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Introduction 

 

 

We are happy to present the 17th issue of Masculinities: A Journal of 

Culture and Society. This issue contains three research articles and a 

book review. A distinctive feature of this issue is that the papers dealing 

with local masculinities written in Turkish outnumber those in English. 

We welcome this development as an indication of the burgeoning field of 

Critical Masculinity Studies in Turkey. Evidently, we have come a long 

way over the ten years since our first issue, when early career gender 

scholars were disappointed with the lack of encouragement and even 

deterrence from studying masculinities in the Turkish context. Now we 

have a much more vivid research environment in the field, judging by the 

diversity of the topics, methods, and academic disciplines. To reflect this 

diversity, the present issue includes an ethnographic study carried out in 

Trabzon in the Black Sea region as well as a quantitative clinical 

psychology research on the Covid pandemic and fatherhood roles. 

The first article entitled “Cinsiyetlendirilmiş Manevralar: Kamusal 

Alanda Heteronormatif Erkekliğin Gündelik İnşasına Bir Bakış” [Gendered 

Manoeuvres: An Exploration of the Forgings Of Heteronormative 

Masculinities in Public] by Erol Sağlam addresses a Turkish-Rumi-

speaking community in Trabzon and the construction of their socio-

political subjectivity and masculinity. Sağlam’s focus on the everyday 

practices of men in a strongly nationalist and patriarchal context 

unravels how men construct their identities as male citizens of the 

nation-state through the quotidian dynamics such as the language use 

and spatial mobility.  

In the following article, “COVID-19 Fobisinin Babalık ve Erkek 

Rolleri ile İlişkisinin İncelenmesi” [Investigation of the Relationship of 

COVID-19 Phobia with Fatherhood Roles and Male Role Norms], Bedia 

Tarsuslu et al. look at the relationship between the Covid-19 phobia and 
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fatherhood roles. Through their descriptive-cross-sectional study 

deploying three relevant scales, Tarsuslu et al. show a correlation 

between increased Covid-19 phobia and greater concern of fathers who 

define their masculinity with reference to more traditional roles of 

gaining and maintaining status and respect.  

The final research article entitled “Hidden Voices, Queer Twists in 

Akram Zaatari’s Majnounak (1997)” by Elia Eliev is concerned with 

representations of male sexuality and manhood in a video artwork by 

internationally acclaimed Akram Zaatari. Eliev discusses the visual and 

discursive strategies used in Zaatari’s artwork, revealing constructions 

of hegemonic masculinity and effectively questioning heterosexism and 

the rape culture in 1990s Lebanon.     

This issue closes with a book review by Bülent Sayak on Murat 

Göç’s “20. Yüzyıl Amerikan Edebiyatında Erkekler ve Erkeklikler” [Men 

and Masculinities in 20th Century American Literature] published in 

2020. Sayak’s lengthy review details the main themes and discussions in 

each chapter and discusses the particular contributions of Göç’s literary 

study to the fields of literature and masculinity studies.  

Finally, we would like to share some internal news that, as of this 

issue, Şenol Topçu takes over the role of Chief Editor from Atilla Barutçu. 

Thank you Atilla for your hard (and excellent) work and good luck to 

Şenol!  

As always, we are looking forward to receiving research articles, 

book reviews, and research-in-progress pieces on diverse aspects of men 

and masculinities from a variety of academic disciplines. Submission 

information is available on our website at  

http://masculinitiesjournal.org/    

 

 

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu 

On behalf of the Editorial Board of 

Masculinities: A Journal of Culture and Society 

http://masculinitiesjournal.org/
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Özet: Trabzon’da Rumca konuşan topluluklar üzerine yapılan 

etnografik bir araştırmaya dayanan bu makale, Türkiye’nin 

kuzeydoğusunda yer alan Trabzon’un kırsal nüfusu özelinde 

heteronormatif erkekliklerin gündelik sosyopolitik pratikler 

aracılığıyla nasıl şekillendiğini araştırmaktadır. Bu çalışmada 

sosyokültürel farklılıkları idare etmesini sağlayan 

manevralarıyla ilişkili olarak erkekliklerin inşasını 

Türkiye’deki devletçi ve milliyetçi ideolojinin sosyopolitik fay 

hatlarıyla birlikte tartışacağım. Erkeklerin politik ve kamusal 

özne olarak tanınmasını mümkün kılan köyden ilçe merkezine 

yolculukları ve kahvehanede bir araya gelişlerinin bu 

hizalanmayı sağlamlaştırdığını savunacağım. 

Anahtar Kelimeler: erkeklikler, kamusal alan, 

heteronormativite, öznellik, Türkiye 
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2015 yılının Mart ayında sobanın yanında çay içip sohbet ederken 

Mustafa hızla kahvehaneye girdi ve flaş haberi verdi: Bir grup silahlı 

eylemci İstanbul Adliyesi’nde bir savcıyı rehin almıştı. Haberi sıcağı 

sıcağına takip etmek için herkes sohbeti kesti. Televizyon açıldı. Tamamı 

erkeklerden oluşan kahvehane ahalisi cereyan etmekte olan olağanüstü 

duruma dair yorum yapmaya başladı. Söylentiler had safhadaydı. Kimi 

ülkenin 1980 öncesindeki kargaşa ortamına dönmemesi için hükümetin 

sert güvenlik tedbirleri alması gerektiğini ifade ederken, diğerleri “dış 

güçlerin” başarısız olması için “içerdeki işbirlikçi uzantılarına” yönelik 

kontrolün arttırılmasını talep ediyordu. Hemen herkes dış güçlerin 

yaklaşan genel seçimlerden hemen önce ülkeyi istikrarsızlaştırmak için 

bu eylemi gerçekleştirdiğinde hemfikir olmuştu. Mustafa da uzun uzun 

ülkenin kritik bir dönemden geçtiğine ve olası tehlikelere karşı 

teyakkuzda olunması gerektiğine dair konuştu. Bir anda Mustafa’nın 

getirdiği haber, sakin bir dağ köyündeki bireyleri ulusun coğrafyasında 

var olan ve ulusa özgü bir zamansallıkta duygulanan siyasal öznelere 

dönüştürmüştü.  

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan ve Türk milliyetçiliğinin en 

güçlü olduğu bölgelerden biri olan Trabzon’da gözlemlediğim bu görece 

sıradan etkileşim ekseninde düşündüğümüzde, erkeklikler ve ulusal 

politika arasındaki ilişkiselliği nasıl anlayabiliriz? Böylesine gündelik 

ayrıntılar ve bunların cereyan ettiği mekânsal dinamikler, ulusun siyasal 

öznesi olarak erkekliklerin inşasına nasıl katkıda bulunur? Bu çalışma, 

Trabzon’daki etnografik saha çalışması verilerine dayanarak bu sorulara 

cevap aramakta ve Türkiye’deki toplumsal cinsiyet tartışmalarına 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Yakın zamana kadar hem Türkiye’de hem de uluslararası 

düzlemde, cinsiyetlendirilmiş toplumsal ilişkilere dair tartışmalar 

kadınları odağına aldığı için çoğunlukla, ve gayet yerinde de bir tavırla, 

ataerkil baskıya ve kadınların bu baskıya direnişine odaklanmaktaydı. 

Kadınların durumu –çoğu zaman devlet politikalarının ya da erkek 

şiddetinin kurbanı olarak– geniş çapta tartışılsa da, ataerkil kontrol ve 

şiddetin failleri, yani erkekler nadiren analiz konusu edilmiştir. Bu da 

toplumsal cinsiyet çalışmalarında erkekliklerin inşa ve icrasına dair 
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dinamiklerin gölgede kalmasına neden olmaktaydı. Dünya toplumları; 

ataerkil ilişkilenme, denetim ve şiddetten büyük ölçüde etkilenmekte 

olsa da erkeklikler ancak çok yakın bir zamanda feminist eleştiri ve 

müdahaleler sayesinde akademik literatüre dahil olmuştur (Bozok, 

2018; Özarslan, 2016; Özbay 2015; Özbay ve Baliç, 2004; Sünbüloğlu, 

2009, 2013; Üstündağ, 2013). Bu teorik izlekten beslenen makale, 

Türkiye bağlamındaki erkekliklerin inşasını anlamlandırmak için 

gündelik pratikler ve mekânsal dinamikler aracılığıyla heteronormatif 

erkekliklerin inşa ve icrasını araştırmaktadır. 

Makalede kullanılan veriler 2012 ve 2015 yılları arasında 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Trabzon’un dağlık vadilerindeki 

köylerde yaşayan kişilerle gerçekleştirilen etnografik araştırmadan elde 

edilmiştir. Coğrafi koşulların asgari tarım faaliyetlerini dâhi imkânsız 

kılması nedeniyle din görevlisi, bürokrat, asker, sanayici ve tüccar olarak 

köylerinden uzakta çalışan ahalinin daha geniş ekonomik-politik 

sistemlere entegrasyonunun uzun bir geçmişi vardır (Meeker, 2002). 

Türkiye’nin milliyetçi-devletçi ideolojilerine sadık olan ve Sünni İslam’ın 

gerekliliklerini yerine getiren bu topluluklar örtük1 şekilde (“discreetly”) 

(Mahmud, 2014) Helencenin arkaik özelliklerini taşıyan yerel bir 

varyantı (Sitaridou, 2014) olan Rumca/Romeyka2 konuşurlar. İlginç bir 

 
1 Lilith Mahmud (2014) belirli “gizli” sosyalliklerin (örneğin mason locaları) 

kamusallığını incelemek için “örtük (discreet)” kavramını önermektedir. 

Mahmud, locaların sürekli değişen dizinsel örüntülerini vurgulayarak öznelerin 

yönelimleri açısından “'ihtiyatlılık alanlarının' yeniden yapılandırılmış sınırda 

yerler olduğunu” ve “[…] ancak yalnızca doğru şekilde bilgilendirilmiş bir grubun 

[…] [sözde gizli] faaliyetlerden haberdar olabileceği […] kahvehaneler veya 

kiralanmış toplantı salonları […] gibi yerler olan görünüşte kamuya açık 

yerlerdir. Bu nedenle, aynı anda hem görünür hem de çoğu için görünmezlerdir 

ve mekanı ziyaret edenlerin sağduyulu uygulamalarıyla anlamlı hâle 

getirilmektedir.” (43-44). Yazarın çevirisi. 
2 Mevzubahis dile referans için, yöre halkının isimlendirme pratiklerini takiben, 

hem Rumca, hem de Romeyka’yı kullanacağım. Hem Rumca, hem de dilin kendini 

adlandırırken kullandığı ad olan (autoglossonym) Romeyka aynı etimolojik 

mantıktan türetilmiş olup, Helencenin Anadolu’daki uzun yolculuğuna ve bu 

yolculuğun Roma-Bizans İmparatorluğu mirasıyla ilişkilendirilmesine referans 
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biçimde, Romeyka sadece vadinin toplumsallığında görece özel 

diyaloglarda ve karşılaşmalarda konuşulmaktadır. Yöre halkı ve kamu 

yetkilileri tarafından Rumca konuşulduğu bilinse de Rumca konuşan 

kişilerin, toplulukların ve bölgelerin tam yeri vadi dışındaki geniş 

kamuoyu tarafından ya belirsiz şekilde bilinmektedir ya da hiç 

bilinmemektedir (Sağlam, 2021).  

Bu sosyal tarih bağlamında, (heteronormatif) erkekliklerin 

gündelik pratik ve söylemler vasıtasıyla nasıl üretildiğini ve 

yapılandırıldığını tartışacağım. Henüz gelişmekte olan bir çalışma alanı 

olmasına rağmen erkeklik çalışmaları cinsiyetlendirilmiş öznelliklere 

yönelik eleştirel müdahaleler, cinsiyetlendirilmiş öznelliklerin potansiyel 

farklılıklarına işaret eden –queer deneyimlerdeki gibi– direnme ve alt 

üst etme deneyimlerine yakından bakmamız için gerekli bilgiyi ve 

tartışmaları sağlamaktadır. Foucaultcu okumalardan Butler’ın (1988 ve 

1999) performativite teorisine kadar birçok yerde cinsiyetlendirilmiş 

öznelerin yapılandırılmasının izleri, yeniden imleme pratikleri üzerinden 

sürülebilir. Yine de heteronormativitenin gündelik yaşamda görece 

önemsiz ve sıradan olarak kabul gören pratikler vasıtasıyla nasıl hayata 

geçirildiği ve yeniden üretildiği konusu genellikle gözden kaçmaktadır. 

Bu süreçlere odaklanarak, hem heteronormatif erkekliklerin modern 

Türkiye’de nasıl şekillendiğini hem de, Saba Mahmood’un (2005) altını 

çizdiği üzere, cinsiyetlendirilmiş öznelliklerin kurulumunun sadece 

direnme ve alt üst etme ekseninde incelenmemesi gerektiğini ortaya 

koyacağım. 

 
verirler ve Yunanca/Helence konuşan (İstanbul veya Gökçeada gibi) başka 

coğrafi bölgelerde de gözlemlenebilirler. Bu araştırmanın hususi olarak 

toplumsal izdüşümlerini takip ettiği ve günümüzde Çaykara’da kullanılmakta 

olan dili hususi olarak ayırt etmek için Trabzon Romeykası ya da Trabzon 

Rumcası kullanılabilir. Ancak okuyucular, Trabzon’da 1923’e kadar Ortodoks 

Rum popülasyonunun da Romeyka/Rumca konuştuğunu, önerilen bu 

isimlendirme stratejisinin dahi kavramsal kargaşa yaratabileceğini ve bu 

isimlendirmenin sadece analitik sınırlamalar için tercih edildiğini akılda 

tutmalıdır.  
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Takip eden bölümlerde, heteronormatif yapılandırmanın mekânı 

olarak yeni ilçe merkezini detaylandırdıktan sonra ulusal Türk 

kimliğinin kamusal alanı nasıl egemenliği altına aldığını irdeleyeceğim. 

Ardından, kamusal alanda erkekliklerin öznelliklerini sağlamlaştıran 

süreçlerin unsurları olarak (i) köyde yaşayan erkeklerin Türkçe ve 

Rumca arasında nasıl ve hangi bağlamlarda geçiş yaptıklarını, (ii) köyden 

düzenli olarak ayrılışlarını ve (iii) ilçe merkezindeki kahvehanelerde bir 

araya gelişlerini inceleyeceğim. Bu sürecin kamusal alanları eril, (köy ve 

ev gibi) özel alanları ise dişil olarak kodladığını da tartışacağım ve bu 

yapılandırmanın, çeşitli direniş alanları açmasına rağmen, eril ve dişil 

hâllerin hem mekânsal hem de sosyopolitik bakımdan erkek ve kadın 

olarak atandığı heteronormatif bir toplumsallaşma yarattığını 

savunacağım. Türk milliyetçiliği ve yerel farklılıklarla birlikte 

Trabzon’daki erkekliklerin inşa ve icrasını ele aldığım bir tartışmayla 

makaleyi sonlandıracağım. Verilerin analizine geçmeden önce ise 

makalenin teorik dayanaklarına dikkatinizi çekeceğim. 

 

Erkeklikleri nasıl inceleyebiliriz? 

 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının merkezine oturan kadın bedeni 

Türkiye siyasetinde siyasal mücadele ve meşruiyet sembolü sağladığı 

için her zaman ön planda olmuştur (Benhabib, 2009). Cumhuriyetin 

ilanından beri geçen yüz yıllık süreçte, seküler-milliyetçi gruplar 

başörtüsüz Türk kadınını yüceltirken (Parla, 2001, p. 70), İslamcı 

grupların başörtüleri nedeniyle eğitimden mahrum bırakılan kadınların 

görüntülerini paylaşarak meşruiyet aradıkları söylenebilir. Benzer 

şekilde Kürt siyasal hareketi de Suriye ve Türkiye’de DAEŞ’e karşı 

mücadele eden kadınların görüntülerini yaygınlaştırarak kadınların 

statüsü tartışmalarına müdahil olmaktadır. Aynı doğrultuda, kaygı verici 

seviyelere ulaşmış bulunan kadın cinayetleri ve kadın bedeninin 

kontrolüne yönelik politikaların da (Polonya ve ABD örneklerindeki gibi 

farklı bağlamlardaki deneyimlere benzer olarak) ülke çapındaki kamusal 

tartışmaları körüklemeye devam ettiğini belirtmek gerekir. 
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Toplumsal cinsiyetle kadın (bedeni) arasındaki bu kuvvetli 

ilişkilenme sebebiyle, Türkiye bağlamındaki toplumsal cinsiyet yazının 

büyük bir kısmının kadın deneyimlerine odaklandığını söylemek yanlış 

olmaz (Özyeğin, 2005; Bora, 2005; Kandiyoti 1991). Türkiye’deki 

toplumsal cinsiyet çalışmalarını değerlendirdiği bir yazında, Deniz 

Kandiyoti (1997, s. 122) “Kemalist reformların kadın kimlikler 

üzerindeki etkileri bir ölçüde dikkat çekse de Türk milliyetçiliğinin 

erkeklik idealleri muammalığını büyük ölçüde korumaktadır” diyerek bu 

noktaya işaret etmektedir. Ancak, erkek bedeninin bu süreçte nasıl 

yeniden yapılandırıldığı ve bu sürece nasıl dahil edildiği sınırlı ölçüde 

dikkat çekmiştir. 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının giderek genişleyen bir dalı 

olarak nitelendirilebilecek erkeklik çalışmalarının farklı araştırma 

alanlarıyla etkilendiğini de belirtmek gerekir. Özellikle, erkekliklerin 

belirli zamansal ve mekânsal bağlamlarda nasıl inşa ve icra edildiğini 

açıklama çabasındaki bu makale, feminist coğrafya çalışmalarının 

çıkarım ve perspektifini önemsemektedir. Somut mekanlardaki 

konumlanmalardan kaynaklanan deneyimlerin yoğunlaştığı bedeni 

merkeze alan feminist coğrafya, temel olarak mekânın 

cinsiyetlendirilmiş (gendered) toplumsallıkları oluşturan ana 

dinamiklerden biri olduğu iddiasıyla ilerlemektedir (Nelson ve Seager, 

2004). Bu bağlamda mekânsal düzenlemeler ve çağrışımlar toplumsal 

cinsiyeti “yansıtmaz”; toplumsal cinsiyet ve cinsellikler bu mekânsal 

ilişkilenme, tahayyül ve düzenlemelerin sonucunda oluşurlar ve belli 

mekânsal-zamansal tarafından şekillendirilmişlerdir (Harding, 1986; 

Haraway, 1991). Farklı analitik ölçekler (yerel, kentsel, bölgesel, ulusal, 

ulusaşırı) arasında bağlantı kurulmasına olanak veren bu analitik bakış 

aynı zamanda sıradan addedilen günlük mekânsal pratikleri ideolojik 

işleyiş ve düzenlemelerin daha belirginleştiği ulus-devletin toplumsal-

uzamsal boyutlarıyla da ilişkilendirmemize olanak sağlamaktadır 

(Akyüz, 2021; Mahler and Pessar, 2001; Soytemel ve Karadeniz, 2021). 

Bu bakımdan, feminist coğrafyacılar toplumsal-uzamsal süreçlerin nasıl 

toplumsal cinsiyetle kesiştiğini ve bu kesişimden beslenen çok ölçekli 

analitik potansiyelin altını çizerler. 
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Feminist coğrafyacı analizler, bireyin konumlandığı somut 

mekâna odaklandıkları kadar bireyin bedenselliğine de vurgu yapar. 

