 “πρῶτον µέν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτʹ ὀνειδίσω,  
 ἔγηµας ἄκουσάν µε κἄλαβες βίαι,  
 τὸν πρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον κατακτανών·  
 βρέφος τε τοὐµὸν σῶι προσούρισας πάλωι,  
 µαστῶν βιαίως τῶν ἐµῶν ἀποσπάσας” 
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“İlk olarak, seninle evlenmek istemediğim halde  
beni zorla kendine eş yaptığın için ayıplıyorum seni. 
Önceki kocam Tantolos’u öldürdün sen, 
zorla göğsümden kopardın memedeki bebeğimi 
yere çarptın diri diri”   
 

Fakat tüm olanlara rağmen, Klytaimestra’nın babası Tyndareos kendisine sığınan 

Agamemnon’u, ablasına yapılan kötülüğün cezasını vermek isteyen Kastor ve 

Polydeukes’e karşı korumuş, üstelik bir de zavallı kadını kocasının ve evladının 

katili Agamemnon’a eş olarak vermiştir. Klytaimestra’nın oyunun bu kısmında 

söylediği sözcükler, kız babasının karar vermesi durumunda, evleneceği adam önceki 

kocasının ve evlatlarının katili olan bir canavar da olsa kadının en nefret ettiği kişiye 

eş olarak gitmek zorunda olduğunu gösterir. (1148-1157) 

 Andromakhe adlı oyunda, yaptığı kötülüğün kocası tarafından cezasız 

bırakılmayacağını çok iyi bilen ve çaresiz bir şekilde içinde bulunduğu güç 

durumdan kurtulmak için çıkış yolu arayan Hermione’nin imdadına kuzeni Orestes 

yetişir. Orestes, sözde genç kadını içinde bulunduğu güç durumdan kurtarmak için 

Hermione’ye evlenme teklif eder.62 Hermione’nin delikanlıya verdiği cevap dönemin 

evliliklerinde kadının söz hakkının olmadığını gösterir (987-988): 

 

 “νυµφευµάτων µὲν τῶν ἐµῶν πατὴρ ἐµὸς  
 µέριµναν ἕξει, κοὐκ ἐµὸν κρίνειν τόδε” 
  
 “Karar veremem buna ben, 
 babamın sorumluğundadır benim evliliğim”  
 

Euripides oyunlarından verdiğimiz çeşitli örnekler doğrultusunda, Atina 

geleneğinde evliliklerin, kadının rızası alınmadan gerçekleştiği söylenebilir. 

Evliliklerin kadının kendi isteği dışında gerçekleşmesi, kadını istese de istemese de 

gelin olarak verildiği adamla yaşamaya mahkûm etmiştir. Kadının rızası alınmadan 

bir adamla evlendirilmesi, kadının evlilik adı altında cinsel ilişkiye zorlandığı 
                                                 
62 Orestes aslında Hermione’ye âşıktır ve bu yüzden Hermione’nin kocası Neoptolemos’un ölümüne 
sebep olmuştur. Menelaos ise Troia Savaşı’na gitmeden önce kızını Oretes’le nişanlamış, ancak savaş 
dönüşü sözünden cayarak Hermione’yi, Neoptolemos’a vermiştir (Eur. Andr. 965-973). Oyunun bu 
kısmından genç kızların evlilik kararında hiçbir söz hakkı olmadığı açıkça görülmektedir. 
Hermione’nin  bir eşya ya da bir mal gibi önce Orestes ile evlendirilmesine kararlaştırılır, ardından ise 
yine rızası alınmadan, babası Menelaos tarafından Neoptolemos’la evlendirilir.  
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şeklinde yorumlanabilir. Nitekim Ion adlı oyunda, Kreousa’nın Tanrı Apollon ile 

zorla cinsel ilişki yaşadığı, yani genç kızın tecavüze uğradığı gayet açıkken bu konu 

Hermes tarafından “Tanrı Apollon, Kreousa ile zorla evlendi” şeklinde dile getirilir.  

Euripides, Troialı Kadınlar adlı oyununda savaş esiri tüm Troialı kadınları, 

Kreousa’nın kaderini yaşamaya mahkûm olmuş çaresiz kadınlar olarak betimler. 

Kaderlerine ağlayan genç kadınlar kendilerini nasıl bir hayatın beklediğinin 

farkındadırlar ve bu yüzden bir adamın yatağına girmek zorunda kalacakları geceye 

lanet ederler. Kadının gönlü olup olmadığı hiç sorulmadan bir erkekle birlikte olması 

bir kölenin kaderiydi. Efendisinin arzu etmesi durumunda, bir köle istese de istemese 

de ona yatak arkadaşlığı etmek zorundaydı. Euripides’in betimlediği Andromakhe 

karakteri, Klasik Çağ Atinası’ndaki köle kadınların çağımıza kadar ulaşan yürek 

burkan çaresizliklerinin sembolü haline gelmiştir. 

Euripides’in Helene adlı oyununda, kocası Menelaos’un öldüğünü zanneden 

Helene yaşadığı bunca acıdan sonra yabancı bir adamın koynuna girmenin onun için 

asla kabul edilmez bir durum olduğunu belirtir (289-295). Bir kadının sevmediği bir 

adamla evlenmektense ölmesinin daha iyi olduğunu söyler. Euripides, Helene’ye 

söyletmiş olduğu şu sözcüklerle, kadının gönlü olmadığı bir adamla 

evlendirilmesinin kadın için taşınması çok ağır bir yük olduğunu Helene aracılığıyla 

dile getirmek istemiş olmalıdır (296-298): 

   

  “ἀλλʹ ὅταν πόσις πικρὸς  
 ξυνῆι γυναικί, καὶ τὸ σῶµʹ ἐστὶν πικρόν.  
 [θανεῖν κράτιστον· …]” 
 
 “Ancak, her ne zaman bir kadın  
 zorla bir adamla evlendirilse bedeni de eziyettedir.  
 En iyisi ölmek…” 

 

Klasik Çağ’da Atina’da evlilikler çoğu kez yurttaşlar arasında yapılmaktaydı, yani 

Atinalı bir erkek kendisine eş olarak Atinalı bir kadın alırdı. Nitekim Perikles’in 

vatandaşlık yasası da Atinalıları bu tarz bir evlilik yapmaya zorlamıştır. 

Arnaoutoglou (1998: 28), Atina’da evliliklerin yurttaşlar arasından yapılmasının 

devlet tarafından desteklendiğini, Atinalı bir erkeğin yabancı bir kadınla evlenmesi 

durumunda kişinin cezalandırıldığını, ancak Atinalı bir kadının yabancı bir erkekle 
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evlenmesi durumunda kadının herhangi bir cezaya çarptırılmadığını belirtir.  

Euripides, çağındaki evliliklerde gözetilen ve eşlerin her ikisinin de Atinalı olma 

konusundaki geleneğe Ion adlı oyunda değinir. Kreousa Atinalı soylu bir babanın 

kızıdır, ancak Atinalı olmayan bir adamla evlendirilmiştir ve evliliğinden utandığı 

her halinden bellidir. Tapınakta karşılaşan Ion ile Kreousa arasında geçen şu 

diyalogdan Kreousa’nın evliliğinden rahatsız olduğu sezilir (258-293): 
“… 

Ion:   τίς δʹ εἶ; πόθεν γῆς ἦλθες; ἐκ ποίας πάτρας  
            πέφυκας; ὄνοµα τί σε καλεῖν ἡµᾶς χρεών;  
Kr.:   Κρέουσα µέν µοι τοὔνοµʹ, ἐκ δʹ Ἐρεχθέως  
            πέφυκα, πατρὶς γῆ δʹ Ἀθηναίων πόλις.  
Ion:   ὦ κλεινὸν οἰκοῦσʹ ἄστυ γενναίων τʹ ἄπο  
           τραφεῖσα πατέρων, ὥς σε θαυµάζω, γύναι. 
Kr.:    τοσαῦτα κεὐτυχοῦµεν, ὦ ξένʹ, οὐ πέρα.  

     … 
Ion:   πόσις δὲ τίς σʹ ἔγηµʹ Ἀθηναίων, γύναι;  
Kr.:   οὐκ ἀστὸς ἀλλʹ ἐπακτὸς ἐξ ἄλλης χθονός.  
Ion:   τίς; εὐγενῆ νιν δεῖ πεφυκέναι τινά.  
Kr.:   Ξοῦθος, πεφυκὼς Αἰόλου Διός τʹ ἄπο.  
Ion:   καὶ πῶς ξένος σʹ ὢν ἔσχεν οὖσαν ἐγγενῆ; “ 
 
“… 
Ion:    Kimsin, nereden geliyorsun, kimlerdensin? 
            Sana hangi isimle hitap etmeliyim? 

     Kr.:    Erekhtheus’un kızıyım adım Kreousa, 
           Atina kentidir vatanım. 
Ion:   Hanımefendi, şanslı sayarım sizi hem Atinalı oluşunuz,  
           hem de bir kral olan babanızdan dolayı. 
Kr.:   Evet, yabancı  şanslıyım onlardan yana, başka şeylerden değil.  
… 
Ion:   Eşiniz Atinalılardan kimlerden hanımefendi? 
Kr.:   Atinalı değil, yabancı bir adamla evliyim. 
Ion:   Kim peki, soylu biri olmalı. 
Kr.:   Zeus soylu Aiolos’un oğlu Ksouthos 
Ion:   Nasıl oldu da bir yabancı Atinalı bir kızı eş almayı hak etti?” 

 

Yukarıdaki sözcüklerden anlaşıldığı üzere, Kreousa’nın kocası Ksouthos tanrı soylu 

bir babanın oğludur; buna rağmen delikanlı, bir yabancının Atinalı bir genç kızı 

kendisine eş almasına şaşırır. Euripides Ion’a söylettiği bu sözcüklerle bizi şaşırtır. 

Delikanlının sözcüklerinden, Klasik Çağ Atinası’nda, Atinalı olmanın tanrı soylu 

olmaktan daha değerli görüldüğü sonucu çıkmaktadır. Belki de Euripides Perikles’in 

katı kurallara bağladığı vatandaşlık yasasına Ion aracılığıyla bir gönderme yapmak 
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istemiştir. Leduc (1992: 289). Atinalı babaların kızlarına yurttaşlar arasından bir eş 

seçmek zorunda olduklarını dile getirir.  

Bu dönemde Atina’da yapılan evliliklerde sadece eşlerin her ikisinin de Atinalı 

olması şart koşulmuyor, aynı zamanda evlenecek vatandaşların birbirine denk sosyal 

sınıftan olmaları da uygun görülüyordu.63 Ünlü ozan oyunlarındaki çeşitli kadın 

kahramanları aracılığıyla Klasik Çağ Atinası’nda yapılan evliliklerde, eşler 

arasındaki sınıf farkının bir sorun olarak görüldüğünü açıkça ortaya koyar ve bazı 

oyunlarında bu konudaki kişisel görüşlerini dile getirir.64  Örneğin, Elektra adlı 

oyunda, genç kız, annesinin aşığı Aigisthos tarafından köylü bir adamla 

evlendirilmiştir; çünkü Aigisthos genç kızın soylu bir adamla evlenip kendisinden 

intikam alacak soylu çocuklar dünyaya getirmesinden korkar. Fakir köylü kendisinin 

genç kıza layık bir eş olmadığını düşünerek ona el sürmez. Fakat kocasının iyi kalpli 

bir adam olması Elektra’ya yetmez, Elektra’nın sözlerinden genç kızın kendi 

sınıfından olmayan fakir bir adamla evlendirilmiş olmanın ezikliğini yaşadığı 

anlaşılır. Elektra sık sık içinde bulunduğu durumdan şikâyet eder.  Leduc (1992, 

289), Klasik Çağ Atinası’nda soylu ve zengin erkeklerin, köylü ve fakir kızlarla, 

soylu kızların da çobanlarla evlenmediğini belirtir. Bir babanın, kızına çeyiz olarak 

vereceği zenginliğe eşdeğer servete sahip olan bir kimseye kızını vermekle yükümlü 

olduğunu vurgular.  

Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda (694-715), Klytaimestra, müstakbel damat 

adayının kim olduğu konusunda kocasına çeşitli sorular sorar. Agamemnon 

Akhilleus’un soyunu anlatır. Kızı Iphigeneia’nın kocası olacak delikanlının soylu biri 

olduğunu öğrenen anne, rahat bir nefes alır. Günümüzde de çoğu zaman olduğu gibi 

Klytaimestra kızını soylu bir erkekle evlendireceği için gayet mutludur. 

 Hekabe ve Troialı Kadınlar adlı oyunlarda da soylu genç kızların soylu 

erkeklerle evlenmek istediği görülür, yani dönemin evliliklerinin kişilerin sosyal 

sınıfı doğrultusunda gerçekleştiği, ya da gerçekleşmesinin uygun görüldüğü 

                                                 
63 Cf. Foley, 2001: 57-63. 
64 Euripides’in geleneksel evlilik anlayışında sınıf ayrımcılığına duyduğu tepkiyi Elektra adlı 
oyununda Orestes’in, ablasının fakir kocası hakkında söylediği sözcükler aracılığıyla dile getirmek 
istemiş olmalıdır (367-400). Orestes konuşmasında gerçek zenginlik ve asaletin servette değil kişinin 
karakterinde olduğunu dile getirir. Nitekim ünlü ozan, oyunda adı bile geçmeyen fakir köylüyü son 
derece onurlu bir adam olarak betimlemiştir.  
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anlaşılmaktadır. Priamos’un güzel kızı Polyksene Akhilleus’un mezarına kurban 

edileceğini öğrendiğinde, annesi gibi, bu işten vazgeçmeleri için düşmanına 

yalvarmaz; çünkü Polyksene zamanında onu almak için birbirleriyle yarışan kralları 

görmüş soylu bir genç kızdır (Eur. Hec. 344-356). Polyksene basit bir köleyle 

evlenmektense ölmeyi tercih eder. Polyksene’nin sıradan bir adamla evleneceğine 

soylu bir kral kızı olarak ölmek istemesinin nedeni, belki de onun soylu bir adamla 

evlenmek ihtimalinin olmamasıdır. Akhilleus ölmemiş olup da Polyksene’yi 

kendisine eş olarak almak isteseydi, bu durumda genç kız acaba yine aynı şekilde bir 

tavır sergiler, tatlı hayatı ölüme tercih eder miydi bilemiyoruz. Nitekim genç kız 

etrafında ileride ona mutlu olmasını düşündürecek hiçbir şey göremediğini dile 

getirir. Polyksene’nin bu sözleri ilginçtir. Troialı Kadınlar adlı oyunda, 

Andromakhe, sevgili kocası ve canından çok sevdiği oğlunun öldürülmesine rağmen 

yine de Polyksene gibi yüreklilik gösteremez ve Andromakhe adlı oyunda 

görüldüğü üzere, yıllarca can düşmanının oğlunun metresi olarak yaşar.  

Atina evlilik geleneğine göre, bir babanın kızını evlendirirken çeyiz adı altında 

maddi değeri olan bir takım şeyleri, damadına vermek zorunda olduğu bilinmektedir. 

Leduc (1992: 281), bir kızın erkek kardeşe sahip olup olmamasının Atina’da yapılan 

evliliklerde belirleyici bir etken olduğunu ve her iki durumda da genç kızın kyrios’u 

tarafından çeyiz adı altında değerli eşyalarla birlikte bir erkeğe eş olarak verildiğini 

dile getirir. Euripides’in Medeia adlı oyununda, Medeia’nın söylediği şu sözcükler 

Klasik Çağ Atinası’nda kadınların evlenirken kocalarına çeyiz getirme 

zorunluluğunu ortaya koymaktadır ( 230-234):  
  
“πάντων δʹ ὅσʹ ἔστʹ ἔµψυχα καὶ γνώµην ἔχει 
 γυναῖκές ἐσµεν ἀθλιώτατον φυτόν·    
 ἃς πρῶτα µὲν δεῖ χρηµάτων ὑπερβολῆι  
 πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώµατος.”  
 λαβεῖν·…” 
 
“Bir ruhu olan ve düşünebilen tüm varlıklar arasında 
biz kadınlardır en zavallısı. 
Bedenimize sahip olacak bir efendi bulmak uğruna 
mecburuz servetimizi  
harcamaya…”  
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Öte yandan Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda, Iphigeneia’yı evlendirmek üzere 

Aulis’e götüren Klytaimestra’nın beraberinde kızının çeyizini de getirdiği kraliçenin 

şu sözcüklerden anlaşılmaktadır (610-613): 

“ἀλλʹ ὀχηµάτων  
 ἔξω πορεύεθʹ ἃς φέρω φερνὰς κόρηι  
 καὶ πέµπετʹ ἐς µέλαθρον εὐλαβούµενοι.  
 σὺ δʹ, ὦ τέκνον µοι, λεῖπε πωλικοὺς ὄχους,” 
 
“Sizler kızıma çeyiz olarak hazırladığım şeyleri 
arabadan alın  
ve çadıra taşıyın dikkatlice. 
Çocuğum sen de in arabadan.” 
 

Elektra adlı oyunda genç kız, Klytaimestra’yı aşığı ile evlenebilmek için tüm 

servetini ona vermekle suçlar.65 Onun bu sözleri (1089-1090) Atina’daki evlilik 

geleneğine göre kadının evlenirken beraberinde maddi bir takım zenginliği de 

kocasına verdiğini ortaya koymaktadır.  

Euripides’in Andromakhe adlı oyununda da, kadının çeyiz konusuna değinilir. 

