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D. YILMAZCAN, Antik Yunan’da Toplumsal Cinsiyetin İnşası. Çankırı 2020. 
Akademisyen Kitabevi, 310 sayfa. ISBN: 9786052589830 

Melike Firdes YAŞAR∗ 

Toplumsal cinsiyetin inşası antikçağdan günümüze dek birçok problemi beraberinde getirmiştir. 
Yazar Yılmazcan’ın böylesine önemli ve ele alınması gereken bir konuyu tarih, arkeoloji ve eskiçağ 
Ege kültür havzası kapsamında değerlendirerek feminist paradigma perspektifinde okuyucuya su-
nuyor olması akademi açısından değerli bir kaynak niteliğindedir. Eril-dişil kalıpların oluşması, ka-
dın-erkek imgesi, toplumsal normların ortaya çıkışı gibi konuları temelden değerlendirmek üzere 
ele alan eser, antikçağ Hellen kültürel kökenlerini oluşturan Minos ve Myken uygarlıklarından baş-
layarak konuyu irdeliyor ve anlaşılan üzere yüzyıllar boyu ötekileştirilmeye uğrayan kadınların so-
runlarının genel geçer yargılara göre şekillenmediğini de gözler önüne seriyor. Kitap; ön söz, 4 ana 
bölüm olmak üzere 48 alt başlık, vokabüler ve kaynakçadan oluşmaktadır. Birinci bölüme Fatma-
gül Berktay’dan ve diğer bölümlerde de konuya ilişkin ironik yorumlar getiren kimselerden alıntılar 
yaparak başlamayı tercih eden yazar, okuruna vurgulanması gereken noktaları da göstermiş olu-
yor. Sayfa altı dipnotları, metin içerisindeki görselleri ve görsel altı yazıları özenle hazırlanmış. Kul-
lanılan dilin oldukça sadeliği anlatılmak istenilen konunun netliğini ortaya çıkarmıştır. Kitabın güçlü 
kaynakçasını araştırmacıların muhakkak incelemesi gerektiğini düşünüyorum.  

Feminizmin etimolojik kökeni ile başlayan ilk bölümde (1-11) genel anlamda feminizmin ne 
olup olmadığına da değinilmeye çalışılarak bir cinsiyetin üstünlüğü yerine cinsiyet eşitliğinin savu-
nulduğu anlatılmaya gayret edilmiştir. Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyetin farklarının anlatıl-
maya çalışıldığı, kadına ve erkeğe biçilen rollerin sosyoloji ile harmanlandığını gözler önüne seren 
yazar, bireylerin toplumda var olmanın kurallarını feminizmin genel uğraşı olarak gördüğünü dile 
getirmiştir. Feminizmin tarihsel sürecinden de bahsedilen bölümde, XVIII. yüzyılda endüstriyel ge-
lişmeler ile hak ve özgürlük söylemlerinin ortaya çıktığı İngiltere, Fransa ve ABD’de kadınların bu 
yaşanan fikirsel faaliyetlerin her birinin içerisinde olduğunu da okumuş bulunmaktayız. İlk dalga 
feminizm akımını oluşturan bu olaylar ardından ikinci ve üçüncü dalgayı da peşinden getirmiş ka-
dının toplumdaki yerini erkeklerin egemenliğine bırakmayacaklarını bir nevi ispat etmişlerdir.  

Minos ve Myken uygarlıklarında toplumsal cinsiyetin kültür-sanat ve din açısından bakışının 
incelendiği bölümde (13-80) öncelikle prehistorik dönemlerdeki kadın- erkek imgesine değinilmiş-
tir. Avrupa ve Ege’nin ilk uygarlığı olan Minos’u ele alan yazar, anaerkil yapının mevcut olduğunu 
arkeolojik bulguların varlığıyla ispat etmeye çalışmıştır. Mykenlerdeki kadın-erkek olgusu Home-
ros’un İlyada’sı ile anlatılmaya çalışılmış ve burada da kadına verilen değerin açıkça ortada olduğu 
vurgulanmıştır. Anaerkil olduklarını söyleyemesek de erkeklere verilen haklardan muaf değildiler. 
Odysseia’nın bazı kısımları hariç kadınlardan olumsuz olarak bahsedilmediğine tanıklık etmekteyiz. 
Bu destanda kadınlar sadık ve vefalı olarak anlatılmıştır. Bölüm içerisinde bu tarz tarihsel ögeler 
barındıran kaynaklardan yararlanılması dönemin edebi diline aşinalık da yaratmıştır. Evlilik, din ve 
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toplumsal yapının sanatı şekillendirmesi gibi konulara da detaylıca değinen yazar pek çok görseli 
de metnin içene yerleştirerek okuma keyfini arttırmıştır. Bölüm içerisinde geçen terimlerin anla-
şılabilmesi için dipnotlar aktif olarak kullanılmıştır. Kadınların giyim kuşamları hakkında bilgi ver-
meyi atlamayan yazar; çeşitli arkeolojik buluntuları da konuya dair kanıt olarak sunmuştur. Son 
olarak değinmemiz gereken husus ise, sanattaki kadın- erkek algısının gerçek hayattaki gibi olma-
dığı yazar tarafından aktarılmıştır. 

Hellas’a Dorların göç etmesiyle harmanlanan Myken kültürü, Hellen kültürünü ortaya çıkar-
mıştır. Anaerkil düzenden ataerkilliğe geçişten bahsedilen bu başlıkta görmekteyiz ki, erilliğin bir-
den ortaya çıkmadığı bunun uzun tarihsel süreçler neticesinde var olduğu ve günümüze kadar pek 
çok evrime maruz kaldığı ortadadır. Bu bölümde (81-206) Hesiodos’un cinsiyet ayrımından antik-
çağ Hellas’ında toplumsal rol dağılımına, evliliğin eril soyun devamlılığı anlamına geldiğine, erkek 
egemenliğinin kurumsal yapının bir parçası olmasına, oluşturulan cinsiyet ayrımının kıyafetlere 
dahi sirayet ettiğine, kadının ötekileştirildiği ev idaresine ve eril gücün sanat eserlerindeki nüfu-
zuna kadar birçok konu ele alınmıştır. Bölüm sonlarına doğru ise; Yunan kadınlarının konumları 
dönemlere göre değişiklik gösteriyor olsa da hiyerarşik bir yapı oluşturulduğunu aktaran yazar, 
aristokrat kadınların diğer sınıfta yer alan kadınlara göre daha özgür olduğunu belirtmiştir. Tra-
gedyalarda bulunun ataerkil ve feminist izler de bölümün son alt başlıklarından biridir. Atina ile 
Sparta arasındaki toplumsal cinsiyet kurgularının da işlendiği bölüm bu alt başlıkla son bulmuş 
olmasıyla beraber görüyoruz ki demokrasinin de güçlü olanın tarafında yer alıyor olması günü-
müze has bir özellik değilmiş.  

Son bölümde (207-271) klasik Hellen mit dizgesindeki toplumsal cinsiyet kurgusu ele alınmaya 
çalışılmıştır. İlkel insan topluluklarının kendilerince evreni ve dünyayı anlamaya çalışırken ortaya 
çıkan mitoslardan teolojik iktidar ile birlikte kadınların cinsiyet ayrımına uğrayış süreci yazar tara-
fından dönem kaynaklarını kullanarak açıklanmıştır. Minos uygarlığında ataerkil düzenden önce 
tüm kainat tanrıçaların elindeydi. Bereketin ve tarımın kadınlara atfedilen zamanlardan tüm kötü-
lüklerin sebebi kadın olarak gösterilen zamanlara nasıl gelindiğini anlatan yazar, Zeus’un kadının 
elinden doğurganlığını alarak dişil olanın da eril olduğunu kaynaklar ışığında araştırmacılara sun-
muştur. Bölüm içerisinde pek çok mitolojik hikayeye değinilmiştir. Son alt başlıkta bekaretin kut-
sallığını açıklayan yazar bizlere göstermiştir ki günümüz Doğu toplumlarının namus olarak nitelen-
dirdiği bekaret, esasen antikçağ Hellen mitolojisinden çıkarak halen daha çözülmemiş bir sorun 
olmaya devam etmektedir.  

Vokabüler kısmında (272-284); terminolojik olarak verilen kelimelerin anlamları açıklanmıştır. 


	ön sayfa.pdf
	lbr.202132.pdf
	Geliş Tarihi: 11.06.2021
	Kabul Tarihi:02.07.2021
	Elektronik Yayın Tarihi: 04.07.2021
	D. YILMAZCAN, Antik Yunan’da Toplumsal Cinsiyetin İnşası. Çankırı 2020. Akademisyen Kitabevi, 310 sayfa. ISBN: 9786052589830

	lbr.202132a.pdf
	Geliş Tarihi: 11.06.2021
	Kabul Tarihi:02.07.2021
	Elektronik Yayın Tarihi: 04.07.2021
	D. YILMAZCAN, Antik Yunan’da Toplumsal Cinsiyetin İnşası. Çankırı 2020. Akademisyen Kitabevi, 310 sayfa. ISBN: 9786052589830