Bedeni hem toplumsal, psişik, sembolik hem de materyal, biyolojik ve 

somut süreçlerin etkili olduğu bir düzlem olan bu bakış, bedenlerin 

belirli çevrelerce şekillendirilmesini irdeler ve bu tarihsel-uzamsal 

kısıtların mümkün kıldığı icra formlarını araştırır (Longhurst 2004). Bu 

bakımdan bedenler fizyolojik sınırlarını aşan bir duyumsama ve 

ilişkilenebilme kapasitesiyle birlikte düşünülür (Yaka, 2017). Örneğin, 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki HES projelerine karşı ekolojik mücadele 

yürüten kadınlara dair çalışmasında Özge Yaka (2017, s. 16) yerel 

direnişe katılan kadınların siyasal öznelliklerinin ancak yaşadıkları 

coğrafyanın (özellikle de derelerin) beden vasıtasıyla ve bedende 

duyumsanması ve deneyimlenmesiyle kavranabileceğinin altını 

çizmektedir. Yaka’nın hususi olarak altını çizdiği üzere, öznellikler 

sadece diğer insanlarla etkileşim sonucunda oluşmaz; öznelliğin 

inşasında (bitkiler, hayvanlar, nesneler veya “doğal” oluşumlar gibi) 

insandan başka (“other-than-human”) formların da yadsınamaz bir etkisi 

bulunmaktadır (Holbraad ve Pedersen, 2017; Navaro ve diğerleri 2021). 

Feminist coğrafyanın hem yerel mekanlarda gerçekleştirilen günlük 

pratiklerin daha geniş ideolojik uzamlara eklenmeyi sağlaması, hem de 

bu bedeni içinde bulunduğu mekânın çoklu ilişkilenme ağı ekseninde ele 

alması makalenin Trabzon’daki erkeklikleri inceleme amacı için gerekli 

analitik çerçeveyi sağlamaktadır. 

Geleneksel olarak erkek fizyolojisi ile ilişkilendirilse de (Sedgwick, 

1995), erkeklikler yalnızca “erkek bedeni ve erkek bedeninin etkileri” ile 

karıştırılmamalıdır (Halberstam, 1998, p. 1-2). Biyolojik sınırların çok 

ötesine geçen (Butler, 1999) erkekliklerin heterojen, tekrara dayalı ve de 

kaçınılmaz şekilde bir çuvallama, başarısızlık ve başkalaşım silsilesine 

tabi olduğu vurgulanmalıdır (Butler, 1997). Erkeklikler, toplumsal 

cinsiyet düzeni içinde sosyokültürel idealleri ve normları birbirine 

yaklaştıran, birleştiren ve yineleyen çoklu, çoğu zaman tutarsız ve 

sürekli değişen pratiklerden oluşur (Butler, 1999; Connell ve 

Messerschmidt, 2005). Connell (2005, p. 836) erkekliklerle ilgili 

tartışmasında “sosyal eylemlerle gerçekleştirilen pratiklerin 
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yapılandırılması olan erkekliklerin, belirli sosyal ortamlarda cinsiyet 

ilişkilerine göre farklılaşabileceğini” savunmaktadır. Bu belirli bağlamlar 

“cinsiyetler arası kültürel ve tarihsel bakımdan farklı düzenlemelerin 

gizli iç işleyişini” (Kandiyoti, 1988, p. 275) üretmektedir.  

Tüm diğer toplumsal cinsiyet normları ve rejimleri gibi, 

Türkiye’de de erkekliklerin değişime, direnişe, kasti veya kendiliğinden 

bozulmaya ve alt üst edişlere olarak açık olduğunu ifade etmeliyim. 

Ataerkil normların fazlasıyla güçlü olduğu ve geniş kabul gördüğü 

Trabzon’da, heteronormatif normlarla şekillendirilmiş erkeklikler kadar 

heteronormatif erkekliğin hegemonik kodlarının “sınırlarını aşanlar” 

olarak kabul görenler de, çeşitli baskı ve kısıtlamalara maruz 

kalmalarına rağmen, farklılıklarıyla yaşamaktadır. Bu çeşitliliğin en 

görünür örneklerinden biri olan Fadime Hala, resmi (erkek) ismini 

kullanırken günlük hayatında köy içinde köylü kadınların yerel 

kıyafetiyle türküler söylediği (yerel bir televizyon kanalında yayınlanan) 

bir televizyon programını sunmaktadır. Nüktedan konuşması ve geniş 

yerel türkü repertuarıyla bölge ahalisi tarafından çok sevilen Fadime 

Hala, ojeli tırnakları ve makyajıyla köy halkından gözle görülür bir tepki 

çekmeden köyündeki günlük yaşamını da sürdürebilmektedir.  

Benzer bir şekilde, vadideki birçok kadın, köy erkekleriyle birlikte 

inşaatta çalışmak gibi geleneksel olarak erkeklikle ilişkilendirilen rolleri 

üstlenmektedirler. Örneğin; Sunay ve annesi, onlarca yıldır 

evlerinin/köylerinin dışında çalışarak ailelerinin gelirine katkıda 

bulunmuş ve komşuları tarafından sık sık “adam gibi kadın” olarak 

tanımlanmışlardır. Benzer şekilde, halihazırda var olan toplumsal 

cinsiyet düzenlemelerinin aralarında evlilik ya da kan bağı olmayan 

erkek ve kadınların yalnız şekilde bir mekânda kalmalarına müsaade 

etmemesine rağmen, profesyonel bir kadın olan Sunay pek çok kez beni 

evinde ağırlamıştı. Fadime Hala, Sunay ve Sunay’ın annesinin 

deneyimleri bize toplumsal cinsiyetin icraya dayanan (performatif) 

temellerini hatırlatırken (Butler 1988) aynı zamanda Halberstam’ın 

(1998) altını çizdiği gibi erkek olmayanlar tarafından üstlenilebilen ve 

uyarlanabilen erkekliklerin de olasılıklarını öne çıkarmaktadır. 
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Birçok araştırmacının altını çizdiği üzere ulus-devletler, 

heteronormatif ikililerin yanı sıra öznelliklerin ve toplumsallaşmaların 

yapılandırıldığı toplumsal cinsiyet ilişkilerinin üretiminde aktif olarak 

yer almaktadır (bkz. Connell, 1990; Arat, 2010; Yuval-Davis, 2003). Yakın 

zamana kadar bu ilişkilenme daha çok devlet(çi) ve milliyetçi 

ideolojilerin etkileri genellikle kadın bedeninin algılanma biçimleri (Arat, 

1997; Kandiyoti, 1987; Nagel, 1998; Najmabadi, 2005; Parla, 2001; 

Sirman, 1990, 2002, 2006) ve kadınların “ulus kimliğinin ve onurunun 

sembolik taşıyıcıları olarak nasıl inşa edildiği” (Yuval-Davis, 2003, p. 17) 

üzerinden analiz edilmiştir. Örneğin Veena Das (1996, p. 68) 

“Hindistan’daki milliyetçilik projesinin, milliyetçilik arzusunun üzerine 

işlenebilen ve gelecek için bir bellek oluşturulmasını sağlayan nesneler 

olarak kadın bedenlerinin sahiplenilmesini içerdiğini” vurgulamaktadır. 

Das, bu yapılandırmayla ilişkili olarak “sömürgeci işgalden erkeklerin 

bağımsız milletin özgür vatandaşları olarak çıktığını” (p. 86) kadınların 

ise millet ve anavatanla ilişkilendirildiğini iddia etmektedir. Aynı 

doğrultuda, Aretxaga (1997 ve 2001) politik öznelliğin eril ve dişil 

deneyimler arasındaki farklılıklarını Kuzey İrlanda hapishanelerindeki 

kadınlar ve öznellikler üzerine analizinde incelemiştir. 

Türkiye bağlamında da modernlik, devlet ve ulusal kimlik; 

toplumsal cinsiyete dayalı çeşitli deneyim ve temsillere girift bir şekilde 

ilişkilidir. Kandiyoti (1987) Cumhuriyet modernleşmesinin kadınların 

kamusal alanda eşit vatandaşlar olarak sunması üzerinden 

meşrulaştırıldığını ama bunu kadınların ikincil konumlarını ve kadın 

cinselliğinin denetimini devam ettirerek yaptığını öne sürerken, aynı 

sürece yönelik analizlerinde araştırmacılar başörtüsüz kadınların nasıl 

da modernite ve kamusal alanın görünür ve aleni yaratıcıları olarak 

işaretlendiklerine dikkat çeker (Arat, 1997; Göle, 1997). Benzer bir 

şekilde, Dicle Koğacıoğlu (2004, 127) “Cumhuriyetin başörtüsüz, eğitimli 

ve ‘modern’ kadınının; ‘gerici’ ve ‘geleneksel’ olduğu varsayılan 

geçmişten yeni ve ‘modern’ bir geleceğe geçişin bir simgesi” olarak kadın 

bedeninin Türk modernleşmesi ve milliyetçiliğindeki merkeziyetini 

vurgular.  



 Masculinities A Journal of Culture and Society 

 

13 

Cumhuriyet deneyimlerinin hayata geçirilmesinde kurgulanan 

vatandaş figürünün varsayılan hali erkekler olmasına rağmen, 

araştırmacılar ancak yakın bir geçmişte erkeklikler ve hayatın farklı 

alanlarında erkekliklerin şekillenmesi ve icra biçimleri üzerine çalışmaya 

başlamıştır. Bu bağlamda bu makalenin çıkarımlarının ideoloji 

(milliyetçilik gibi), yerel ataerkil yapılandırmalar, devlet pratikleri, 

mekân, ekonomik olanaklar, toplumsal hafıza ve sosyokültürel 

farklılıklar üzerinden erkekliklerin inşa edildiği ve şekillendirildiği 

kalıplara dikkat çekerek gelişen erkeklik çalışmaları alanına katkı 

sunmaktadır. 

Bu makalenin analitik izleğinde erkeklikler bu sebeple 

cinsiyetlendirilmiş öznelerin belirli bir siyasal-ekonomik uzam içerisinde 

–ve kadınsı/feminen kabul edilenle ilişkili olarak– nasıl inşa ve icra 

edildiğini ve kendilerini nasıl tanımladıklarını etkileyen beklenmedik, 

tartışmalı, muallak, çoğu zaman tutarsız, değişken, çok parçalı, toplumsal 

olarak koşullandırılmış, sadece biyolojik olarak belirlenmeyen ve yerelin 

dinamikleriyle iç içe geçmiş bir pratikler silsilesi olarak düşünülmelidir 

(Cornwall ve Lindisfarne, 1994; Özbay ve Baliç, 2004).  

 

Vadideki Devlet: İlçe Merkezinin Yapısı 

 

Ordu’nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Doğu Karadeniz 

sahil hattında, dağların kıyıya paralel şekilde ve keskince yükselmesi 

sebebiyle tarıma elverişli arazi görece azdır ve bu arazilerde, iklim 

şartları sebebiyle, tarımsal kapasite, geçimlik ölçekte dahi, sınırlıdır 

(Beller-Hann ve Hann, 2000; Biryol 2012). Bölgenin yetersiz tarım 

olanakları ve sanayileşmenin geriliği yöre halkını geçmiş iki yüzyıl 

boyunca bölge dışında farklı iş olanakları aramaya itmiştir. Of Vadisi 

üzerine çalışan Michael Meeker’ın da belirttiği üzere, 19. yüzyıldan beri 

yörenin yetişkin erkekleri “askeri birliklere ve vaizlerin arasına katılmış 

[... ve] kendilerini imparatorluk sistemin içinde tanımlamışlardır” 

(Meerker, 2002, p. 104. Yazarın çevirisi). Bölgenin daha geniş siyasal-

ekonomik yapılara entegrasyonu, 20. yüzyılın ikinci yarısında 

Cumhuriyet’in bölge ve nüfusu üzerindeki etkisi güçlendirip ulusal ve 
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modernist ideallerle birlikte yeni özneler yaratma sürecinde daha da 

ilerlemiştir (Hansen ve Stepputat, 2001). Devletin toplumsal ve 

ekonomik yaşamı yeniden düzenlemeye dair kurum ve düzenlemeler 

(örneğin, bürokrasi, zorunlu askerlik, tapu kadastro ve yer adlarının 

Türkçeleştirilmesi gibi politikalar) kimlikleri ve öznellikleri radikal 

şekilde dönüştürmüştür. Toplumsal hayatın devlet tarafından 

çerçevelendirilmiş bir normatif sistem uyarında yeniden 

düzenlenmesine ek olarak, mekânsal dönüşümler de ulusal bir kimliğin 

inşası için gerekli görülmüştür. Örneğin, hükümet konağının önündeki 

meydanlar ile vatandaşlar için bir kamusal alan yaratmayı amaçlayan 

yeni il/ilçe merkezleri ile yerel topluluklar dinin merkezde olduğu 

(düşünülen) toplumsallıkların simgesi camilerden uzakta yeni bir 

modernist geleceğe doğru taşınırken (Bozdoğan, 2001), bu yerel 

mekanlar demir ve karayolları ile ulusal coğrafyaya eklemlenmekteydi. 

Mekânların, ulusal değerler sisteminin ve yeni iletişim kanallarının 

(gazete, radyo ve televizyon) yeniden yapılandırılması ve yönetimi 

(Anderson, 1983), vatandaşları ulusa ve ulusal coğrafyaya bağlayan 

devletin kontrol ve yönetimi altında ulusal bir mekânın yaratılmasına 

katkıda bulunmuştur (Asad, 1999). 

Kökleri 16. yüzyıla kadar uzanan köylerin bulunduğu vadide 

(Bostan, 2005) nispeten yeni bir siyasal-mekânsal düzenleme olarak 

oluşan ilçe merkezi Çaykara 1930’larda ortaya çıkmıştır. İlçe merkezinde 

devletin otoritesini tesis etmek ve kanunlarını uygulamak üzere birçok 

kamu kurumu oluşturulmuştur. Eskiden park/meydan olan yere bakan 

ana caminin hemen yanında belediye yer alır. Benzer bir şekilde, önünde 

küçük bir meydan olan Hükümet Konağı ana caddenin en başında yer 

almaktadır. İlçenin idari amiri olan kaymakamın ofisinin de bulunduğu 

Hükümet Konağı’nda, Nüfus Müdürlüğü, Adliye ve Tapu Kadastro gibi 

diğer devlet kurumları da bulunmaktadır. Merkez dışındaki asayiş 

meselelerinde sorumlu olan Jandarma ilçenin en kuzeyinde, ilçe 

merkezindeki güvenlikten sorumlu Polis Merkezi ise ilçenin bir diğer 

ucunda yer almaktadır. Her ikisi de devletin mekân ve halk üzerindeki 

otoritesini, yasadan gelen zor kullanma yetkisini de kullanarak, sağlama 

almaktadır. Ayrıca Postane, Müftülük, okullar, yurtlar ve siyasi parti 
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büroları; ev ve işyerlerinin olduğu sokaklara yayılarak mekânı devletin 

mevcudiyetiyle doldurmaktadır. Bu anlamda; iki dağ arasına sıkışmış ilçe 

merkezi, devletin “bir dizi kurum” (Hansen ve Stepputat, 2001, p. 5) 

şeklini alarak somutlaştığı bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. 

Vadinin yüzyıllar boyunca ulaşılması görece zor ve tenha bir yer 

olduğunun altı çizilmelidir. Osmanlı İmparatorluğu, nüfusu ve coğrafyayı 

kontrol altına almak için bürokratik mekanizmalara sahip olsa da 19. 

Yüzyıldaki modernleşme girişimlerine (nüfus sayımı, zorunlu askerlik, 

vergi ve eğitim reformları, ulaşım ve merkezileşme vb..) engel teşkil eden 

elverişsiz coğrafi koşullar ve kısıtlı kaynaklar İmparatorluk’un kırsal 

bölgedeki etkisini sınırlamaktaydı. Sık ormanları ve dik yamaçlarıyla 

vadinin tepe bölgesinde yer alan Çaykara/Katoxor’un aksine, vadinin en 

kuzeyinde, Solaklı Deresi’nin Karadeniz’e döküldüğü deltada 

konumlanan Of, deniz yoluyla kolaylıkla erişilebilir olduğu için 

modernleşme sürecine görece erken dahil olabilmiştir. Of’un 

entegrasyonun aksine, Çaykara/Katoxor’a giden bol kıvrımlı ve dar 

toprak yol ancak 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Görece yaşlı yöre 

halkı arasında, köyleri yağmalayan eşkıya hikayelerinin yaygınlığı, 

Cumhuriyet Dönemi öncesinde bölgedeki devlet kontrolünün zayıflığına 

ya da yokluğuna işaret etmektedir. 

Dolayısıyla, vadinin modern devlet/pazar sistemlerine 

entegrasyonu (Meeker, 2002) 20. yüzyılın başlarında devletin gelişen 

kapasitesiyle güçlenmiştir. Bu entegrasyon, mekânsal ve toplumsal 

yeniden inşa olarak da düşünülebilir: Önceleri zorunlu askerlik ve 

vergilendirme dışında ilçe halkının gündelik hayatına nadiren müdahil 

olan devlet artık sadece kişiler ve kurumlarla uzak bir mesafeden 

(İmparatorluk İstanbul’u veya Cumhuriyet rejiminin Ankara’sı gibi) 

ilişkilenilmeyen bir olgu değil, köylerin tam ortasına kurulan ilçe 

merkeziyle somut bir forma bürünmekte ve toplumsal yaşamı yeniden 

inşa etmektedir. Bugün Solaklı Vadisi’nde ilçe halkı devletle sürekli 

olarak farklı biçimlerde karşılaşmaktadır: nüfus kayıtları, kadastro, 

zorunlu askerlik, polis ve jandarma teşkilatları, kimlik kartları, mahkeme 

kararları, tapular, istihdam, sosyal yardımlar, hastane hizmetleri, evlilik 

cüzdanı, işletme ruhsatları, bankacılık, barınma, seçimler, sınavlar ve 
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okullar. Bu bakımdan, “otorite ve tasdiklemenin sıradan pratikleri” 

devleti “insanların hayatlarına yerleştirerek” somutlaştırmaktadır 

(Hansen ve Stepputat, 2001, p. 21). İlçe halkı, her gün memurlarla 

etkileşime girer, orman ve otlak alanların yasal statüsünün değişimi gibi 

konuları tartışır, resmi kurumlarda çalışır, seçim toplantıları gibi siyasi 

süreçlere ve tartışmalara dahil olur. Bu bakımdan devlet sadece mekânın 

yeniden yapılandırma ve denetiminde değil, aynı zamanda öznelliklerin 

ve ilişkiselliklerin yeni şekillere büründüğü gündelik yaşamın somut 

olarak yeniden yapılandırılması sürecinde de bizzat mevcut ve etkilidir 

(Das ve Poole, 2004). 

 

Türklüğün İnşası olarak İlçe Merkezi 

 

Cumhuriyet dönemi elitleri; İstanbul’un toplumsal-ekonomik yapısının 

temsil ettiği sosyo-kültürel heterojenlik, kozmopolitlik ve imparatorluk 

belleği yerine homojenlik, milliyetçilik ve Cumhuriyetçi modernizmin 

geleceğini cismanileştiren Ankara’yı başkent olarak seçmişti (Bozdoğan, 

2001; Evered, 2008). Benzer şekilde; vadide ilçe merkezi olarak ortaya 

çıkan Çaykara sadece Cumhuriyet modernleşmesinin yeni ve somut bir 

ürünü olması nedeniyle değil, aynı zamanda Cumhuriyet rejiminin 

geçmişle bağları reddedilmiş yeni bir oluş ve aidiyet –Türklük– anlayışı 

kurduğu için de tarihsel kısıtlardan münezzeh yeni bir başlangıcı 

simgelemektedir (Üngör, 2011). Vadinin ve Rumca isimli köylerin 

(Katoxor, Oçena, Saraxo gibi) çağrıştırdığı kolektif bellek, sosyokültürel 

farklılıklar ve görece özel köy alanları; kamusallık ve ulusal Türk kimliği, 

modernite ve ulusal tarihi temsil eden ilçe merkezi ile hem mekânsal 

hem de sosyo-kültürel anlamda kenara itilmiştir (Nora 1989). Böylelikle 

ilçe merkezi olarak Çaykara, vadinin heterojen sosyokültürel bileşimini 

hem fiziksel hem de sosyokültürel yapı açısından tutarlı olduğu iddia 

edilen milliyetçi bir aidiyet biçimiyle değiştirmiş bulunmaktadır. 