Oyunun başında Andromakhe’nin söylediği şu sözcükler, kadınların evlenirken çeyiz 

olarak yüklü bir takım maddi zenginliği kocalarına getirdiğine işaret etmektedir (1-

5): 

 

“Ἀσιάτιδος γῆς σχῆµα, Θηβαία πόλις,  
 ὅθεν ποθʹ ἕδνων σὺν πολυχρύσωι χλιδῆι  
 Πριάµου τύραννον ἑστίαν ἀφικόµην  
 δάµαρ δοθεῖσα παιδοποιὸς Ἕκτορι,  
 ζηλωτὸς ἔν γε τῶι πρὶν Ἀνδροµάχη χρόνωι,…”  
  

                                                 
65 Leduc (1992: 259) Klytaimestra ve Iokaste’nin yapmış oldukları ikinci evliliklerinde her iki kadının 
da yeni kocaları tarafından ilk kocalarının mirasıyla birlikte sahiplenildiğine dikkat çekerek bu tarz 
evliliklerin Homeros döneminde gelin alma şeklinde yapılan evliliklerin bir uzantısı olup olmadığını 
sorgular. Leduc, gelin alma tarzında yapılan evliliklerde gelini, “sahip olunan kadın” şeklinde 
tanımlar. Gelin alma evliliğinde kadının kocasının kızı, oğlunun ise kız kardeşi konumunda olduğunu 
ifade ederek dul kalmış oğul sahibi bir kadının oğlu tarafından muhteşem hediyelerle birlikte 
evlendirildiğini, ancak dul kalıp da oğul sahibi olmayan bir kadının kocasının servetinin üstüne 
konduğunu dile getirir. Bu durumda Klytaimestra da Orestes’i Agamemnon’un sarayından 
uzaklaştırdığına göre, Klytaimestra oğul sahibi olmayan bir dul kadın statüsündedir. Yine bu tür 
evliliklerde kadın evlendiğinde kocasının kızı olarak kabul edildiğinden, yani Klytaimestra 
Agamemnon’un kızı konumunda olduğundan onun servetine konmuştur. Bu konuda daha fazla bilgi 
için v. Leduc, 1992. 
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 “Asya’nın incisi, Thebai66, vatanım! 
 Seni arkamda bıraktım, beraberimde çeyiz olarak 
 götürdüğüm sayısız ziynetle, vardım Kral Priamos’un evine. 
 Eş olarak verildim Hektor’a çocuk doğurmak üzere, 
 o zamanlar imrenilecek biriydim, ben Andromakhe” 

 

Yine aynı oyunda Hermione, sahneye gelir gelmez evlenirken babasının ona 

verdiği çeyiz sayesinde Neoptolemos’un evinin zenginleştiğini şu sözcüklerle dile 

getirir (147-153): 

 

 “κόσµον µὲν ἀµφὶ κρατὶ χρυσέας χλιδῆς  
 στολµόν τε χρωτὸς τόνδε ποικίλων πέπλων  
 οὐ τῶν Ἀχιλλέως οὐδὲ Πηλέως ἀπὸ  
 δόµων ἀπαρχὰς δεῦρʹ ἔχουσʹ ἀφικόµην,  
 ἀλλʹ ἐκ Λακαίνης Σπαρτιάτιδος χθονὸς    
 Μενέλαος ἡµῖν ταῦτα δωρεῖται πατὴρ  
 πολλοῖς σὺν ἕδνοις,…” 
 
“Som altından yapılmış başımı süsleyen şu taç 
ve bedenimi saran şu rengarenk peplos 
aile mirası değil, Akhilleus ya da  
Peleus’tan bu eve kalan.  
Spartalı bir kadından geldi onlar; 
evlendiğimde babam Menelaos’un 
çeyiz olarak verdiği sayısız hediyelerden sadece birkaçı”   
 

Evlenecek bir kızın babasının ölmüş olması durumunda, kızın kyrios’u olan ailedeki 

yakın bir akraba ‒ağabey, amca ya da dede gibi yakın akrabalardan biri‒ babanın bu 

anlamdaki sorumluluğunu ‒çeyiz verme‒ yerine getirir ve bir evlilik sözleşmesi 

yaparak kızı evlendirirdi (Just, 1991:  26). Erkek kardeşe sahip bir kadın epiproikos, 

yani çeyizine konan kişi olurdu. Atinalı genç bir kızın erkek kardeşi olmaması 

durumunda genç kız epikleros67 olarak kabul edilirdi ve arkhon eponymos 

                                                 
66 Burada sözü edilen Thebai kenti Hellas’taki Thebai değil, Mysia’daki Thebai kenti, Andromakhe de 
Mysia’daki Thebai kentinin kralı Eetion’un kızıdır. V. Grimal, 1997: 70. 
67 Bir genç kızın baba mirasına sahip çıkacak erkek kardeşinin olmaması durumunda, genç kızın baba- 
sının kleros’una ‒bu sözcük MÖ. 4. yüzyılda Atina’da baba mülkünün tamamını anlatmak için 
kullanılırdı‒ (mirasına) konduğunu ifade etmek için kullanılan bir sözcüktü. Epikleros olma belli 
şartlara bağlanmıştı. Bir genç kızın epikleros sayılabilmesi için meşru bir evlilikten doğmuş olması, 
baba mirasına konacak bir erkek kardeşe sahip olmaması, epikleos’un babasının en az servete sahip 
bulunan vatandaşlar arasından olmaması, yani fakir biri olmaması ve kızın babasının ölmeden önce bir 
erkek çocuğu evlat edindiğine dair bir vasiyet bırakmaması gerekmekteydi. Nitekim Atina’da bir kız 
çocuğunun varlığı bir erkek çocuğunu evlat edinmeye engel değildi. Ancak bu durumda evlat edinilen 
erkek kızla evlenmek zorundaydı. Epikleros’un kocası olacak kişi genellikle babanın kandaş 
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tarafından yasal bir taliple evlendirilirdi. Bu durumda koca, gelinin ve mirasının 

vasisi olurdu (Leduc, 1992: 281, 291). Klasik Çağ Atinası’nda evlilik polis’in 

devamını sağlayıcı bir unsur olarak görüldüğünden devlet tarafından her zaman 

desteklenmiştir.68 Nitekim Solon’un Atina evlilik sisteminin kurucusu olduğu 

söylenir.69  

 Evlenirken kendi payına düşen baba mirasını çeyiz adı altında koca evine getiren 

Atinalı  kadınların bu  mallar üzerinde tasarruf hakkı yoktu, yani kadın babasının ona 

çeyiz olarak verdiği  malı ‒tarla, bağ, bahçe,  hayvan sürüsü,  nakit para, ziynet  

eşyası, köle70 vb.‒ istediği  gibi  kullanamazdı. Kızın babasından gelen malların ne 

şekilde kullanılacağına kocası karar verirdi,  yani evlendikten sonra kadının kyrios’u 

bu sefer kocası olurdu.  Geleneğe göre koca,  evli olduğu sürece bu mallardan 

yararlanma hakkına sahipti,  yani kadının malı üzerindeki gerçek hak sahibi değildi.  

Klasik Çağ’da yapılan evlilikler Homeros dönemi evliliklerinden farklıydı.71 

                                                                                                                                          
akrabaları tarafından seçilirdi. İlk sırada ise babanın en büyük erkek kardeşi gelirdi. İkinci sırayı ise en 
büyük amcanın oğulları alırdı.   (Leduc, 1992: 281). 
68 Platon’un Nomoi adlı yapıtında, her yurttaşın otuz beş yaşına kadar evlenmesi ve evliliğin kişinin 
kendi iyiliği adına değil de polis’e yarar sağlayacak doğrultuda yapılması gerektiği belirtilir. V. Plat. 
leg. VI. 772e, 773b.  
69 Solon, iç güveyi evliliklerini reddetmiş ve daha çok gelin alma evliliğine benzeyen bir evlilik tipi 
kabul etmiştir. Ayrıca Atinalı bir genç kızın evlendirilmesinde yetkili olan erkekleri belirlemiştir 
(Leduc, 1992, 296).  
70 Klytaimestra, Akhilleus’un kızı Iphigeneia ile evleneceğinden haberdar olmadığını anladığında işin 
aslını yaşlı hizmetkârdan öğrenmek için adeta ona yalvarır. Bunun üzerine yaşlı köle, hanımına daima 
sadık olduğunu hatırlatır. Klytaimestra ile yaşlı köle arasında geçen şu konuşma kölelerin de kız 
çeyizi olarak verildiğini gösterir (Eur. Iph. A. 869-870): 
İht.: χὤτι µʹ ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ἔλαβεν Ἀγαµέµνων ἄναξ; 
        Bilirsin, çeyizinle beraber Kral Agamemnon’un bana da sahip olduğunu.  
Kly.: ἦλθες εἰς Ἄργος µεθʹ ἡµῶν κἀµὸς ἦσθʹ ἀεί ποτε. 
         Benimle birlikte geldin Argos’a, sadık bir adam oldun daima. 
71 Hellen sosyal yapısında kent devletlerinin ortaya çıkışına koşut olarak krallıkların yıkılması 
toplumun yeniden örgütlenmesine neden olmuş ve bu yenilenen sistem içerisinde evlilikler de bir 
takım değişikliklere uğramıştır. Fakat gelin hâlâ velayeti altında olduğu erkekler tarafından çeyiz adı 
altında belli zenginliklerle ya da zenginlik beklentileriyle dışarıya verilmeye devam etmiştir. Gerçi 
Homeros döneminde görülen oğullara ve damatlara bölünen ayrı aileler sisteminin yerini üst üste 
binen aileler sistemi almıştır. Leduc evliliklerde görülen yapısal değişikliği şöyle açıklar: “Homeros 
dönemi toplumlarında her aile bir birimdi ve toplum, kralın tebaasını oluşturan ailelere boyun eğdiren 
bir “bütün” olarak kraliyet ailesi kavramıyla bir arada tutulurdu. Daha sonra üst üste binen aileler 
sisteminde toplum, sisteme adını veren sülalelerin üst üste binmesiyle bir arada tutuldu. Kent, kökteş 
bir akrabalık sisteminin kurulmasıyla birlikte meydana geldi. Ailenin yeniden yapılandırılması, meşru 
üreme sisteminin yeniden düzenlenmesinden kaynaklandı. Gelin ailesi tarafından damadın ailesinin 
kendisini süreklileştirmesini olanaklı kılmak için verildi.” Araştırmacı, Klasik Çağ’da Atina’daki 
evlilik sisteminde görülen bu değişimi Solon (594-593) ve Kleisthenes (508-507) tarafından yapılmış 
ayrı aileli sisteme meydan okuyan reformlara dayandırır (Leduc, 1992: 266).  
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Klasik Çağ’da gelin Homeros döneminde olduğu gibi ktete gyne (sahipli kadın) 

değildi. Kız babasının damada sunduğu şey ktesis ‒gelinin ve onun baba servetinden 

payına düşen mirasın sahipliği‒ değil, kyrieia, yani kızının ve onunla birlikte çeyiz 

olarak verdiği miras payı üzerindeki yetkiydi. Bu durumda evlilik sözleşmesi artık 

bir satış sözleşmesi değil, sadece bir vesayet sözleşmesi haline gelmişti ‒yani baba 

kızını damadına satmaz, damat da gelini kandaş bir akraba olarak almazdı‒ (Leduc, 

1992: 282). Gelinin baba evinden çeyiz olarak getirdiği mirası artık kocaya verilmez, 

çiftin doğacak çocuklarına kalırdı, yani kadının baba evinden getirdiği mirasın 

gerçek hak sahibi çocuklardı. Bu durumda koca istediği zaman karısının çeyiz olarak 

getirdiği malları elden çıkaramazdı, çünkü koca kadının sadece vasisiydi. Boşanma 

durumunda kadının tüm çeyizinin baba evine gönderilmesi gerekmekteydi, yani 

kadın kocanın ölümü ya da boşanma gibi durumlarda tekrar babasının velayeti altına 

girerdi. Kadının dul kalması durumunda, çocuk annesinin çeyiz olarak dedesinin 

evinden getirdiği mirası kullanarak ölene kadar annesine bakmak zorundaydı. Yine 

Atina geleneğine göre yetişkin bir erkek evlat dul kalmış annesini evlendirme 

hakkına da sahipti.72  

Euripides’in Elektra ve Alkestis adlı oyunlarında, evlilik ve miras konusuna 

ilişkin çeşitli ipuçları vardır. Elektra adlı oyunda, Klytaimestra, Agamemnon’un 

ölümünden sonra Orestes’in evden uzaklaştırılmasına ses çıkarmamış ve Elektra’nın 

kocası Aigisthos tarafından fakir bir adamla evlenmesine de karşı gelmeyerek her iki 

çocuğunu da hak sahibi oldukları baba mirasından mahrum etmiştir.  Belki de 

Aigisthos, Elektra’ya yüklü bir çeyiz ödememek için onu fakir bir köylüyle 

evlendirmiştir. Nitekim oyunda betimlenen Elektra’nın köylü evinde bir kral kızının 

çeyizinde verilmesi gereken zenginliğe dair herhangi bir belirti yoktur. Elektra, 

gelenek gereğince Orestes’in ve kendisinin hakkı olan malları, teslim etmeyen 

annesini şu sözcüklerle suçlar (1086-1090): 
 

 “εἰ δʹ, ὡς λέγεις, σὴν θυγατέρʹ ἔκτεινεν πατήρ,  
 ἐγὼ τί σʹ ἠδίκησʹ ἐµός τε σύγγονος;  
 πῶς οὐ πόσιν κτείνασα πατρώιους δόµους  
 ἡµῖν προσῆψας, ἀλλʹ ἐπηνέγκω λέχει  

                                                 
72 Kadının miras ve evlilik konusundaki hakları için v. Just, 1991. 
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 τἀλλότρια, µισθοῦ τοὺς γάµους ὠνουµένη, “ 
 
“Söylemiş olduğun gibi, babam kızını öldürdüyse de,  
kardeşim ve ben ne kötülük ettik sana? 
Kocanı öldürdükten sonra neden vermedin bize babamızın evini? 
Başka bir evlilik yatağına bağlanabilmek, satın almak için evliliğini 
niçin feda ettin başkasının servetini?73” 
 

Alkestis adlı oyunda da ölüm döşeğindeki genç kadının sözleri Atina evlilik ve 

miras hukukuyla ilişkili olmalıdır.74 Atina geleneğine göre, kocası ölen bir kadının, 

kocasının ve kendisinin koca evine getirdiği mal varlığı üzerinde tasarruf hakkı 

olmadığı bilinmektedir. Bu durumda mallar reşit olan erkek çocukların üzerine geçer 

ve kadının oğlu onun kyrios’u olurdu. Yani erkek çocuklar hem anne hem de baba 

tarafından gelen malların varisi olarak görülmekteydi.75 Kız çocukların miras payı ise 

evlendiğinde erkek kardeş tarafından çeyiz olarak kendisine verilirdi. Fakat erkek 

çocukların bu mallar üzerinde tasarruf hakkına sahip olacak yaşta olmaması 

durumunda mallar, çocuklar büyüyünceye kadar bir kyrios’un himayesinde kalırdı. 

Söz konusu oyunda Alkestis’in çocuklarının, babalarının mirası üzerinde tasarruf 

hakkına sahip olacak yaşta olmadığı anlaşılmaktadır. Admetos’un ölümü durumunda, 

çocuklarının hakkı olan malların idaresi çocukların kyrios’u sayılabilecek bir 

yakınına devredilecek, öte yandan genç kadın ya çeyizle birlikte baba evine geri 

dönecek, ya da başka bir adamla evlendirilerek çeyiz olarak Admetos’un evine 

getirdiği malların yönetimi yeni kocasına devredilecekti. Alkestis’in çocuklarını üvey 

baba elinde büyütmek istemeyip de ölümü seçmesinin altında belki de bu sebep 

yatmaktadır. 

Robinowitz (2002: 119) birçok gelenekçi toplumda olduğu gibi, Atina’da da 

evliliğin birinci amacının karı koca arasında sevgiye dayalı bir ilişki oluşturmaktan 

çok, aileler arasındaki bağların sağlamlaştırılması ve bu yolla daha güçlü ve soylu 

ailelerle akrabalık ilişkisi kurma amacına yönelik olduğunu ileri sürer. Nitekim 

Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda, Klytaimestra ablasının yapacağı kârlı evlilik 

                                                 
73 Atina evlilik geleneğine göre, aslında Klytaimestra’nın hem çeyiz olarak baba evinden getirdiği, 
hem de kocasından kalan mallar üzerinde her hangi bir hakkı yoktur. Daha öncede belirtildiği üzere, 
Klasik Çağ Atinası’nda kadına mülkiyet hakkı verilmemiştir. Agamemnon öldükten sonra onun tüm 
mal varlığı, aslında Orestes ve Elektra’nın hakkıdır. Bu nedenle Elektra, annesini başkasının malını 
evlenebilmek adına vermekle suçlar. 
74 V. Eur. Alc. 280-315 
75 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Patterson, 1998: 109. 
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sayesinde Orestes’in tanrı soylu biriyle akraba olacağı için sevinir (625-628). 

Klytaimestra’nın sözlerinden de anlaşılacağı gibi, bu dönemde evliliklerin toplumda 

prestij sağlamak ve güç elde etmek için yapıldığı söylenebilir. Nitekim Fenikeli 

Kadınlar adlı oyunda Iokaste, oğlu Polyneikes’e yabancı bir kadınla onun rızasını 

almadan evlendiği için kırgındır; çünkü bir anne olarak belki de yıllarca hayal ettiği 

tüm annelerin çocuklarının düğünlerinde gurur duyarak yaptığı bir takım ritüelleri 

yerine getirememiştir. Iokaste’nin şu sözlerinden Polyneikes’in, hakkı olan Thebai 

tahtını kendisine vermeyen kardeşi Eteokles’e karşı güç elde etmek üzere evlendiği 

anlaşılır (337-345): 

 

 “σὲ δʹ, ὦ τέκνον, γάµοισιν ἤ- 
  δη κλύω ζυγέντα  
 παιδοποιὸν ἁδονὰν  
 ξένοισιν ἐν δόµοις ἔχειν,  
 ξένον δὲ κῆδος ἀµφέπειν,  
 ἄλαστα µατρὶ τᾶιδε Λα- 
  ΐου τε τοῦ πάλαι γένει,  
 γάµων ἐπακτὸν ἄταν.    
 ἐγὼ δʹ οὔτι σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς  
 νόµιµον [ἐν γάµοις] ὡς πρέπει µατέρι µακαρίαι·”  
  
“Ey oğlum, duydum ki yabancı bir memlekette  
yabancı bir kadın almışsın nikâhına, 
mutlu etsin seni yatağında  
ve çocuklar versin diye sana,   
kendine müttefik sağlamak için evlendin sen. 
Annenin gönlünü nasıl alacaksın peki, 
bu sebep olmayacak mı mezardaki atan Laios’un öfkesine? 
Evliliğin yabancı bir laneti de beraberinde getirdi.  
Ben, bir annenin mutluluk kaynağı olan düğün meşaleni  
yakamadım senin…” 
  

Foley (2001: 61-62), Klasik Çağ Atinası’ndaki evliliklerin politik ve ekonomik76 

gereklilikler doğrultusunda işleyen bir sistem olduğunu, çoğu kez savaş gibi politik 

nedenler yüzünden komşu kentlerden askeri destek sağlamak amacıyla ekzogami 

tarzında evlilikler yapıldığını dile getirerek evliliklerin politik boyutuna dikkat çeker.  

Euripides’in Ion adlı oyununda Kreousa’nın söylediği şu sözcükler Klasik Çağ 

Atinası’ndaki evliliklerin kız babası ile damat arasında çıkar ilişkisine dayalı bir 

ticari anlaşma şeklinde yapıldığını ortaya koyar (298): 

                                                 
76 V. Adkins, 2005: 444; Pomeroy, 2004: 159. 



 234

 

“…φερνάς γε πολέµου καὶ δορὸς λαβὼν γέρας.” 
       

 “Ödül olarak alınan bir eştim, savaş ve mızrak karşılığında.” 
 

Atina’nın komşusu Euboia ile savaşa giriştiği ve zorda kaldığı bir dönemde, 

Ksouthos, Kreousa’nın babası Atina kralı Erethkheus’a müttefik olur ve kenti içinde 

bulunduğu zor durumdan kurtarır. Kente yaptığı iyilik karşılığında Erethkheus da 

Ksouthos’a kızı Kreousa’yı eş olarak verir (292-298). Anlaşıldığı üzere, Kreousa ile 

Ksouthos’un evliliği içgüveyi, yani “damat alma” şeklinde yapılan bir evliliktir.77 Bu 

tarz yapılan evliliklerde kız babası sadece kızını değil, statü kazandıracak kendi 

mülkiyetini de damada verirdi (Leduc, 1992: 261-262). Ksouthos da Kreousa ile 

evlenerek Erethkheus’un mirasına konmuş ve bu yolla Atina’da bir statü kazanmıştır. 

