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liad Odyssey 
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rhapsod

Rhapsod

Opere et Dies

Theogonia

kozmogoni

elegia epigram
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Helena  Medea Elektra phigeneia Bakkhai 

Thesmophoriazusai, Lysistrata, Nephelai
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Apologia

Symposion Anabasis Kyrou Paideia
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Apologia Kriton on Lysis

Gorgias Symposiyon Parmenides Menon 

Respublica Leges

Symposion on Leges

Menexeus Politeia Theatetus Timaeus
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ikos

nomothet

gynaikon andron

 Oiconomicos

                                                            

Oikos

Politica  
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archon 

demos

                                                            

Oiconomico  
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Historia  

 

Alcibiades  
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Pornai

Hetairoi

gynaikon

                                                            

Lycurgus  

Fragments  
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hetairoi

hetairoi 

                                                            

Pericles  
50 Kocaba ,  2013, s. 16. 
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Opera at Dies

Theogonia

 

“ Ama öyle bir belaya bula tõn ki 

  evet, çaldõ õn ate in kar õlõ õ olan bir bela. 

  nsanlarõn ba õna öyle bir dert açaca õm ki 

  onu öpüp ok amadan edemeyecekler

                                                            

 
52  

 

Opera at Dies”  
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yumu ak olma karõna/ 

bildiklerinin hepsini anlatma ona

                                                            

 

Odyssey”  
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Fragment”  

Theogonia”  

, “Fragment” 
60 Pomeroy, 1995a,  s. 42. 
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61 Plato, “Menexeus” 238a 

Symposion  
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Altõn saçlõ Afrodit ke ke ke ke 

 Bu dü seydi benim de payõma

androgynos

                                                            

Fragments  

Symposion  
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Çok gümü ü ve altõnõ 

         Bereketli tarlalarõ 

         Atlarõ, katõrlarõ olanla, yalnõz 

         Karnõ, vücudu, ayaklarõ sa  olan, 

         Genç ve güzelken kadõnõ ve çocu u  

         Kendine ne e kayna õ edinen 

        Zenginlikte birdir

                                                            

  

Fragments  
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Ama birisi çõkõp da kadõn derdi almamak için 

             evlenmek istemezse 

        Ya landõ õn zaman  

         yanõnda kimseyi bulamaz

kadõnla evlendi inde ba õna dert alsan da 

ya landõ õnda o da sana bakar

                                                            

Epinikion  

Opere et Dies  

Fragments

 

Thegonia  

Thegonia  
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imdi evine gir, bak i ine gücüne, 

      dokuma tezgahõnõn ba õna, ipli ine, 

      i  buyur hizmetçilerine, 

      sözü de erkeklere bõrak

Bir Arteuso ullarõ mõ sever karõlarõnõ? 

         Sever, korur karõsõnõ duygulu, akõllõ her adam.

                                                            

liad  

Odyssey  

liad  

liad  
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Kadõn ve erkek cinsin beceriler, yetenekler ve mesleki bakõmdan 

farklõ i lere yatkõn olduklarõ görülüyorsa, onlara ayrõ ayrõ u ra lar ve i ler vermek 

gerekir. Ama aralarõndaki fark sadece, kadõnõn çocuk do urmasõ, erke in de onu 

döllemesinden ibaret ise, bu onlarõn, mesleki yatkõnlõk bakõmõndan farklõ olduklarõ 

anlamõna gelmez

Karadeniz dolaylarõnda Sarmat adõ verilen boyun 

kadõnlarõ yalnõz binicilik konusunda de il, ok ve ba ka silahlar kullanma konusunda 

da erkeklerle bir arada aynõ e itimi almakla yükümlüymü ler. Bundan ba ka bu 

konuda öyle bir dü üncem var; ben diyorum ki, bu durumun gerçekle mesi mümkün 

olmuyorsa, bugün bizim bölgemizde herkesin, erkekler kadar kadõnlarõn da bütün 

güçleriyle e it biçimde çalõ mamasõ çok aptalca bir ey. Çünkü hemen hemen her 

kent aynõ harcama ve çabayla iki katõ yerine yarõm varlõk gösteriyor ve ku kusuz 

bunun yasa koyucunun hatasõ olmasõ a õrtõcõ

Bir birlikteli in amacõ, cinsel hazzõ 

doyurmak olmayõp sadece ve sadece genelin iyili i ve mutlulu una hizmet etmektir; 

çünkü bütünün ya da devletin gelece i, bekçilere, yöneticilere ba lõdõr.