Çaykara, bu anlamda, Türkçenin tek kamusal etkileşim aracı 

olarak ortaya çıktığı modern-milliyetçi bir kimliğe doğru sembolik 

dönüşümün devlet kurumları tarafından mekânsal düzenlemeler 

vasıtasıyla nasıl icra edildiğini göstermektedir. İlçe merkezi, devletin 
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ulusalcı ideolojisi doğrultusundaki gerekliliklerinin yanı sıra yeni 

ilişkisellikler, aidiyetler ve hatırlama biçimleri üretir. Örneğin; vadideki 

birçok muhatabım, yıllar önce Türkçenin toplumda konuşulan tek dil 

olmasını sağlamak için Rum kültürü ve Ortodoks Hristiyanlıkla bağlantılı 

addedilen Romeykanın konuşulmasının çoğu zaman kendileri de Solaklı 

Vadisi’nden olan öğretmenler tarafından yasakladığını anlatmıştı. Türk 

kimliğinin kamusal alanda sadece Türkçenin kullanımına sıkı sıkıya bağlı 

olduğu bu yapılanma içinde vadideki köylerin ahalisinin sosyokültürel 

farklılıklardan uzaklaşarak onları ya tamamen unutması ya da özel alana 

hapsetmesi beklenmekteydi (bkz. Bali, 2013; Özden, 2005).  Ulusal bir 

kimlik olarak Türklüğün mekânsal ve toplumsal-siyasal formülasyonu, 

Kürtçe gibi azınlık dillerine devlet kurumları nezdinde (ve yer yer halk 

arasında) duyulan güvensizliğe yansıdığı gibi, bu tür sosyo-kültürel 

heterojenlikleri engellemeyi veya görünmez kılmayı amaçlamaktadır. 

Milliyetçi tahayyülün ürünü olarak Çaykara, yeni ve homojen olduğu farz 

edilen oluş ve aidiyet biçimini sahnelemekte ve güçlendirmektedir. 

 

Diller Arası Manevralar ve Türklük’e Yönelme 

 

Trabzon’u da içeren Doğu Karadeniz Bölgesinin günümüz Türkiye’sinde 

milliyetçiliğin kalelerinden biri olduğuna dair geniş bir kabul 

bulunmaktadır (Bakırezer ve Demirer 2009). Özellikle 1990’lardan 

sonra giderek sıklaşan toplumsal şiddet vakalarından da anlaşılabileceği 

üzere, milliyetçiliğin Trabzon’da erkekliklerin siyasal söylem ve 

pratiklerle ilişkili olarak kurulmasında merkezi bir rolü bulunmaktadır. 

Muhataplarımın çoğunun kendilerini ve Trabzonlu kimliğini tanımlarken 

ilk vurguladıkları nitelemelerden biri olan “milliyetçi” olmanın, bu 

bakımdan belirli toplumsal pratik ve söylemler aracılığıyla inşa edildiğini 

ve yine bu somut ilişkilenme ve temsiller vasıtasıyla da 

gözlemlenebileceğini ifade etmek gerekir.  

Vadide ulusal aidiyetin yeni ideallerini somutlaştıran bir siyasal-

uzamsal düzenleme pratiği olarak düşünebilecek ilçe merkezinin ortaya 

çıkışını yukarıda tartışmıştım. Takip eden bölümde de bu mekânsal 



 Masculinities A Journal of Culture and Society 

18 

bağlamda erkekliklerin çeşitli gündelik söylem ve pratikler vasıtasıyla 

siyasal birer özne olarak nasıl inşa ve icra edildiğini inceleyeceğim. Bu 

inceleme erkekliklerin (ulusaşırı, ulusal, bölgesel, yerel gibi) çeşitli 

ölçeklerdeki ilişkilenmelerine odaklanmakta ve askerlik gibi sembolik 

niteliği yüksek süreçlerle (Altınay 2004) görece sıradan pratikleri 

birbirine bağlamaktadır. İlçe merkezinin oluşmasında etkili olan bu 

toplumsal-siyasal dinamikleri düşündüğümüzde, erkekliklerin inşasında 

etkili olan pratiklerden biri hususi olarak dikkat çekmektedir: 

Muhatabım olan erkekler, Türkçe ve Rumca arasında nasıl hareket 

etmektedir? 

İlk olarak, hemen hemen tüm erkek muhataplarımın Romeyka ile 

sorunlu bir ilişkisi olduğunu aktardığını belirtmeliyim.3 Bazı katılımcılar 

hayatlarının belirli bir döneminde bu dili konuşmayı tümden 

reddettiklerini ifade etmişlerdir. Örneğin Romeyka’yı akıcı konuşan 

altmışlarında bir işçi emeklisi olan Mustafa, gençliğinde Romeyka 

konuşabilmesinden ne kadar rahatsız olduğundan ve hatta nefret 

ettiğinden bahsetmişti. Diğer muhataplarım da akıcı konuşmalarına 

rağmen genellikle Rumcayı toplum içinde, özellikle de vadinin yerlisi 

olmayan ziyaretçilerin önünde kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Bununla 

birlikte, sohbetin konusu, konuşan kişinin sosyoekonomik durumu, 

konuşmacının muhataplarına dair algıları ve etkileşimin gerçekleştiği 

bağlam/mekân gibi bir dizi faktör köy erkeklerinin diller arasındaki 

manevralarını etkilemektedir. Bu farklılıkları yansıtmak için aşağıda 

birkaç örnekten bahsedeceğim. 

Emekli bir işçi olan Mustafa siyaset ve ekonomik mesellerle ilgili 

yorumlarını yaparken Rumcanın modern hayat için kısıtlı bir kelime 

dağarcığı sunması nedeniyle, yerel şive ve standart Türkçe karışımından 

 
3 Örneğin Sitaridou'nun (2013) dilbilimsel çalışması, köylerde dilin erkeklerden 

ziyade kadınlar tarafından canlı tutulduğunu ve aktarıldığını vurgular. 

Çalışmasındaki muhataplarının çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Makalenin 

ilerleyin bölümlerinde tartıştığım gibi, dilin yaşatılması kadınların köy 

mahremiyetinde bir ölçüde tecrit edilmeleriyle sağlanmaktadır. 
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faydalanmaktaydı.4 Sokakta, köyde ve kahvehanelerde vadideki diğer 

erkek ve kadınlarla (cenazeler veya evlilikler gibi) yerel meseleler 

üzerine konuşurken rahatça Rumca ve yerel Türkçe şivesi (Trabzon ağzı) 

arasında hareket etmekteydi. Fakat kamu kurumları ile 

ilişkilenmelerinde her zaman standart Türkçe kullanırdı. Bunun yanında, 

Mustafa için Türkçe ve Rumca arasındaki geçişler konuya ve muhatap 

olduğu kişiye göre de şekillenmekteydi. Vadiye yabancı ve görece 

eğitimli kişilerle yaptığı sohbetlerde, örneğin, standart Türkçeyi tercih 

etmekteydi. Öte yandan; emekli bir mühendis olan Kemal, çok akıcı 

olmasa da Rumca konuşabilmesine rağmen nadiren Rumca ifadeler 

kullanmaktaydı. Benimle ve başkalarıyla olan etkileşimlerinde sadece 

standart Türkçeyi tercih etmekteydi. Bu anlamda, kendi ifadesiyle 

“eğitimli bir Türk milliyetçisi” olması nedeniyle, Kemal’in etkileşimleri, 

sosyopolitik yönelimiyle ilişkilendirilebilecek standart Türkçenin baskın 

olduğu ve Rumcanın görece namevcut olduğu daha farklı bir manevra 

örüntüsünü ortaya koymaktaydı. Benzer şekilde, otuzlu yaşlarında 

üniversite eğitimli bir profesyonel olan ve bölge standartlarında bile 

koyu milliyetçi olarak tanımlanabilecek Hakan, sadece standart Türkçe 

ve Rumca konuşmaktaydı. Mustafa’nın durumuna benzer bir şekilde, 

Rumca’yı yalnızca ailesi ve köydeki çevresiyle diyaloglarında kullanan 

Hakan, ilçe merkezinde hem işinde hem de günlük yaşamında sadece 

standart Türkçeyi kullanmaktaydı. Son olarak, otuzlu yaşlarında bir 

inşaat ustası olan Yusuf, devlet daireleri veya hastaneler gibi görece daha 

resmi mekanlarda/ilişkilenmelerde standart Türkçeyi kullanmaktaydı. 

Yusuf benimle ve ilçe merkezindeki diğer insanlarla olan ilişkilerinde ise 

sık sık araya Rumca deyimleri/kelimeleri serpiştirdiği yöresel şiveyi 

kullanırken köylüler ve ailesiyleyken ise neredeyse tamamen Rumca 

konuşmaktaydı. Rumcanın aile yaşamındaki ağırlığına rağmen, Yusuf’un 

siyaset ve ulusal meseleler hakkındaki yorumlarını—küfretmek için 

kullandığı Rumca ifadeler hariç kalmak kaydıyla—Türkçe yaptığı da 

belirtilmelidir.  

 
4 Muhataplarım sık sık, Rumca'da sadece dörde kadar sayılabileceğini, 

sonrasında ise Türkçe kelimeler kullanıldığını vurgulamaktadır. Ömer Asan 

(2000, s. 241) bu sayıları listeler: ena, dio, triya ve tesera. 
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Burada hususi olarak muhataplarımın öznelliklerinin kuruluşunda 

etkisi yadsınamaz bir kurumsal düzenleme olan zorunlu askerlikten de 

bahsedilmelidir. Ayşegül Altınay’ın da ifade ettiği üzere (2004, s. 62), 

erkekliğe ve vatandaşlığa geçişinde bir dönüm noktası olan askerlik 

sürecinin sadece bir yetişkinlik emaresi sayılamayacağı, aynı zamanda 

erkek bireylerin ulusal coğrafya üzerinde dolaşımını sağlayarak ulusun 

ve ulusal mekânın tahayyülünü mümkün kıldığı ve bireyleri ulusun bir 

parçası olarak terbiye ettiğini belirtmek gerekir (Altınay, 2004; 

Sünbüloğlu, 2009). Bu bakımdan eğitim ve zorunlu askerlik gibi süreçler 

aracılığıyla tüm erkeklerin, ulusal ideolojik çerçevenin “makbul” tanımını 

öğrendikleri (Üstel, 2004) ve benliklerini kamusal alanda nasıl temsil 

etmeleri gerektiğine dair toplumsal-siyasal kodları ve araçları 

edindikleri söylenebilir. 

Bu örüntülerden hareketle, erkeklerin özellikle kamusal alanda 

veya ulusal ölçekteki meseleler hakkında konuşurken Türkçe 

kullanmaya eğilimli oldukları görülmektedir. Devlet daireleri, okul, 

banka, hastane, adliyeler gibi resmi kurumlarda sadece Türkçe 

kullanılabileceğinden, Türkçe ile ulusal/devlet arasında ilişkilenmeler 

yaratmaktadır (İlçe halkı bürokratik kurumlarla olan ilişkilerinde Rumca 

konuşmaya yeltenmemekte ya da Rumca hizmet talep etmemektedir.) Bu 

sebeple Türkçe, özellikle kamusal alanlarda ve kurumlarda baskındır. 

Köy ve evler ise Rumca’nın hapsedildiği yerler olarak öne çıkmakta ve 

Rumcayı aile ve köyün dili olarak işaretlemektedir. Türkçenin kamusal 

alandaki hakimiyetine kıyasla, Rumca köy meselelerine ve görece özel 

alanlardaki topluluk içi ilişkilenmelere mahsus görünmektedir.  

Bununla birlikte hem erkeklerin hem de kadınların bulunduğu 

ortamlarda cinsel içerikli tabu sözcükleri (örn. küfür) telaffuz etmek için 

özellikle Rumcanın kullanılması, Rumcanın yerel toplumsallıkların 

mahrem ve samimi bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, bu 

yapılandırmaların fiziksel mekânlara içkin olmadığının altı çizilmeli, 

kamu-özel alan ayrımlarının her daim ilişkisel ve değişime açık olduğu 

unutulmamalıdır (Darıcı, 2011; Kofman, 2004). Örneğin; 

kahvehanelerdeki erkeklerin bütün bu dilsel imkanları değişken şekilde 
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kullanabilmesi, vadideki dil pratiklerinin heterojenliğini göz önüne 

sermektedir. 

Ayrıca, tüm bu durumlarda standart Türkçe kullanmaktaki ısrar 

mesafe ve kibir iması taşıyabileceği için, yöresel ağız ve Rumca 

kullanımının daha samimi ve tanıdık bir iletişim aracı olarak 

işaretlendiğini de belirtmeliyim. Sahadaki pek çok muhatabım, benim de 

Trabzonlu olduğumu öğrendiğinde neden “böyle” –standart Türkçe– 

konuştuğumu sormuştu. Özellikle yurtdışındaki bir eğitim kurumuna 

mensubiyetimle birleşince, pek çok muhatabım yöresel ağızla 

konuşmamamı mesafeli olma ve modern/kentli görünme (arzusu) ile 

ilişkilendirmişlerdi. Böyle bir “eksiklik” konuşmacıyı, kökenini hiçe 

saymak pahasına olmadığı bir kişi gibi davranan kibirli veya 

samimiyetsiz bir kimse olarak konumlandırabilir, bu da temel eril idealle 

çelişmektedir (Pujolar i Cos, 1997): Erkeklerin dürüst, samimi, özü sözü 

bir ve olduğu/göründüğü gibi olması beklenir. Dolayısıyla, yerel ağız 

yerine standart Türkçe kullanmak, özneyi yapmacık ve kadınsı olarak 

damgalayabilir. Genç erkekler, muhtemelen yöresel ağızın bu erkeklik 

idealleriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle, standart Türkçe eğitim 

görmelerinin yanı sıra internette ve medyada standart Türkçeye maruz 

kalmalarına rağmen yaşıtları olan (eğitimli) kadınlara kıyasla daha 

yaygın şekilde yerel ağızda konuşmaktaydı.5 Köydeki erkeklerin yöresel 

ağızla konuşması; bölgedeki köklü dillere, yani Rumca ve yöresel şive 

kullanımıyla güçlü bağlara sahip bir erkeklik erdemi olan bu samimiyet 

ve dürüstlüğün icrasıyla birlikte düşünülmelidir.  

 

 
5 Türkiye’deki genç erkeklere kıyasla genç eğitimli kadınlar için standart 

Türkçe'nin prestijli versiyonları daha önemli gibi görünmektedir. W. Labov'un 

(2001) dil değişikliği üzerine araştırması, İran ve Mısır gibi farklı bağlamlardan 

aksi yöndeki eğilimlere yer veriyor olsa da İngilizce kullanımında da benzer 

eğilimler dikkat çekmektedir. Pujolar i Cos (1997) Katalanya’da Endülüs aksanı 

ve eril öznellikler üzerindeki sosyokültürel etkileri konusunda da benzer bir 

iddiada bulunur. 
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Erkek Yolcular ve Kamusal Alanda Mevcudiyet 

 

Erkeklerin diller arası manevralarının yanı sıra, ilçe merkezinde (çarşı) 

yapacak bir şeyleri olmaması durumunda bile köyden çarşıya her gün 

gerçekleştirdikleri yolculuklarını da inceleyeceğim. Erkekler, sabahları 

vadiyi sınırlayan dağların dik yamaçlarının yüksek mevkilerinde yer alan 

köylerinden ilçeye iniyor ve akşam da bu hareketlerini tersine çevirerek 

köylerdeki evlerine geri tırmanıyorlardı. Örneğin; ileri yaşına rağmen 

gidiş gelişi yaya olarak yaklaşık bir saat süren yolculuğu gerçekleştiren 

Mustafa her gün ilçe merkezindeydi. Kırklı yaşların başındaki Emin ve 

Veli de neredeyse sürekli işsiz olmalarına rağmen köydeki evlerinden 

merkeze aksatmadan her gün inmekteydiler. Keza, yetmişlerinde bir 

emekli olan Kemal, Katoxor'daki evi ile merkez arasındaki dik ve bir 

hayli yorucu olan patikadan her gün yürürdü. Yetmişli yaşlarındaki Salih, 

vadinin iyice yukarısında kalan bir köydeki evinden otobüse binerek 

düzenli olarak merkeze inerdi. Benzer şekilde, kırklı yaşlarında olan ve 

muhasebeci olarak çalışan Kerim de her gün iş çıkışında daha güneydeki 

bir köy olan Coroş'taki evine gitmeden önce dolambaçlı bir rota izleyerek 

yolunu uzatır ve muhakkak merkeze uğrardı. Abdullah da iş nedeniyle ya 

da arkadaşları ve akrabalarıyla vakit geçirmek için ilçe merkezinin 

kuzeyindeki Holo Vadisi'ndeki köyünden ayrılarak çarşıya gelirdi. 

Araştırmamın katılımcılarından Davut, Yusuf, Rahim, Ahmet veya 

Mehmet gibi ilçe merkezinde yaşayanlar da sabahları evlerini terk edip 

gece geç saatlerde eve döner ve günlerini diğer erkeklerle birlikte ev 

dışındaki kamusal alanlarda (iş yerleri, kahvehaneler gibi) geçirirlerdi.  

Erkekler çarşıya uğramadığında bu yokluk otomatik olarak 

anormal bir durum addedilir ve orada olmayan kişinin nerede 

olabileceği konusunda fikir yürütülmesine neden olurdu. Örneğin, 

Ahmet’i görmediğim bir günün ertesinde karşılaştığımızda bir önceki 

gün nerede olduğunu hiç düşünmeden sormaktan çekinmemiştim. 

Cevaben Ahmet de köydeki evinin çevresindeki bazı işlerle ilgilenmesi 

gerektiğinden bahsetmişti. Yetişkin bir erkeğin gün içinde çarşıda 

olmamasının tek açıklaması hasta olmuş olması ya da başka bir yerde bir 

şeyler yapmak zorunda kalmış olması olabilirdi. Vadideki erkekler, sanki 
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kamusal alanlarda olmaya mecburmuşlar gibi (köylerdeki) evlerinin 

mahremiyeti ile merkezdeki eril kamusallık arasında durmadan hareket 

ediyor gibi görünmekteydi. Devletin tezahür ettiği mekân olan ilçe 

merkezinin sosyo-tarihsel yapılandırmasıyla yakın ilişkili olarak eril 

bedenlerin merkezdeki bu neredeyse zaruri toplaşmalarını nasıl 

okumalıyız?  

Bu örüntülerden hareketle, vadideki erkeklik rejimi için 

toplumsallaşmanın normal hâlinin kamusal alanda bulunmak olduğunu 

öne sürüyorum. Özbay ve Baliç (2004) Türkiye'de üst-orta sınıf 

erkeklerin evdeki statüsüne ilişkin analizlerinde, erkeklerin “özel” 

alanda kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olan mekânların 

etiketlenmesine değinir. Bu tür ev içi alanlarda erkeklerin iğdiş edilme 

tehdidiyle karşılaşmalarının onları kamusal alanlarda bulunmak için 

evden ayrılmaya ya da eril uğraşlarını gerçekleştirebilecekleri alanlar 

bulmaya ittiğini iddia etmektedirler. Özbay ve Baliç’in analizi kentli orta 

sınıflarda mekânsal düzenlemelerin toplumsal cinsiyetin üretimine 

etkisini merkezine alıyor olsa da, toplumsal cinsiyet eksenli ayrışmaların 

görece keskinleştiği kırsal bağlamlar için de ipuçları vermektedir. Vadide 

de erkekler, çalışıp çalışmadıklarından bağımsız olarak gün içinde 

evlerini terk eder ve kamusal alanlarda toplaşırlar. İstisnasız tüm erkek 

katılımcılarım çalışmak ve/veya güncel meseleleri (örn. siyaset, ekonomi 

ve spor) tartışabildikleri bir kahvehanede sosyalleşmek ya da sadece 

çaylarını yudumlayıp gazete okuyarak ve televizyonda yayınlanan 

haberleri izleyerek kahvehanede zaman geçirmek için gündüzleri evden 

ayrılıp merkeze inmektedirler.  