Fenikeli Kadınlar adlı oyunda, iki oğlu arasında kalan zavallı bir anne olarak 

betimlenen Iokaste, oğluna evlenmeden, yani evlilik yoluyla elde ettiği refaha 

kavuşmadan önce ne yiyip içtiğini sorar. Iokaste’nin şu sözcükleri dönemin evlilik 

geleneği doğrultusunda erkeklerin çeyiz yoluyla zenginlik elde ettiğini ortaya 

koymaktadır (400): 

 

“πόθεν δʹ ἐβόσκου, πρὶν γάµοις εὑρεῖν βίον;” 
 
“Ne yiyip içtin, evlilik sayesinde iyi bir yaşama kavuşmadan önce?”  
 

Euripides’in Çılgın Herakles adlı oyununda sadece erkeklerin değil, ailelerin de 

evlilik yoluyla maddi kazanç elde etmeyi amaçladığına dair çeşitli ipuçları vardır. 

Megara’nın, ölüme mahkûm edilen çocuklarının geleceği için bir zamanlar kocasıyla 

kurduğu hayalleri hatırlarken, söylediği sözcükler bu durumu ortaya koymaktadır 

(475-478): 

 

 “…ἐγὼ δὲ νύµφας ἠκροθινιαζόµην    
 κήδη συνάψουσʹ ἔκ τʹ Ἀθηναίων χθονὸς  
 Σπάρτης τε Θηβῶν θʹ, ὡς ἀνηµµένοι κάλωις  
 πρυµνησίοισι βίον ἔχοιτʹ εὐδαίµονα.” 
   

                                                 
77 Leduc (1992: 262), iç güveyi evliliklerinde damadın kayınbabasının kardeşi statüsünü kazandığını, 
kocanın karısıyla olan ilişkisinin ise, amca-yeğen ilişkisi şeklinde olduğunu dile getirerek bu tarz 
evlilikten doğan çocukların anne tarafından dedelerinin ailesine tabi olduğunu belirtir.  



 235

 “…Ben ise sizi Atina, 
Sparta ve Thebai’a bağlayacak gelinler arıyordum.  
Geminizi sağlam limana demirleyin  
ve mutlu bir yaşam sürün diye.” 
 

Euripides’in çeşitli oyunlarından verilen örnekler, Klasik Çağ Atinası’nda 

geleneksel tarzda yapılan evliliklerin temelinin eşler arasındaki sevgiye 

dayanmadığını açıkça gösterir. Ayrıca evlilik bağıyla birbirine akraba olacak 

ailelerin kız alıp verirken öncelikli olarak ailenin soyunu ve maddi zenginliğini esas 

aldıklarını da ortaya koyar.  Euripides’in Andromakhe adlı oyununda, yaşlı Peleus’a 

söylettiği sözcükler (1279-1284) dönemin evliliklerinde erkeklerin öncelikli olarak 

kız tarafının maddi zenginliğini dikkate aldığını işaret eder; çünkü gelinin koca evine 

getirdiği çeyiz, erkeğin zenginliğini arttıran son derece önemli bir unsurdur.  Peleus, 

torunu Neoptolemos’un, Hermione ile bu doğrultuda bir evlilik yaptığı için tanrıların 

gazabına uğradığını ima ederek bir erkeğin kendine eş olarak bir kadın aradığında, 

gelinin kendisine çeyiz olarak getireceği zenginlikten başka şeylere dikkat etmesi 

gerektiğinin altını çizerek evliliklerin etraflıca düşünülerek yapılması gerektiğini dile 

getirir. Hermione, Helene ile Menelaos’un tek kızıdır ve Hermione’nin bir erkek 

kardeşi yoktur. Bu durumda genç kadın, babasının ve annesinin evlenirken çeyiz 

olarak Menelaos’un evine getirdiği malların da tek yasal mirasçısıdır, yani Hermione 

epikleros’tur. Leduc, hemen bütün kent devletlerinde gelinin erkek kardeşe sahip 

olup olmamasının evlilik tipini belirlemede can alıcı faktör olduğunu ileri sürer. 

Dönemin evliliklerinde son derece önemli bir konu olan çeyizin, kadının aile 

içindeki statüsünü arttıran bir unsur olup olmadığına bakıldığında, söz konusu 

oyunda sütninenin, kocasının kendisini öldürmesinden korkan Hermione’ye 

söylediği şu sözcükler dikkat çekicidir (Eur. Andr. 869-875):  

  

“οὐχ ὧδε κῆδος σὸν διώσεται πόσις  
 φαύλοις γυναικὸς βαρβάρου πεισθεὶς λόγοις.  
 οὐ γάρ τί σʹ αἰχµάλωτον ἐκ Τροίας ἔχει,  
 ἀλλʹ ἀνδρὸς ἐσθλοῦ παῖδα σὺν πολλοῖς λαβὼν    
 ἕδνοισι πόλεώς τʹ οὐ µέσως εὐδαίµονος.  
 πατὴρ δέ σʹ οὐχ ὧδʹ ὡς σὺ δειµαίνεις, τέκνον,  
 προδοὺς ἐάσει δωµάτων τῶνδʹ ἐκπεσεῖν…” 

 
“Bir barbar kadının sözlerine kanıp 
öyle kolayca söküp atamaz evlilik bağını kocan. 
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Çünkü sen Troia’dan alınmış bir savaş esiri değil, 
soylu bir babanın kızısın, refah içindeki bir şehirden  
sayısız zenginlikteki çeyizle alındın.  
Korkmana gerek yok yavrum, öyle kolayca terk eder mi seni baban, 
izin verir mi sanıyorsun kovulmana bu evden?”  

 

Yaşlı kadının sözlerinden kadının koca evine çeyiz olarak getirdiği zenginliğin, 

kadını kocasına karşı güçlü kılan bir unsur olduğu anlaşılır. Fakat Euripides, bu 

durumun Atina geleneğinde pek de hoş karşılanmadığını, Andromakhe’ye söylettiği 

şu sözcükler aracılığıyla dile getirmek istemiş olmalıdır (205-214): 

 

 “οὐκ ἐξ ἐµῶν σε φαρµάκων στυγεῖ πόσις  
 ἀλλʹ εἰ ξυνεῖναι µὴ ʹπιτηδεία κυρεῖς.  
 φίλτρον δὲ καὶ τόδʹ· οὐ τὸ κάλλος, ὦ γύναι,  
 ἀλλʹ ἁρεταὶ τέρπουσι τοὺς ξυνευνέτας.  
 σὺ δʹ ἤν τι κνισθῆις, ἡ Λάκαινα µὲν πόλις  
 µέγʹ ἐστί, τὴν δὲ Σκῦρον οὐδαµοῦ τίθης,  
 πλουτεῖς δʹ ἐν οὐ πλουτοῦσι, Μενέλεως δέ σοι  
 µείζων Ἀχιλλέως. ταῦτά τοί σʹ ἔχθει πόσις.  
 χρὴ γὰρ γυναῖκα, κἂν κακῶι πόσει δοθῆι,  
 στέργειν ἅµιλλάν τʹ οὐκ ἔχειν φρονήµατος”  
 
“Sana yaptığım büyülerden değil, 
 uygun bir eş olmadığından nefret ediyor senden kocan.  

      Aşkı elde etmek için işte sana bir formül: güzellik değil,  
      ancak iyi bir karakter mutlu edebilir yatak arkadaşını ey kadın! 
      Sen Lakedaimonialı! En ufak bir şey canını sıktığında,  
       küplere binip başlıyorsun hemen kentini övmeye, hor görerek Skyros’u. 
       Zenginlikte Menelaos’u Akhilleus’tan üstün görerek 
       mütevazi bir evde gösteriş yapıyorsun. İşte bu yüzden nefret ediyor senden     

 kocan. Bir kadın kendinden daha düşük bir adamla evlense bile, 
 saygı duymalı ve yarıştırmamalı onurunu kocasının onuruyla” 
 

Euripides’in oyunlarından hareketle Klasik Çağ Atinası’nda evliliklerin asıl 

amacının üreme, yani neslin devamını sağlamak olduğu söylenebilir.78  Nitekim 

Euripides’in Medeia ve Hippolytos adlı oyunlarında Atinalı erkeklerin neslin 

devamını sağlama amacıyla baş belası kadınlara katlanmak zorunda olduğu Iason ve 

Hippolytos aracılığıyla son derece çarpıcı bir şekilde dile getirilmiştir. Iason, aklıyla 

değil, duygularıyla hareket ettiği için yeni evliliğine onay vermeyen Medeia’ya karşı 

aslında tüm kadınlara yönelik son derece aşağılayıcı olan şu sözcükleri söyler (573-

575): 

                                                 
78 Klasik Çağ’da Atina’daki evlilik anlayışı konusunda ayrıca v. Seaford, 1990: 152.  
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  “χρῆν γὰρ ἄλλοθέν ποθεν βροτοὺς  
 παῖδας τεκνοῦσθαι, θῆλυ δʹ οὐκ εἶναι γένος· 
 χοὔτως ἂν οὐκ ἦν οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν” 
 
 
“Ölümlüler kadınlara ihtiyaç duymadan  
başka bir yolla çocuk sahibi olabilmeliydiler.  
Ancak bu şekilde ulaşmazdı kötülük insanoğluna.” 
 

Hippolytos adlı oyuna baktığımızda ise, Phaidra’nın aşkını öğrendiğinde, öfkeden 

çılgına dönen delikanlının ağzından, Tanrı Zeus’a hitaben Iason’un sözcükleriyle 

aynı nitelikteki şu cümleler dökülür (618-624):  

 

 “εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος 
 οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε,  

      ἀλλʹ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς  
 ἢ χαλκὸν ἢ σίδηρον ἢ χρυσοῦ βάρος  
 παίδων πρίασθαι σπέρµα του τιµήµατος,  
 τῆς ἀξίας ἕκαστον, ἐν δὲ δώµασιν  
 ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ…”  
 
“İnsan soyunun devamını sağlamak istediysen bile, 
vermemeliydin bu özelliği kadınlara, bize sunulan bu olmamalıydı. 
İnsanların tapınaklarda sunduğu  
altın, demir ve bronzdan oluşan adaklarının ağırlığı değerinde,  
çocuk sağlayacak tohumu satın almalarını  
ve kadınsız evlerde  
oturmalarını sağlamalıydın.” 
 

Iason’un ve özellikle Hippolytos’un sözcüklerinden yola çıkarak Atina 

toplumunda kadının neslin devamını sağlayıcı bir araç olarak görüldüğü ve 

evliliklerin bu amaçla yapıldığı söylenebilir; çünkü Elektra ve Orestes adlı 

oyunlarda görüldüğü gibi, Atina toplumunda çocukların anneye değil de, babaya ait 

olduğu düşüncesi hâkimdir.  

Euripides evliliklerin neslin devamını sağlamaya amacıyla yapıldığına 

Andromakhe adlı oyunda da değinir. Andromakhe çocuk doğurmak üzere Hektor’a 

eş olarak verildiğini açık açık dile getirir (4). Öte yandan Iokaste kendisinden 

habersiz evlenen oğlu Polyneikes’e sitem ederken evliliklerin neslin devamını 

sağlamak üzere yapıldığına işaret eder (Eur. Phoen. 337-341). Ünlü ozanın Ion ve 
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Andromakhe Medeia, Alkestis gibi oyunlarında evlilik ilişkisi içerisinde çocuk 

sahibi olmanın önemi sıklıkla vurgulanarak çocuksuz evliliklerde yaşanan sorunlar 

çeşitli açılardan sorgulanır. 

Ion adlı oyunda korodaki kadınlar, çocuk sahibi olmayı sayısız zenginliğe ve sırça 

köşklerde oturmaya tercih ettiklerini, çünkü böyle zenginliğin çocuksuz hiçbir işe 

yaramadığını dile getirirler (480-491). Öte yandan Kreousa, çocuksuz bir evi çöl 

olarak nitelendirir (788-791). Zavallı kadın oğlu Ion’a kavuştuktan sonra bomboş 

sarayının artık gerçek anlamda bir ev olduğunu söyleyerek evliliklerde çocuk sahibi 

olmanın önemini vurgular (1464).  

Euripides, Klasik Çağ Atinası’nda evliliklerin üreme ve neslin devamını sağlama 

amacına yönelik yapıldığı konusunu, Alkestis adlı oyunda Admetos aracılığıyla dile 

getirir. Admetos’un, onun için ölmeye razı olmayan yaşlı babasına söylediği şu 

sözcükler bir erkeğin, ardından soyunu devam ettirecek çocuklar (yasal mirasçılar) 

bırakmasının önemini göstermesi bakımından dikkat çekicidir (653-657): 

 

 “καὶ µὴν ὅσʹ ἄνδρα χρὴ παθεῖν εὐδαίµονα  
 πέπονθας· ἥβησας µὲν ἐν τυραννίδι,  
 παῖς δʹ ἦν ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος δόµων,  
 ὥστʹ οὐκ ἄτεκνος κατθανὼν ἄλλοις δόµον  
 λείψειν ἔµελλες ὀρφανὸν διαρπάσαι”     
 
 “Bir adamın mutlu olması için ne gerekiyorsa 
 hepsine sahiptin sen. Gençken bir tirandın 
 ve bu sarayı bırakacağın bir oğuldum ben. 
 Çocuksuz ölmek ve evini varissiz bırakıp  
 başkalarına yağmalatma ihtimalin yoktu” 
  

Admetos’un sözlerinden Atina toplumunda bir erkeğin çocuk sahibi olmadan 

ölmesinin utanç verici bir durum olarak algılandığı söylenebilir. Öte yandan Medeia 

adlı oyunda, çocuksuz oluşuna bir çare bulmak için tanrının kehanetine başvuran 

yaşlı Aigeus’un hali, bir erkek ve bir kral olarak çocuksuz ölmekten utanç duyduğu 

şeklinde de yorumlanabilir. Medeia’nın, arzu ettiği çocukları ona vereceğini garanti 

etmesinin hemen ardından yaşlı adamın, kurnaz Medeia’nın öne sürdüğü şartları 

sorgulamadan kabul etmesi, yine aynı kaygı ile verilmiş bir karar olmalıdır (699-

720). Zaten Aigeus da bir çocuğa sahip olma aşkıyla yandığını, varlığının tek 

sebebinin bu isteğine kavuşmak olduğunu dile getirir (720-724)  Ayrıca Medeia  



 239

(804) Iason’u çocuksuz bırakarak ona en büyük cezayı vereceğini düşünür; çünkü 

Medeia’nın yaptığı büyüyle Iason’un yeni karısı ölecek, böylece ondan çocuk sahibi 

olma ihtimali ortadan kalkacak ve Iason’un kendisinden olma çocukları da ölümden 

kaçamayacaktır. Böylece Iason bir erkeğin başına gelebilecek en büyük felaketi 

yaşayacak, yani çocuksuz yaşlanacaktır.   

Euripides oyunlarından yukarıda verilen örnekler, Atina toplumunun, çocuksuz 

kadınları olduğu kadar erkekleri de psikolojik baskı altında tuttuğunu gösterir. Fakat 

Euripides, çocuksuz evliliklerde eşlerin maruz kaldığı toplumsal baskının 

erkeklerden çok kadınlar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu bazı oyunlarında 

sıklıkla vurgular. Nitekim Ion ve Andromakhe adlı oyunlarda, Atina toplumunda 

büyük bir sorun olarak görülen çocuksuz evlilikler ve bu durumdaki kadınların 

yaşadığı sıkıntılar neredeyse oyunların ana konusunu oluşturmaktadır. Andromakhe 

adlı oyunda, Peleus’un, gelini Hermione’nin çocuksuz oluşu konusunda Menelaos’a 

söylediği şu sözcükler oldukça aşağılayıcıdır (708-712):  

 

 “εἰ µὴ φθερῆι τῆσδʹ ὡς τάχιστʹ ἀπὸ στέγης  
 καὶ παῖς ἄτεκνος, ἣν ὅ γʹ ἐξ ἡµῶν γεγὼς  
 ἐλᾶι διʹ οἴκων τῶνδʹ ἐπισπάσας κόµης·  
 ἣ στερρὸς οὖσα µόσχος οὐκ ἀνέξεται  
 τίκτοντας ἄλλους, οὐκ ἔχουσʹ αὐτὴ τέκνα…”  
  
“Kendini ve kısır kızını alıp bir an önce götürmezsen  
 şayet bu evden, emin ol ki,  
 torunum saçından sürüyerek atacak onu. 
 Kendisi çocuksuz bir kadın olduğundan   
 başka bir kadını görmeye asla katlanamaz kucağında çocuklarıyla” 
  

Euripides, Hermione ve Kreousa karakterleri aracılığıyla, bu durumdaki 

kadınların yaşadığı depresyonu ve maruz kaldığı suçlamaları çarpıcı bir şekilde 

ortaya koyar. Bilindiği üzere her iki kadının da evliliklerinden babalarının ve 

kocalarının mirasçısı olacak çocukları olmamıştır. Her ikisi de içinde bulunduğu bu 

durumun ezikliğini yaşadığından sağlıklı karar verme yetilerini kaybetmiş kimseler 

olarak betimlenmiştir. Hermione ile Kreousa çocuksuz oldukları ve kocalarının 

gayrimeşru çocuklarını kabul etmek zorunda kaldıkları için cinayet işlemeye 

yeltenmiş dengesiz kadınlardır. Her iki kahramanın da kocalarından daha zengin 

olduğu, yani evlendiklerinde getirdikleri çeyiz sayesinde kocalarının rahat bir hayata 
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kavuştuğu açıktır. Belki de bu nedenle hem Hermione hem de Kreousa baba evinden 

getirdikleri zenginliğin, kocalarının gayrimeşru çocuklarına kalmasına tahammül 

edemedikleri için bu çocukları ortadan kaldırmaya çalışır.  

Hermione, hemen aynı kaderi paylaştığı Kreousa’dan daha zor şartlarda yaşamak 

zorunda kalan bir kadın olarak betimlenmiştir; çünkü genç kadın, bir kadın için 

katlanılması son derece güç ve aşağılayıcı olan bir duruma her gün katlanmak 

‒gözünün önünde kocasının başka bir kadınla ilişki yaşamasına göz yummak‒ 

zorundadır. Bilindiği üzere Atina geleneği yasal eş konumundaki kadının çocuğu 

olmaması durumunda, erkeğin başka bir kadından çocuk sahibi olmasına izin 

vermekteydi. Euripides’in Ion adlı oyununda Atina’daki bu uygulamaya yönelik bazı 

ipuçları vardır. Oyundaki köle kadın, Kreousa’nın çocuksuz oluşunu kullanarak 

Ksouthos’un, gayrimeşru çocuğunu tanıması için onu zorlayacağını söyler. 