                                                            

Leges  

Respublica  

Leges  

Timaeus”  

Leges  

Respublica  
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Lebensborn 

Respublica  
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Bak 

çocu um, aklõ ba õnda insanlarõn onayladõ õ bir evlilik yapmalõsõn; onlar sana 

yoksullarla evlenmekten kaçõnmamanõ, zenginlerle evlenmeye can atmamanõ; ba ka 

her ey e it ise her zaman daha az varlõklõ olanõ tercih edip onunla evlilik birli i 

kurmanõ ö ütleyeceklerdir

çimizden biri evlenince, 

karõsõnda görece i her türlü bilgiyi, hüneri açõ a çõkarõp de erlendirmek için 

karõsõna tam güven besleyerek, u ra malõ

Oeconomicus

                                                            

Leges  

Leges  

Symposium  
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Çünkü erke in vücudunu ve 

ruhunu so u a, sõca a, yolculu a, askerli e daha iyi dayanacak ekilde hazõrlamõ , 

böylece dõ arõ i lerine onu tayin etmi ; öte yandan, kadõnõn vücudunu bu i lere daha 

az dayanõklõ yaratarak, içeri i lerini de ona vazife etmi  görünüyor

                                                            

Oeconomicus  

Oeconomicus  

Fable  

Fable  
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bedenimi yakõcõ alevle 

       kocamla birle tirece im       

       bedenim sevdi imin bedeni yanõnda,   

       Fersefone’nin çukuruna gidecek. 

       Sen öldü ün için, artõk ruhum 

       da yeryüzünde olamaz. 

       Ey gün õ õ õ, ey dü ün, elveda

Helene

Medea Troyalõ Kadõnlar Alkestis

taat etti. te evlili i sakõnmanõn en sa lam yolu: 

     Bir kadõnõn itaatkâr bir biçimde boyun e mesi kocasõnõn    

                                                                                    steklerine

                                                            

Supplice  

Medea  



28 

 

      

   “Tiksiniyorum senin rahat gelece inden, onun tek bir anõ bile 

     Ve de senin sa layaca õn güvence, a õr geliyor yüre ime”98 

 

                                                            

Medea  

Medea  
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Alcestis bunu iyice bilsin: eref içinde ve çok uzak yerlere kadar güne  

altõnda ya ayan kadõnlarõn en mükemmeli olarak ölecektir

                                                            

Alcestis  
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Helene  

Troades  
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Hektor, yavrucu um, saygõ göster bu memeye, 

      onu a zõna uzattõ õm günleri getir aklõna, 

      unuturdun koynumda bütün dertlerini, 

      surlarõmõzõn içinde yenmeye bak u domuzu, 

      gir içeri, canõm o lum, dõ arõda dikilme kar õsõna

                                                            
104  

on  

liad  
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Bütün 

insanlarda bedene ve ruha göre üreme gücü vardõr. Bir ya a geldik mi, tabiatõmõz 

do urmak ister. Bu do urma, çirkinlik içinde de il güzellik içinde olur. Erkekle 

kadõnõn birle mesi bir do urmadõr ve tanrõsaldõr, çünkü üreme, ço alma, ölümlü bir 

varlõ õn ölümsüzlü ünü sa lamaktadõr. Böyle bir i  bozuk düzen içinde olmaz; 

çirkin, tanrõ düzenine uymaz, güzelse uyar

tanrõsõz hayâsõz adaletsiz yaratõk yaban hayvanõ

                                                            

liad  

Symposium  

Choephori  
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“Anne dedi in kadõn, çocu a hayat veren de ildir, anne, 

                                                                     Babanõn dölledi ini, 

Koruyup besler yalnõzca. Kadõn kõsmõ, erke in çocu unu, 

                                                                        Geçici bir süre 

-emanetçi gibi- ta õyandõr, çocu u yapan ise erkek kõsmõdõr, 

                                                                          Koç, bo a, 

 Her neyse. Anne, babanõn hayat verdi i çocu u, baba için, 

 Ta õr, do urur, o kadar

                                                            

Eumenides  

Elektra  
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Oedipus Tyrannus

Oedipus at Colonus

Annem beni do urdu unda 

ikimiz de ba õmõza geleceklerden haberdar de ildik. Daha sonra annem ba ka 

çocuklar da do urdu. kimizin de olanlardan haberi yoktu

Trachiniae

                                                            