Çoğunlukla haber, spor ya da bilgi içerikli (örn. belgeseller) 

televizyon programlarına izleyen veya gazete okuyan erkekler; suç 

olaylarını (örn. rehine krizleri veya bombalama), siyasi krizleri, 

uluslararası gelişmeleri (örn. Suriye Savaşı, mülteci krizi, ABD dış 

politikası) içeren ulusal/uluslararası konuları ve ekonomik durumu 

sürekli olarak tartışmaktaydılar.6 Seçimler veya Kürtlerin ülkedeki 

 
6 Kahvehanelerdeki bu toplaşmalar sırasında “kadınsı” kabul edilen gündüz 

programlarını (örn. çöpçatanlık veya yemek/el sanatları programları) kamusal 
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hukuki-politik statüsüne yönelik hükümet politikası örneklerinde olduğu 

gibi siyasi tartışmalar, bu kahvehanelerde tüm erkekler tarafından 

yapılıyor ve zaman zaman da ateşli çatışmalara yol açıyordu. 2015 yılının 

Şubat ayında Malatya'da gerçekleşen askeri uçak kazası ve aynı yılın 

Mart ayında İstanbul’da Savcı Kiraz'ın İstanbul'da öldürülmesi 

vakalarında detaylıca gözlemlediğim üzere, ulusal ölçekte etki yaratan 

olağanüstü hâller erkekler arasında yeni etkileşim dalgaları 

başlatmaktaydı. Erkeklerin (ulusal) haber ve siyasetle sürekli etkileşim 

hâlinde olması ve bu konulara sürekli maruz kalması, yerel (eril) 

öznelliklerin sıradan bir biçimde ulusal tahayyüle eklemlenmesiyle 

birlikte düşünülmelidir; zira aralıksız tekrarlanan etkileşimler ülkenin 

farklı bölgelerini devletin ulusal kurumlarının şekillendirdiği tek bir 

(ulusal) anlatıda, hem mekânsal hem de zamansal olarak, birleştirerek 

bir ulusal biraradalık ve aidiyet yaratmaktadır. 

Farklı boyut ve kapasitelerdeki bu kahvehanelerin çok sayıda 

olduğunun ve ilçe merkezine yayıldığının altını çizmeliyim. İlçedeki her 

erkek zamanının çoğunu geçirdiği belirli bir kahvehaneye uğrar. Bununla 

birlikte, farklı kalabalıklarla etkileşime geçmek için diğer kahvehanelere 

uğramak da âdettendir. Yetişkin erkekler; diğer erkekleri görmek, çay 

içmek, güncel meseleleri tartışmak, yerel ve ulusal gelişmeler hakkında 

birbirlerini bilgilendirmek, komplo teorilerini yaygınlaştırmak, genellikle 

dürüstlüklerini ve iktidarlarını öne çıkaran kişisel deneyimlerini 

anlatmak, iskambil ya da başka oyunlar (örn. tavla veya satranç) 

oynamak, gazete okumak ve televizyonda haber izlemek için ilçe 

merkezinde bulunan erkek ilişkilenmelerinin kurucusu olan bu 

mekânlarda bir araya gelmektedir.  

Ayrıca, kadınların ve çocukların bu mekânlardan tamamen 

dışlanmasıyla birlikte kahvehanelerin yalnızca yetişkin erkekleri 

 
alanda izlemekten özellikle kaçınırlar. (Bununla birlikte, erkeklerin kadınsı 

olarak kabul edilen programları kamusal alanda izlemekten kaçınmaları bu tür 

programlara ilgisiz oldukları anlamına gelmez. Aksine, bu programlardan 

oldukça haberdar görünmektedirler ve bu da programlara duydukları ama 

yalnızca özel alanda takip edebildikleri, kamusal alandan dışlanmış bir ilgiye 

işaret ediyor olabilir.)  
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barındıran yerler hâline dönüştüğü de belirtilmelidir (Polat 2008). 

Dolayısıyla, bir erkek çocuğun kahvehanede bulunmasının 

normalleşmesi, erkek topluluğunun eşit bir üyesi olarak yetişkinliğe 

geçişinin bir işareti olarak görülmektedir. Köyden bir kadın 

kahvehanede olduğunu düşündüğü kocası ya da bir akrabasını bulması 

gerektiğinde kahvehanenin dışarısında bekler ve girip çıkan erkeklerden 

içeri girip o kişiyi bulmasını isterdi. Örneğin, Yakup'un altmış 

yaşlarındaki karısı Yakup’la konuşması gerektiğinde içeri girmez, cam 

kapının önünde bekler ve Yakup’un dışarı çıkması için küçük bir el 

hareketi yapardı. Türkçe küfür ve cinsellikle ilgili sözlerin sadece 

“homososyal” (Sedgwick, 1985) erkek ilişkilenmeler içinde kullanılabilir 

olması nedeniyle bir kadının kahvehanedeki varlığı genellikle sessizliğe 

neden olmaktaydı. Erkeklerin kadın ve çocuklardan fiziksel olarak 

ayrılmasıyla cinsiyetlendirilmiş bir mekân niteliği kazanan 

kahvehanelerdeki (Polat, 2008) bu eril mevcudiyet, diğerlerini yani 

evdeki/köydeki kadın ve çocukları dışarıda bırakarak bu bedenleri 

yetişkin ve otonom erkekler topluluğunun mensubu birer özne olarak 

işaretlemektedir. 

Dolayısıyla kahvehaneler, erkeklerin “sosyalleştiği” (Simon, 2014, 

p.65) ve kendi aralarında (siyaset, ekonomi, kişisel meseleler ve toplum 

hakkında) bilgi paylaştıkları (Meeker 2002) mekânlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, milletvekili seçimlerine giden süreçte birçok siyasi 

parti adayı ilçe merkezini ziyaret etmiştir ve, siyasi parti bürolarında 

üyelerle buluşmanın yanı sıra, kahvehanelerde ilçe halkıyla bir araya 

gelerek gündemlerini yaygınlaştırmış ve ilçe halkının taleplerini 

dinlemişti. Şehir ortamlarında oldukça nadir görülen ve ilçe merkezinin 

nispeten küçük ölçeği sayesinde kahvehanelerde gerçekleşen bu 

dolayımsız temas; ilçe halkının, müstakbel milletvekilleriyle ve 

bakanlarla doğrudan ilişki kurabilmesi ve taleplerini (örn. ormanların ve 

meraların yasal statüsü) dile getirebilmesi için bir fırsattı. Örneğin, bu 

tür karşılaşmalardan birinde ilçe halkı iktidar partisinin önde gelen bir 

adayından daha fazla turizm teşviki talep ederken vadi genelinde 

yapılması planlanan hidroelektrik baraj projelerine itirazını dile 

getirmişti. Benim de gözlem maksadıyla katıldığım bu toplantılardan 
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birinde, muhataplarımın çoğu tarafından milletvekili adaylarından birine 

ilginç bir şekilde “bakan” olarak hitap edilmişti. İlk başta 

anlamlandıramadığım ve bir grup muhatabımın siyasi iktidarla 

ilişkilenme çabası olarak damgaladığım şey, adayın Parlamento'da 

sadece bir koltuk kazanmakla kalmayıp bakan da olmasıyla anlaşılır bir 

mahiyet bürünmüştü. Dolayısıyla bu tür buluşmalar erkeklerin yerel 

bağlamdaki şikayet ve taleplerini devlet yetkililerine iletmeleri için 

dolayımsız bir fırsat teşkil etmenin yanı sıra siyasal özneler olarak 

erkekler arasında bilgiyi –adayın seçimden sonra kabinede bir pozisyon 

elde edeceği– yaygınlaştırmanın bir yolu olarak da işlev görmekteydi. 

Cinsiyetlendirilmiş mekânsallığı tartışırken, erkeklerin ilçe 

merkezindeki varlığının ancak kadınların köylerde bırakıldığı ve fiziksel 

emekle yüklendiği bir süreçle mümkün kılındığını belirtmek gerekir. 

Erkekler gibi günlük olarak çarşıya inemeyen kadınlar gün boyunca 

tarımsal faaliyetler (ekip biçmek gibi), sığır gütmek ve ev işleriyle (çocuk 

bakımı ve yemek pişirme gibi) uğraşmak zorundadır. Vadide kadınları 

dik patikalarda sırtlarında büyük odun veya hasat yığınları taşırken 

erkeklerin onlara yardım etmeden birkaç metre ötede kayıtsızca 

yürüdüğünü görmek alışılmadık bir şey değildir. Görünen o ki, bu süreç 

içinde fiziksel emek tamamen kadınsılaştırılmakta ve erkekliğin karşıtı 

olarak konumlanmaktadır. Böylelikle erkekler, çarşıdaki diğer erkeklerle 

birlikte sosyopolitik ve ekonomik konuları konuşmak için emek 

gerektiren işlerden münezzeh addedilmekte; ki bu da televizyon, radyo 

ve gazete vasıtasıyla maruz kaldıkları ulusal gelişmeler üzerine 

tartışmalarla ulusal bir bütüne ait olan siyasal özne olma hissiyatını 

güçlenmektedir. Fiziksel emeğin köy alanına, dolayısıyla kadınlara 

aktarılması ilçe merkezinin kamusal alan, erkeklerinse vatandaş ve/veya 

siyasi özne olarak sosyopolitik statüsünü daha da yüceltmektedir. 

 

Bedenlerin Biraradalığı: Kamusal Alanda Erkekliğin İnşası 

 

“Erkeklerin kamusal alanda bulunması için güçlü bir [sosyal] 

baskının/talebin” olduğu (Simon, 2014, p. 67) vadideki 

cinsiyetlendirilmiş bedenlerin bu toplumsal konfigürasyonunu nasıl 
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düşünmeliyiz? Vadideki erkeklerin görece özel alanlardan (köy ve ev) 

ayrılarak ilçe merkezindeki kahvehanelerde toplaşmasının; erkeklik ve 

kadınlığın ikili karşıtlıklar olarak ortaya çıktığı (Foucault, 1980; Butler, 

1999) heteronormativitenin sosyopolitik matrisi doğrultusunda 

erkekliklerin yapılandırılmasında ve yinelenmesinde önemli bir rol 

oynadığını savunuyorum. Heteronormatif ikiliğin bu şekilde 

yapılandırılmasının, Türk modernleşmesinin Trabzon’daki oluş biçimiyle 

de yakından ilintili olduğuna inanıyorum. 

Öncelikle, mekânsal düzenlemelerin ve bu doğrultuda gerçekleşen 

(kadınları) dışarıda bırakmanın kamusal ve özel alanları ayırt etmek için 

zamansal ve ilişkisel dinamiklerde işaretleyici bir işlev gördüğünü öne 

sürüyorum. Ellili yaşlarında bir kadın olan Sunay, çocukluğunda çarşıdan 

geçmenin utanç verici bir süreç olduğunu ve çocukluğu boyunca 

kendisine nasıl kadınların kahvehanelerde oturan erkeklerin bakışı ile 

domine edilmiş bu kamusal alanda dolaşmaması gerektiğinin 

öğretildiğinin altını çizmekteydi. Şu an aynı rahatsızlığı aynı şiddette 

deneyimlemediğini belirtse de Sunay’ın genç bir kadın olarak çarşıda 

yaşadığı rahatsızlık ve kadınların oradaki mevcudiyetinin 

uygunsuzluğuna dair genel fikir birliği, toplumsal cinsiyete dayalı 

farklılığının kamusal ve özel arasındaki bu ayrım ekseninde nasıl işlerlik 

kazandığını da açığa vurmaktadır. Deniz Kandiyoti (1997, p. 126) de bu 

cinsiyetlendirilmiş ayrıma değinir ve Türkiye bağlamında “kadınlığın 

kamusal bir mevcudiyetle bağdaşmadığını” iddia eder. Benzer şekilde, 

Nükhet Sirman (1990, p. 47) Türkiye'nin batısındaki bir köyde yaptığı 

çalışmasında “kadınların, köylerde ‘kamusal’ olarak tanımlanabilecek 

belirli alanlarında görünmez kılındığını” belirterek kadın ve erkeğin 

münasip kabul edilen mevcudiyetleri bakımından ayrışma 

mekanizmalarına dikkat çekmektedir. Her bir alanda çeşitli “(alt) 

küme”lere (nestings) bölünmüş olsa da (Gal, 2002, p. 85), erkek 

bedenlerinin ilçe merkezindeki kahvehanelerde bir araya gelişi, özellikle 

Rumca'nın kullanımına dair düzenlemelerle birlikte düşünüldüğünde 

köyleri kadınsı ve mahrem olarak tanımlarken ilçe merkezini eril ve 

kamusal olarak işaretlemektedir (Kandiyoti, 1994; Kıray, 1981). 
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O hâlde, kadınları fiziksel emekle ilişkilendirerek, (yetişkin) 

erkeklerin bir kabil ve fail siyasal özneler topluluğu oluşturmak için bir 

araya geldiği kamusal alan olan ilçe merkezinin vadideki bu 

yapılandırması, Türk modernleşmesi ve onun kadınlarla olan 

“özgürleştirici” ilişkisine dair geleneksel iddiaları –kadınların eşit hâle 

getirilerek topluma dahil edilmesi– sarsmaktadır. Vadideki 

cinsiyetlendirilmiş hareketler ve mekânsal ayrım, Türk modernleşmesi 

ile ataerkil (hetero)normatiflik arasındaki karşılıklı dayanışmayı 

(symbiosis) açık bir şekilde göstermektedir ve erkeklerin köyden 

ayrılmalarıyla (siyasi ve cinsiyete dayalı) öznelliklerini üstlendikleri bir 

durum yaratmaktadır. Cumhuriyet, (uysal) kadınların (kentsel 

ortamlarda) kamusal alandaki mevcudiyetini ve görünürlüğünü 

vurgulasa da, kırsal bölge bağlamında bu dikkatle kontrol edilen ve 

büyük ölçüde sembolik olan kadın görünürlüğü bile vadide yok denecek 

derecededir. Koğacıoğlu (2004, p. 127) hukuk ve ataerkillik analizinde 

bu konuya dair tartışmasında Türk modernleşmesinin daha çok 

“çekirdek aile reislerinden oluşan eril bir kamuoyunu” içerdiğinin altını 

çizmektedir. Kentli, orta sınıf kadınlar; “yeni” Türkiye'nin “modern” yüzü 

olmak için halka arz edilmiştir; ancak kırsal bölgelerdeki kadınların bu 

etkileşimlerde dahi yer almadıkları görülmektedir (Kandiyoti, 1997, p. 

125). 

Yine de, daha önce öne sürdüğüm gibi mekânların, bedenlerin ve 

ilişkiselliklerin kamusal ve özel olarak endekslenmesi; kadın ve 

erkeklerin birbirinden ayrı ve etkileşim içinde olmayan mekânlara 

hapsolduğu homojen ve kalıcı düzenlemeler olarak düşünülmemelidir. 

Aksine, hem kamusallık hem de mahremiyet bağlamsal ve ilişkisel olarak 

belirlenirler, değiştirilirler ve parçalanarak iç içe geçmiş çoklu, geçici ve 

heterojen alt kümelere alan açarlar (Gal, 2002; Kofman, 2004). 

Dolayısıyla bu düzenleme, tüm erkekleri kamusal alana 

yerleştirmektense eril toplumsallıkların devamlı olarak daha özel ve 

mahrem ilişkilenmelere evrilmesini de öngörmektedir (Darıcı, 2011). 

Örneğin, kahvehanelerde erkekler arasında özel alana ait olduğu 

varsayılan samimi ve oldukça mahrem sohbetlere tanık olmak 

alışılmadık bir durum değildir. Benzer şekilde; genç, bekar bir erkek 
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olarak muhataplarımın birinin evinde bulunmam da mekânı ve o 

mekânda bulunan diğer özneler arasındaki ilişkileri de radikal bir 

şekilde değiştirmekteydi. Uzun vakit geçirdiğim ve arkadaş olduğumuzu 

düşündüğüm muhataplarımın evlerinde dahi, genellikle genç kadınların 

olmadığı bir misafir odasında (selamlık) ağırlanmaktaydım.7 Eril 

öznelerin köylerden/evlerden kamusal alanlara itilmesi, erkeklerce 

ilişkisel olarak özelleştirilen kahvehanelerde olduğu gibi kamusal alanın 

yeniden tanımlanmasına ve alt-kümeler ekseninde nasıl sürekli olarak 

yeniden düzenlendiğine işaret etmektedir.  

İlçe meydanı ve homojenleştirme politikalarının kamusal alanda 

heterojenlikleri görünmez kılması ve Rumca’nın özel alanla 

sınırlandırılmasıyla kamusal alanda sadece Türkçe’nin kullanılması 

örneklerinde olduğu gibi Cumhuriyet rejiminin geniş kapsamlı 

reformlarının yeni mekânsal ilişkisellikleri radikal bir şekilde 

uygulamaya koyduğu özellikle belirtilmelidir. Bu anlamda devlet 

öncülüğündeki modernleşme ve Türkleştirme, yalnızca yeni mekânsal 

düzenlemeleri (örn. ilçe merkezi) oluşturmak ve toplumsal cinsiyet 

çizgileri arasındaki farklılaşmayı şiddetlendirmekle kalmamış aynı 

zamanda Türkçenin kamusal alandaki hegemonyasında da takip 

edilebileceği gibi, milliyetçi ideolojinin makbul kabul etmediği belirli 

yerel sosyokültürel farklılıkları özel alanlara hapsetmiştir. Kamusal 

alanda Türkçe hegemonyası oluşturmak için Rumca’nın köylere 

sıkıştırılması da bu duruma örnek teşkil etmektedir. Böylelikle, 

erkeklerin modernleşme sürecine katılımı ve ulusal bütünün bir parçası 

olması artık sadece erkek bedenlerinin köyün/evin fiziksel emeğinden 

 
7 Meeker'in (2002) de altını çizdiği gibi selamlık tarihsel olarak evlerin erkeklere 

ayrılan bölümünü ifade etmektedir. Kadınlara ve yatak odalarına ayrılan 

haremden farklı olarak selamlık evin erkek misafirlerin ağırlandığı bölüm olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş kentlerde oldukça nadir rastlanır olmasına 

rağmen vadideki bazı evlerde erkek misafirler için ayrılmış bu odalardan hâlâ 

olmasına şaşırmıştım. Evin çağdaş oturma/misafir odası yine aynı şekilde işlev 

görmekteydi. Selamlıkların, Cumhuriyet modernleşmesiyle birlikte kadın ve 

erkek öznelerin bir arada bulunabileceği karma salonlara dönüşmesiyle ilgili 

daha fazla bilgi için bkz. Özbay (1999). 
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“özgürleşmesi”yle değil, aynı zamanda kamusal alanda bulunarak, 

Türkçe konuşarak ve Türklük’e ulaşmak için bu heterojenliği hatırlatan 

kültürel mirasa (Romeyka’ya) mesafelenmeleri ya da kendilerini 

mesafelendirme becerileriyle belirlenmektedir. Dolayısıyla, köy 

erkeklerinin kamusal alanda icra ettiği ve arzuladığı Türklük idealine zıt 

düştüğü için, bu heterojenlikler kadınlara ve köylere hapsedilmek 

durumunda kalmaktadır. Erkeklerin Türkçeyi tercih etmeleri ve Rumcayı 

toplum içinde kullanmak istememeleri ile birlikte düşünüldüğünde bu 

eşsiz mirasın birincil taşıyıcıları olarak kadınlar öne çıkmaktadır.  