Kreousa’nın buna yanaşmaması durumunda bu sefer de, kocasının çocuk sahibi 

olmak için başka bir kadınla evleneceği konusunda zavallı kadını şu sözcüklerle 

uyarır (840-842): 

 

“πιθών σε, σὴν λέγων ἀπαιδίαν,  
 ἐσώικισʹ οἴκους· εἰ δέ σοι τόδʹ ἦν πικρόν,  
 τῶν Αἰόλου νιν χρῆν ὀρεχθῆναι γάµων…”  
  
“Ya ikna edecek seni çocuksuz oluşunu öne sürerek 
onu eve getirmeye. Sana dokunaklı gelecek olursa bu durum 
Aiolos’tan bir başka kadınla evlenmek zorunda kalacak ya da …”  
 

Kölenin sözcüklerinden anlaşıldığı üzere çocuksuz bir kadın, kocasının çocuk sahibi 

olmak için başka bir kadınla birlikte olmasına katlanmak zorundadır. Euripides 

Medeia adlı oyununda da bu geleneğe dikkat çeker. Medeia’nın Iason’a söylediği şu 

sözcükler, Atina toplumunun, evliliğinden çocuk sahibi olamayan erkeklere verdiği 

başka bir kadınla evlenme ayrıcalığına dikkat çeker (488-491): 

 

“καὶ ταῦθʹ ὑφʹ ἡµῶν, ὦ κάκιστʹ ἀνδρῶν, παθὼν  
 προύδωκας ἡµᾶς, καινὰ δʹ ἐκτήσω λέχη,  
 παίδων γεγώτων· εἰ γὰρ ἦσθʹ ἄπαις ἔτι,  
 συγγνώστʹ ἂν ἦν σοι τοῦδʹ ἐρασθῆναι λέχους” 
 
“Ey erkeklerin en rezili, benden gördüğün iyiliklere karşın,  
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 üstelik çocuk sahibi olduğun halde, 
 ihanet ettin bana yeni bir evlilik yaparak. Anlayışla karşılanabilirdi  
 evlenme isteğin, çocuksuz olsaydın eğer” 
  

Atina yasalarının polis’in yurttaş sayısını artırmak üzere bir erkeğin, çocuk sahibi 

olmak için bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşamasına ve babanın vasiyet etmesi 

durumunda çocuğun varis olarak muamele görmesine izin verdiğine daha önce 

değinmiştik. Fakat Euripides Andromakhe ve Ion adlı oyunlarında bu durumun aile 

içinde özellikle de kadınlarda ‒hem yasal eş hem de metres konumunda olan 

kadınlarda‒ yaratacağı huzursuzluğu vurgular. Ion’u kendi oğlu sanan Ksouthos, 

yasanın kendisine verdiği bu hakkı kullanmak üzere evlilik dışı yaşamış olduğu 

ilişkiden doğan Ion’un oğlu olduğunu, tüm kente duyurmak üzere, bir şölen 

düzenleyeceğini Ion’a söyler.79 Ancak delikanlı babasının bu teklifini kabul etmez, 

çünkü onun eve gelişiyle evin eski düzeninin bozulacağını bilir. Euripides 

delikanlıya söylettiği şu sözcüklerle, bir adamın gayrimeşru çocuğunu eve 

getirmesinin aile içinde yaratacağı huzursuzluğa dikkat çekmektedir (Eur. Ion. 607-

620): 
 

 “ἐλθὼν δʹ ἐς οἶκον ἀλλότριον ἔπηλυς ὢν  
 γυναῖκά θʹ ὡς ἄτεκνον, ἣ κοινουµένη  
 τῆς συµφορᾶς σοι πρόσθεν ἀπολαχοῦσα νῦν  
 αὐτὴ καθʹ αὑτὴν τὴν τύχην οἴσει πικρῶς,  
 πῶς οὐχ ὑπʹ αὐτῆς εἰκότως µισήσοµαι,  
 ὅταν παραστῶ σοὶ µὲν ἐγγύθεν ποδός,  
 ἡ δʹ οὖσʹ ἄτεκνος τὰ σὰ φίλʹ εἰσορᾶι πικρῶς,  
 κἆιτʹ ἢ προδοὺς σύ µʹ ἐς δάµαρτα σὴν βλέπηις  
 ἢ τἀµὰ τιµῶν δῶµα συγχέας ἔχηις;  
 ὅσας σφαγὰς δὴ φαρµάκων τε θανασίµων  
 γυναῖκες ηὗρον ἀνδράσιν διαφθοράς.  
 ἄλλως τε τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτίρω, πάτερ,  
 ἄπαιδα γηράσκουσαν· οὐ γὰρ ἀξία  
 πατέρων ἀπʹ ἐσθλῶν οὖσʹ ἀπαιδίαι νοσεῖν…” 
   
“Bir yabancı olarak yabancısı olduğum evine gelirsem eğer 
çocuksuz karın, eskisi gibi üzüntüsünü seninle  
paylaşmak yerine şimdi taşımak zorunda kalacak  
kötü kaderinin tüm acısını tek başına. 
Nasıl nefret etmez ki benden haklı olarak? 
Nasıl tahammül edebilir kendisinin çocuğu yokken 
beni her an senin dizinin dibinde görmeye? 

                                                 
79 Cf. Thomsen, 1990: 134. 
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Beni bırakıp karının yanında mı olacaksın,  
yoksa beni onurlandırarak evinin düzenini mi bozacaksın?  
Kadınlar kılıç kullanmaktan zehirlemeye kadar  
ne yollar buldular mahvetmek için kocalarını.   
Ona acıyorum baba, çocuksuz yaşlanmakta olan  
karın o senin. Böyle soylu bir aile hak etmiyor 
kısırlık musibetini”  
Öte yandan Euripides, Andromakhe adlı oyununun çeşitli yerlerinde, iki kadınla 

evlenen bir erkeğin evinde asla huzur bulmayacağını ifade ederek,80 bu durumda olan 

kadınların yaşadığı acıları81 birçok defa dile getirmiştir. Ünlü ozanın koroya 

söylettiği şu sözcükler ozanın çok eşliliğe karşı olduğunu düşündürdüğünden dikkat 

çekicidir (464-485): 
 

 “οὐδέποτε δίδυµα  
 λέκτρʹ ἐπαινέσω βροτῶν  
 οὐδʹ ἀµφιµάτορας κόρους,  
 ἔριδας οἴκων δυσµενεῖς τε λύπας·  
 µίαν µοι στεργέτω πόσις γάµοις  
 ἀκοινώνητον ἀνδρὸς εὐνάν.  
 οὐδὲ γὰρ ἐν πόλεσι  
 δίπτυχοι τυραννίδες  
 µιᾶς ἀµείνονες φέρειν,  
 …  
 ἑνὸς ἄ δύνασις ἀνά τε µέλαθρα κατά τε πόλιας,  
 ὁπόταν εὑρεῖν θέλωσι καιρόν.” 
 
“Görülmemiştir iki evlilik yatağının 
veya farklı anneden doğan çocukların bir ölümlüye huzur verdiği 
evdeki nifak tohumları  
ve de kavga sebebidir onlar.   
Bir koca evliliğinde tek bir eşle yetinmeli 
paylaşmamalıdır evlilik yatağını bir erkek. 
iki tiran olur mu bir şehirde? 
Daha iyidir tek kişinin hâkimiyeti. 
… 
Tek güç olmalıdır hem evde hem kentte, 
doğru zamanda doğru şeyler yapılmak istenirse.” 
 

Seaford (1990: 153) Euripides’in, Klasik Çağ Atinası’nda erkeklere tanınan çok 

eşlilik hakkını evliliği tehdit edici bir unsur olarak gördüğünü vurgular. Ayrıca 

Euripides tragedyalarında bu konunun sıkça işlenmesini,  bu dönemdeki yasal eşler 

ve metres konumundaki kadınlar arasındaki çekişmenin Homeros dönemindekinden 

                                                 
80 V. Eur. Andr. 909, 179-180, 464-484, 908.  
81 V. Eur. Andr. 29, 36,156-140, 201-202, 384-391, 902-903. 
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çok daha ciddi boyutlarda olduğunu dile getirerek bu durumu, polis’in dönemin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenen politikasına bağlar. Atinalı erkekler bir tür 

yurttaşlık görevi olarak nitelendirilebilecek bir görevi yerine getirirken, yani polis’in 

devamını sağlamak üzere evlilik dışı ilişkilerden çocuk sahibi olurken, oikos’unun 

devamını sağlayacak yasal çocuklar bırakabilmek için evlenerek kendi ailelerine 

karşı olan sorumluluğunu da yerine getirmişlerdir.  

Atina toplumunda bir kadın evlendikten sonra çocuk doğuruncaya kadar ailenin 

bir üyesi olarak kabul edilmezdi. Clark evli fakat henüz ilk çocuğunu doğurmamış 

bir kadının sadece nymphe (gelin) olarak kabul gördüğünü, bir kadının ancak çocuk 

doğurduktan sonra gerçek anlamda bir gyne (kadın) olarak kabul edildiğini dile 

getirir (Clark, 1998: 14).  Euripides çocuk doğurma amacıyla evlendirilen kadınların, 

kocalarının neslini devam ettirecek çocuklar doğuramadığı takdirde, aile ve toplum 

tarafından uygulanan psikolojik baskı sonucunda, iç dünyalarında kopan kasırgaları 

bir kadın duyarlılığıyla anlatmıştır. Ünlü ozan, ister yasal bir eş, ister metres olsun 

sonuçta her iki durumda da acı çeken kadınların maruz kaldığı bu aşağılayıcı duruma 

duyduğu tepkiyi koroya söyletmiş olduğu şu sözcüklerle dile getirmiştir (Eur. Andr. 

177-178): 

 

 “οὐδὲ γὰρ καλὸν    
 δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρʹ ἕνʹ ἡνίας ἔχειν,  
 ἀλλʹ ἐς µίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν  
 στέργουσιν, ὅστις µὴ κακῶς οἰκεῖν θέληι”  
 
“İyi bir şey değildir çünkü 
bir erkeğin iki kadını birden boyunduruğu altına alması. 
Evinde huzursuzluk istemeyen adam, yaşamayı bilmeli 
tek bir kadının yatağında.” 
 

Euripides’in oyunlarını boşanma açısından incelediğimizde, ünlü ozanın bu 

konuda biraz sessiz kaldığı görülmektedir. Euripides birçok oyununda evlilik 

içerisinde kadın erkek ilişkilerini çeşitli açılardan sorgulamasına rağmen, Medeia 

adlı oyununun dışında araştırmamıza dâhil ettiğimiz hiçbir oyununda, boşanma 

konusunda doğrudan bilgi vermez. Medeia adlı oyunda boşanma konusuna açıkça 

değinilmese de söz konusu oyundan bu konuyla ilgili olarak bazı çıkarımlar 

yapılabilir.  Iason hem sosyal statü kazanmak, hem de maddi zenginlik elde etmek 
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üzere başka bir kadınla evlenip Medeia’yı terk etmiştir. Gerçi Medeia ile Iason’un 

evliliklerinin bir geçerliliği yoktur, çünkü Medeia yabancı bir kadındır; ayrıca 

Medeia’nin babası kızını kendi eliyle Iason’a vermediğinden iki erkek arasında bir 

evlilik sözleşmesi yapılmamıştır. Bu durumda Iason’un herhangi bir mazeret 

göstermeden Medeia’yı terk etmesi sonucunda, Atina yasalarına göre, karısının 

çeyizini geri ödeme ya da onun başka bir adamla yeniden evlenmesini sağlama gibi 

bir zorunluluktan bahsedilemez (Cohn-Haft, 1995: 1). İkili arasında gelişen olaylara 

bakarak, Atinalı bir erkeğin, karısının hatalı oluşuna dair herhangi bir gerekçe 

göstermeden çok rahat bir şekilde karısını boşayabildiği, Medeia’nın içinde 

bulunduğu durumda ise kocasından ayrılmak istemeyen kadınların, tıpkı Medeia gibi 

çaresiz kaldıkları söylenebilir. Nitekim Rotroff (2006: 17), evlilikte her iki tarafın 

boşanma hakkı olmasına rağmen pratikte bu hakkı sadece erkeklerin kullandığına ve 

kadının böyle bir işe kalkışmasının toplumda nahoş bir durum olarak algılandığına 

dikkat çeker. Cohn-Haft da Atinalı bir erkeğin karısını çok rahat bir şekilde 

boşayabildiği halde, kadınlara bu hakkın tanınmadığını vurgular. Bir kadının 

boşanmak istediğinde, ilk olarak arkhon’u ikna etmesi gerektiğini, ancak erkek için 

böyle bir zorunluluğun olmadığını belirtir.82  

Euripides’in Andromakhe adlı oyununda, yasal bir eş olan Hermione’nin metres 

Andromakhe’ye duyduğu öfke, oyunun sahnelendiği dönemde onunla aynı konumda 

olan Atinalı kadınların duygularını yansıtmış olmalıdır.  Andromakhe ile aynı evde 

olmaya tahammül edemeyen Hermione, Neoptolemos’tan boşanmak yerine 

kocasının metresini öldürmeye teşebbüs etse de, genç kadının içinde bulunduğu 

duruma duyduğu bu tepki, bize tarihi bir kişilik olan Alkibiades’in karısı 

Hipparete’yi hatırlatır. Nitekim Hipparete, Alkibiades’in eve metresini getirme 

isteğine tahammül edemeyerek boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştur. Cohn-

Haft (1995: 11), eve gelecek bir başka kadının varlığının, yasal eşin evdeki 

otoritesini azaltacağına ve bu ilişkiden doğacak çocukların yasal çocuklar için bir 

tehdit unsuru oluşturacağına dikkat çekerek Hipparete’nin kocasından boşanmak 

istemesini bu gerçeğe dayandırır. Fakat Hipparete’nin bu girişimi sonuçsuz kalmış, 

Alkibiades mahkemeye başvuran karısını saçından sürükleyerek eve götürmüştür. 

                                                 
82 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Cohn-Haft, 1995; Rotroff, 2006:  17-18. 
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Euripides’in Ion adlı oyununda kocasının gayrimeşru oğlu sandığı Ion’u evine 

kabul etmek istemeyen Kreousa’nın kocasından boşanmayı aklının ucundan bile 

geçirmeyerek doğrudan çocuğu öldürmeye kalkışması, Atinalı kadınlar için 

boşanmanın kolay olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Nitekim Kreousa ile aynı 

durumda olan Hermione belki de Hipparete’nin başına gelenleri yaşamamak için 

kocasından boşanmayı hiç düşünmemiştir. Öte yandan Menelaos da kızının boşanma 

konusunu hiç gündeme getirmez. Euripides, kızı Hermione’nin Andromakhe ve 

oğlunu öldürmesine yardım ederek katil olmaya razı olan bir baba şeklinde 

betimlediği Menelaos aracılığıyla, geleneksel Atina toplumunda boşanmanın kadın 

ve ailesi için pek hoş karşılanmadığını vurgulamaya çalışmış olmalıdır. Günümüzün 

bazı geleneksel toplumlarında Hermione ve Kreousa’nın içinde bulunduğu durumda 

olan kadınların, onlardan farksız bir tavır sergilemesi ve bazı babaların da 

Menelaos’un bu konudaki tutumunu devam ettirmesi kadının boşanması 

konusundaki toplumsal önyargının yüzyıllardır değişmeden süregeldiğini 

göstermektedir. 

 

5.3.3.  Dinsel Yaşam  

Klasik Çağ’da Atina sosyal yaşamında, Atinalı kadınların etkin bir rol oynadığı 

tek kamusal alan dini törenlerdi. Bu sayede kadınlar birkaç gün süreyle de olsa kent 

kamusal alanında yer alırlardı. Nitekim birçok festivalle dolu olan Atina takvimi 

daha çok kadınların etkin bir rol oynadığı dinsel ayinlerle doluydu. Bu dini ritüellerin 

hemen hepsi kent tarafından organize edilmekteydi. Bilindiği üzere Klasik Çağ’da 

Atina kent devletinin dinsel bir kimliği de vardı. Din, devlet işlerinin bir parçası 

olarak görülmekteydi.83 Euripides oyunları Atina dinsel yaşamında kadınların 

                                                 
83 Pers Savaşları’nın Atina lehine sonuçlanması sonucunda, tüm Hellas’ta olduğu gibi, Atina halkı 
arasında da, savaşların Olympos tanrılarının yardımıyla kazanıldığına dair bir inancın gelişmesine 
neden olmuş ve bu doğrultuda devlet düşüncesi güçlenerek dindarlık artmıştır. Polis halkın dini 
duygularından yararlanmayı bilmiş ve Klasik Çağ’ın ilk dönemlerinde, “polis dini” ya da “yurttaş 
dini”  (patriotik din) diye adlandırılan Olympos tanrılarının ön planda olduğu bir inanç sistemi kabul 
edilmiştir. Bununla birlikte yurttaşlar istediği dine inanmakta yine serbestti, ancak bu dönemde 
θεραπεία (therapeia) ya da λαθρεία (lathreia) olarak adlandırılan kült işleri, yani tapınakların 
inşası, kurban törenleri, dinsel törenler ve festivaller düzenleme devlet eliyle yapılmaktaydı. Böylece 
kent olası bir devlet-din karşıtlığı ortadan kaldırarak polis’in daha güçlü olmasını sağlamıştır. Nitekim 
daha önceki devirde (Arkaik Çağ’da) Atina kent devletinde “devlet dini” diye benimsenen bir inanç 
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konumu açısından incelendiğinde, kadınların kentin dinsel yaşamındaki etkinlik 

alanları konusunda çok fazla bilgi vermez. Fakat ünlü ozanın Iphigeneia Aulis’te, 

Iphigeneia Tauris’te, Elektra, Hekabe, Troialı Kadınlar ve Bakkhalar adlı 

oyunlarda, rahibelik yapan, düğün, doğum, cenaze ritüellerini yerine getiren ya da 

Dionysos festivallerine katılan kadın kahramanların olduğu görülür. Nitekim 

Klytaimestra Tanrıça Artemis’in rahibeliğini yapmakta olan kızı Iphigeneia’nın 

düğün ritüellerini yerine getirmek üzere Aulis’e gelmiştir. Elektra oyununda da 

Klytaimestra kızı Elektra’nın doğumu üzerine yeni doğan bebek için yapılması 

gereken dini ritüelleri yerine getirmek üzere kızının evine gelir. Hekabe’nin çeşitli 

cenaze ritüellerini yerine getiren bir anne olduğu görülür. Agaue ve tüm Thebailı 

kadınlar ise Tanrı Dionysos’a tapmak üzere evlerini terk edip dağlara kaçmıştır. 