 

Oedipus Tyrannus  

Oidipus at Colonus  
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  u an üç eyden birisinin gerçekle mesini isterdim. Ya ölmü  olsaydõn, ya 

annem olmasaydõn, ya da imdiki duygularõndan çok daha iyilerine sahip 

olsaydõn.”115 

                                                            

Trachiniae  
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kadõn ve erkek cinsin beceriler, yetenekler ve 

mesleki bakõmdan farklõ i lere yatkõn olduklarõ görülüyorsa, onlara ayrõ ayrõ 

u ra lar ve i ler vermek gerekir

Demek ki sadece bir kadõn ya da erke e uygun olan resmî 

(kamusal) bir meslek yoktur; yaradõlõ tan beceriler her iki cinse e it bölünmü tür ve 

kadõn do al verileri bakõmõndan her mesle e katõlabilir; erkek de öyle

                                                            

Respublica  

Respublica  
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    Ben gömmeye gidiyorum a abeyimi 

      bu u urda ölsem de ne gam!                     

      Yan yana yatarõz karde imle iki sevgili gibi, 

      suçsa kutsal bir suç benimki. 

      u kõsacõk ya amda dirilere yaranmaya de er mi?”120 

      Buna kar õn smene sinik bir tavõr sergiler ve ablasõna öyle seslenir: 

    

    “Hükümdarõn  yasa õna kar õ gelirsek, dü ün 

      nice olur sonumuz? Unutma, kadõnõz biz  

      ba  edemeyiz erkeklerle, bizi yönetenler bizden güçlü

                                                            

 

Antigone  

Antigone”  
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Antigone”  
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Vespae  
123  Burada dokundu u eyi altõna dönü türen Midas hikayesine gönderme vardõr.   

Theogonia  

 

Plutus  
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Thesmophoriazusae

                                                            

Plutus  

 

 

 

 

Thesmophoriazusae  
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Devlet

Theaitetos

Benim sanatõm kadõnlarõ de il erkekleri 

do urtur ve do um esnasõnda dikkat erkeklerin vücutlarõna de il ruhlarõna 

yöneltilmi tir.

                                                            

Respublica  

Theaetetus  
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ölen” 

Yasalar

 

biz insanlarõn öteki cinsi, zayõf olduklarõ için yaratõlõ tan gizlili e e ilimli, çok daha 

içten pazarlõklõ ve çeki düzen verilmesi zor yaratõklar

                                                            

Leges   

Leges  

Politica  

Historia  
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Atlõlar 

                                                            

 

 

 

Equites  
143 Mcclure, 78. 
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Lysistrata

                                                            

 

 
146   
147  
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    “Olur, bütün tanrõlara yemin ederim ki olur. 

      Dü ünün bir kere, 

      Evimizde oturuyoruz, süslenip püslenmi iz, 

      Soyunup üstümüze sade bir örtü atmõ õz, 

      Yõkanõp tertemiz olmu uz, 

      Erkeklerimiz gelmi , yanõp tutu uyorlar,  

      Tam yanõmõza sokulurlarken, olmaz diyoruz. 

      Bakõn o zaman 

      Barõ tan yana olurlar mõ, olmazlar mõ?”149 

 

                                                            

Lysistrata  

Lysistrata
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Biz kadõnlar sava õn ilk günlerinde haddimizi bildik, 

      Her yaptõ õnõza boyun e dik. 

      A õz açtõrmadõnõz bize, sustuk. 

      Ama yaptõklarõnõzõ be eniyor muyduk? Hayõr.” 

 

          “Yine de bizim size ö üt vermeye hakkõmõz yoktu. 

            Ama sonunda siz kendiniz ba ladõnõz ba õrmaya uluorta: 

            Erkek yok mu bu memlekette?’ diye; 

            Erkekler cevap verdi size: ‘Yok, erkek yok bu  

                                                                     Memlekette!’ 

            te o zaman biz kadõnlar toplandõk ve 

            Yunanistan’õ kurtarmaya karar verdik.”151 

                                                            

Lysistrata  
152 Aygan, s.857. 
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Kömürcüler

Gel gör ki birtakõm delikanlõlar  

     Kumar ve arap ta kõnlõ õyla       

     Megara’ya gidiyorlar bir ko u, 

     Simaitha orospusunu kaçõrõyorlar.      