Bu durumda, bu yapılandırma heteronormatif ikiliği güçlendirmek 

için eril ve dişil öznelliklerin farklılaştığı “homososyal” mekânsallıklara 

ve ilişkilere bağlı görünmektedir. Vadi özelindeki heteronormativite, 

yalnızca köy halklarının topolojik ve sosyokültürel parametrelerini 

değiştirmekle kalmayıp bugün farklı alanlarla (eril/kamusal ve 

dişil/özel) ilişkili görünen cinsiyetlendirilmiş deneyimleri radikal bir 

şekilde yeniden şekillendirmiş olan Türk modernleşmesi süreçleriyle 

girift bir şekilde bağlantılı görünmektedir. Heteronormatif ikilik ve bu 

ikilikten beslenen sosyopolitik gereklilikler, ancak böyle homososyal 

mekânsallıklar ve ilişkisellikler (Mahmood, 2004) yaratıldığında işlev 

görebilir; ki bu da yine, erkeklerin kendi toplumsal cinsiyet normlarına 

uygun yerlerde bulunmaları sayesinde birçok icrai tekrar ve 

bedenselleşmenin yığılan bir sonucu olarak erkekliklerin şekillendiğini 

vurgular. 

Bu durumda, ilçe merkezindeki eril biraradalıklar, köy 

erkeklerinin yurttaş-özne olarak öne çıktığı bir devlet sistemi içine nasıl 

çekildiklerini göz önüne sermektedir. Türklüğün ulusal coğrafyaya 

yayılmasıyla birlikte; kahvehanelerin günlük yolculuklar, mevcudiyetler, 

maruz kalmalar ve karşılaşmalar aracılığıyla erkeklerin inşa ve icra 

edildiği bir alan olarak ortaya çıktığını iddia etmekteyim. Erkekler, 

kahvehanede (Türk devletçi-milletçi) ideoloji aracılığıyla yetişkin, 

otonom ve eşit vatandaşlar ve ulus-devletin kabil failleri olarak kabul 

gördükleri öznelliklerini bu sosyokültürel ve bedensel-mekânsal 

manevralar aracılığıyla inşa etmektedir. Bu yeni topografyada 

Cumhuriyet'in kamu ve vatandaşlık kavramlarına entegre ettiği yerel 
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(eril) öznellikler günümüz vadisini oluşturan coğrafi, toponimik, 

sembolik ve politik enjeksiyonlar üzerinden okunmalıdır. 

 

Sonuç 

 

Bu analize, 20. yüzyılın başlarında Cumhuriyetçi devletçiliğin bir sonucu 

olarak kurulan ilçe merkezinin karakteristik özellikleriyle başlanmıştır. 

Bu bağlamda; ilçe merkezinin homojen ve tutarlı bir ulusal (Türk) kimlik 

inşa etmek için Türkçenin erişimi zor olan yerlerde hegemonya kurmaya 

başladığı resmi bir mekân olduğunu savundum. İlçe merkezine inen 

erkeklerin yolculuklarının izini sürerek vadideki çarşının, erkeklerin 

cinsiyetlendirilmiş bir toplumsallık içine çekildiği ve öznelere 

dönüştüğü, kamusal karakteri ağır basan bir mekân olduğunu öne 

sürdüm. Sürekli bir tartışma ve maruz kalma hâli hâkim olan 

kahvehanelerdeki erkek bedenlerinin biraradalığı ve devletin bu 

mekanlara yakınlığının erkeklerin siyasi özne olarak üretilmesinin 

önünü açtığını iddia ettim. Aynı zamanda, kamusal alanda özne olarak 

eril öznelliklerin bu şekilde yapılandırılmasının ancak (i) cinsiyetlerin 

heteronormatif bir eksende farklılaşması, (ii) kamusal alanda var olmak 

için erkeklerin köylerden ve evlerden ayrılması ve (iii) beden gücü emeği 

ve sosyokültürel farklılıkların özel alandaki kadınlara aktarılmasıyla 

mümkün kılınabileceğini savundum. 

Vadideki eril muhataplarım örneğinde görüldüğü gibi birtakım 

sosyokültürel özellikler, coğrafi sınırlamalar ve olanaklarla birlikte 

sosyopolitik dönüşümlerin tümü toplumsallaşma ve cinsiyetlendirilmiş 

öznelliklerin nasıl geliştiğini etkilemektedir. Rumca’nın hâlâ 

konuşulmasıyla örneklendirilebilen eşsiz sosyokültürel mirası, vadinin 

verimsizliği ve daha sonraları devlet-piyasa sistemlerine 

entegrasyonuyla birlikte ilçe merkezinin ortaya çıkmasıyla devlet 

kurumlarının vadide vücuda gelişi; heteronormativitenin ve öznelliklerin 

üzerinde düşünülebileceği zemini oluşturur. Ayrıca, vadideki erkeklerin 

merkeze inişlerinin izini sürmek, köy halkının yeni konumlar 

üstlenmesiyle onları birer özneye dönüştüren ideolojik çağrışımlarını 

açığa çıkarmıştır. Bu bakımdan devletin vadideki gözle görülür 
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faaliyetleri ve buna eşlik eden ideolojik yapısı, erkekleri Türk milletinin 

siyasal ve eşit öznelerine dönüştürmektedir. Dolayısıyla bu üstlenme ve 

öznellikler, cinsiyetlendirilmiş bedenlerin normalleştirilmesi ve 

sürdürülmesi için devamlı olarak tekrar edilmesi gereken bedensellikler 

ve yinelemeler olarak erkekliklerin nasıl meydana geldiğini de vurgular. 
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Gendered Manoeuvres: An Exploration of the Forgings Of Heteronormative 

Masculinities in Public 

 

 

Abstract: Drawing on ethnographic research on Romeyka-

speaking communities of Trabzon, Turkey, this essay 

explores how heteronormative masculinities are forged 

through mundane socio-political practices in the case of 

rural communities in Trabzon, northeastern Turkey. In 

relation to local men’s maneuvers across socio-cultural 

distinctions, I discuss the construction of masculinities 

alongside the socio-political fault lines of the statist, 

nationalist ideology in the Turkish context. This alignment, I 

argue, is further upheld by masculine commutes from 

villages to the town center and the convergence of local 

men in coffeehouses through which they are inducted as 

political and public subjects. 

Keywords: masculinities, public, heteronormativity, 

subjectivity, Turkey 
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Abstract: Tanımlayıcı - kesitsel tipte planlanan araştırmada, 0-11 

yaş aralığında çocuğu olan babalarda COVID-19 fobisi ile babalık 

ve erkek rolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemine 320 baba dahil edilmiştir. Veriler, 

Şubat-Mart 2021 tarihleri arasında, Google.form üzerinden 

“Kişisel Bilgi Formu”, “Korona Virüs Fobisi Ölçeği (C19P-S)”, 

“Babalık Rolü Algı Ölçeği (BRAÖ)” ve “Erkek Rolleri Ölçeği (ERÖ)” 

ile toplanmış, verilerin analizi IBM SPSS Statistics 25 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde katılımcıların 

%66,9’u işe gitmiş, %11,9’u ise bu süreçte COVID-19’a 

yakalanmıştır. Ölçeklerden alınan toplam puan ortalamaları C19P-

S=55,48±15,53; ERÖ=3,86±0,78 ve BRAÖ=103,25±10,89’dur.  ERÖ 

statü ile C19P-S psikolojik ve ekonomik alt boyutları arasında 

pozitif yönde ilişki görülmüştür. Ayrıca, ERÖ statü ile C19P-S 
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toplam arasında pozitif, ERÖ tüm puan türleri ile BRAÖ arasında 

negatif yönde ilişki bulunmuştur. COVID-19 fobisi ve babalık 

rollerinin, babaların erkekler için benimsedikleri uygun davranış 

ve rollere yönelik inançları ile ilişkisinin olduğu söylenebilir. 

Özellikle babaların statü ile saygı kazanmaları ve sürdürmelerinin, 

psikolojik ve ekonomik açıdan COVID-19 fobisinde artış ve olumlu 

babalık algısında azalma ile ilişkili olabileceği söylenebilir. 

Keywords: COVID-19, fobi, babalık, erkeklik, erkeklik rolleri. 
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Giriş 

 

Pandemi, ruh sağlığı ve esenlik üzerinde bireyin cinsiyeti ile ilişkili etkiler 

gösterebilmektedir. Pandemi döneminde yapılan araştırmalar, toplumdaki 

bireylerin pandemi kaynaklı stres, anksiyete ve endişe yaşadıklarını göstermiştir 

(UK Office for National Statistics, 2020). Bazı erkekler deneyimledikleri bu ruhsal 

sorunların “erkeksi olmayan” bir zayıflık göstermek anlamına geleceği 

korkusuyla, bu tür endişeleri dile getirmekte zorlanabilmekte ve arkadaşları 

tarafından sert ve korkusuz görünememe konusunda baskı yaşayabilmektedir 

(Ragonese vd., 2018). Yaşadıkları bu duyguları anlamakta, yüzleşmekte ve ifade 

etmekte zorlanmakta, bunun yerine sessizce veya eril normların tipik olarak 

erkeklerin ifade etmesine izin verdiği öfke gibi sınırlı duygu yelpazesiyle yanıt 

verebilmektedirler (Clayton, 2015). Bu nedenle, COVID-19 sırasında 

gerçekleştirilen bazı araştırma sonuçlarına göre her ne kadar kadınların 

erkeklere göre daha yüksek oranda stres yaşadıkları bildirilse de (Cameron vd., 

2020; UK Office for National Statistics, 2020), erkeklerin ruh sağlıkları için 

duydukları gereksinimleri nasıl ifade ettikleri hakkında yeterli bilginin olmadığı 

düşünülmektedir. 

Pandemi gibi durumlarda, insanlar genellikle korku, endişe veya fobi gibi 

ruhsal zorlanmalar deneyimleyebilmektedir (Fletcher, 2013; González-Calvo, 

2020). Bu zorlanmalardan fobi; bir nesne, yer veya hayvan gibi spesifik 

durumlara karşı duyulan şiddetli korku olarak tanımlanmaktadır. Bu korku 

bireyin günlük yaşamındaki fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek 

düzeydedir (Öztürk ve Uluşahin, 2020). COVID-19 pandemisinin getirdiği sağlık, 

ekonomik ve sosyal hayattaki olumsuzluklar, belirsizlikler sonucu bireyler korku 

yaşayabilmektedir (Arpaci vd., 2020). Örneğin pandemi nedeniyle yaşanan 

bulaşma korkusu bireylerde stress, kaygı ve fobik tepkilere  neden olmaktadır 

(Duan ve Zhu, 2020; Mengin vd., 2020). Bu sorunlardan biri de spesifik fobi 

olarak adlandırılan koronavirüs fobisidir (Arpaci vd., 2020). 

Uluslararası düzeyde erkek sağlığı çalışmalarını yürüten “Movember 

Foundation” ın araştırma sonuçları erkeklerin pandemi döneminde zor zaman 

geçirdiklerini, %25'inin zorluklar ile nasıl başa çıktıklarını öğrenmek için 

arkadaşlarıyla veya aileleriyle görüşemediğini (kadınlar da %13), salgın öncesine 
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göre arkadaşları ile ilişkilerinin zayıfladığını göstermektedir. Movember 

Foundation verilerine göre, Birleşik Krallık'ta babaların %47'si karantina 

sırasında sosyal etkileşim eksikliğiyle mücadele etmektedir. Çocuklarıyla 

yaşayan babaların %22'sinin pandemi başından beri arkadaşlarıyla iletişim 

kurmadığı belirtilmektedir (Movember UK, 2020). 

COVID-19 insanların günlük yaşamlarında ve sosyo-ekonomik 

durumlarında olumsuz etkilere neden olmuş ve aile yaşantıları etkilenmiştir. Bu 

süreçte, tüm eğitim kurumları eğitime ara vermiş, bu nedenle evde tam zamanlı 

çocuk bakımı gerekli hale gelmiştir. Yetişkinler için sosyal ve profesyonel 

toplantılar iptal edilmiş, kamusal alanlar (örn: parklar, camiler, sahiller vb) 

kapatılmış, insanların işe gitmesi nedeniyle toplu taşımalarda oluşan yoğunluğu 

azaltmak için düzenlemeler yapılmıştır (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 

2020). Bu durumla bağlantılı olarak uygulanan karantina süreci ve pandeminin 

getirdiği belirsizlik birçok yaşam alanında babaların zorluklar yaşamasına neden 

olmuştur. Günlük yaşamdaki bu değişikliklere bağlı olarak bazı babaların 

çocuklarının her türlü bakım sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalabileceği, 

yaşanan stres, kaygı ve korkuların toplumsal cinsiyet normları bağlamında 

babaları etkileyebileceği düşünülmektedir.  

Babalık, erkeklerin erkekliğini kanıtladıkları yaşamsal bir dönemdir. 

Baba; evi için para kazanan, geçimi sağlayan ve evde kararları alan bir otoritedir 

(Selek, 2014). Babalar, geleneksel toplumsal beklentilerin öngördüğü kültürel ve 

sosyal rolleri yerine getirerek erkekliklerini gerçekleştirmektedirler (Anne 

Çocuk Eğitim Vakfı [AÇEV], 2017). Bu nedenle erkeklik ve babalık kavramlarını 

birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Babalığın erkekliği gerçekleştirme 

biçimlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, COVID-19 pandemisi nedeniyle 

sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemde, babaların COVID-19 fobileri 

ile babalık ve erkeklik rolleri arasındaki ilişkiyi incelemek bu araştırmanın 

odağını oluşturmuştur. Babalık ve erkeklik arasındaki ilişki düşünüldüğünde, bu 

araştırma bulguları bu süreçte babaların günlük yaşamlarındaki erkeklik 

uygulamaları hakkında fikir verecek, erkeklik ve babalık rolleri bağlamında 

COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşadıkları zorlukları tanımlama ve çözümler 

üretmede yol gösterici olacaktır. 
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Yöntem 

 

Araştırma tasarımı 

Araştırma, tanımlayıcı-kesitsel tiptedir. 

 

Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 0-11 yaşlarında en az bir çocuğu olan babalar oluşturmuş 

ve veriler araştırmaya katılmayı kabul eden 368 babadan toplanmıştır. 

Katılımcılardan 48 kişi dahil edilme kriterlerini karşılamadığı için araştırma 

dışında bırakılmış, araştırmanın örneklemini 320 kişi oluşturmuştur. 

Araştırmanın güç analizi G*POWER 3.1.9.7 programı ile yapılmıştır. Etki 

büyüklüğü 0,80 ve alfa 0,05 alındığında örneklem büyüklüğü 320 için örneklem 

gücü 0,98 olarak saptanmıştır. Bu güç seviyesine göre örneklem büyüklüğü 

sayısının oldukça yeterli olduğu görülmüştür.  

Veriler, veri toplama formu Google.form aracılığı ile online olarak 

oluşturulup, sosyal medya iletişim araçlarında (Facebook, Instagram, WhatsApp 

vb) paylaşılarak, Şubat-Mart 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. 

 

Veri toplama araçları 

Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Koronavirüs Fobisi Ölçeği”, “Babalık 

Rolü Algı Ölçeği” ve “Erkek Rolleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 

 

Kişisel Bilgi Formu  

Formda katılımcıların yaş, eğitim durumu, işte çalışma, çocuk sayısı gibi sosyo-

demografik özelliklerini tanımlamak üzere araştırmacılar tarafından oluşturulan 

17 soru yer almaktadır. 

 

Koronavirüs Fobisi Ölçeği (C19P-S)  

Ölçek, Koronavirüse karşı gelişen fobiyi değerlendirmek amacıyla Arpaci Karataş 

ve Baloğlu (2020) tarafından geliştirilmiştir. C19P-S, “Kesinlikle 
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Katılmıyorum=1” ve “Kesinlikle Katılıyorum=5” arasında puanlanan beşli likert 

tipinde bir ölçektir. Psikolojik, somatik, sosyal ve ekonomik olmak üzere dört alt 

boyuttan oluşmaktadır. Toplam C19P-S puanı, alt boyutların puan ortalamasının 

toplanması ile elde edilmekte ve 20-100 aralığında değişmektedir. Ölçekten 

alınan alt boyutlar ve toplam ölçek puanındaki artış, Koronavirüs fobisindeki 

artışa işaret etmektedir. Ölçek geliştirme çalışmasında, 20 maddenin cronbach 

alfa katsayısı 0,93 olup, alt ölçek güvenirlikleri 0,85 ile 0,90 arasında 

değişmektedir (Arpaci vd., 2020). Bu araştırmada, C19P-S cronbach alpha değeri 

0,76-0,94 aralığındadır. 

 

Babalık Rolü Algı Ölçeği (BRAÖ):  

Kuzucu (1999) tarafından geliştirilen ölçek, babalık rolüne ilişkin olumlu (14 

madde) ve olumsuz (11 madde) algıları ölçmektedir. Ölçekte her bir madde; ‘Hiç 

uygun değil (1 puan)’ – ‘Tamamen uygun (5 puan)’ şeklinde puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınabilecek toplam puan 25-125 aralığındadır. Alınan yüksek puan, 

babalık rolü algısının olumlu yönde olduğu anlamına gelmektedir. Orijinal 

çalışmada ölçeğin cronbach alpha değeri 0,75 olarak belirtilmiştir (Kuzucu, 

1999). Bu araştırmada BRAÖ cronbach alpha değeri 0,89 olarak bulunmuştur. 

 

Erkek Rolleri Ölçeği (ERÖ):  

Literatürde yaygın olarak kullanılan ölçek, erkekler için uygun davranış ve 

rollere ilişkin inançları değerlendirmektedir (Thompson ve Pleck, 1986). ERÖ; 26 

maddeden ve statü, kadınsılık karşıtlığı ve sertlik olmak üzere üç alt ölçekten 

oluşmaktadır. Yedili likert tipindeki ölçekte toplam ve alt ölçek puanları, ilgili alt 

boyuttaki madde puanlarının ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Ölçek 

skorları 1-7 arasında değişmektedir. Yüksek puan, kültüre özgü erkek rollerinin 

yüksek düzeyde onaylandığı ve içselleştirildiği anlamına gelmektedir. Sertlik alt 

ölçeği kendi ve başkaları gözünde duygusal ve fiziksel olarak sert görünme 

endişesini; kadınsılık karşıtlığı alt ölçeği her türlü basmakalıp kadınsı 

davranıştan uzak durma; statü alt ölçeği ise statü ile saygı kazanma ve 

sürdürmeye ilişkin ifadelerden oluşmaktadır. Türkçe’ye uyarlama çalışması 

Lease vd. (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. ERÖ'nün özgün İngilizce 

versiyonunun iç tutarlılıkları 0,74 ile 0,81 arasında değişirken, Türkçe versiyonu 
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için 0,73 ile 0,81 arasındadır. Bu araştırmada, cronbach alpha değeri 0,63 ila 0,84 

arasında değişmektedir. 

 

Veri analizi 

Araştırmada verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 25 programından 

yararlanılmıştır. Veriler değerlendirilirken frekans dağılımı, ortalama±standart 

sapma, sürekli değişkenler normal dağılım var sayımlarını karşıladığı için 

aralarındaki ilişkiyi incelemek amacıyla pearson korelasyon analizinden 

yararlanılmıştır. Ayrıca, aylık ortalama gelir ve COVID-19 sürecinde bir işte 

çalışma durumlarına göre ölçek puan ortalamalarının karşılaştırılmasında 

nonparametrik Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. İstatistiksel açıdan 

anlamlılık için p<0.05 kabul edilmiştir. 

 

Etik ilkeler 

Araştırma, bir üniversitenin 02.03.2021 tarihli 71522473/050.01.04-14823-103 

sayılı Etik Kurulundan ve Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Araştırma 

Değerlendirme Komisyonundan onay alınarak gerçekleştirilmiştir. Veriler 

toplanırken Helsinki Bildirgesi İlkeleri göz önünde bulundurulmuştur. 

 

Bulgular 

Babaların yaş ortalaması 35,86±6,10 (min:25-max:61)’dur, %46,3’ü lisans/ön 

lisans mezunu, %59,4’ü çekirdek aile ve %83,8’i maaşlı bir işte çalışmaktadır. 

Babaların %66,9’u COVID-19 pandemisi sürecinde işyerine giderek çalışmaya 

devam etmiştir. Katılımcıların çoğunluğu (%64,7) 0-3 yaş aralığında en az bir 

çocuğa sahiptir. Babaların %11,9’u COVID-19 pozitif tanı almış ve %49,1’i 

pandeminin yaşamlarını çok fazla etkilediğini bildirmiştir (Tablo 1). 