Blundell (1995: 160), Hellen sosyal yaşamda kadınların etkin bir rol oynadıkları 

en önemli sosyal alanın dinsel ritüeller olduğunu dile getirir. Yazar gerek tanrılara 

tapım, gerekse tanrılar adına sunulan çeşitli sunularda kadın erkek arasında bir 

cinsiyet ayrımının yapıldığına dikkat çekerek, kadınların daha çok tanrıçalar, 

erkelerin ise tanrılar onuruna yapılan ritüellerde görev aldığını vurgular. Iphigeneia 

Aulis’te, Fenikeli Kadınlar, Iphigeneia Tauris’te, Elektra, Hekabe, Troialı 

Kadınlar ve Elektra adlı oyunlarda, Blundell’in ileri sürdüğü görüşe koşut bazı 

noktalar dikkat çeker: Iphigeneia Aulis’te adlı oyunda, Klytaimestra adet olduğu 

üzere kızının düğün töreninde kadınların yapması gereken bazı ritüelleri yapmak için 

Aulis’e gelir. Fenikeli Kadınlar adlı oyunda Iokaste, oğlu Polyneikes’in düğün 

töreninde bir anne olarak üzerine düşen görevi yerine getiremediği için üzülür; çünkü 

evlilik törenleri sırasında gelin ve damadın anneleri düğün alayında meşale taşırdı 

(Oakley 1993: 26)  

                                                                                                                                          
sistemi yoktu. Bu dönemde, her yurttaş kişisel eğilimleri sonucunda istediği tanrı ya da tanrılara 
inanmakta serbestti. Devlet din işlerine karışmıyordu, yani  “sivil din” söz konusuydu. Klasik Çağ’da 
Atina’da hızla yayılan sofistik hareket sonucunda insan her şeyin merkezi haline geldiğinde, artık 
Olymposlu tanrılar halkın dini duygularını ve ahlaki beklentilerini tatmin edemez duruma gelmiştir. 
Nitekim Euripides’in “Tanrılar yüz kızartıcı bir şey yaparlarsa, tanrı değildirler” şeklindeki sözleri 
Euripides dönemi Atinası’nda başlayan inanç zayıflığını göstermektedir. Sofistik hareket ve 
Peloponnesos Savaşları sırasında yaşanan olumsuzluklar sonucunda, tanrılara duyulan inanç azalmış 
ve dolayısıyla da yurttaşları kentte bağlayan en güçlü bağ da zayıflamıştır (V. Çelgin, 2006 yılı Klasik 
Çağ Yunan Kültürü ders notları). 
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 Hekabe adlı oyunda, yaşlı kraliçe evlenmeden öldüğü için Hades’in gelini olarak 

kabul edilen kızını yeraltındaki düğünü için yıkayıp paklayarak bir gelin gibi süsler. 

Öte yandan Troialı Kadınlar adlı oyunda Agamemnon’a yatak arkadaşı olarak 

verilen Kassandra düğün ritüellerinde adet olduğu üzere annesinden, kendisini 

süslemesini ister. Nitekim Hellen pantheon’unda Hera, gamos’un (evliliğin) 

koruyucu tanrıçası olarak tapım görüyordu. Hera bir tanrıça olduğundan onun 

onuruna yapılan bu ritüeller de kadınlar tarafından yapılmaktaydı. Euripides 

tragedyalarında da görüldüğü üzere evlilik, damat adayından çok gelin yaşamının 

dönüm noktası olarak görüldüğünden, düğün ritüelleri daha çok gelin ve diğer 

kadınlarla birlikte yerine getirilirdi, yani düğün törenlerinde kadınlar erkeklerden çok 

daha aktif bir rol oynamaktaydı.84 Öte yandan erkeklerin de evlilik ile ilişkili 

ritüellere katıldığı bilinmektedir. Atinalı çiftlerin Gamelion ayında yapılan hieros 

gamos (kutsal evlilik) adı verilen bir törende Zeus ile Hera’nın evliliğini kutladıkları 

anlatılır (Clark 1998: 20).   

Blundell, Hellen dininin tapım kurallarında görülen cinsiyet ayrımının tanrılar 

adına yapılan sunularda da kendini gösterdiğini dile getirerek kurbanların erkekler, 

giyim eşyası gibi sunuların ise kadınlar tarafından sunulduğunu vurgular. Iphigeneia 

Aulis’te adlı oyunda, tanrıçaya kurban kesme işinin Agamemnon tarafından 

üstlenilmesi,  Hellen dininde bazı dini görevlerin yerine getirilmesinde de bir cinsiyet 

ayrımı yapıldığını ortaya koymaktadır. Bazı araştırmacılar geleneksel inanç 

doğrultusunda kadınların özel günleri nedeniyle kurban törenlerine katılmalarının 

uygun görülmediğini ileri sürer.85 Iphigeneia Tauris’te adlı oyunda, genç kızın 

insan kurban etme işinin kendisinin yapmadığını vurgulaması, Hellen dininde kurban 

kesme ritüelinin erkekler tarafından yapıldığı görüşünü desteklemektedir. Öte yandan 

Iphigeneia adet olduğu üzere, bir genç kız olarak dokuyacağı kumaşlardan tanrıçalara 

sunmak yerine, Tauris’te insanları Artemis’e kurban olarak sunmakla 

görevlendirildiği için şikâyetçidir. Yine aynı oyunda, Tanrıça Artemis’in rahibeliğini 

bir kadının, yani Iphigeneia’nın yapması, Blundell’in tanrıçalar onuruna yapılan 

                                                 
84 V. Clark, 1998: 13.  
85 Osborne, Dillon ve Connelly, Detienne’nin bu konuda görüşüne kısmen katılırlar. Bazı kültlerin 
sadece erkeklere açık olduğunu, ancak Hellen inanç sistemi içerisinde yer alan birçok kültte kadınların 
kurban törenlerinde yer aldığını ileri sürerler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Osborne, 1993: 392-
405; Dillon, 2003: 131-135; Connelly, 2007: 177-190. 
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ritüellerde rahibelerin, tanrılar adına yapılan ritüellerde ise rahiplerin etkin bir rol 

oynadığı şeklindeki görüşünü desteklemektedir.86 

Hellen inanç sistemi içerisinde yapılan çeşitli ritüellerde, kadınların ve özellikle 

de genç kızların önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Atina’da ve diğer birçok 

Hellen kentinde genç kızlar Tanrıça Artemis ve Athena onuruna yapılan ritüellerde 

önemli bir rol oynarlardı. Parthenoi, yani genç kızlar Tanrıça Artemis ve Athena 

onuruna yapılan ritüellerde genellikle gerekli olan sunuları taşımakla görevliydiler. 

Genç kızlar başlarında içlerinde arpa, incir, buğday, bıçak gibi ritüellerde 

kullanılacak çeşitli malzemeleri içeren, genellikle hasır ya da metalden yapılmış 

kanoun denilen sepetleri taşırlardı. Dillon (2003: 27), her iki tanrıçanın da bakire 

oluşlarından dolayı birçok vazo resminde kanephoros olarak betimlendiğine dikkat 

çekerek genç kızların evlilik arifesinden önce çoğunlukla kanephoroi (sepet 

taşıyıcısı) olarak çeşitli ritüellerde görev aldığını vurgular.87 Atina’da yaşayan 

metoikoi’ların kızları ise diphrophoroi, yani iskemle taşıyıcısı olarak bu törenlerde 

görev almaktaydı. 

Tanrılar onuruna yapılan çeşitli törenlerde kız çocukları ile genç kızların ilahiler 

söyleyip dans ettikleri de bilinmektedir. Gece yapılan Arrephoria törenlerinde ise 

genç kızlar ellerinde meşaleler taşırdı. Tanrıça Athena adına yapılan Khalkeia 

festivalinde88 yedi ila on bir yaşları arasında Atinalı kız çocukları dokuz ay sonra 

yapılacak Panathenaia Şenliği’nde Athena’ya sunulacak peplos’u dokumak üzere 

seçilirdi. Seçilen kız çocuklarına arrephoros denilirdi. Dokuma için yapılacak 

masraflar devlet tarafından karşılanır, en iyi dokunmuş peplos, arkhon basileus 

tarafından seçilirdi. Bir genç kızın arrephoros olması babası ve ailesi için büyük bir 

                                                 
86 Araştırmacı bu konuyla ilgili bazı istisnalar olduğunu da dile getirerek Delphoi ve Dodona’daki 
kehanet merkezlerinde ‒Delphoi Tanrı Apollon, Dodona ise baş Tanrı Zeus’un kehanet ocağıydı‒ 
tanrıların rahipleri değil de, rahibeleri olduğuna dikkat çeker (Blundell, 1995: 160). 
87 Fakat bazı ailelerin kızlarının bu ritüellere katılmasına sıcak bakmadığı bilinmektedir. Nitekim 
Dillon (2003: 27) MÖ. 415 yılındaki Büyük Panatheia Şenlikleri’nde kanephoros olması için 
Haimodios adlı bir kişinin kız kardeşine teklif götürdüğünü, ancak Haimodios’un, bu teklifi soylu 
ailesine yapılan bir hareket olarak gördüğü için reddettiğini dile getirir. Çünkü bu görevi yerine 
getirecek olan genç kızın çok yakın bir zamanda bekâretini kaybedeceği düşünülürdü. Araştırmacı, bu 
inancın, Tanrıça Athena adına yapılan törenlerde kanephoros olarak görev yapan Oreithyia’nın 
Boreas tarafından kaçırılıp tecavüze uğramasıyla ilgili olduğunu dile getirir. Oreithyia için ayrıca v. 
Grimal,1997: 577. 
88 Bu festival el işlerinin tanrıçası olarak görülen Athena onuruna yapılmaktaydı. Buradaki el 
işlerinden kasıt bronz işçiliğiydi. Nitekim khalkos kelimesi bronz anlamına gelmektedir. Maden 
işlerinin tanrısı olarak bilinen Hephaistos da bu festivalde tapım görürdü (Dillon, 2003: 58). 
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gurur kaynağıydı (Dillon: 50-58). Atina sosyal yapısında genç kızların evlenene 

kadar dini törenlerde görev alma dışında herhangi bir sorumlulukları yoktu. Bu 

durumda Atinalı genç kızların tek sosyal statülerinin dini ritüellerde görev almak 

olduğu söylenebilir.  

Genç kızların katıldığı bu ritüellere evli kadınlar katılmazdı. Atina inanç 

sisteminde bu törenlerde kadınlardan çok genç kızlara yer verilmesini genç kızlığın, 

masumluğun ve saflığın sembolü olarak algılanmasıyla ilişkilendirebiliriz. Atinalı 

olgun kadınlar ise daha çok rahibelik yaparlardı. Nitekim Atina’nın koruyucu 

Tanrıçası Athena Polias’ın rahibelerinin olgun kadınlardan oluştuğu bilinmektedir. 

Blundell (1995: 161) kadınların rahibelik yaptığı kırktan fazla kült olduğunu, 

kadınların rahibelik yaptığı bu kültlerin içerisinde de Athena Polias rahibeliğinin en 

başta geldiğini vurgular. Ayrıca Büyük Panathenaia Şenlikleri’nde89 de kadınların 

rahibelik yaptığını dile getirerek Atinalı kadınların sadece bu ritüeller sayesinde kent 

sosyal yaşamında bir kadın olarak saygı gördüğünü ve bir erkek yurttaş gibi sosyal 

yaşamda adının anıldığına dikkat çeker.  

Hellen dininde sadece kadınların katılabildiği ve daha çok bereket ve doğurganlığı 

sembolize eden Thesmophoria ve Steneia90 gibi dini festivaller de vardır. Bu 

törenlerdeki ritüeller kadınlar tarafından yerine getirilirdi. Bereketin sembolü olarak 

görülen Tanrıça Demeter için Atina’da devlet tarafından sayısız festival organize 

edilirdi (Dillon, 2003: 109). Öte yandan Hellen dininde son derece önemli bir yere 

sahip olan Dionysos ve Adonia91 festivalleri çoğu kez kadınlarla ilintili olmakla 

birlikte, zaman zaman erkeklerin de katıldığı bir ritüeldi.92  Ancak erkeklerin 

Thesmophoria ayinlerine katılması kesinlikle yasaktı (Blundell, 1995: 163). Buna 

                                                 
89 Bu şenlikler içerisinde Atinalı genç kızlar kanephoros olarak görev almaktaydı.  
90 Steneia Festivali, Thesmophoria Festivali’nden iki gün önce, yani Pynopsion (Eylül-Ekim) ayının 
dokuzuncu günü kutlanırdı. Prytanis Tanrıça Demeter ve kızı Persophone için bir kurban keser ve 
kadınlar çeşitli ritüeller eşliğinde geç kadınların doğurganlığını arttırmak amacıyla birbirlerine cinsel 
içerikli küfürler savururdu. Steneia kadının doğurganlığı ile ilgili bir kutlama olduğundan tarımsal 
bereketin ve kadının doğurganlığını sembolize eden Thesmophoria Bayramı ile ilişkiliydi 
(Dillon,2003: 109). 
91 Adonia Festivali her yıl yaz ortasında düzenlenen bir festivaldi. Bu festivale bütün kadınlar 
katılabilirdi. Yapılan çeşitli ritüeller içerisinde kendinden geçmiş bir halde olan kadınlar, genç yaşta 
ölen Adonis onuruna gözyaşı dökerdi. Gece yarısı yapılan ritüeller çerçevesinde dans edilirdi. Festival 
yeşil sebzelerin tıka basa çömleklere doldurulup denize atılmasıyla sona ererdi (Bremmer, 1994: 80).  
92 Bu konuda ayrıntılı bilgi için ayrıca v. Dillon, 2003: 110- 118.  



 250

karşın Aristophanes Thesmophoriazousai adlı komedya oyununda gelenekten çok 

farklı bir tavır sergiler.93  

Atina başta olmak üzere bütün Hellen dünyasında kutlanan Thesmophoria 

Bayramı, Tanrıça Demeter Thesmophoros adına Pynopsion (Eylül/Ekim) ayının on 

bir, on iki ve on üçüncü günü yapılmaktaydı. Hasadın bereketli olması amacıyla 

kutlanan bu festival aslında kadının doğurganlığı ile ilişkiliydi.94 Tanrıçaya domuz 

kurban edilir ve çeşitli ritüeller bir büyük gizlilik içerisinde yerine getirilirdi. Hatta 

bu ritüeller çerçevesinde kadın kurban edildiği bile ileri sürülmüştür. Blundell (1995: 

163), bu kutlamanın Atina demokrasisinin kalbi olarak kabul edilen halk meclisinin 

bulunduğu Pnyks tepesinde yapıldığını, Atina demokratik yaşamından tamamen 

izole edilen kadınların bu kutlamalar aracılığıyla birkaç gün de olsa burada bulunma 

ayrıcalığını yaşadığını dile getirir. Nitekim Atinalı kadınlar festival boyunca (üç gün) 

burada kurulan çadırlarda kalmaktaydılar.  

Just (1991: 24), MÖ. 5. yüzyılın sonlarına doğru kadınların en büyük dini 

festivallerinden biri olan Thesmophoria kutlamalarına katılma konusunda Atina’da 

bir takım kısıtlamalar yapıldığını belirterek bu dönemden itibaren söz konusu 

festivale sadece yasal eşlerin katılabildiğini, köle kadınların, hetaira’ların ve 

fahişelerin bu festivale katılmalarının kesinlikle yasak olduğunu dile getirir.95 Dillon 

(2003: 118) da Just’un söylediklerine koşut olarak Aristophanes’in 

Thesmophoriazousai adlı yapıtındaki Thesmophoria meclisi kadınlarının 

kendilerini “soylu kadınlar” olarak nitelendirdiğine dikkat çeker. Hellen dininin 

önemli kültlerinden biri olan Eleusis mysterion’larına ise özgür, köle ya da soylu 

ayrımı yapılmadan bütün kadınlar katılmaktaydı. Ancak burada rahibelik yapan 

kadının soylu bir aileden gelmesi gerekiyordu (Blundell, 1995: 161). Eleusis 

rahibeliği yapan kadının görev süresince meydana gelen olayların kadının adı altında 

kaydedildiği dikkate alındığında, Atinalı kadınların sadece kent dinsel yaşamında bir 

kimliğe sahip olduğu söylenebilir.  

                                                 
93 Söz konusu oyunda, Euripides Thesmophoria kutlamalarına katılan Atinalı kadınların, oyunlarında 
kadınlara karşı takındığı tavrından ötürü, onu ölüme mahkûm ettiklerini öğrenir. Bunun üzerine 
Euripides, yaşlı akrabası Menesilokhos’u, kadın kılığına girip kadınlar meclisinin aldığı karar 
karşısında onu savunmak üzere şenliğe katılmaya ikna eder.  
94 V. Mikalson, 2010: 152. 
95 Cf. Blundell, 1995: 163. 
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Hellen inanç sisteminde oldukça önemli bir yere sahip olan Dionysos kutlamaları 

her yıl kış aylarında kent merkezinden uzaktaki dağlarda yapılırdı. Dionysos’un  

vahşi doğayı temsil ettiği düşünülürdü. Bu ritüellerde kadınların hayvanları 

parçaladıklarına ve daha sonra onların etlerini çiğ çiğ yediklerine inanılırdı. 

Euripides Bakkhalar adlı oyunu, daha çok kadınlarla ilişkilendirilen Dionysos 

tapımını konu alır. Ünlü ozan bu oyununda Bakkhos rahibeleri olarak bilinen 

mainad’ların gözlerden uzak dağlarda vahşi ve kontrolsüz bir şekilde yaptıkları 

ibadetleri anlatır. Bremmer, Euripides’in Bakkhalar adlı oyununda betimlediği 

Bakkhos rahibelerinin Dionysos ritüellerine katılan kadınların kendinden geçerek 

yaptıklarına inanılan bir takım vahşi ritüeller konusunda bilgi verdiğini dile getirir. 

Ünlü ozanın betimlediği Bakkhos rahibeleri şarabın etkisiyle kendilerinden geçip 

‒aklın kontrolünden kurtularak‒ vahşi doğalarına dönerek bir hayvan gibi hareket 

ederler.  

Dionysos festivallerine katılımın aristokratik kadınlarla sınırlı olduğu 

sanılmaktadır. Hellen dünyasının hemen her yerinde kutlanan Dionysos festivallerine 

katılma, aristokratik kadınların yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Atina 

toplumunda, yüksek tabakaya mensup kadınlara yönelik daha baskıcı bir tavır 

olduğunu daha önce dile getirilmişti. Bu durum dikkate alındığında, Dionysos 

ritüelleri, aristokratik kadınların evden çıkmasına olanak veren bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. Nitekim Bremmer, Dionysos tapımının, kadınların erkek 

baskısından kurtulup kendi hemcinsleriyle kalması sayesinde kısa süreli de olsa 

kadınlara kendi kimliklerini ortaya koyma fırsatı verdiğini dile getirir. Bu açıdan 

düşünüldüğünde Euripides’in Bakkhalar adlı oyununda erkek otoritesini temsil 

ettiği ileri sürülen Pentheus’un, Dionysos’a karşı takındığı düşmanca tavır çok daha 

iyi anlaşılmaktadır.  

Atina dinsel yaşamında kadınlar, Arkaik dönemde olduğu gibi, Klasik Çağ’da da 

cenaze törenlerinde etkin bir rol oynamışlardır.96 Solon’un bu alandaki 

kısıtlamalarına rağmen kadınlar cenaze törenlerin çeşitli aşamalarında görev alıp yas 

ritüellerindeki etkin rollerini Klasik Çağ’da da devam ettirmişlerdir. Ölünün 

yıkanması, yağlanması ve giydirilmesi gibi işler kadınlar tarafından yapılmaktaydı. 