     O zaman Megaralõlar azgõn horozlara dönüp,  

     Kaçõrõyorlar öç almak için 

     Aspasia’nõn kona õndan iki yosmayõ. 

     Bunun üzerine patlõyor sava : 

     Birbirine dü üyor bütün Hellenler 

     Üç yosma yüzünden! 

     Küplere binmiyor sözde Olympos’lu Perikles, 

    Zeus misali çakõyor im ekleri,  

    Gümbürdetiyor gökleri, 

    Altüst ediyor Hellen ülkesini

Kömürcüler 

                                                            

Lysistrata  
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kumar ve arap ta kõnlõ õyla bir takõm delikanlõlar tarafõndan”

Barõ

“Ey kraliçem, tanrõçam, ecem, 

     enliklerin, dü ünlerin yöneticisi, 

     Yüce Barõ , kutsal Barõ , 

     Al u kurbanlarõ” 

        

 

     “Al, Zeus a kõna, al saygõde er tanrõça! 

     Kadõnsõn ama cilveli kadõnlar da var: 

                                                            

Peace  
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     Kapõyõ aralayõp ba larõnõ uzatõrlar, 

     Gören olursa hemen geri çekilirler, 

     Sõrt çevirdin mi gene açõp bakarlar, 

     Benzeme o kadõnlara cilve yapma bizlere!”

Ecclesiazusae’ Kadõnlar Meclisi

Devlet

Lysistrata

Lysistrata

Kadõnlar Meclisi

                                                            

Peace    

Ecclesiazusae  
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Tebai’ye Kar õ Yediler

 

“Yerlere kapanõp a lamakla, sõzlanmakla 

  Ku atõlmõ  ordumuza cesaret verdi inizi 

  Ve kenti kurtardõ õnõzõ sanõyorsunuz, de il mi? 

  Bilge erke in yanõndaki rezilliksiniz siz? 

  Ne kötü ne de iyi günümde, asla istemem 

  Kadõn kõsmõyla birlikte olmayõ! 

  Kadõn, bir egemen olmaya kalktõ mõ, dayanõlmaz olur 

                                                                          küstahlõ õ!

   “Ey Klütaimestra, senin iktidarõna ba lõlõkla 

     Buradayõm i te. Çünkü erkek, krallõk tahtõnõ  

     E ine emanet etmi se, ona saygõ göstermek, borçtur

                                                            

 

Septem Contra Thebas  

Agamemnon  
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      “O lum orduyu donatõp Yunaneli’ni 

        yakõp yõkma sevdasõyla gitti gideli  

        dü ler görüyorum geceleri”  

      “Ancak iyi bilirsiniz ki, o lum 

        üstesinden gelirse bu i in 

       seçkin bir kahraman olacak. 

       Kötü olursa sonuç, kente kar õ 

       hesap vermekle zorunlu de il. 

       Sa  salim dönsün yeter, bu ülkeye 

       yine o buyuracak.163   

 

 

 

                                                            

Persae  
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Medea Alcestis

Medea

Medea
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 Medea

Antigone

Antigone 

liad’ Aneas
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 Lysistrata

Lysistrata’

                                                            
164 Anlamõnõ hemen açõk etmeyen, kendine özgü kurallarõ ve imge dünyasõ olan iir türüne verilen ad. 
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Medeia 

Macbeth 

A Streetcar Named Desire

Endgame
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Hamle

Karamazov Karde le Kral Oedipus’
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A p, Fable Masallar

Aeschylus, Agamemnon Agamemnon

Aeschylus, Choephori Adak sunucular

Aeschylus, Eumenides Eumenidler

Aeschylus, Persae Persler

Aeschylus, Septem Contra Thebas

Tebai’ye Kar õ Yediler

Aristophanes Aves

Aristophanes Peace Barõ

Aristophanes, Acharnenses Kömürcüler

Aristophanes, Ecclesiazusae The 

Ecclesiazusae The Complete Greek Drama,
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Aristophanes, Equites The Knights

The Complete Greek Drama

Aristophanes, Lysistrata Lysistrata

Aristophanes, Nubes Bulutlar

Aristophanes, Pulutus Plutus

The Complete Greek Drama,

Aristophanes, Ranae Kurba alar

Aristophanes, Thesmophoriazusae The 

Thesmophoriazusae The Complete Greek Drama

Aristophanes, Vespae E ek Arõlarõ

Aristotle, Poetica Poetika

Aristotle, Politica Atinalõlarõn Devleti,

Alkestis

Euripides, Helena Helene,
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Euripides, Medea Medea