Babaların ölçüm araçlarından aldıkları puanlar incelendiğinde; C19P-S, 

BRAÖ ve ERÖ toplam puan ortalamalarının sırasıyla 55,48±15,530; 

103,25±10,888 ve 3,86±0,777 olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Aylık ortalama gelir ve COVID-19 sürecinde bir işte çalışma durumlarına 

göre C19P-S puanları karşılaştırılmıştır (Tablo 3). Tablo 3 incelendiğinde, aylık 
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ortalama 2400 TL veya altı geliri olan babaların 4201 TL veya üzeri geliri olan 

babalara göre (Kw=7,765; p=0,021); ‘bazen iş yerinden bazen evden’ çalışan 

babaların ‘iş yerine giderek’ çalışanlara göre (Kw=11,008; p=0,012) C19P-S puan 

ortancaları istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. 

Ayrıca COVID-19’un yaşamlarını çok etkilediğini belirten babaların, hiç 

etkilemediğini/biraz etkilediğini belirtenlere göre C19P-S puan ortancaları daha 

yüksektir (Kw=31,756; p=0,001). Öte yandan, 2400 TL veya altı aylık geliri olan 

babaların BRAÖ puan ortancaları, 4201 TL veya üzerinde geliri olanlara göre 

istatistiksel olarak daha düşüktür (Kw=9,667; p=0,008). 

Ölçekler arasındaki ilişki incelendiğinde; C19P-S psikolojik (r=0,123; 

p=0,028) ve toplam (r=0,132; p=0,018) ile ERÖ statü; C19P-S ekonomik ile ERÖ 

toplam (r=0,172; p=0,002) ve statü (r=0,142; p=0,011) arasında istatistiksel 

olarak pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Öte yandan, BRAÖ ile 

ERÖ tüm puan türleri arasında ise negatif yönde ilişki olduğu görülmüştür 

(p<0,05) (Tablo 4).  

 

Tartışma 

Bu araştırmada, 0-11 yaş aralığında çocuğu olan babaların babalık ve erkek 

rollerinin COVID-19 fobisi ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.  

Araştırmaya katılan babaların %11,9’unun COVID-19 pozitif (+) tanı 

aldığı, çoğunluğunun (%66,9) pandemide işyerine giderek çalışmaya devam 

ettiği ve %49,1’inin pandeminin yaşamlarını çok fazla etkilediği bulunmuştur. 

Cameron vd. (2020)’nın 0-8 yaş aralığındaki çocukların babaları ile 

gerçekleştirdikleri araştırmada, katılımcıların %38,7’sinin pandemi nedeniyle 

mali sıkıntı yaşadıkları, %21’inin işten çıkarıldığı ve çoğu babanın (%98,1) 

COVID-19 tanısı almadığı ancak %25,5'inin tanı konan birini tanıdığı 

görülmüştür (Cameron vd., 2020). Bizim araştırmamızda, babaların her ne kadar 

işten ayrılma oranları düşük olsa da, COVID-19 tanısı alma veya temaslı olma 

oranları yüksektir. Bu durum ve babaların büyük çoğunluğunun COVID-19’un 

yaşamlarını biraz/çok etkilediğini bildirmeleri dikkate alındığında, pandeminin 

babaların yaşamındaki etkilerini tanımlayan araştırmalara gereksinim olduğu 

söylenebilir. 
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Cihan ve Gökgöz Durmaz’ın (2021) geriatrik popülasyon ile 

gerçekleştirdikleri araştırmada erkeklerin C19P-S toplam puan ortalaması 60,74 

(Cihan ve Gökgöz Durmaz, 2021); Akagunduz vd. (2021)’nın  kanser hastaları ile 

gerçekleştirdikleri araştırmada hastaların %64’ünün yüksek düzeyde 

koronofobiye sahip olduğu (Akagunduz vd. 2021), C19P-S’nin Endonezya 

versiyonun incelendiği araştırmada ise erkek katılımcıların toplam puan 

ortalamasının 64,00 olduğu (Anggraeni vd., 2021) görülmüştür. Bu puanlar ve 

oran dikkate alındığında bizim araştırmamıza katılan babaların koronofobi 

puanlarının hem erkeklere hem de diğer popülasyonlara (geriatrik ve kronik 

hastalık) göre düşük olduğu söylenebilir. Bu durum, babaların %91,6’sının 

fiziksel kronik bir hastalığının olmaması ve yaşlarının daha genç olması 

(35,86±6,10) ile ilişkilendirilebilir. 

Durmaz vd. (2016)’nın pandemi dönemi öncesinde 4-12 aylık bebeği olan 

babalar ile gerçekleştirdikleri araştırmada BRAÖ toplam puan ortalaması 

93.06±13.59; Telli ve Özkan (2016)’ın 3-6 yaş çocuğu olan babalar ile 

gerçekleştirdiği araştırmada 99,49±11,10; Şahin ve Demiriz (2014)’in 5-6 yaş 

çocuğu olan babalar ile gerçekleştirdiği araştırmada ise 104,18±10,56 olarak 

saptanmıştır (Durmaz vd., 2016; Telli ve Özkan, 2016; Şahin ve Demiriz, 2014). 

Araştırmamıza katılan babaların da benzer biçimde babalık rollerini iyi düzeyde 

algıladıkları görülmüştür. AÇEV’in (2017) “Türkiye’de İlgili Babalık ve 

Belirleyicileri” raporu incelendiğinde babaların çocuk bakımında yeterli 

sorumluluk almasında eksiklik görülürken, çocukların geçimini sağlama ve 

maddi gereksinimlerini karşılamayı temel sorumlulukları olarak algıladıkları 

görülmektedir (AÇEV, 2017). Bu doğrultuda araştırmamızdaki babaların 

çoğunluğunun maaşlı bir işte çalışıyor olması ve COVID-19 döneminde işe 

gitmeye devam etmeleri dikkate alındığında, babaların “geçim sağlama” rollerini 

sürdürdükleri görülmektedir. Başka bir deyişle, COVID-19 döneminde babaların 

aktif olarak bir işte çalışmaya devam etmelerinin “geçim sağlama” rolü üzerinde 

bir değişiklik yaratmadığı söylenebilir. Ayrıca araştırmamızda ortalama aylık 

2400 TL veya altı geliri olan babaların 4201 TL ve üzeri olanlara göre koronofobi 

toplam puan ortancalarının yüksek ve babalık rolü algısının ise düşük olması bu 

durumu destekler niteliktedir. Öte yandan, COVID-19 sürecinde ‘bazen iş 

yerinden bazen evden’ çalışan babaların ‘iş yerine giderek’ çalışanlara göre 

C19P-S toplam puan ortancalarının anlamlı derecede daha yüksek bulunması, 
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babaların COVID-19 nedeniyle evden çalıştıkları sürede geleneksel babalık rolü 

bağlamında “ekmek kazanan” olma rolleri açısından kaygı yaşadıklarını 

düşündürmektedir. 

Babalık erkekliğin ayrılmaz bir parçasıdır (Bayazıt, 2020; Jóhannsdóttir 

ve Gíslason, 2018). Erkekler çocukları ile olan ilişkileriyle kendi erkekliklerini 

inşa etmektedirler (Bayazıt, 2020). Selek'e (2014) göre Türkiye’de baba kavramı; 

zayıf olmayan, evi için para kazanan bir erkek ve aile lideridir. Dolayısı ile 

erkekliği gerçekleştirmenin bir yolu da babalık rollerini “erkeklik” kurallarına 

göre gerçekleştirmektir (Selek, 2014). Pandemi döneminde, babaların geleceğe 

ilişkin kaygı, endişe, depresyon gibi ruhsal sorunlar yaşama olasılıkları artmakta, 

bu durum çocukların bakımı üzerinde olumsuz yansımalara neden olmaktadır 

(Cito vd., 2020).  Ayrıca babalar pandeminin ailelerinin refahı, maddi durum ve iş 

istihdamı üzerindeki etkileri ile ilgili endişe yaşamaktadır (Recto ve Lesser, 

2021). Pandemi sürecinde babaların deneyimledikleri ruhsal sorunlar ve 

endişeler çocukların babaları ile olan etkileşim biçimini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Cito vd., 2020). Deneyimlenen bu ruhsal sorunlar ve kaygıların 

dışa vurumu erkeklik rolleri ile uyuşmadığı zaman, erkekliği gerçekleştirme 

yollarından biri olan babalık rolleri olumsuz yönde etkilenecektir. Çünkü 

erkekler, ruhsal sıkıntıların dışa vurumunu kadınsı bir özellik, zayıflık ve statü 

kaybı olarak algılayabilmektedir (Ragonese vd., 2018).  

Bu araştırma sonuçlarına göre COVID-19 fobisi ve babalık rollerinin 

benimsenen eril davranış ve rollere yönelik inançlar ile ilişkili olduğu, özellikle 

babaların statü ile saygı kazanmaları ve sürdürmelerinin, psikolojik ve ekonomik 

açıdan COVID-19 fobisinde artış ve olumlu babalık algısında azalma ile ilişkili 

olabileceği söylenebilir. 

 

Sınırlılıklar 

Bu çalışmanın sınırlılıklarına baktığımızda; sürecin yönetimi ve müdahale 

edilemeyen bazı faktörlere bağlı olarak bireylere ulaşmadaki zorluklar nedeniyle 

örneklem büyüklüğünün nispeten az sayıda olması sayılabilir. Çalışmanın bir 

ülke içinde online olarak Facebook, Instagram, WhatsApp vb. platformlarda 

paylaşılarak, kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olması diğer bir 

sınırlılığıdır. Ayrıca kullanılan ölçüm araçlarının katılımcıların öz bildirimlerine 
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dayalı olması nedeniyle sonuçlar sadece katılımcıların algı, tutum ve 

davranışlarını yansıtmaktadır. 

Sonuç 

COVID-19 pandemisi babaların yaşamlarını sosyal, ekonomik ve ruhsal birçok 

alanda etkilemektedir. Babalık rollerini sürdürebilmeleri ile geleneksel erkek 

rolleri önemli derecede ilişkilidir. Özellikle babaların benimsemiş oldukları 

erkeksi rollerden olan statü ile saygı kazanmanın-sürdürmenin, psikolojik ve 

ekonomik bakımdan koronavirüs fobi düzeyini arttırabileceği ve olumlu babalık 

algılarını negatif yönde etkileyebileceği söylenebilir. Gelecekteki çalışmalarda, 

olgunun tüm ana faktörlerini belirlemek için nitel araştırmalarla daha ayrıntılı 

olarak incelenmesi önerilebilir. 
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Investigation of the Relationship of COVID-19 Phobia with Fatherhood 

Roles and Male Role Norms 

 

This descriptive-cross-sectional study aimed to determine the 

relationship between COVID-19 phobia and fatherhood and male roles 

in fathers with children at the ages of 0-11. The sample of the study 

consisted of 320 fathers. Data were collected via Google.form, February-

March 2021, using the “Personal Information Form”, “the Corona Virus 

Phobia Scale (C19P-S)”, the “Fatherhood Role Perception Scale (FRPS)” 

and “the Male Role Norms Scale (MRNS)”. Analysis of data carried out 

with IBM SPSS Statistics 25 program. During the COVID-19 pandemic, 

11.9% of the fathers had COVID-19, and 66.9% went to work. Total 

mean scores obtained from the scales C19P-S: 55,48±15,53; MRNS: 

3,86±0,78 ve FRPS: 103,25±10,89. A positive correlation was found 

between status and psychological, economic. Also, a positive correlation 

was found between C19P-S total and status, and a negative correlation 

was found between all all score types of MRNS and FRPS. It can be said 

that COVID-19 phobia and fatherhood roles are associated with fathers' 

beliefs about appropriate behaviours and roles for men they adopt. 

Gaining and maintaining respect with status in fathers may be related 

to an increase in COVID-19 phobia and a decrease in positive 

fatherhood perception, especially both psychologically and 

economically. 

Keywords: COVID-19, phobia, fatherhood, masculinity, male roles. 
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TABLOLAR 

Tablo 1: Katılımcılara ait sosyo-demografik özellikler 
Değişken Min.- Max. Ort.±SS 

Yaş 25-61 35,86±6,10 

Çocuk Sayısı 1-6 1,79±0,83 

İlk Baba Olma Yaşı 20-44 29,00±4,17 

 n % 

Eğitim Durumu   

İlköğretim 38 11,9 

Lise 117 36,6 

Lisans/önlisans 148 46,3 

Lisansüstü 17 5,3 

Meslek   

Emekli 1 ,3 

Maaşlı Çalışan 268 83,8 

Serbest Meslek 45 14,1 

Düzensiz Çalışan 6 1,9 

Aylık ortalama gelir   

2400 TL veya altı 29 9,1 

2400 TL - 4200 TL 185 57,8 

4201 TL veya üzeri 106 33,1 

COVID-19’da  İşte Çalışma   

İşyerine giderek 214 66,9 

Evden 13 4,1 

Bazen iş yerinden bazen evden 68 21,3 

Diğer 25 7,8 

Aile Tipi   

Çekirdek aile 190 59,4 

Geniş aile 129 40,3 

Diğer 1 ,3 

Birlikte Yaşanılan Kişiler   

Eşim ve çocuklarım 303 94,7 

Eşim, çocuklarım ve akraba 17 5,3 

Eş Meslek   

Ev hanımı (hiçbir gelir getirici işte çalışmayan) 244 76,3 

Ev hanımı ve düzensiz çalışan (sigortalı bir işte devamlı 
olmayan çalışma) 

13 4,1 

Maaşlı çalışan 56 17,5 

Serbest meslek / bağımsız çalışan / nitelikli uzman 7 2,2 

COVID-19’da Eşin İşte Çalışması   

Çalışmıyor 248 77,5 

İşyerine giderek çalışmaya devam etti 25 7,8 

Evden çalışmaya devam etti 17 5,3 

Bazen iş yerinden bazen evden çalışmaya devam etti 16 5,0 

İşten ayrıldı 13 4,1 
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Düzensiz/gündelik gelir getirici bir işte çalıştı 1 0,3 

Çocuk Yaş*   

0-3 Yaş 207 64,7 

4-6 Yaş 126 39,4 

7-11 Yaş 130 40,6 

Çocukta Hastalık   

Var 25 7,8 

Yok 295 92,2 

Baba Fiziksel Hastalık   

Var 27 8,4 

Yok 293 91,6 

COVID-19 tanı alma durumu   

COVID -19 pozitif hasta oldum 38 11,9 

COVID -19 temaslı oldum. 11 3,4 

COVID -19 testi yaptırdım. test sonucum negatifti. 69 21,6 

COVID-19 temaslı ve hasta olmadım 202 63,1 

Kişilik Öz   

İçe Dönük 62 19,4 

Dışa Dönük 90 28,1 

Hem İçe Hem Dışa Dönük 168 52,5 

COVID-19’un yaşamanı etkileme durumu   

Hiç etkilemedi 15 4,7 

Biraz etkiledi 148 46,3 

Çok fazla etkiledi 157 49,1 

Toplam 320 100 

*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemiştir. 
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Tablo 2: Ölçeklere ait tanımlayıcı istatistikler 

Ölçek Alt boyut 
Cronbach 

alpha 
Min-max Ort±SS 

Korona Virüs Fobisi Ölçeği (C19P-S) 

Psikolojik 0,84 6-30 20,34±5,328 

Somatik 0,83 5-23 10,79±4,033 

Sosyal 0,86 5-25 15,18±4,830 

Ekonomik 0,76 4-20 9,16±3,350 

Toplam 0,94 20-95 55,48±15,530 

Babalık Rolü Algı Ölçeği (BRAÖ) 0,89 62-125 103,25±10,888 

Erkek Rolleri Ölçeği (ERÖ) 

Statü 0,79 1,73-7 4,94±0,953 

Sertlik 0,63 1-5,75 3,33±0,919 

Kadınsılık karşıtlığı 0,70 1-5,86 3,29±1,036 

Toplam 0,84 1,54-5,99 3,86±0,777 
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Tablo 3: Aylık ortalama gelir ve COVID-19 sürecinde bir işte çalışma 
durumlarına göre ölçek puan ortalamalarının karşılaştırılması 
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Tablo 4: Ölçekler arasındaki ilişki 
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Abstract: This paper analyzes Majnounak (Crazy of You) (1997) a 

video artwork by Akram Zaatari – an internationally recognized artist 

living in Beirut. The twenty-six-minute video depicts male sexuality 

and manhood through interviews with men who are describing their 

sexual experiences with women. The video reveals and tackles issues 

of violence against women, gender stereotyping, and dominant forms 

of patriarchy within Lebanese culture. I examine the construction of 

hegemonic masculinity and its critique, as raised by the artist, as well 

as his pointed critique of rape culture in Lebanon. I argue that 

Majnounak aims to render visible detrimental aspects of sexual 

violence that are often silenced and continue to be in the fabric of 

Lebanon. My claim is that while the video depicts and problematizes 

heterosexism, Zaatari constructs myriads of micro-queer moments, 

which disrupt the hetero-patriarchal normative order and draw 

attention to the hidden sexualities and homoeroticism within men. I 

further discuss the queer moment used by Zaatari for deconstructing 

conceptions of masculinity. 

Keywords: Masculinity, Lebanon, Art, Sexual Violence, Queer. 
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Majnounak (Crazy of You) (1997) 

 

“Superman is an Arab.” This is a bold statement stemming from the title 

Joumana Haddad’s book (2012), which reflects on how men envision 

themselves as supermen with “the same pretentious ‘I can save the day’ 

attitude” (p. 14). For Haddad, the authoritative patriarchal system 

maintains a prevalent notion of hegemonic masculinity, which needs to 

be deconstructed and dismantled. Such urgency to challenge the 

patriarchy is reverberated in our analysis of Akram Zaatari’s Majnounak 

(1997), a twenty-six-minute video work that depicts male sexuality and 

manhood through interviews with three men who are describing their 

sexual conquests and sexual experiences with women in Lebanon. The 

article starts with a detailed description of Majnounak before proceeding 

to the analysis of the construction of hegemonic masculinity as raised in 

the video, as well as Zaatari’s pointed critique of rape culture and the 

pornographic imagination in Lebanon. The article concludes with a 

discussion of the queer strategies employed by the artist for resisting 

censorship and documenting dominant conceptions of masculinity. As I 

argue, Zaatari is engaging the same power structures of patriarchal 

oppression and violence. However, Majnounak focuses specifically on the 

performance of hegemonic masculinity, with a decidedly queer twist 

using homoerotic undertones as a strategy to question the validity of the 

men’s stories.  

Set in the industrial suburbs of Beirut, the video opens to the 

jolting blue image of the Mediterranean Sea. The camera captures bodies 

of pedestrians that sweep in slow motion onto the screen as they stroll 

down the corniche. Synchronized with the ticking sound of a metronome, 

a woman’s voice off-screen begins to recite in Arabic with English 

subtitles what seems to be a love letter: 

In order to retain a memory of every love 

To have a place for every memory 

And in order for each place to have a story 

For each story to have a beginning and an end 
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But then all is over, what remains of love are the words and the 

places 

Beirut 

The pines, Raouche, together 

I love you  

(00:16 – 00:49 mins). 

Swiftly, her voice begins to sing “my heart is crazy of you” which echoes 

the video’s title. While at first the title Majnounak may suggest a 

romantic relationship between two individuals, we quickly learn the 

deeper and darker signification of the relationship that has turned into a 

stalking and violent obsession. Following this introductory scene, the 

video proceeds to a collection of interviews with three young working-

class seemingly heterosexual men. The interviews are structurally 

organized into four subsections and labels in the video as such: 1) 

“language,” 2) “sites and beginnings,” 3) “sex,” and 4) “endings.” 

Accordingly, in each section, the interviewees seem to have been asked 

the same questions and are given the exact same duration as the others. 