                                                 
96 Bu konuda ayrıntılı bilgi için v. Blundell, 1995: 162. 
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Ayrıca şarap, süt ve çelenk gibi çeşitli sunuların erkeklerden çok, kadınlar tarafından 

mezara sunulduğu bilinmektedir (Younger 2002: 168). Nitekim Orestes adlı oyunda, 

ablası Klytaimestra’nın mezarına bir tutam saçını sunmak isteyen Helene, mezara 

Elektra’yı göndermeyi teklif eder. Ancak Elektra bu teklifi reddedince mezara 

sunuda bulunma görevini Hermione yerine getirir. Helene adlı oyunda, Helene’nin 

kralı kandırmak üzere, adet olduğu üzere kocasına cenaze töreni yapmak istemesi 

cenaze törenlerinde kadınların ağırlıklı rol oynadığını ortaya koymaktadır. Öte 

yandan Troialı Kadınlar ve Hekabe adlı oyunlarda cenaze törenlerinin yine 

kadınlar tarafından yapıldığı, ayrıca Yakarıcılar adlı oyunda da Thebai’da ölen 

erkeklerin eşlerinin cenaze töreni yapmak üzere ölülerini almak istedikleri 

görülmektedir. Tüm bu oyunlarda betimlendiği üzere cenaze ritüellerinin birçok 

aşamasında kadınların görev aldığı anlaşılmaktadır. Euripides oyunlarından yukarıda 

verilen örnekler, ünlü ozanın, dinsel yaşam konusunda kadın kahramanlarını 

geleneksel inanç çerçevesi içinde betimlediğini göstermektedir.  

 

5.3.4.  Eğitim 

MÖ. 6. yüzyılın ilk yarısından itibaren ilkokul düzeyinde eğitim veren okullara 

sahip olduğu bilinen Atina’da, eğitim konusu günümüz modern dünyasındaki gibi, 

devletin en başta gelen görevlerinden biri olarak görülmemiş ve buna bağlı olarak 

kent devleti yurttaşlarına eğitim vermek gibi bir sorumluluğu üzerinde hissetmemiştir 

(Robb, 1994: 183; Rhodes, 2007: 178). Bu anlayışa bağlı olarak MÖ. 5. yüzyılın 

başlarında Atina’da eğitim faaliyetlerinin tamamı özel ders veren hocaların elinde ve 

en fazla on ya da an beş öğrenci kapasiteli97 paralı okullarda sürdürülmüştür. 

Eğitimin paralı olması sonucunda birçok yurttaş eğitimden uzak kalırken sadece 

varlıklı ailelerin erkek çocukları eğitim alma şansına sahip olmuştur (Robb, 1994: 

184). Bu dönemde erkek yurttaşların ancak yüzde onunun eğitimli olduğu, bir 

kısmının ancak zar zor okuyup yazabildiği, geri kalan büyük çoğunluğun ise 

okuryazar olmadığı bilinmektedir. Atinalı erkek yurttaşların bile büyük 

çoğunluğunun eğitimsiz olduğu göz önüne alındığında, kızların erkek çocuklar gibi 

                                                 
97 Heredotos Khios Adası’nda yüz yirmi öğrenci kapasiteli bir okulun varlığından bahseder (Hdt. VI. 
27). 
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okula gitmediğini, hatta kendi evlerinde bile erkek çocuklarla aynı tarz bir eğitim 

almadığı söylenebilir.98 Ancak Pomeroy, Atina’da demokrasin gelişimine koşut 

olarak Atinalı erkeklerin okuryazar olmaları için teşvik edildiklerini dile getirir. 

Atina’da kız ve erkek çocuklarının eğitimi konusunda da bir cinsiyet ayrımı 

olduğundan söz eder ve kız çocuklarının yetişkin birer kadın olduğunda demokratik 

yaşamda yer almayacakları için, ailelerin kızlarına okuma yazmaya yönelik bir 

eğitim aldırmayı gerekli görmediklerini ileri sürer.99 Fakat Sparta da kadınların 

eğitimi konusunda farklı bir geleneğin olduğunu, geleceğin Sparta askerlerinin 

annesi olarak görülen Spartalı kızların güçlü bir bedene sahip olmalarını sağlamak 

amacıyla erkek çocuklarıyla birlikte fiziksel bir eğitimden geçtiğini vurgular. 

Atina’da ise Atinalı kızların gözlerden uzak tutularak ağırbaşlı bir genç kız olacak 

şekilde evde anneleri tarafından sadece ev işleri konusunda yetiştirildiğini anlatır 

(Pomeroy, 2002: 1-12). Nitekim birçok Atinalının erkek çocuklarla birlikte kız 

çocuklarına eğitim veren Sparta’ya karşı bu yönde bir eğitim anlayışına sahip olduğu 

için çeşitli eleştiriler yaptığını bilinmektedir.100 Euripides’in Andromakhe adlı 

oyununda, yaşlı Peleus’un sözleri Atinalıların, Sparta’nın kız çocuklarının eğitimi 

konusunda sergilemiş olduğu bu tutumuna karşı bakış açısı göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir. Peleus, Menelaos’u Spartalıların âdeti üzerine kadınları evde kapalı 

bir şekilde tutmadıkları ve genç kızların yarı çıplak bir şekilde oğlan çocuklarıyla 

birlikte koşu yapıp güreş yapmalarına izin verdikleri için bu şartlar altında yetişen 

Spartalı kadınların isteseler de iffetli olamayacaklarını şu sözlerle ifade eder (595-

600): 

 

 “…οὐδʹ ἂν εἰ βούλοιτό τις  
 σώφρων γένοιτο Σπαρτιατίδων κόρη·  
 αἳ ξὺν νέοισιν ἐξερηµοῦσαι δόµους  
 γυµνοῖσι µηροῖς καὶ πέπλοις ἀνειµένοις  
 δρόµους παλαίστρας τʹ οὐκ ἀνασχετῶς ἐµοὶ  
 κοινὰς ἔχουσι.” 
 
 

                                                 
98 V. Foley, 2001: 7. 
99 Pomeroy (2002:5), Sparta’da kız çocuklarının eğitimin Atina’nınkinden çok farklı bir yapıda 
olduğunun altını çizerek Spartalı kızların okuma-yazma, şiir, müzik ve dans gibi konularda da 
erkeklerle aynı eğitimi aldıklarını vurgular.  
100 Spartalı kadınların eğitimi konusunda ayrıca v. Jones, 2008:  51-55. 
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      “…Spartalı bir genç kız  
istese de asla büyüyemez namusuyla. 
Çıplak kalçalarını ortaya çıkaran peplos’larıyla 
evleri terk ederler delikanlılarla birlikte  
yalnız başlarına koşu yarışlarına, güreşlere giderler. 
Asla kabullenemeyeceğim bir gelenektir bu.” 
 

Euripides, Peleus aracılığıyla Atinalı genç kızlara neden erkeklerle birlikte eğitim 

verilmediğini kısaca açıklamaktadır. Buna göre bir kadının iffetli ve sağduyulu 

olması, kadının baskı altında tutulmasına ve asla yabancı erkeklerle bir araya 

gelmemesine bağlıdır. Dover, Klasik Çağ Atinası’nda kız çocukların yedi yaşından 

itibaren erkek çocuklarından ayrıldığını ve dış dünyadan izole edilerek geleceğin 

annesi olarak yetiştirildiğini ifade eder (Dover, 2002: 21). Peleus’un sözlerinden de 

anlaşıldığı gibi kız çocuklarıyla erkek çocuklarının bir arada eğitim alması Atinalılar 

için asla kabul edilmeyecek bir Sparta geleneğidir. Atinalılar, serbest bir şekilde 

yetişen Spartalı genç kızların bir erkek uğruna evini, kocasını, çocuğunu terk etmiş 

Spartalı Helene örneğinde olduğu gibi, iffetsiz birer kadın haline geleceğine 

inandığından kendi kız çocuklarını böyle bir eğitim anlayışından uzak tutmuşlardır.  

Euripides’in çalışmamıza dâhil ettiğimiz oyunları arasında, ünlü ozan kadınların 

eğitimi ve kızların erkek çocuklarla birlikte eğitim alması konusunda doğrudan bir 

şey söylemez. Ancak Helene adlı oyununda, genç kadını mitostaki Helene’den çok 

farklı ‒ eşine sadık, evliliğine olan bağlılığından bir mezarın başını mesken tutan 

gözü yaşlı bir kadın‒ bir şekilde betimlemesi, belki de Sparta’nın eğitim anlayışını 

iffetsiz Helene’yi örnek gösterip eleştiren Atinalıların ne kadar haksız olduğunu 

ortaya koymaya çalışmıştır. Bu açıdan bakıldığında, Euripides’in Helene’si genç 

kızlığında erkek çocuklarıyla birlikte eğitim alarak özgür bir şekilde yetişmiş, 

evlendiğinde ise, kocası tarafından evde kilit altında tutulmadığı halde kocasına, 

evliliğine bağlı, iffetli ve sağduyulu bir kadın olmayı başarmış bir kimsedir.  

Atina’da kız ve erkek çocuklarına eşit eğitim fırsatının tanınmamasının altında, 

kadının cahil bırakılarak etrafında olan bitenin farkına varmasını engelleme amacı 

yatmaktadır; çünkü cahil bırakılmış kadın, erkekler tarafından ona biçilen yaşamı 

sorgusuzca sürdürmeye devam edecektir. Fakat okuryazar olduğunda, dünyanın ve 

etrafında olup bitenlerin farkına varacağından mahkûm olduğu ataerkil düzene 

başkaldırabilir. Böyle bir olasılık erkek egemen Atina’yı tehdit eden büyük bir 
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tehlike olarak algılanmış olmalıdır ki, kadın oldukça bilinçli bir şekilde eğitimsiz 

bırakılmıştır. Nitekim Menandros’un “her kim karısına nasıl okunduğunu ve yazıldığını 

öğretirse iyi bir şey yapmaz. O, korkunç bir yılana fazladan zehir vermiş olur.” şeklindeki 

sözleri kadınların eğitimi konusundaki Atina geleneksel anlayışını ortaya koyması 

bakımından dikkat çekicidir (Garland, 2009: 155-160). Antik dünyadan itibaren 

süregelen kadını eğitimsiz bırakma anlayışının günümüzün sözde modern dünyasının 

birçok yerinde ve ülkemizde hala devam etmesi ve bu anlayışı kırabilme adına 

ülkemizde “Haydi Kızlar Okula” ya da “Kardelenler” gibi çeşitli projelerle kızları 

okumaya, bilinçlendirmeye, yani kadının da erkek gibi, eşit haklara sahip bir insan 

olduğunu ve hayatıyla ilgili kararları alma konusunda söz sahibi olabileceğini önce 

kadına, daha sonra erkeğe anlatma çabasına hâlâ gerek duyulması, kadınının eğitimi 

konusundaki ataerkil inancın boyutlarını göstermesi açısından ilginçtir.  

Klasik Çağ Atinası’nın eğitim konusuna geri dönecek olursak, dönemin başında 

yurttaşların çok azı okuryazarken yüzyılın ortalarına doğru okuryazar erkek sayısında 

büyük bir artış olmuştur. Harris, MÖ. 5. yüzyılın ortalarına doğru Atina’nın 

ekonomik zenginliğine paralel olarak kent merkezine uzak bölgelerde yaşayan 

yurttaşların dışında hemen bütün çiftçilerin, yani en alt sınıftaki erkek yurttaşların 

bile ekonomik nedenlerden ötürü okuryazar olduklarını dile getirir (Harris, 1991: 

67). Artan ekonomik faaliyetler sonucunda zenginleşen Atinalı aileler, erkek 

çocuklarını ya özel okul olarak adlandırabileceğimiz okullara gönderiyor, ya da özel 

öğretmenler tutarak çocuklarına kendi evlerinde çeşitli dersler aldırtıyorlardı. Yedi 

yaşından itibaren okula gitmeye başlayan Atinalı erkek çocuklar okuma, yazma, 

aritmetik ve edebiyat derslerini grammmatistes denilen öğretmenlerden öğrenir ve 

okula genellikle paidagogos denilen köleler eşliğinde getirilip götürülürdü (Rhodes, 

2007: 179). 

Geleceğin yurttaşları olacak erkek çocuklar kentin yönetimi konusunda, 

kendilerine gerekli olacak çeşitli bilgilerle donatılırken kız çocukları kente yurttaşlar 

doğuracak ve ev işlerini yönetecek geleceğin anneleri olarak görüldüğünden kendi 

evlerinde ve genellikle annelerinden pratik ev işlerini yapmaya yönelik bir eğitim 

alırdı (Garland, 2009: 157).  

Erkek çocuklarına mesleki eğitim vermek ise babalarının göreviydi. Bir baba 

hangi meslekle uğraşıyorsa oğluna o mesleğin inceliklerini öğretirdi. Hatta Solon 
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baba mesleğinin erkek çocuğa öğretilmesini, babanın yasal zorunluluklarından biri 

haline getirmişti (Griffed, 2001: 23-85). Başka sözcüklerle ifade etmek gerekirse 

Atina’da eğitim konusunda da kadın ve erkek arasında kesin çizgilerle belirlenmiş bir 

ayrım söz konusuydu. Atina eğitim anlayışı kız ve erkek çocuklarının yetişkin 

olduklarında karşılaşacakları daha da keskin çizgilerle belirlenmiş kadın erkek 

farklılığını pekiştirecek biçimde düzenlenmişti. Bu duruma bağlı olarak Atinalı 

okuryazar kadınların sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir 

(Gomme, 1937: 102). Ancak bazı araştırmacılar tarafından varlıklı ailelerin kız 

çocuklarına evde okuma-yazma öğrettikleri de ileri sürülmüştür. Nitekim Atina’da 

bulunmuş bu döneme ait bir vazo resminde bir ruloyu okurken betimlenmiş bir kız 

çocuğu bu görüşü desteklemektedir. Bazı araştırmacılar ise, Atinalı ailelerin kız 

çocuklarına kesinlikle okuma ve yazmaya yönelik bir eğitim vermediklerini, söz 

konusu vazo resminde betimlenen kızın ancak bir hetaira olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Diğer taraftan Ksenophon’un Oikonomikos adlı eserinde ( IX. 10) adı 

geçen ve toprak sahiplerinden biri olduğu anlaşılan Isomakhos, ev işleri konusunda 

karısının takip etmesi için bir liste yaptığından bahsetmektedir (Harris, 1991: 67). 

Isomakhos karısı için bir liste yaptığına göre, Isomakhos’un karısı okuryazar bir 

kadındır. Bu bilgiye dayanarak Atinalı varlıklı ailelerin, kızlarına en azından okuyup 

yazacak kadar bir eğitim aldırdığı söylenebilir. 

 Atinalı kız çocukların eğitimi konusunda Euripides’in oyunlarına bakıldığında, 

dönemin kadınlarının okur-yazar olup olmadıkları konusunda Phaidra ve 

Klytaimestra örnekleri dışında çok fazla bir bilgi yoktur. Fakat her iki oyunda da 

kadın kahramanların okuryazar olması yukarıda öne sürülen, varlıklı ailelerin kız 

çocuklarına okuryazar olacak kadar bir eğitim aldırdıkları düşüncesini 

desteklemektedir. Hippolytos adlı oyununda Phaidra, aşkına karşılık vermeyen üvey 

oğlu Hippolytos’un kendisine tecavüz ettiğini yazan bir mektubu avucunda 

saklayarak intihar eder. Karısının ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Theseus şu 

sözleri söyler (856-860):  

 

“.ἔα ἔα˙ 
τί δὴ ποθ̉  ἥδη δέλτος ἐκ φίλης χερὸς 
ἠρτηµένη; θέλει τι σηµῇναι νέον; 
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ἀλλ̉   η λέχους µοι καὶ τέκνων ἐπιστολὰς 
ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουµένη;” 
 
“Ah! Ah! 
Sevgilinin elindeki bu mektup neyi işaret ediyor acaba, dikkat çekmek mi istiyor  
yoksa bilmediğim yeni bir şeye? 
Yoksa evlilik yatağı ve çocuklar konusunda  
bir istekte bulunmak için mi bir mektup yazdı talihsiz kadın?” 
 

Theseus’un yukarıdaki sözcüklerinden Phaidra’nın okuma yazma bildiği 

anlaşılmaktadır; çünkü oyunda genç kadının mektup yazma konusunda herhangi bir 

erkekten yardım istediği belirtilmemiştir. 

Euripides’in okuryazar olduğu anlaşılan kadın kahramanlarından Klytaimestra’ya 

gelince, Agamemnon karısı Klytaimestra’ya, kızları Iphigeneia’yı Akhilleus ile 

evlendirmek üzere Aulis’e göndermesini isteyen bir mektup yazar. Fakat 

Agamemnon karısına yazmış olduğu ilk mektubun ardından, büyük bir pişmanlık 

duyar, çünkü baba yüreği kızının ölümüne dayanamaz ve kral bu sefer karısına daha 

önce verdiği karardan vazgeçtiğini bildiren şu mektubu yazar (Eur. Iph. A. 117-123):  

 

 “πέµπω σοι πρὸς ταῖς πρόσθεν  
 δέλτους, ὦ Λήδας ἔρνος,  
 µὴ στέλλειν τὰν σὰν ἶνιν πρὸς  
 τὰν κολπώδη πτέρυγʹ Εὐβοίας  
 Αὖλιν ἀκλύσταν.  
 εἰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ  
 παιδὸς δαίσοµεν ὑµεναίους.”  
 
“Ey Leda’nın kızı! 
Daha önce bir mektup yollamıştım sana; 
ama bir ricam daha var senden; 
yollama kızımı n’olur 
birçok körfezden oluşan  
kuş kanadına benzer Euboia’ya, dalgaların uğramadığı Aulis sahiline;  
çünkü başka bir zaman düzenleyeceğiz kızımızın düğününü.” 

 
 

Demek ki Klytaimestra da Phaidra gibi okuma yazmayı bilen bir kadındır. 

Nitekim mektubu Klytaimestra’ya ulaştıracak olan yaşlı hizmetkâr mektubun başına 

bir şey gelmesi durumunda, Agamemnon’un yazdıklarını karısına iletebilmek için, 

mektubun içinde yazılanların ne olduğunu kendisine söylemesini ister. Euripides 

oyunun bu bölümünde, Agamemnon’un bir haberci vasıtasıyla karısına isteklerini 

bildirmesi yerine, ona mektup yazdırarak en azından yüksek düzeydeki kadınların 
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okuma yazmayı bilecek kadar eğitimli oldukları konusuna ışık tutar. Euripides’in bu 

yaklaşımı yukarıda söylediğimiz varlıklı ailelerin kızlarına okuma yazma konusunda 

eğitim aldırdıkları görüşünü desteklemesi bakımından önemlidir. Tragedya oyunları 

gelenek gereği soylu aileleri konu ettiğinden, yani hem Klytaimestra hem de Phaidra 

soylu ve zengin kralların kızları olarak yetiştiğinden okuma yazma bilmeleri son 

derece doğaldır. Atinalı kadınların çok büyük bir bölümünün eğitim almadıkları 

bilinmekle birlikte, içkili erkek eğlenceleri olan symposion’lara katılan hetaira 

olarak adlandırılan kadınların ve bu toplantılarda bulunan flütçü ve dansçı kızların 

eğitim almış oldukları sanılmaktadır. Ancak hetaira olarak adlandırılan kadınların 

flütçü ve dansçı kızlara göre çok daha eğitimli ve akıllı kadınlar oldukları anlatılır. 