Euripides, Supplices Yakarõcõlar

Euripides, Troades Troyalõ Kadõnlar

Heraklitus, Fragment Krõk Ta lar,

Hesiod, Opere et Dies ler ve Günler

Hesiod, Theogonia) Tanrõlarõn Do u õ

Homer, liad lyada

Homer, Odyssey) Odysseia,

Herodotus, Historia Tarih,

Menander, Fragment.) Menander the 

principal fragments

Pindar, Epinikion Bütün Zafer 

arkõlarõ,
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Plato Symposion ölen

Plato, on on,

Plato, Leges) Yasalar,

Plato, Menexeus Meneksenos,

Plato, Respublica Devlet

Plato, Theaetetus) Theaitetos,

Plato, Timaeus Timaios,

Plutarch, Alcibiades Plutarch's Nicias 

and Alcibiades

Plutarch, Pericles Plutarch Live’s

Plutarch, Lycurgus

Plutarch's Lives
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Fragments) Safo iirler

Semonides, Fragments Bütün 

Fragmanlar,

Solon, Fragments iirler

Sophocles, Trachiniae Trakhisli 

Kaõnlar,

Sophocles, Antigone Antigone,

Sophocles, Electra Elektra,

Sophocles, Oedipus Tyrannus Oedipus 

Tyrannus

Sophocles, Oidipus Coloneus Oidipus 

Kolonos’ta,

Susarion, Fragment Semonides ve 

Altõ mbos airi iirler Bütün Fragmanlar

Thucydides, Peleponnessos War

Peloponnessos Sava larõ,
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Xenophon, Oeconomicus Oikonomikos

Xenophon, Symposium ölen

Eskiça da Grek Kadõnõn Toplumsal Ya antõsõ

Troyalõ Kadõnlar ve Lysistrata’da Sava õn Kadõnlarõ

Bir A k Söyleminden Parçalar

Aristophanes Myth Ritual and Comedy

Eski Hukuk Sistemlerinde Kölelik

Tiyatro Tarihi

nsan Zekâsõnõn lerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo 

Tasla õ 1
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Toplumsal Cinsiyet ve ktidar

Yunan Mitleri, Tanrõlar, Kahramanlar, Söylenceler

Cinsel li kiler Tarihi

Antik Site Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapõnma, 

Hukuk ve Kurumlar

Feminist Teori

Hukukun Serüveni

Nazilerin Kadõn Politikalarõ ve Kadõnlarõn 

Tecrübeleri

Sophokles (Hayatõ-Sanatõ Esreleri)

Aristophanes (Hayatõ-Sanatõ Eserleri)

Mitoloji Sözlü ü

Cinselli in Tarihi 2

Aristophanes and Male Anxiety -The Defence of the 

Oikos
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Antik Yunan ve Roma Sanatõnda Cinsellik ve Erotizm

Tiyatro Kuramõnõn Ba langõcõndan Modern Döneme 

Tragedyanõn Algõlanõ õ

Felsefe Sözlü ü

Mizojini-Dünyanõn En Eski Önyargõsõ

Eskibatõ Tarihi, Giri , Kaynaklar, Bibliyografya

Antik Yunanda Kadõn Olmak

Ara tõrmalarda Rapor Hazõrlama

Tragedya ve Siyaset

Prostõtutõon And The Construction Of 

Female Identity  

Antik Yunan’da Toplumsal Cinsiyet 

Rollerinin Temsili

Eski Yunan ve Latin iirleri
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Antik Yunan Tragedyalarõ

Antik Yunanistan’da Evlilik”, Kadõnlarõn Tarihi

Ege ve Yunan Tarihi

Courtesans Reconsidered: Women in Aristophanes’ 

Lysistrata”

100 Monolog

Eskiça ’da Kadõn ve ktidar

. Troialõ Hecuba’den Palmyralõ Zenobiaya Sava  ve 

Göç

Platon ve Platon Sonrasõ

Women’s identity and the family in the classical 

polis Women in Antiquity

Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in 

Classical Antiquity

Eskiça da Atina’da enlikler”

Designing Women: Aristophanes’ 

Lysistrata And The “Hetairization” Of The Greek Wife”
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Tragedyanõn Kökeni

Tarih Öncesi Ege 1

Grek Edebiyatõ Tarihi
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