Zaatari does not ask the questions on camera, but the answers from each 

respondent cover similar issues. We can only suspect that the questions 

asked could be: how and when did you try to sleep with a girl? Can you 

share with us the steps you took? Throughout the interviews, the young 

men boastfully recount in detail their erotic stories, from which emerges 

a pattern: they start with seduction, continue with foreplay and end with 

sexual assault. After the interviews are done, we see and hear a larger 

group of men chanting misogynistic songs, simultaneously as news 

captions inform us of the deaths of various women, either by suicide or 

honor killing. At one point, the men are seen driving in an old car while 

jokingly dancing to the chants. The video ends with the group of men 

lined up and facing a brick wall, as they continue to chant with their 

backs turned to the viewers. Notably, weaved intermittently throughout 

the work are short clips, which include a separate interview with a 

bodybuilder who injects steroids in his buttocks, a Herbal Essences 

shampoo commercial of a woman screaming in ecstasy, segments from a 

videogame showing a hero in a race against time to rescue the princess, 
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and multiple newscasts by a female reporter covering two local stories 

about violence against women. 

This artwork visually engages a constellation of issues pertaining 

to the construction of hegemonic masculinities and the resulting violence 

towards women. The men’s narratives are like the many stereotypical 

images of masculinity seen in popular culture, which they try to adopt 

and convey to other men. For instance, through various poses – in front 

of a car, on the basketball court and near the seaside – the men seem to 

be presenting to the camera their own version of a ‘courageous’ and 

‘seductive’ man, who can only be irresistible to women. Their clean-cut 

and macho-laden appearances serve as pretence to perverse accounts of 

their sexual experiences and relationships, and their ‘conquests’ of 

women. Additionally, the video not only portrays a cutting portrait of 

traditional masculinity with which the interlocutors identify, but also 

highlights how men’s narrow understanding of sex and romance are 

used to justify their acts of sexual violence and exploitation against 

women. The video also tackles issues of body sculpting, sexual language, 

and misogynous chants, all of which become elements of expression for 

their fantasies.  

Majnounak is thought-provoking because of the constructed and 

staged moments inserted by Zaatari. As will be examined in detail, the 

contents of these moments, I argue, can be read as collectively 

presenting a queer subtext. Furthermore, their juxtaposition with the 

rest of video’s representation of hypermasculine fantasies destabilizes 

the context, and subsequently the viewers’ perceptions and 

understandings. Furthermore, it is interesting to note Zaatari’s use of 

subtitles. At first glance, they seem to exist solely to make the video 

accessible to a global audience. However, upon closer scrutiny, the 

subtitles are a component of the artwork, functioning beyond simple 

accessibility; they serve to reinforce the emerging and changing 

meanings of what is said, seen and heard.  
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The Pornographic Imagination in Majnounak 

 

Masculinity in Lebanese culture is generally categorized under acts of 

heroism because men see themselves as valiant saviors and protectors, 

roles that are emulated from the militiamen (Haddad, 2012). In 

Majnounak, the idea of the heroic lies in their tireless determination in 

acquiring their sexual gratification. The discourse of rescuing women is 

perpetuated by our popular imagination where Arab women are seen as 

oppressed victims “having no rights, agency or ability to escape 

violence,” thus needing to be saved (Abu-Lughod, 2012, p. 19). Such 

ideas stem from the notion that women are traditionally symbolic of a 

culture, which if used politically, for instance in nationalist projects, 

justify men’s war, violence, and forms of domination (Abu-Lughod, 2002, 

p. 344). This is evident in Majnounak since the only visual depiction of a 

woman takes form as a vulnerable videogame character who appears to 

be kidnapped and needing to be saved by the heroic male protagonist. In 

accordance with Abu-Lughod, the woman becomes an object that solely 

functions to validate men’s course of action. One of the only instances of 

a female voice in Zaatari’s video is heard in the occasional interjection of 

an anonymous woman’s voice-over. She narrates the same lines in a 

robotic and monotone way, which are repeated throughout the whole 

video. On one occasion, this voice-over is juxtaposed with scenes from 

the videogame, which depicts a male hero on a quest to save the princess 

and restore a kingdom. While the woman speaks (and her lines appear in 

English subtitles), the male hero’s lines are seen in captions from the 

videogame:  

I’m suffering 

I think of you 

Everything reminds me of you 

I want you to save me  

I want you courageous  

(Captions from the videogame on screen: The nation will soon be 

mine!) 

I want you stronger  
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(Captions from the videogame on screen: Ahhh! The taste of 

revenge is sweet!)  

I want you quicker  

(Captions from the videogame on screen: Your father will pay the 

price for destroying the Imperial rule!)  

I want you more beautiful  

(Captions from the videogame on screen: What happened!) 

(03:37 – 04:04 mins). 

Like in the videogame, where the female character is held hostage, the 

anonymous woman’s voice offers little sign of agency. Yet, her voice-over 

calls for the man’s attention. Her voice may function as a manifestation 

inside the man’s head insisting, he takes anabolic steroids to strengthen 

his physique or urging him to ‘save her’ therefore becoming the heroic 

figure. While asking him to be courageous, he responds by the phrase 

“The nation will soon be mine,” alluding to the metaphor of the nation-

as-woman and woman-as-nation. Women have long served as symbolic 

markers of the nation. Their bodies are seen to serve the nation-giving 

birth to the ideal male citizen (Ranchod-Nilsson & Tétreault, 2000). In 

this perspective, the woman’s body as a national marker becomes 

carefully demarcated, protected, and policed (Pettman, 1996). Woman-

as-nation can be disqualified from protection if she engages in any form 

of “unruly, ungrateful behavior, or by dishonoring themselves/their 

men/nation” or “simply by being an actively desiring sexual subject” 

(Scott, 1999). This passage is important as it sets the tone for the way 

that the young men approach the female body and sexuality as conquest. 

This is alluded to in the sentence “Your father will pay the price for 

destroying the Imperial rule!” suggesting that the woman’s virginity or 

honor would be taken from her family through a rape. 

Today, Lebanon remains a patriarchal society that manifests and 

institutionalizes male dominance over women and other vulnerable 

populations. That said, sexual violence against women is a central issue 

for feminist movements in Lebanon. The problem with rape in Lebanon 

is amplified due to a lack of reporting of incidents by police and 

hospitals, inaccurate definitions of sexual violence and harassment, and 
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the dismissal of its effects (Khoury, 2015). According to Article 522 of 

the Lebanese Criminal Code, in the event a man rapes a woman, he can 

be acquitted if he marries his victim (Zuhur, 2008). Acts of sexual 

violence are means of controlling women’s bodies, causing or 

threatening immense physical and psychological harm and trauma 

(McDougall, 1998). Within that perspective, the young men’s action to 

‘conquer’ and ‘acquire’ pleasure from a woman can be determined as 

form of patriarchal power. Such attitude towards sex can be heard in the 

young men’s interviews where they share their tactics of manipulation to 

enhance the likelihood of ‘getting it’ or ‘getting some’ even in the face of 

resistance from women. For instance, an interviewee (Sami) describes 

his sexual persuasion with a young girl, which led to a sexual assault: 

I took her hand and put in on my … dick 

I said: “now it’s going to get hard and we’ll go to the bedroom.” 

She said: “get away from me.” 

We argued until I jumped over her, you see? 

(11:58 – 12:24 mins). 

 

She said: “Sami that’s enough, let me put my clothes on I want to 

go” 

I said: “you’re not leaving.” I lifted her up into the bedroom. 

I laid her down on the bed took off my clothes and hers. 

She was half-naked, but I made her take off her pants, by force. 

She was nervous and shouted at me. 

I said: “lie down naturally. There is [sic] nothing to fear.” 

I lied on top of her, and told her: “hold my dick” 

“rub it wherever you feel comfortable.” 

She took my dick. I asked her to close her thighs. 

She did, and we fucked. 

I slept with her for nearly 45 min. 

When she sat up she started crying. I said why are you crying?  

(19:16 – 20:21 mins). 

Throughout their stories, the young men project their actions in front of 

the camera as normative attempts to be ‘courageous’ and ‘seductive.’ 
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Social norms state that men are expected to engage in violent behavior, 

in this case sexual violence, to maintain their status of hegemonic 

normative masculinity, which is largely represented as a stoic and virile 

image. Young boys and men are socialized to see themselves as powerful 

over women and to see women as sexual objects, leading to sexual 

violence against women. As argued by Sut Jhally (2007), mainstream 

culture and media have often constructed women around the 

“pornographic imagination,” in which women’s bodies are presented and 

valued as sex symbols that submit to the service of male fantasies and 

sexual pleasures. This display of misogyny is linked to male entitlement 

and power that ultimately justifies acts of violence, harassment, 

intimidation, forceful non-consensual sexual acts, and stalking of young 

women (Jhally, 2007). The use of misogynistic language, objectification 

of women’s bodies, and the glamorization of sexual violence supports 

and perpetuates rape culture – a culture in which sexual violence is 

trivialized and normalized generally by male-dominant environments 

(Projansky, 2011). The male gaze on women as “‘objects-to-be-looked-at’ 

also contributes to a culture that accepts rape, and in which rape is one 

experience along a continuum of sexual violence that women confront 

daily” (Projansky, 2011, p.  9). Majnounak reveals the way language of 

rape culture works. For instance 

[…] “so you’re not hesitant anymore?”  

(12:54 mins). 

Such speech fetishizes “women’s sexual indecision” (Pascoe & Hollander, 

2016), and is one of the tools used to justify sexual violence. 

Furthermore, the victims are often blamed because rape culture has 

informed us that regardless of women’s protests, they are seen as 

‘enjoying’ being violently pursued and seen as ‘provoking’ rape by 

wearing ‘provocative’ clothing, sending out mixed signals (Buchwald, et 

al., 2005; Meyer, 2010; Bonnes, 2013). In other words, sexual violence 

against women is horrifyingly perceived as pleasurable and even 

desirable by some men (Pascoe & Hollander, 2016) leading society to 

trivialize, normalize, and accept such violence, which perpetuates myths 

and misconceptions (Ravitch & Viterreti, 2003).  
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One misconception of rape culture considers the average ‘good’ 

guy as not being a rapist because he doesn’t ‘fit’ the image of a rapist, 

who is a ‘bad guy’ who preys on and attacks women from dark alleys or 

bushes (Pascoe & Hollander, 2016). When examining Majnounak, Zaatari 

draws attention to this. The interviewees are young, beautiful, and clean-

shaven; their appearances come across as innocent boys just playing 

around. Yet, when they describe their experiences, they reveal a macabre 

world where the sexual violence of women is normal, expected even. 

Here, one could suggest that Zaatari operates simultaneously as both an 

observer and a prosecutor revealing the assaulters. The power dynamic 

between Zaatari and the men requires scrutiny, as does the precise role 

he takes in Majnounak.  

Filmmakers are conscious of the inequality of power in relation to 

participants, leading many to employ a “protective attitude” 

(Aufderheide et al., 2009, p. 7) that showcases their concern, which leads 

to developing and maintaining a trustworthy relationship towards their 

participants. Usually, the “positionality” of a documentary filmmaker 

requires that they direct their attention beyond their subjective selves to 

create a sympathetic dialogue between both parties (Madison, 2012, 

p. 10). In Majnounak, Zaatari observes the interviewee and records what 

is happening and being said without directly intervening. In fact, 

throughout the entire video he is nowhere to be heard or seen, except for 

a quick reflection of his image in one of the participants’ sunglasses. The 

idea he is drawing from is to “let the subject forget they are being filmed 

and revert to acting ‘naturally’” (Bonner, 2013, p. 67). Yet, during the 

video, we sense a subtle tension in the relationship of the participants 

being filmed and the filmmaker. While the three men may use 

Majnounak as a platform to speak ‘proudly’ about their conquests of the 

other gender and describe their sexual encounters in detail, Zaatari 

succeeds in casting a generally negative light on them. For instance, 

while filming, Zaatari consciously avoided an anthropological approach 

to the interviewees, omitting any identifying information about the 

interviewees such as name, age, occupation, religious affiliation. In 

traditional documentary practices, such an act might be for the sake of 
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protecting the identities of the subjects. For Zaatari, however, the point 

was to exclude any general information that would “reveal their 

humanity” (Hojeij & Zaatari, 2002). It seems he is less interested in their 

stories as persons, and more interested in how they collectively portray 

the voice and acts of a violent patriarchal order. Furthermore, on a few 

occasions Zaatari films the men as displayed on a television monitor in 

post-production, which gives a grainy effect reminiscent of police 

interview tapes exposing their crimes. Hence, the nature of the video 

becomes a critique of the definition of hegemonic masculinity, as it is 

conceived and propagated by heteronormative men – in general – in 

Lebanon. 

In constructing his critique, Zaatari may be said to be abusing his 

power as the one behind the camera, rather than establishing a 

sympathetic relationship with his subjects. It is one way in which he 

departs from documentary practices. Furthermore, he is an insider – 

Lebanese-born, male, and assumed in the heteronormative context of 

Lebanon to be heterosexual – privileges which likely allowed him to gain 

the men’s trust. They probably consented to revealing their experiences 

on video, but they were most likely unaware of how they would be 

portrayed. This is, to a degree, exploitative. Zaatari justifies it as a 

legitimate practice when one challenges dominant power (Hojeij & 

Zaatari, 2002). For Zaatari, the urgent need to address violence against 

women and challenge dominant power seems to be a greater priority. 

In this context, one might contend that Zaatari’s physical absence 

in Majnounak is a way for him to avoid discussion of his privileges and 

positionality. This is especially pertinent considering the exploitative 

relation he has to his subjects. However, Zaatari in a subtle but 

deliberate way makes his political inclinations clear. In one instance, we 

see an image of Zaatari with his camera crew, reflected in one of the 

young men’s sunglasses (fig.1). Zaatari’s arms are crossed, and his 

expression seems to be stern and discerning. Here, Zaatari shows us his 

camera – he is disclosing his position as a critical observer. It is true that 

such a glimpse of Zaatari and his camera crew may go unnoticed by 

many viewers. However, given that Zaatari was contending with a 
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context of censorship and political oppression, and that he is discussing 

the highly taboo subject of sexual assault, his almost unnoticeable 

disclosure can nevertheless be read as a bold act. It is important to 

mention that it is hard to exploit and make a spectacle of power, 

especially patriarchal power, as it is already visible everywhere and 

oppressors cannot be seen as victims, at least in a postcolonial and 

feminist world. 

Many Lebanese women are reluctant to challenge their 

aggressor’s violent acts in court because of the state’s failure to 

guarantee protection under the law. Also, rape culture tends to describe 

women’s behaviors as shameful in juridical trials – this is propagated in 

part by the awra – a term often literally translated as “private parts” that 

is deemed to be shameful, vulnerable, and weak (Stephan, 2006, p. 66). 

At the center of Zaatari’s video there is, of course, the absence of 

women’s voices. One could suggest that such absence conveys how rape 

victims are silenced due to being scared, terrorized, shocked, and 

shamed. This unfortunately leads to many un- or late- documented and 

often forgotten cases. As points out by Rebecca Solnit (2008), sexual 

violence becomes a way to silence women, and “to deny their credibility, 

to assert [men’s] right to control over [women’s] right to exist” (p. 5). In 

the video, the men’s narratives serve to mystify the violent occurrence, 

treating rape as a female fiction or fabrication because men base the 

situation on ‘romantic love,’ and therefore as the consummation of male 

sexual desire. For instance, in a section of the video one of the young men 

proclaims his love to a girl for his sexual conquest: 

I said: “listen, I have loved you for a long time” 

(11:31 mins). 

She wanted to leave. I tried to convince her to stay. 

I added: “you know what happened between lovers” 

(11:43 – 11:51 mins). 

I told her I loved her. She said: “you all say the same things.” 

I said: “no. Try me and you’ll see.” 

Love isn’t “love for fuck,” but sex leads to love 
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(12:36 – 13:47 mins). 

This dialogue is masked by a romantic façade. From the young man’s 

perspective, he feels entitled to demonstrate his competence by being 

“masculine” and display his dominance superiority over women. Here, he 

tries to persuade the girl to engage in sexual intercourse even if she lacks 

interest. In this exchange, his speech takes over the female subject 

position rendering her absent. As suggested by Luce Irigaray, men 

designate themselves as subjects using the discourse of action whereas 

women are prone to efface themselves. In other words, women have 

been constructed as the ‘Other’ of man in discourses. Critical of Freud’s 

interpretation of women’s psychosexual development, Irigaray (1985) 

intends to subvert his theory of sexuality, which is based on the “one-sex 

model” that claims that women exist only as variations of men. Such 

theory also implies that all things, including our experience and language 

is primarily centered around men. In that sense, the male is at the 

forefront while the female is absent.  

Irigaray refers to the speculum as a metaphor to discuss women’s 

representation. As she points out, the speculum reflects the patriarchal 

discourse thus, reducing women’s bodies as objects for the male gaze. 

The mirror can only see women’s bodies as absent – a “hole.” She writes: 

“Through this specular surface [...] is found not the void of nothingness, 

but the dazzle of multifaceted speleology. A scintillation and 

incandescent concavity” (Irigaray, 1985, p. 143). Through the metaphor 

of the speculum, Irigaray shows men’s inability to see or hear women’s 

sexual specificities.  

In Majnounak, the woman’s monotone voice-over is unidentified, 

letting us wonder if she exists or is a figment of the young men’s erotic 

fabrication. Consistent with Irigaray’s theory, her voice only seems to be 

useful as an object of sexual fascination for the men, thus strengthening 

and justifying the traditional attributes associated with hegemonic 

masculinity. In this regard, the video depicts a certain image – one of 

pride and heroism – that these men seek to project and identify with, 

therefore living up to the traditional hegemonic masculinity. Throughout 

the men’s stories, women are absent from their lives, except to be 
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sexually conquered. In fact, one may begin to think that they are 

uninterested in women. When detailing their relationship and sexual 

encounters, their stories quickly lose coherence. Progressively, they 

seem to lose interest in their female partners. Nowhere in the video do 

they speak about the sexual pleasure during intercourse, and most men 

have difficulties expressing even the sexual terminology to describe their 

relations. This offers the first clue to how Zaatari critiques and rethinks 

the interviewees stories. Their exclusively male-narrated fantasies 

create a reality in which only male sexuality matters, leaving a total 

absence of female desire, agency and perspective.  

Laura Mulvey’s essay “Visual Pleasures and Narrative Cinema” 

(1989), provides an excellent model for understanding the presence and 

absence of women in Majnounak. Mulvey contends that women 

displayed on screen are continuously objectified in accordance with “the 

controlling male gaze.” Women are constrained “to be looked at as an 

image” as “[…] erotic objects [of desire] for the characters within the 

screen story, and […] for the spectator within the auditorium […]” (1989, 

p. 19). Here, ‘woman’ is seen as solely providing experiences of visual 

pleasures and fantasies for men. As further stated by Mulvey, narrative 

cinema encourages spectators to identify with the active male gaze of the 

male character (regardless of their sex) therefore reducing the female 

character as a passive “spectacle” (1989, p. 19). Overall, Mulvey claims 

that the female body in classical film is either excessively present as an 

object to be gazed upon or as a site of absence. 

Zaatari seems keenly aware of the potential of presence through 

absence as a feminist and queer tactic. Apart from the opening poem 

narrated by an anonymous female voice and the female news reporter, 

Zaatari seems to consciously exclude women’s voices throughout the 

video; as we are given the men’s incomplete descriptions of the women 

in these stories, we are prompted to fill in the missing details. Through 

the process of creating our own mental images of the women, we 

develop sympathy for them. In the most extreme example, the absence of 

the women’s voice can also be understood as a violent act of murder. 

Majnounak demonstrates this progression through the news report of 
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the honor killing of Rana. The fact that this woman is named, and her 

body is only alluded to following her death is an example of the presence 

through absence. Here, there is one critical exception to the exclusion of 

female voices in Majnounak. The journalist is female, with a clear and 

authoritative voice; she provides the only non-sexualized and non-

objectified verbal acknowledgement of a female body throughout the 

video. The fact that Zaatari chose to include this news story could be 

read as a powerful juxtaposition of men’s fantasies with women’s reality, 

and his attempt to redirect agency and empowerment to the female 

voice. Is one lone female reporter’s voice enough to upend the entire 

construction of masculinity presented by all the men throughout the 

entire video? 

For Kaja Silverman, classical narrative films “hold the female voice 

and the body insistently to the interior of the diegesis, while relegating 

the male subject to a position of apparent discursive exteriority by 

identifying him with mastering speech, vision, or hearing” (1988, p. ix). 

In this perspective, she argues that a woman’s incapability to lead the 

narrative is a result of her voice (and speech) being linked with 

interiority, in contrast to her male counterpart’s “voice-over,” which is 

often separate from the body. Thus, she argues that the “disembodied” 

female voice is a way to externalize and free feminine speech.   

Here, Zaatari makes conscious use of the functions and powers of 

the voice. Relying on Silverman’s theory, we see that every instance of 

the male voice is embodied and internalized. Thus, though the men are 

constructing various narratives, they are, at best, characters on display 

regulated to their bodies. This is one instance which can be read as a 

queer act – the ‘gaze,’ as understood by Mulvey, is appropriated and 

redirected from patriarchal power back onto itself.  Furthermore, most 

instances of the women’s voices occur only as described by the men. 

Apart from the news story, the few instances where we hear a female 

voice, “I want you stronger, I want you quicker, I want you more 

beautiful” are still arguably part of the male narrative. This is what the 

men fantasize about women’s desires: to be saved, conquered, and 

protected. This point is demonstrated by the monotone grain of the 
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female voice, literally set to a metronome – this robotic voice does not 

belong to a person. It does not represent actual women in any capacity. 

Informed by Silverman’s theory, one may think that the female voice-

over is disembodied and perhaps commanding agency. However, the 

female voice here clearly does not belong to a narrator – it is merely part 

of the stories constructed by the men and related through their own 

perspectives. Thus, it is more accurate to say that this female voice-over 

is embodied by the men, and thus has no authorial agency of its own. In 

fact, the master narrator may be understood to be Zaatari himself, who 

takes disembodiment one step further: not only is his body almost 

completely absent from the video, but he also has no audible voice in 

Majnounak. Yet, as discussed earlier, Zaatari visually identifies himself, 

which allows the viewer to question his position. Furthermore, he is 

‘speaking’ – through the appropriated clips which he inserts at carefully 

chosen moments, and through what he chooses to reveal and conceal 

about the men. 

 

Queer Moments in Majnounak  

 

Throughout Majnounak, Zaatari allows himself to critically explore and 

challenge the young men’s hegemonic masculinity. The interviews not 

only show how the men assert a hegemonic masculinity through coded-

language and masculine images that are depicted in mainstream media, 

but also how they conceal other parts of it. Their narrated stories are so 

similar that we wonder if they are simply trying to get closest to a 

common fantasy ideal. In this perspective, one can imagine that maybe 

these men’s first sexual encounters were with men, and they hide it 

through this language of heterosexual ‘conquest’ in order to uphold their 

hegemonic masculine status – with all its privilege. Zaatari is drawing 

attention to the frailty of this narrative, further creating short, 

appropriated video segments that could be, I argue, characterized as 

queer micro-experiences depicting a male-to-male sexual overtone. It is 

these small details that most comprise his moments of critique. The male 

identity portrayed in the video-documentary is nothing but mere 
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reproduction of a hegemonic and heteronormative identity discourse, 

which is based on the repetition of a set of behaviors that constitutes a 

kind of institutionalized sexual normativity. To evoke Judith Butler 

(1993, 1997) such an identity is subjected to regulated repetition, as the 

young men perform a dominant discourse in order to be accepted within 

their heteronormative peer groups. This leads young boys and men to 

engage in a practice of policing both their and others’ masculinities.  

In one scene, a thin young man stands beside an automated 

boxing arcade machine while masticating a piece of gum with his hair 

slicked back into a ponytail. He inserts a quarter and punches the bag 

with all his might, triggering a loud obnoxious alarm, which almost 

ridicules his punch and the act of ‘showing off’ his masculinity. Such 

machines are usually seen in local fairs or arcades in which men compete 

for the strongest punch that confirms their superiority vis-à-vis their 

peers. In his dark sunglasses, is a close-up reflection of what seems to be 

Zaatari and his crew behind their large cameras. This image can be read 

as a reminder that the interviewees masculinity is constantly under 

observation and policed by other men. Here, we are shown how young 

men seek a hegemonic form of masculinity, involving themselves in peer 

groups to police sex and gender boundaries. This is done by validating 

heteronormative expressions and behaviors, which are unfortunately, 

perpetuated, supported, and encouraged by society (Martino, 2000). 

Because of this, men and young boys avoid any expressions associated 

with emotions or feelings that are commonly linked to femininity 

(Martino, 2000). The boxer repositions himself in front of the camera, 

leaning against the machine and gazing directly into the camera. The 

scene abruptly cuts to a shadowy, flat-chested figure, against an old-

fashioned motif wallpaper, who oddly enough, resembles the thin young 

man with the ponytail from the previous scenes. The individual zips-up 

their black pencil skirt, clearly showing their large hairy hands and red 

painted nails. Off-screen, a young man whistles in attempts to get our 

attention. Another young fellow, wearing a blue checkered shirt and 

leisurely posing against a wall, gazes directly into the camera and 

curiously asks, in what seems to be in a polite manner:   
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Ma’am! May we slide it in without messing it?  

Ma’am! We hope what is in between is blond. 

If it was blond can we see it? If no, can we make sure? 

(02:56 – 03:06 mins). 

This scene seems to display the most ambiguous and queer moment of 

the video. It stands out not only because of its theatrical, staged, and 

scripted nature but also the unusual metaphoric language, which is 

inconsistent with the rest of other men’s clear statements. At the 

beginning of the sentence, the young man refers to the individual (whom 

we have already identified as ambiguous – perhaps even transgender) as 

‘ma’am.’ By using such term, he reiterates the language of gender as a 

sign of performativity and language construction. For Butler (1997), an 

individual is discursively constructed through the operation of name 

calling (or interpellations). Here, the interpellation relies on gender 

conventions, which are perceived and enforced differences between men 

and women. In this scene, the young man upholds his masculinity by 

depicting the person as a woman, regardless of how they identify. This is 

the only part in the video where a reference is made directly to a woman 

by asking her sexually ambiguous questions. 

The phrase “May we slide it in without messing it?” could 

reference the curiosity and possibility of a group sex. Due to the degree 

of ambiguous language used, it is unclear exactly what he is asking for. 

The act of “sliding it in” is perhaps related to the sexual penetration of 

the vagina or anus by a finger, a penis, or even an object. His mention of 

“without messing it?” hints at maintaining the women’s virginity, which 

is socially considered as a measure of worth for getting married. It has 

been documented that some heterosexual women chose to engage in 

anal sex as a means of maintaining virginity and avoiding pregnancy 

despite religious and cultural beliefs (Uecker, et al., 2008). Zaatari 

intricately inserts another layer of reading by juxtaposing the scene with 

a found footage of a Herbal Essences shampoo television ad from the 

1990s. These commercials were quite popular as they depicted a playful, 

yet taboo scene. While the commercial is narrated by a deep male voice 

who describes the product, a woman disrobes to enter the shower. Her 
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nude body is seen through the frosted shower glass door where she 

enjoys her hair product so much, she uncontrollably screams in joy to 

finally reach an orgasm. The young man follows by asking: “Ma’am! We 

hope what is in between is blond.” Here we may suggest that the young 

man speaks of the female genitalia as ‘blond’ to indicate virginity. The 

blondness is a key part of the young man’s sexual fantasy. Historically 

embodied in Aphrodite for the Greeks and Venus for the Romans, blond 

hair has been considered synonymous with illicit sex and sexuality, 

sexual attraction and sexual appeal to sexual desire and power (Pitman, 

2003; Donnan & Magowan, 2010; Milliken, 2012). For Joanna Pitman, the 

iconic figure of Aphrodite of Knidos became a symbol of erotic energy for 

prostitutes of the time who mimicked her by “singeing and then plucking 

their pubic hair and rubbing their skin with pumice stone until it glowed 

and shone, and […] stung” (2003, p. 11). As further developed by Pitman, 

from the mid-fourteenth century, representations of Eve with flowy, 

strawberry blond locks had developed as the sinful appeal of Aphrodite, 

“both eternally desirable and forever forbidden” (2003, p. 43). Still 

today, the image of the ‘blond’ is considered one of the most desirable 

forms of femininity. This type of patriarchal depiction of women as being 

promiscuous – easily accessible, consumable, and conquerable – is very 

pervasive in the young man’s narratives. Women’s sexuality is again 

under scrutiny when he finally asks her: “if it was blond can we see it? If 

no, can we make sure.” While this sentence is open to interpretation, one 

may suggest that it does involve some sort of curiosity about the 

women’s virginity. The second part of his question, “If no, can we make 

sure” could be understood as a form of “subjective observation testing” 

that may involve inserting a finger into the vagina to determine the 

presence of an intact hymen. If the hymen is found to be ‘broken,’ then 

the woman ‘fails’ suggesting that she has been “habituated to sexual 

intercourse” (Nandy, 2001, p. 130). Of course, the hymen is widely 

misunderstood, and such testing is problematic as the vaginal laxity and 

the absence of a hymen can be caused by multiple factors. 

Another queer moment is played out in the video by a young 

bodybuilder who appears sporadically working out, posing shirtless, and 
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speaking to the camera. In contrast to the other young men interviewed 

about their sexual conquests, the bodybuilder solely describes his 

relationship to his body. His upper body is tightly cropped, emphasizing 

his physique. For Brian Bailey and James Gillett, the desirable aesthetic 

of a powerful, muscular, and fit male body has “social and gender capital” 

with younger men and their peer group (2012, p. 105). The depiction of 

the bodybuilder and his muscularity are purposefully used to visually 

indicate the ‘acceptable’ and normative hegemonic category of 

masculinity. Within art history, the muscular male body is represented 

within a co-existing tradition of both heroic and aesthetic figure, as is 

seen with statues of Greek gods. The bodybuilder’s muscularity can be 

read as a symbol of male power, which according to Richard Dyer is 

socially and culturally understood as ‘natural’ (biologically given), 

achieved (the activity of muscles-building), and phallic, all of which 

legitimize male domination (1992, pp. 114-115).  In the video, the 

bodybuilder goes as far as using anabolic steroids in order to harden his 

muscles mass. For Margaret Walters, the hardness of muscles (their 

angular shapes, hard lines) symbolically references not only the erect 

phallus, but also represent the “abstract paternal power” (1978, p. 8). 

In one scene, the bodybuilder is seen through the reflection of a 

mirror in a living room (fig. 2). In the upper-right corner of the wall one 

can notice a large framed black-and-white photograph of what seems to 

be a heroic and patriarchal father figure overseeing or ‘policing’ the 

bodybuilder. The camera zooms into the mirror exposing the 

bodybuilder’s buttocks at which moment he slowly pulls down his jeans 

to receive a shot of anabolic-androgenic steroids by syringe from his 

male friend. The bodybuilder only reveals his naked buttocks to the 

camera while hiding his penis. For Kenneth Dutton, the male buttocks, 

contrary to the other sexual organs, are perceived as “non-intimidating” 

and “a symbol of passivity” because of its association to “childhood: a 

baby’s bottom can be patted, pinched or even admired for its dimples” 

(2012, p. 162). The scene of the syringe slowly and painfully jabbing into 

the bodybuilder’s buttocks could be emphasizing the construction of a 
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hegemonic masculinity that can be understood as toxic, while also 

suggesting a metaphor of anal sex. 

From Zaatari’s perspective, the bodybuilder’s physique in 

question is being gazed at and perhaps underpins a mild eroticism. 

Indeed, the representation of the bodybuilder’s physique has always 

been the object of homoerotic desire and pleasure (Mercer, 2003; 

Dutton, 2012). The fact that the bodybuilder is shirtless, exposing his 

shaved smooth skin surface, is indicative of a “body-as-object.” His body 

becomes an “object of the gaze,” which is not only a symbol of 

seductiveness, but also of submissiveness (Dutton, 2012, p. 158). In the 

light of such suggestion, one may argue that the bodybuilder’s hairless 

body is one that is not to be feared but in fact observed and touched.  

Another queer suggestion made by Zaatari is in a scene with four 

men are filmed from the outside as they drive in an old car. They are 

dancing in the car in a mocking way, almost prancing, and singing: 

“She went to the spring to get zucchini, the wind blew and her 

pussy showed.”  

This car seems to be really horny. How do you know? 

Don’t you feel those orgasmic moves? 

(23:08 – 23:20 mins). 

The car jerks as they move lurch backward and forward inside it. We 

also hear the squeaking of the car’s seats as they move their buttocks in 

place, perhaps being anally stimulated by the vibrations of the car. This 

can be read as an expression of their sexual desires – having no available 

female partners leaves them with no choice but to engage those motions 

in each other’s company. Zaatari’s intention is probably not to name 

these men as gay or bisexual – he seems to merely allow the viewer to 

begin wondering.  

The last scene in the video is perhaps the most obvious one in 

which the men are seen to be placed on trial (fig. 3). Four unidentified 

men stand side-by-side in a vulnerable way. They are facing a wall of an 

abandoned building with their backs towards us and appear to be 

handcuffed. A misogynist and sexist song chanted by men overlap on the 

image of the men’s bodies that are captured by the video camera.  
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We get it out and pull it and stick in the wall 

I got it out and pulled it and stuck in the wall 

As much as I did it the wall of my house broke down 

(23:56 – 24:05 mins). 

These metaphoric lyrics can be read in as indicative of a desire for group 

sex – even if it is only women being penetrated, the presence of multiple 

men in a sexual situation does prompt some homoerotic questioning. Do 

the men look at each other? Do they think about each other’s pleasure? 

Could the holes in the wall also be referencing glory holes? Another 

verse of the chant further illustrates this point:  

If it is big and hard take it in your ass 

If it is little and soft you enjoy looking 

(26:10 – 26:16 mins). 

Once again, in the heteronormative context one would assume that a 

woman is being penetrated anally. However, given Zaatari’s framing of 

the situation, one may read this scene as homoerotic. Their chant 

includes “take it in your ass” – and their backs are presented to us. Thus, 

as viewers, we wonder if Zaatari is suggesting for us to imagine these 

men being penetrated – perhaps, indicating a power reversal where the 

men experience the receiving end of what they normally perpetrate 

against women. Here, we may see the significance of Zaatari’s use of 

subtitles. The lyrics of the misogynistic chant appear in English subtitles 

and are repeatedly shown with every instance of the chant. It was 

possible for Zaatari to omit some subtitles or substitute them. He might 

also have identified the verses and chorus of the song and have written 

chorus instead of fully spelling the same phrases repeatedly. Thus, this 

can be read as a tactic to visually emphasize the repetitive aspect of the 

men’s constant harassment and sexual violence towards women. 

Perhaps Zaatari is asking how many more times women must become 

victims before actions are taken. Moreover, the inclusion of full subtitles 

here can be seen to contribute to the power reversal: with the men facing 

the wall and seemingly handcuffed, the viewer seems repeatedly urged – 

not only verbally, but also visually – to punish the men. 
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Majnounak aims to make visible certain perspectives that have 

been silent and invisible in the fabric of Lebanon. While the video depicts 

and problematizes heterosexism, the myriad of micro-queer moments 

aims to disrupt the hetero-patriarchal normative order. These micro-

experiences of queerness also draw attention to the hidden sexualities 

within men. As outlined throughout the article, the focus on such subject 

matter through Majnounak is somewhat unique in Lebanon as it reflects 

and explores a variety of taboo subjects like sexuality and critiques of 

dominant narratives. Zaatari seeks to explore alternative 

representations, ask questions, stimulate reflections, and provide a 

context on issues of identities, more particularly queer identities. 

Majnounak serves to motivate social change through the vital process of 

unearthing alternative histories in Lebanon. 
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Figure Captions 

 

 

Figure 1. Akram Zaatari. Still from Crazy of You (Majnounak). 00:02:20, Lebanon, Arabic with English 

subtitles, Color, Mono, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Akram Zaatari. Still from Crazy of You (Majnounak). 00:24:51, Lebanon, Arabic with English 

subtitles, Color, Mono, 1997. 
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Figure 3.  Akram Zaatari. Still from Crazy of You (Majnounak). 00:25:48, Lebanon, Arabic with English 

subtitles, Color, Mono, 1997. 
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Akram Zaatari Majnouna'da Gizli Sesler, Queer Manevralar (1997) 

 

 

Abstract: Bu makalede, Beyrut’ta yaşayan ve uluslararası üne 

sahip sanatçı Akram Zaatari’nin Majnounak (Crazy of 

You) (1997) adlı video eseri incelenmektedir. Yirmi altı 

dakikalık bu video, kadınlarla yaşadıkları cinsel deneyimleri 

aktaran erkeklerle yapılan röportajlar üzerinden erkek 

cinselliğini ve erkekliği resmeder. Video, kadına karşı şiddet, 

toplumsal cinsiyet normları ve partiyarkanın Lübnan’ın 

kültüründeki baskın biçimleri hakkındaki meseleleri ortaya 

çıkartır ve bunlarla hesaplaşır. Sanatçının hegemonik 

erkekliğin kuruluşunu ve eleştirisini nasıl ortaya koyduğunu 

ve Lübnan’daki tecavüz kültürüne yönelttiği eleştiriyi 

inceliyorum. Majnounak’ın cinsel şiddetin Lübnan’ın içine 

işlediği için hala sürmekte olan ve çoğunlukla susturulan 

zararlı yönlerini görünür kılmaya çalıştığı iddiasını ortaya 

koyuyorum. İddiam, heteroseksüelliği gösteren ve 

tartışılabilir kılan videoda Zaatari’nin hetero-patriyarkal 

normatif düzeni rahatsız eden ve erkekler arasındaki gizli 

cinselliklere ve homoerotizme dikkati çeken sayısız mikro-

queer anlar inşa ettiğidir. Zaatari’nin queer anları nasıl 

kullandığını erkeklik kavramını yapı söküme uğratmak için 

detaylı bir şekilde tartışmaya açıyorum. 

  

Anahtar kelimeler: Erkeklik, Lübnan, Sanat, Cinsel Şiddet, 

Queer. 
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Eleştirel erkeklik incelemelerinin Türkiye’deki tarihsel seyrine (Günay-

Erkol, 2018, s. 22-25; Topcu, 2018, s. 289-330) bakıldığında alana 

yönelik ilginin her geçen yıl yoğunlaştığı, alandaki çalışmaların sosyoloji, 

siyaset bilimi, antropoloji gibi belirli disiplinler üzerinden ilerlediği 

gözlemlenir. İşaret edilen rağbeti son yıllarda edebiyat araştırmalarında 

da görmek mümkündür. Diğer sosyal bilim alanlarına kıyasla daha geç 

bir dönemde başlaması ve sınırlı katılımla devam etmesine karşın 

edebiyatta da erkeklik sorununu irdeleyen çalışmalar –özellikle 2010 yılı 

sonrasında – artmaktadır. Ancak nicelikteki bu artış nitelikli çalışmaların 

çoğalması anlamına gelmez. Akademik, kültürel ve politik sorunlar 

nedeniyle edebiyat araştırmalarında erkeklik tartışmaları sağlam bir 

zemin üzerinde yürütülmekten ziyade “el yordamı ile” (Topcu ve Göç-

Bilgin, 2021, s. 137) yapılmaktadır. Bu nedenle kurumsallaşma ve teorik 

çerçeve bağlamında ‘mayınlı bir tarla’ olan eleştiri ortamında, 

araştırmacılara fikir ve ilham verecek çalışmaların varlığı son derece 

önemlidir. İddialarını güncel kuramlarla temellendiren, cinsiyet ve 

erkeklik meselesini edebî metin analizi dikkatini de ihmâl etmeden 

sorgulayan incelemeler, ‘özgün bir yaklaşım biçimi’ teklif ederek alana 

büyük katkı sunarlar. Bu bağlamda Murat Göç’ün 20. