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Melike Firdes YAŞAR∗ 

Antik Yunan Kadın Kıyafetleri kitabı, J. Moyr Smith adlı bir tasarımcı tarafından 1882 yılında kaleme 
alınmıştır. Türkçeye çevrilmesi ile arkeologların ve antikiteyle ilgilenen okuyucularının dikkatini 
çekmiştir. Şiirsel tanımları, kıyafet çizimleri ve tarihi olaylar ışığında yapılan açıklamalar konuyla 
ilgili pek çok araştırmanın bir araya gelmesine sebep olmuştur. Kitabın sayfa 82’den sonra çizimler 
listesine yer vermesi ve ardından çizimlerin okurlar ile buluşması görsel bir tatmin yaratmıştır di-
yebiliriz. Çizimlerin, altındaki açıklamalar ile beslenmesi görselin de havada kalmamış olması ayrı 
bir detay taşımaktadır. Çok fazla terim ve tarihsel şahsiyete yer veren eserde, metin içerisinde 
yönlendirmeler yapılarak soru işaretlerine mahal verilmemiştir. Özel kelimeler, Latin harfleriyle 
yazıldıktan sonra parantez içerisinde antik Hellen harfleriyle de yazılmıştır. Kitap, hikayeci anlatım 
ile yazılmış ve akıcı bir dil kullanılmıştır. On üç bölümden oluşan eserde; metin arasındaki figürler, 
ön söz ve çizim listesi de bulunmaktadır. Kıyafet seçimlerinin sebeplerini ve bu seçimlerin nasıl 
gelenekselleştiğini tarihsel olaylarla da temellendirerek öğrenmiş oluyoruz. Kitap, düzenli ve has-
sas bir biçimde toparlanmış. 

Birinci bölümü Eski Yunan Kadın Giysileri (13-27) başlığı altında inceliyoruz. Kitabın ilk basıldığı 
sırada Hellas’ın krallık olduğunu giriş cümlesinden anlıyoruz. Geniş bir coğrafi tanım ile antikçağ 
Hellası’nın içerisinde barındırdığı topraklardan, komşularına ve kolonilerine bıraktığı etkiden ha-
berdar oluyoruz. Hellenleri tanımlamak için Homeros, Akhalar (Akhaioi, Akhaialılar) gibi kelimeler 
kullanır ya da İlyada’nın ilk dizelerini aktarırmış. Argosluların Lakedaimonlulara karşı yaptıkları sa-
vaşı kaybetmeleri ile uzun olan saçlarını kesmeleri ve kadınlarının altın süsler takmamalarına ilişkin 
bir kanun çıkarmalarını aktaran yazar, Hellen uygarlığının içerisindeki devletçiklerin her birinin ayrı 
ayrı gerekçelerle giyim kuşamlarında yaptıkları değişiklikleri okuyuculara sunmuştur. Bazı yerlerde 
bakirelerin bazı yerlerde ise evli kadınların yüzlerine tül benzeri bir duvak takmaları tamamıyla 
bulundukları toplumun kadına verdiği hassasiyet ile ilişkili olduğu için kadınların da farklı muame-
lelere maruz kaldığını görmekteyiz. Bölüm içerisinde pek çok tarihi olaya değinilmiş olup bir tül 
parçasının dahi nasıl geleneksel kıyafeti tamamladığını anlayabiliyoruz. Peloponnesos Savaşı’ndan 
sonra Spartalı kadınların giyimlerinin değiştiği gibi Lydialı erkeklerin de Lydia ayaklanmasının bas-
tırılması ile giyimleri değişmiştir. Savaşlar, zaferler, yenilgiler, isyanlar, katliamlar, şenlikler vs. tüm 
bu olayların neticesinde insanların süregelen giyim kuşamlarının değiştiğini bu bölümde ayrıntılı 
olarak okumaktayız. Bölümün sonunda Hellen kadınlarının değişmeyen iki kıyafetine ve ayrıntıla-
rına değinen yazar, endymata ve epiblemata/periblemata’yı anlatmıştır. Khitonların geç dönem 
ve erken dönem değişimlerini de ele alan yazar bölümü sonlandırmıştır. 