Bunun en güzel örneğini Perikles’in metresi olan Miletoslu Aspasia oluşturur.101 

Klasik Çağ Atinası’nda çok az sayıda da olsa bazı kadın filozofların olduğu 

bilinmektedir. Nitekim Platon’un Symposion adlı yapıtında Sokrates’in bir kadın 

filozof olan Diotima’ya çeşitli sorular sorduğu ve bazı konularda ondan fikir aldığı 

görülmektedir (Plat. Symp. XI. 201-e). Fakat Diotima Atinalı değil Mantineialıdır. 

Filozof olan bu kadınlar maalesef çoğu kez hetaira olarak adlandırılan kadınlarla 

aynı kefeye konulmuştur.   

Atina eğitim sisteminde erkek çocuklara okuma, yazma, aritmetik ve edebiyat 

dışında, müzik ve beden eğitimi dersleri de verilmekteydi. Özellikle müzikten 

anlamak yani lyra, kithara ya da aulos çalmak eğitimli olmanın bir göstergesi 

olduğundan kişiye büyük bir prestij sağlardı. Ayrıca, birçok Atinalı erkek çocuğu 

çeşitli festivallerde korolarda şarkı söylüyordu. Erkek çocuklara verilen bu müzik 

eğitimi çocuğu aristokratik Atina sosyal yaşamının kalbini oluşturan symposion’lara 

da hazırlardı (Robb, 1994: 184). Bu erkek eğlencelerinde erkekler entelektüel 

sohbetler yanı sıra birlikte şarkılar da söylerdi. Müzik eğitimi kitharistes denilen 

lyra ustaları, beden eğitimi ise gymnasion ve palaestra denilen yerlerde 

paidotribes denilen beden eğitimcileri tarafından verilirdi.  

                                                 
101 Perikles’in uğruna yasal karısını boşadığı ve dönemin en ünlü hetaira’lardan biri olan Aspasia 
MÖ. 440’tan 429 yılına kadar Perikles ile birlikte yaşamıştır. Sokrates ile çeşitli tartışmalar yaptığı 
anlatılan Aspasia’nın oldukça akıllı ve iyi eğitimli bir kadın olduğu anlatılmaktadır. Hatta Perikles’in 
politik kararlarında bile etkili olduğu söylenerek komedyalara malzeme olmuştur. Periklesin 
ölümünden sonra Demokrat Lysikles ile evlendiği söylenmektedir (Howatson, 1997: 67). 
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Atina’da ele geçen Klasik Çağ’a ait birçok vazo resmi kadınların en azından bir 

kısmının müzik eğitimi aldıklarına dair tanıklık yapsa da, Euripides’in araştırmamıza 

konu ettiğimiz oyunlarındaki kadın kahramanlardan hiç biri, Atinalı genç kızların 

müzik eğitimi alıp almadıkları ya da kadınların çeşitli müzik aletlerini çalmayı bilip 

bilmedikleri konusunda ipucu vermemektedir.102 Bununla birlikte Euripides 

Bakkhalar adlı oyununda Bakkhos çılgınlığının ve şarabın etkisi altındaki 

kadınların davul çalarak çılgınca dans ettiğini oyunun birçok yerinde vurgulamıştır. 

Fakat söz konusu oyunda betimlendiği üzere, kendini kaybetmiş kadınların 

ellerindeki davulları vahşice rastgele çalmaları, dönemin kadınlarının müzik eğitimi 

aldığı kanısına varmak için yeterli bir kanıt değildir. Birçok araştırmacı bu vazo 

resimlerinde müzik aletlerini çalarken betimlenen kadınların ya aileleri tarafından 

sokağa terk edilmiş kızlar, ya kentte gelen yabancı kadınlar ya da köle statüsündeki 

kadınlar olabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Nitekim kız olarak doğdukları için 

aileleri tarafından sokağa bırakılmış genç kızlar, kente gelen yabancı kadınlar ve 

kadın kölelerin, yani yasal olarak fahişelik yapan kadınların müzik eğitimi ile dans 

dersleri aldığı ve symposion’larda erkeklere aulos ya da lyra çaldıkları 

bilinmektedir. Euripides’in araştırmamıza dâhil ettiğimiz hiçbir oyununda müzik ya 

da başka bir bilimle uğraşan herhangi bir kadın karaktere rastlamamamız bu durumla 

ilgili olmalıdır. Ayrıca içkili erkek eğlenceleri olan symposion’larda Atinalı 

kadınların ve kızların yer almadığı bilinmektedir. Geleneğe göre, tragedya sadece 

soylu kimseleri ve onların yaşamlarını konu aldığından Euripides’in genellikle 

hetaira’lara atfedilen müzisyenlik özelliğini taşıyan bir kadın karaktere yer 

vermemesi son derece normaldir.  

Atina eğitim sisteminde de kız ve erkek çocukları arasındaki ayrım kentin köklü 

kültürüne bağlı olarak gelişen cinsiyet politikası doğrultusunda belirlenmiştir. 

Atina’da erkek çocuklarına yönelik verilen beden eğitimi dersleri askeri gücün 

devamını sağlamak amacıyla yapıldığından kızlara böyle bir eğitim verilme 

gereksinimi hissedilmemiştir. Oysa Sparta’da ünlü yasa koyucuları Lykurgos’tan 

itibaren ancak güçlü kadınların güçlü çocuklar doğurabileceği şeklinde bir anlayış 
                                                 
102 Atinalı kız çocukları için müzik ve dans eğitimi söz konusu değilken Spartalı kızların şarkı 
söyleme, dans etme ve bir müzik aleti çalmak üzere bir müzik eğitimi aldıkları, ayrıca Spartalı 
kadınların erkeklerle birlikte korolarda şarkı söyleyip dans ettikleri bilinmektedir (Pomeroy, 2002: 
12).  
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hâkim olduğundan Sparta devlet yönetimi kadınların da erkekler gibi fiziksel 

anlamda güçlü olacak şekilde eğitilmesini desteklemiştir. Spartalı kızlar oldukça 

rahat bir şekilde erkek çocuklarla birlikte idmanlara, koşu ve güreş yarışlarına 

katılmışlardır (Jeager, 1957: 243; Rhodes, 2007: 165). MÖ. 4. yüzyılın sonlarında ise 

on sekizine gelmiş Atinalı bir delikanlı iki yıl boyunca askeri eğitime tabi tutulduğu 

da bilinmektedir; çünkü savaş “erkek işi” olarak görülmekteydi. Ancak birçok 

tragedya oyununda anlatıldığı üzere savaşta başarılı olmanın şartı nedense hep 

kadınların kendilerini feda etmesine bağlıydı. Nitekim Euripides’in Iphigeneia 

Aulis’te ve Heraklesoğulları adlı oyununda hem Iphigeneia hem de Makaria 

erkeklerin savaşta başarılı olmaları adına kurban edilmiş genç kızlardır.  

MÖ. 5. yüzyılda Atina’da demokrasinin yerleşmesine koşut olarak her Atinalı 

erkek yurttaş meclislerde söz söyleme ve mahkemelerde kendini savunma hakkına 

sahipti. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak güzel ve etkili konuşmaya ihtiyaç 

duyulmuş ve bu ihtiyaç doğrultusunda delikanlılar retorik dersleri almaya 

başlamışlardır (Garland, 2009: 158). Bunun yanı sıra güzel ve etkili konuşma, bir 

delikanlıya Atina entelektüel tabakasına katılma fırsatı verdiğinden çoğu aile erkek 

çocuklarına özel ders karşılığı retorik dersleri aldırmıştır (Pomeroy, 1999: 267). MÖ. 

5.yy Atinası’nda kadar yüksek öğretim veren okulların bulunmadığı görülse de, 

sofist adı verilen kimselerin bir tür yüksek öğretim olarak nitelendirilen güzel ve 

etkili konuşma, matematik, geometri ve müzik gibi çeşitli dersler verdikleri 

söylenebilir.103 Bu dönemde kadının siyasal haklardan yoksun, politik yaşamdan ise 

oldukça uzak, mahkemede bile kendisini savunamadığı gerçeği göz önüne alınırsa 

kadınlara bu tür bir eğitim verilmediği açıktır. Fakat Euripides’in oyunlarına 

bakıldığında, ünlü ozanın birçok kadın kahramanına dili retorik ustası gibi ustaca 

kullandırdığı görülür.104 Nitekim ünlü ozan Medeia adlı oyununda karı koca arasında 

yaşanan çetin bir tartışmada, Medeia’yı bir retorik ustası gibi konuşturmuştur.105 

Ayrıca ünlü ozanın Troialı Kadınlar ve Hekabe adlı oyunlarında Hekabe’yi de 

                                                 
103 Sofist Hippias kendi okulunun eğitim programında aritmetik, müzik, geometri ve astronomi gibi 
dersler verildiğini ifade eder ( Howatson, 1997: 203).  
104 Euripides’in Medeia adlı oyunundaki övgü ve suçlama diyalogları konusunda bir çalışma yapan 
McClaure, Medeia’nın son derece ikna edici bir dil kullandığına dikkat çeker (McClure, 1999: 373-
394). 
105 V. Eur. Med. 465-515, 579-587, 591-592, 598-599, 603-604, 606,608, 617-619, 623-626. 
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Medeia gibi bir söz ustası olarak betimlemiş olduğu görülmektedir. Hekabe emanete 

hıyanet eden Polymestor’u bir hile ile Khersonesos sahiline getirip orada öldürmek 

için, kendisine destek olması konusunda yardım istediği Agamemnon’u, bir söz 

ustası edasıyla en zayıf noktasından yakalayıp ‒kızı Kassandra’ya olan aşkını 

kullanarak‒ şu sözlerle ikna etmiştir (Eur. Hec. 825-830): 

 

“Kύπρις προβάλλειν˙ αλλ̉  ὅµως εἰρήσεται. 
πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐµη κοµίζεται 
ἡ φοιβάς, ἥν καλοῦσι Κασάνδραν Φύρυγες. 
ποῦ τὰς φίλας δῆτ̉  εὐφρόνας δείξεις ἄναξ 
ἤ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασµατων 
χάριν τίν̉  ἔξει παῖς ἐµη,  κείνης δ’  ἐγώ”  
  
 
“İşime yaramayacak belki Kypris’i öne sürmem, ama yalvaracağım yine de. 
Phrygialıların Kassandra dedikleri, Phoibos’un rahibesi kâhin kız 
yatağını paylaşıyor geceleri. Efendimiz, sevgilinize nasıl göstereceksiniz 
geçirdiğiniz aşk gecelerinden duyduğunuz memnuniyeti?  
Ne yararı olacak kızıma ve bana 
aynı yatakta koyun koyuna yatıp aşkla kucaklaşmalarınızın?” 
 

Yaşlı kraliçe dili kullanmadaki ustalığını, Troialı esir kadınlar arasından karısı 

Helene’yi Sparta’da cezalandırmak üzere almaya gelen Menelaos’a karşı da 

gösterir.106 Helene, Hekabe ve Menelaos arasında geçen diyalog bir mahkeme 

salonundaki söz ustalarının birbirleriyle yaptıkları söz düellosunu anımsatır.  Klasik 

Çağ’da kadına aile içinde dahi çok fazla söz hakkı verilmese de, Euripides bu 

oyunlarıyla kadınların da dili erkekler kadar, hatta onlardan daha iyi bir şekilde 

kullanabildiklerini ve erkeklerden daha mantıklı olabileceklerini ortaya koymaktadır. 

Nitekim ünlü ozan “kadının ikna etme konusundaki ustalığını” Medeia aracılığıyla 

dile getirir. Medeia dili kullanmadaki ustalığıyla kocası üzerinden tüm erkek cinsine 

yönelttiği suçlama niteliğindeki sözleriyle Korinthoslu kadınlardan oluşan koronun 

sempatisini kazanmayı başarır (McClure, 1999: 373) . Oyunun bir bölümünde 

Medeia yine dili kullanmadaki ustalığıyla, yaşlı Aigeus’un her koşulda onu 

düşmanlarından koruyacağına dair söz vermesini sağlar (747-740). Nitekim 

Medeia’nın sözleri, Aigeus tarafından şu şekilde övülmüştür (741): 

 
                                                 
106 V. Eur. Tro. 883-888, 890-895, 906-910, 969-1033, 1044-1045, 1049, 1051. 
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“ πολλὴν ἔλεξαν ἐν λόγοις προµηθίαν…” 
 
 “Son derece sağduyulu sözler söylüyorsun!” 
  

Klasik Çağ Atinası’nda kadın ve erkeğin sosyal sorumlulukları geleneğe bağlı 

olarak belirlenmiş, Atina’daki eğitim sistemi de kadın ve erkeğin ileride alacakları 

sosyal sorumlulukları yerine getirme amacına hizmet etmek üzere şekillenmiştir. 

Yani Klasik Çağ Atinası’ndaki eğitimin temeli gelenek üzerine inşa edilmiştir. 

Böylece erkek çocukları iyi bir savaşçı ve donanımlı bir yurttaş, kız çocukları ise, ev 

işlerinin yolunda gitmesini sağlayacak becerikli ve çalışkan birer ev hanımı, aynı 

zamanda da kentte yurttaş doğurup yetiştirecek iyi bir anne olacak şekilde eğitilmiştir 

(Donne, 2009: 68; Pomeroy, 2002: 3).  

Atinalı kız çocuklarının ev içinde ve genellikle annelerinden almış oldukları 

eğitimin başında, ip eğirme, kumaş dokuma elbise dikme, yemek yapma, çocuk 

bakımı gibi çeşitli ev işleri gelmekteydi. Kızlara öğretilen bu pratik bilgiler ileriki 

yaşamlarında ‒evlilik hayatlarında‒ onlara yardımcı olacak son derece önemli 

işlerdi. Nitekim Euripides’in çeşitli oyunlarında, kız çocuklarına küçük yaşlardan 

itibaren pratik ev işlerinin öğretildiğini görülmektedir. Ünlü ozanın, Elektra isimli 

oyunundan Elektra’nın bir kral kızı, yani bir prenses olmasına karşın,  küçük yaşta ev 

işleri konusunda eğitildiği anlaşılmaktadır. Oyunun bir bölümünde yaşlı bir 

hizmetkâr, Elektra’ya Orestes’in Argos’a gelmiş olduğunu söyler. Ancak genç kız, 

kardeşi Orestes’in kentte olduğuna inanmaz. Bunun üzerine yaşlı adam bu konudaki 

haklılık payını ortaya koymaya çalışır ve gelen yabancının kardeşi olduğuna 

inanmasını sağlamak üzere, genç kızın daha küçük bir çocukken Orestes için bir 

giysi dokuduğundan şu sözlerle bahseder (538-540): 
 
“οὐκ ἔστιν, εἰ καὶ γῆν κασίγνητος µόλοι, 
κερκίδος ὃτῳ γνοίης ἂν  ἐξύφασµα σῆς, 
ἐν ᾧ ποτ’  αὐτον ἐξέκλεψα µὴ θανεῖν;”  
 
“Onu ölümden kurtardığım zaman üstünde olan 
dokuduğun giysiyi, tanıyamaz mısın 
burada olsa kardeşin?”   
 

Yaşlı hizmetçinin yukarıdaki sözleri üzerine Elektra şöyle cevap verir (542-547): 
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“οὐκ οἶσθι’ Ὀρέστης ἡνίκ’ ἐκπίπτει χθονός, 
νέαν µ’  ἔτ οὖσαν;  εἰ δὲ κἄκρεκον πέπλους, 
πῶς ἄν τότ’  ὢν παῖς ταὐτα νῦν ἔχοι φάρη,  
εἰ µὴ ξυναύξοιθ’  οἱ πέπλοι τῷ σώµατι;”  
 

      “Bilmiyor musun, Orestes kaçtığında, 
 benim çok küçük yaşta olduğumu? 
 Büyümediyse giysiler vücuduyla birlikte,  
 nasıl olur da aynı olabilir bir zamanlar dokumuş olduğum giysi  
bu çocuğun taşıdığıyla?” 

 

Elektra’nın bu sözlerinden Atinalı genç kızların, daha çocuk denebilecek bir yaşta 

kumaş dokumayı öğrendikleri sonucu çıkarılabilir. Pomeroy, Spartalı özgür 

kadınların ise, sadece dinsel ritüeller için kumaş dokuduklarını dile getirir. Yani 

kumaş dokuma, Atina’da olduğu gibi, tüm Hellen kentlerinde kız çocuklarına daha 

küçük yaşlarda öğretilen, ileride gurur duyacağı bir meziyet değildir (Pomeroy, 

2002: 30). Euripides’in Ion adlı oyununda, Tanrı Apollon’un tecavüzü sonucunda 

hamile kalıp çocuğunu terk etmek zorunda kalan Kreousa yıllardır özlem duyduğu 

oğluna, küçük bir kızken dokumuş olduğu kumaşı ve bebeğini terk ederken onu içine 

koyduğu sepeti tanıyarak kavuşur.  Kreousa’a, Ion’a onun kendi oğlu olduğunu 

söylediğinde delikanlı ilk önce inanmaz, ancak Kreousa oğluna iddiasının gerçek 

olup olmadığı konusunda kendisine bir test yapmasını isteyince Ion, bu isteği kabul 

eder. Kreousa bebeğini bırakırken sardığı ‒genç bir kızken dokumuş olduğu‒ 

kumaşın ayrıntılarını delikanlıya bir bir söyleyince ana oğul birbirine kavuşur. 

Kreousa oyunun birçok yerinde belirtildiği üzere, zengin ve soylu bir babanın kızıdır. 

Fakat buna rağmen bir kız olarak doğduğundan sıradan bir Atinalı’nın kızı gibi,  

Kreousa’nın da kumaş dokuma, elbise dikme ve örgü örmek üzere eğitim aldığı 

oğluyla arasında geçen şu konuşmalardan anlaşılmaktadır (1417-1421): 

 
“… 
- K. σκέψασθʹ ὃ παῖς ποτʹ οὖσʹ ὕφασµʹ ὕφηνʹ ἐγώ.  
- I.  ποῖόν τι; πολλὰ παρθένων ὑφάσµατα.    
- K. οὐ τέλεον, οἷον δʹ ἐκδίδαγµα κερκίδος.  
- I.  µορφὴν ἔχον τίνʹ; ὥς µε µὴ ταύτηι λάβηις.  
- K. Γοργὼν µὲν ἐν µέσοισιν ἠτρίοις πέπλων.”  
 
“… 
- K. Genç bir kızken dokumuş olduğum bir kumaş göreceksin orada oğlum. 
- I.   Ne tür bir şey? Birçok genç kız dokuma yapar. 
- K. Yarım bırakılmış bir şey, acemi birinin mekikte dokuduğu. 
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- I.   Bu şekilde ele geçiremezsin beni, nasıl bir modeli vardı? 
- K. Bir Gorgo vardı eğri büğrü, kumaşın ortasında.” 

 

Euripides gibi kadın konusuna bu denli eğilmiş ve çağının tüm sorunlarına olduğu 

gibi kadının hemen tüm yaşantısına ışık tutmuş bir ozanın kızların ve kadınların 

eğimi konusunda bu kadar az bilgi vermesi, bu dönemde kız çocuklarının eğitimi gibi 

bir konunun Atina gündeminde olmadığını düşündürtmektedir. Bu bağlamda 

Ksenophon’un Oikonomikos adlı eserinde ünlü tarihçinin, Isomakhos’un aracılığıyla 

söylediği şu cümleler Atinalı genç kızların eğitimi konusunda son derece açıklayıcı 

bilgiler vermektedir (Xen. oik. VII. 5-6): 
 

“Benimle evlendiğinde henüz on beşinde bile değildi ve hayat hakkında hiçbir şey bilmiyordu 

mümkün olduğunca az görmesi, bilmesi ve söylemesi konusunda onu eğittim. Bir adam, karısı ona 

geldiğinde sadece kumaş dokuma, elbise yapma, ip eğiren köleleri denetleme ve idare etmenin dışında 

başka bir şey bilmiyor diye düşünüp üzülmemeli, aksine memnun olmalıdır.”  
 