Yunan Kadın Kıyafetlerinin Tanımı (28-33) adlı başlıkta Mr. Hope’un ‘Eskilerin Kıyafetler’ isimli 
kitabından bir bölüme yer verilmiştir. Hellen erkek ve kadınlarının istisnasız bir biçimde içlerine 
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giydikleri kıyafete khiton denirken Romalılar ise aynı usulde giydikleri kıyafete tunik (tunica) de-
mişlerdir. Erken dönemde yün sonra keten ve geç dönemde keten- ipek karışımından elde edilen 
bir kumaşın yan taraflardan birbirine tutturulması ile kıyafet haline gelmesi akıcı bir dille okuyu-
cuya sunulmuştur. Khitonun üzerine sıklıkla üst taraflarını örtecek nitelikte bizdeki eşarplara veya 
şallara benzeyen kare bir kumaşı ikiye katlayarak kemer hizasından aşağı sarkacak şekilde omuz-
ların ön ve arkasından iğnelenmesiyle oluşan bir şal tutturulur. Peblum ise en dışa giyilen bizdeki 
şalları andıran bir örtüdür. Kadınların kullandığı birçok aksesuara da yer verilerek bölüm sonlandı-
rılmıştır.  

Elbiselerin Kumaşları ve Renkleri (34-43) bölümünde de erken zamanlardaki kadınların beyaz 
ve altın rengi kumaşları tercih ettikleri aktarılmıştır. Saflığın ve temizliğin temsili olarak beyaz ku-
maş tercih edilmiştir. Aristophanes dönemindeki Atina’da kadınların safran rengini de sıklıkla kul-
landığını günümüze kadar ulaşan Lysistrata adlı tiyatro oyunundan öğrenmiş oluyoruz. Heykel-
lerde tasvir edilen kadar sade giyinmeyen Atinalı kadınlar, Plautus’un aktardığına göre giyim ku-
şamın yanı sıra süse de epey meraklılarmış. Hatta Plautus tüm bu zanaatkarların tam listesini ve-
recek kadar bu işe vakit harcamıştır. Bölümde ayrıca kadınların her sene yeni bir kıyafet akımı 
başlatarak bunlara isim vermelerine, kumaşları nasıl beyazlattıklarına ve giysinin hiyerarşi oluştur-
duğuna da detaylıca değinilmiştir. 

Mütevazılık simgesi olarak addedilen Duvaklar (44-46), peplumdan daha hafif bir kumaş ile 
dokunarak elde edilirmiş. Kadının yüzünün net bir şekilde göründüğünü yazarın aktarımı ile Euri-
pides’in Iphigeneia Tauris’te adlı oyunundan bir alıntı yaparak anlayabiliriz: 

“Gözlerimin önündeki ince duvaktan bakıyordum. Erkek kardeşimi kollarımın arasına alama-
dım- o şimdi ölü”. (Eur. IT. str. 34) 

Bahsedildiği üzere duvakların inceliği ve mütevazılığı günümüze de sirayet etmiş olacak ki ha-
len aynı usulde kullanılmaktadır. 

Bilindiği üzere zenginlik timsali olan altın, erken dönemlerde kıyafetlerin üzerine de işlenmiş-
tir. Altın İşlemeler (47-52) bölümünde bu konuya ilişkin olarak; altın ile kıyafetlerin üzerine işlenen 
hayvan figürleri ve ince altından yapılmış plakalar arkeologların kazılarda buldukları eşyalar ara-
sındadır. Bölümün ilerleyen kısımlarında nakış işleyen kadınlara ve erken dönem Hellen kadınları-
nın dokuma konusunda ne kadar hünerli olduğuna da açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Dokumacılık ve işlemeciliğin bu denli yaygın olduğu bir coğrafyada elbette ki altının ve diğer 
mücevherat işlemelerinin de Altın Takılar (53-58) kısmında verilen bilgilerle bizi aydınlattığını gör-
mekteyiz. 3000 sene önceki kuyumculuk sanatına gösterilen özen ve ihtimam günümüze de yön 
vermiştir. Bölüm içerisinde önerilen Dr. Schliemann’ın Mykenai veya Ilios kitapları, yapılan eserle-
rin üslupları konusunda detaylı araştırma yapmak isteyen okurlar için de faydalı olmuştur diye 
düşünüyorum.  

Tanrıçaların giyimlerine de değinen eser, Aphrodite’nin Kıyafetleri (59-60) başlığında; ‘Aphro-
dite’ye Övgü’ adlı eserden yola çıkarak bizlere detaylı biçimde bahsedilen himationu aktarmıştır. 
Himation, iki yanı koltukaltından kemere kadar düğmelerle veya iğnelerle tutturulmuş ve belden 
ayaklara kadar uzanan kısım ise muhtemelen açık olmalıdır şeklinde tarif edilen bir giysidir. 

Hera’nın Kıyafetleri (61-62), Homeros’un dizeleriyle anlatılmıştır. Ayrıca soylu kadınların hiz-
metkarları olması halinde dahi bazen saçlarını kendilerinin yaptıklarını da yazar atlamadan okuyu-
cuya aktarmıştır. 

Athena’nın (Minerva) Kıyafetleri’nden (62-67) bahsederken iki farklı kıyafetle karışımıza çıktı-
ğına değinen yazar, İlyada’nın V. kitabından bir örnekle konuya açıklık getirmiştir. Keçi postundan 
yapılan bir kalkan olan aegis için Hellenlerin bu tarzda deri işleme tekniğini Libyalı kadınlardan 
gördükleri belirtilmiştir. Athena’nın kalkanının ortasında yer alan gorgo başı yeni doğan çocukların 
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kundaklarına da işlenir ve böylece çocuklar Athena’ya teslim edilirlermiş. İlerleyen paragraflarda 
Athena’nın aegis’inin ve Pausanias’ın Parthenon’da bulunan Athena heykelindeki detaylara da yer 
verilmiştir. 

Hellen kadınlarının giysilerinden (68-70) bahsederken festivallerin de etkili olduğuna yukarıda 
değinmiştik işte bu bölümde de Dionyos festivallerine katılan kadınların kıyafetleri hakkında açık-
lamalar yapılmıştır. Bacchus ve Pentheus arasında geçen konuşmadan da aktarıldığına göre bö-
lüme adını veren Maenadların Giysileri için pek çok detay öğrenmiş oluyoruz. 

Hellenlerin çoğunluğunun esmer olduğu bilinse de açık renkli saçlar daha çekici kabul edilirdi. 
Tercih Edilen Saç Renkleri (71-72) bölümünde konuya dair aktarılan bilgiler arasında en çok beğe-
nilen saç renkleri için; altın rengi, kestane ve kızıl olduğu yer almaktadır. İlerleyen paragraflarda 
Adonis’in kızılımsı bıyıklarından ve Akhilleus’un sarı veya kızıl saçlarından da bahsedilmektedir. 
Çeşitli nedenlerle uzatılan, kesilen ve kırpılan saçlar için de son paragrafta konuya dair her bilgi 
yalın bir dille sunulmuştur. 

Yaşlı kadınların yüzlerini beyaz kurşun ile boyayarak genç görüneceklerini amaçlamaları, genç-
lerin yanaklarına sığırdili sürerek pembeleştirmeleri, saç renklerini değiştirmeleri ve tüylerini al-
maları gibi konular Makyaj Malzemeleri (73-78) bölümünün içeriğini oluşturan temel noktalardır. 
Bununla beraber erkeklerin kadınların makyaj yapmaları hususundaki düşüncelerine de yer veril-
miş olan bölümde geçmişten günümüze cinsiyetler arasındaki görüş ayrılığının devam ettiğini de 
herhalde yazar en iyi bu biçimde okurlarına sunabilirdi.  

Ek Bilgiler (79-82) kısmında Solon kanunlarının evli, bekar ve fahişeler için ayrı kıyafetler giy-
meleri gerektiğine değinilerek konunun detayları da diğer sayfalarda okurlara aktarılmıştır. 


	ön sayfa.pdf
	lbr.202140.pdf
	Geliş Tarihi: 11.06.2021
	Kabul Tarihi:02.07.2021
	Elektronik Yayın Tarihi: 04.07.2021
	J. M. SMITH, Antik Yunan Kadın Kıyafetleri. Çev. İ. DAĞLI, Ankara 2020. Töz Yayınları, 209 sayfa. ISBN: 9786050621143