Sonuç itibariyle Klasik Çağ Atinası’nda kız çocuklarının erkeklere tanınan eğitim 

fırsatına hiçbir zaman sahip olmadıkları söylenebilir. Atinalı kız ve erkek çocukların 

yetişkin birer insan olduklarında kendi cinslerine has işlerde gerekli performansı 

göstermek üzere bir eğitim sürecinden geçtiğini de açıktır. Pek çok geleneksel 

toplumda olduğu gibi, Klasik Çağ Atinası’nda da beceri ve yeterlilik gerektiren çok 

az şey ‒dokumacılık, çocuk bakımı ve ev işleri gibi‒ kadına atfedilmiştir. Bu sebeple 

Atina geleneği, beceri ve yeterlilik gerektiren konularda, erkeklere sunduğu eğitimi 

kadın için gerekli görmemiştir,  ancak Euripides’ten sonra yaşamış olan Platon, 

kadının cahil bırakılmasının kent için son derece tehlikeli bir durum olduğunun 

farkına varmıştır (Sissa, 1992: 66). Platon, çocukların ilk eğitiminin ailede 

başladığını, çocuğun doğası gereği kişiliğin oluştuğu bu dönemde, babasından çok 

annesine yakınlık duyduğunu, yani bir çocuğun yaşama dair ilk kazanımları 

annesinden aldığı gerçeğinin farkına varmış olmalıdır. Nitekim Nomoi (Yasalar) adlı 

yapıtında aileyi toplumun merkezine alarak kız ve erkek çocukların aynı eğitimi 

almaları gerektiğinin altını çizer. Ünlü filozof kız çocuklardan isteyenlerin binicilik, 

ok, kargı ve sapan atma gibi erkeklere has bazı derslerine katılabileceğini ifade 

ederek kızların kendilerini koruması ve gerektiğinde düşmana saldırabilmesi için 
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mutlaka silah kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini dile getirir (Plat. leg. VII. 794c). 

Ayrıca Platon’un “Benim yasalarımda erkeler için söylenen her şey kızlar için de geçerlidir. 

Binicilik ve spor yapmak erkeklere yaraşır, kadınlara ise yakışmaz anlayışından korkmadan kızların 

erkelerle aynı şekilde eğitilmesi gerektiğini söylüyorum.”107 şeklindeki bu sözleri Atinalıların 

genç kızların eğitimi konusunda son derece tutucu bir tavır sergileyip cinsiyet ayrımı 

yaptıklarını ortaya koymaktadır (Plat. leg. VII. 804e).  

Euripides oyunlarında kadınların erkekler gibi, eğitim alması gerektiğiyle ilgili 

açık bir ifade olmamasına rağmen, ünlü ozanın Atina toplumundaki kadın sorunsalını 

tragedyaları aracılığıyla göz önüne getirmiş olması, belki de kendinden sonraki 

dönemde kadınla ilgili bazı konular üzerinde daha fazla durulmasına katkıda 

bulunmuştur. Nitekim Euripides’ten sonra yaşamış olan Platon döneminde, kadının 

eğitimi konusunun artık tartışılabilir bir konu haline gelmiş olması, hiç olmazsa 

dönemin bazı erkeklerinin kadını farklı bir şekilde algılamaya başlamış olduğunu 

göstermektedir (Jaeger, 1957: 246). 

                                                 
107 Platon’dan yapılan pasajların Türkçe çevirileri için Candan Şentuna ve Saffet Babür’ün  (1998) 
çalışması kullanılmıştır.  
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SONUÇ 

 

Atina’nın görkemli günlerinde yetişmiş, kentin sıkıntılı zamanlarda hayatının ve 

sanatının olgunluk dönemini yaşamış olan Euripides, Atina’nın değişken politik ve 

sosyal atmosferinde nerede duracaklarını bilemeyen Atinalıların omuzlarındaki ağır 

yükü bizzat hisseden, çağındaki olaylara karşı duyarlı bir ozandır. Yurttaşların 

yaşadığı kararsızlık, savaşların yarattığı gelecek korkusu, Protagoras, Prodikos ve 

Sokrates gibi entelektüel kimselerin sebep olduğu zihinlerdeki anlam çalkantısı, 

sarsılan tanrı inancı ve bu karmaşa içinde bir türlü uzlaştırılamayan kadın erkek 

ilişkileri oyunlarının dayanak noktasını oluştur.  

Euripides’in günümüze ulaşmış hemen tüm oyunlarında ısrarla kadın karakterlere 

yer verdiği görülür. Nitekim ünlü ozanın Alkestis, Medeia, Andromakhe, Hekabe, 

Elektra, Helene, Iphigeneia Tauris’te, Iphigeneia Aulis’te adlı tragedyaları kadın 

başkarakterlerinin ismini taşır. Öte yandan Hippolytos, Fenikeli Kadınlar, Troialı 

Kadınlar, Ion ve Orestes gibi tragedyalarında ise kadın karakterler oyunun 

merkezinde yer alır. Euripides bu tutumuyla Atina’nın diğer iki büyük ozanı 

Aiskhylos ve Sophokles’ten ayrılmaktadır. Gerçi her iki ozan da oyunlarında kadın 

karakterlere yer vermişler, ancak Euripides gibi kadına sorunsal olarak yaklaşmamış 

ve kadını anlamaya çalışmamışlardır. Evrende olup biten olayları anlamak için yoğun 

bir çaba sarf eden doğa filozofları gibi, Euripides de kadını anlamak için çaba sarf 

etmiş, bazen bir filozof, bazen de bir psikolog kılığına bürünerek kadını iyi-kötü 

bütün halleriyle ortaya koyup çözümlemeye, anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. 

Phaidra ve Medeia gibi tutkularının esiri olmuş tehlikeli kadınları olduğu kadar 

Alkestis, Helene, Euadne, Megara ve Andromakhe gibi ahlaklı ve kocalarına sadık 

kadınları; Iphigeneia, Makaria, Polyksene, Kassandra gibi fedakâr genç kızları 

ataerkil Atina izleyicisinin karşısına çıkarmıştır. 

Euripides’in kadını anlamaya yönelik çabası onun kadın düşmanı mı, yoksa kadın 

hakları savunucusu mu sayılması gerektiği konusunda araştırmacıları ikiye 

bölmüştür. Ozanın bu tutumunu tam olarak anlamak mümkün değildir, fakat şurası 

bir gerçektir ki, geleneksel olan hemen her şeyin karşısında duran Euripides, birçok 
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oyununda ön plana çıkarttığı kadın karakterleri aracılığıyla, kadının da tıpkı erkekler 

gibi, iyi ve kötü özelliklere sahip bir insan olduğunu, kadını “öteki” olarak gören eril 

zihniyetin gözleri önüne sermiştir. 

Euripides kendi dünyasından gördüğü kadını yansıtmak için bilinen mitoslarda 

köklü değişiklikler yapmış ve bu efsaneleri çok farklı bir biçimde anlatarak belki de 

toplumun değer yargılarını sorgulamak istemiştir. Medeia efsanesindeki Medeia’yı 

anlatılandan çok daha korkunç bir kadın olarak betimler Euripides. Onun kaleminden 

çıkan Medeia, tutkularına yenilen ve çocuklarını kendi elleriyle boğazlayan evlat 

katili bir annedir artık ve yüzyıllarca hep böyle anılacaktır. Fakat öte yandan 

Euripides, bir kadın olarak Medeia’nın içinde bulunduğu çıkmaz durumu o kadar 

ustalıkla betimlemiştir ki, Medeia’nın işlediği korkunç cinayet onu kadınca bir 

intikam uğruna kendi öz evlatlarını öldürmekten çekinmeyen soğukkanlı bir evlat 

katili yapmaz. Mitolojide Troia Savaşı’nın patlak vermesinin sorumlusu olarak 

gösterilen Helene de Euripides’in Helene adlı oyununda, halkın bildiği Helene’den 

çok farklı, masum bir kadındır. Ozan hem Hellenlerin hem de Barbarların savaşın 

suçlusu olarak gösterdiği güzel kadını aklamaya çalışır sanki. Ancak Orestes adlı 

oyununda Helene eski kimliğine bürünür ve aynı bencil, kendini beğenmiş Helene 

olarak karşımıza çıkar.  

Euripides’in oyunları incelenirken dikkati çeken önemli konulardan biri de, ünlü 

ozanın kadın karakter yaratmadaki başarısıdır. Euripides bu konuda da Aiskhylos ve 

Sophokles’ten ayrılır; çünkü o, realist bir tavır sergileyerek günlük yaşamda 

karşılaşılan kadın karakterler yaratmış, yani mitosun soylu ve tanrısal kadın 

kahramanlarını ete kemiğe büründürüp sıradan kadınlar olarak sahneye taşımıştır: 

Sophokles’in matem elbiseleri içinde sarayın koridorlarında dolaşıp babasının yasını 

tutan soylu Elektrası, Euripides’te çeşmeden su taşıyan, mekikte eziyet çeken köylü 

bir Atinalının karısı olarak karşımıza çıkar. Aiskhylos’un acımasız Klytaimestra’sı 

ise, kızı Iphigeneia için ölümü göze alan, diğer kızı Elektra’yı aşığının elinden 

kurtaran ve Elektra’nın bir sözüyle yanıbaşında biten şefkatli bir anne oluverir. Öte 

yandan Hellas için seve seve ölüme giden mitosun gözü pek Iphigeneia’sı yaşama 

arzusuyla dolu sıradan bir genç kız, hiçbir karşılık beklemeden kocası Admetos için 
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ölüme gittiği bilinen Alkestis ise yaptığı fedakârlığın karşılığını bekleyen ve bunu 

açıkça dile getiren bir kadına dönüşür Euripides’in oyunlarında.   

Homeros ve Hesiodos’tan itibaren takip edebildiğimiz yüzlerce yıllık Hellen 

geleneğine göre kadın ‒Pandora’nın kızları‒ güzelliğiyle erkeklerin aklını başından 

alan, cinsel tutkularıyla hareket edip erkeklerin başına bela getiren, düzenbaz ve 

tehlikeli bir yaratık, bir musibet olarak algılanmıştır. Euripides de kadın 

karakterlerinden birçoğunu geleneksel bakış açısıyla betimlemiştir, ancak bu 

tutumunun altında farklı bir amaç yatmaktadır: Tüm dünyaya ve erkeklerin başına 

felaketler getiren Pandora’nın kızları Euripides’in tragedyalarında bilinenden farklı 

yönleriyle ‒erkeklerin haksızlıkları ve düşünmeden aldıkları kararlar sonucunda acı 

çeken, ezilen, cinsel istismara uğrayan ve cinayet işleyecek kadar zor durumda 

bırakılan kadınlar olarak‒ betimlenmiştir. Klytaimestra kocasını aldatmıştır, ancak 

Euripides Klytamestra’ya kendini savunma imkânı verir; çünkü Agamemnon evli 

olduğu halde karısını başka bir kadınla aldatmıştır. Geleneğe göre bu erkeğin 

hakkıdır, ancak Euripides son derece doğal görünen bu geleneği sonuçlarını da 

göstererek sorgular. Öte yandan Phaidra, Medeia ve Klytaimestra aracılığıyla 

sembolize ettiği kadın, cinsel istekleriyle hareket eden zayıf bir yaratıktır, ancak 

Euripides cinsel zaafın sadece kadının bir özelliği olmadığını Menelaos ve 

Agamemnon karakterleri aracılığıyla ortaya koyar. Nitekim her iki kardeş de en az 

kadınlar kadar tutkularına yenilen zayıf kimselerdir.  Hermione çocuksuz, yani eksik 

bir kadındır ve bu yüzden kocasının başka bir kadınla evlenmesine göz yummak 

zorundadır. Ancak Euripides’in Hermione’si bu durumu öyle kolay kabul etmez.  

Atina erkek egemen toplumu sorumlu olduğu kadının cinselliğini kontrol altında 

tutmayı, kendisinin onuruyla eş değer görerek kadının erdemli olabilmesi ve toplum 

içinde kendisinin adamdan sayılabilmesi için sorumluluğu altındaki kadınları oikos’a 

kapatmayı uygun görmüştür. Erkeğin yanında söz hakkı olmayan, gelenek tarafından 

kendisine çizilmiş dar bir çemberin içinde yaşamaya mahkûm edilmiş kimliksiz bir 

varlıktır Atinalı kadın. Hellen toplumunda yüzyıllardır süregelen ve Euripides 

Dönemi Atinası’nda da tüm şiddetiyle devam ettiği açık bir şekilde görülen ataerkil 

zihniyete bağlı olarak kadın, başıboş bırakıldığında erdeme erişemeyecek kadar 

zayıf, doğası gereği tehlikeli ve ancak ev işlerini yapacak kadar yetenekli, öte 
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yandan, erkekler arasında iyi veya kötü olarak hiçbir şekilde kendisinden 

bahsedilmeyen bir varlıktır. Ancak Euripides Atina geleneksel düşüncesine son 

derece zıt bir tavır sergileyerek erkeklere atfedilen–akıllılık, bilgelik, erdem, güç, 

kahramanlık gibi‒ tüm özelliklere, hatta daha fazlasına kadınların da sahip 

olduklarını, sahneye çıkardığı kadın karakterleri aracılığıyla dile getirmiştir. 

Euripides oyunlarındaki hemen bütün kadın karakterlerini, çağındaki kadınların 

yaşadığı çeşitli sorunlara dikkat çekecek biçimde sahneye yansıtmıştır: Medeia 

barbar bir kadın olduğu için terk edilmiştir; çünkü zavallı kadının evliliğini meşru 

kılacak ne yasal ne de geleneksel bir zemin vardır. Savaşın neden olduğu bir annenin 

yaşayabileceği en büyük acılar yenik Troia Kraliçesi yaşlı Hekabe, Yakarıcılar ile 

Troialı Kadınlar adlı oyunlardaki koronun kadınlarını oluşturan isimsiz anneler; 

savaşlarda kadınların maruz kaldığı cinsel istismar Kassandra; özgürken köle, yasal 

bir eşken metres olmanın bir kadına yaşattığı utanç ve omuzlarına yüklediği ağır yük 

Andromakhe ve Troialı kadınlar aracılığıyla son derece dokunaklı bir biçimde 

anlatılmıştır. Öte yandan yaşanan savaşlarda hayat arkadaşlarını kaybedip dul kalan 

Atinalı kadınların çaresizliği ise kocasının ardından ölüme giden Euadne’nin hüzünlü 

sonu aracılığıyla dile getirilmiştir. Evlilik kararında hiçbir söz hakkı olmayan, 

erkekler arasında bir değiş tokuş aracı gibi görülen genç kızların babaları tarafından 

çizilen kaderi Kreousa ve Klytaimestra, evlilikle ölümü özdeşleştiren Atina geleneği 

ise Iphigeneia kimliğinde sorgulanmıştır. Euripides Dönemi Atinası’nda evliliklerin 

Kreousa ve Ksouthos ‘un evliliğinde olduğu gibi iki aile arasında yapılan bir tür çıkar 

ilişkisine dayandığı, Neoptolemos’un Hermione ile evlenmesinde olduğu gibi 

erkeklerin çeyiz adı altında kız babasından maddi bir takım zenginlik elde etme 

amacıyla evlendikleri ve söz konusu dönemde evliliklerin temelinin karşılıklı sevgiye 

dayanmadığı görülür. Ayrıca Andromakhe ve Iokaste’nin belirttiği üzere, Atinalı 

kadınların sadece neslin devamını sağlayıcı bir unsur olarak görüldüğü ve bu yüzden 

evlendirildikleri,  Hermione gibi polis’in kendisine yüklediği bu sosyal sorumluluğu 

yerine getiremeyen, yani çocuk sahibi olamayan kadınlara yönelik büyük bir 

toplumsal baskı olduğu, bu durumda kalan kadınların, eşlerinin çocuk sahibi olmak 

üzere başka kadınlarla ilişki yaşamasına göz yummak, hatta Kreousa örneğinde 

olduğu gibi kocalarının gayrimeşru çocuklarını kabul etmek zorunda kaldıkları 
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görülür. Euripides’in betimlediği kadın karakterler ile dönemin komedyalarında ve 

hatiplerin çeşitli söylevlerinde kadının konumuyla ilgili çok fazla ortak nokta vardır. 

Ancak Euripides tragedyalarında betimlenen Medeia ve Klytaimestra gibi güçlü 

kadın karakterlerin Atinalı gerçek kadınları yansıtmadığı kanısındayız. Nitekim MÖ. 

5. yy. Atinası kadını bir birey olarak değil, ancak bir erkek aracılığıyla, yani 

yurttaşların kızları, eşleri ve kız kardeşleri olarak tanıyor ve her durumda kadının 

erkeğe karşı itaatkâr olmasını bekliyordu. Ancak Euripides’in Medeia’sı Iason’a 

‒Iason kimliğinde sembolize edilmiş erkeğe‒ kafa tutar ve zavallı Medeia çok ağır 

bir bedel ödese de neticede Iason’u yener. Öte yandan Klytaimestra da ‒her ne kadar 

kızının kurban edilmesini engelleyemese de‒ Agamemnon’un kararına karşı gelir.    

Böyle ataerkil bir ortamda yetişmiş olan Euripides’in hemen bütün oyunlarında 

kadınların yaşadığı çeşitli sorunlara bir kadın duyarlılığıyla yaklaşması ilginçtir. 

Ünlü ozanın özel yaşamında aradığını bulamaması belki de onu kadınlar üzerinde 

daha fazla düşünmeye yöneltmiştir. Kendisini güdüleyen sebep her ne olursa olsun 

Euripides, oyunlarının merkezine kadını oturtmakla oldukça katı bir geleneği 

delmeyi başarmıştır. Onun kadını anlamaya ve anlatmaya yönelik çabası zamanında 

çağdaşları tarafından ağır eleştirilere maruz kalmasına sebep olmuştur, fakat çok 

geçmeden ince duyuşu ve mükemmel sanatıyla Hellen tragedyasına çok şey kattığı 

anlaşılmış ve kendisi ölümsüz ozanlar arasındaki yerini almıştır. Belki de ünlü ozanı 

ölümsüz yapan en önemli etken onun yarattığı kadın karakterlerin toplumsal 

konumlarının ve yaşadığı sorunların günümüzün bazı toplumlarında hiç değişmeden 

devam etmesidir. Ülkemizde ve birçok geri kalmış toplumda kadının sosyal ve 

siyasal konumu Klasik Çağ Atinası’ndan çok farklı değildir ve kadın çoğu kez tıpkı 

Klasik Çağ Atinası’nda olduğu gibi günümüzde de sınırları erkekler tarafından 

çizilen bir dünyada yaşamaya devam etmektedir. 
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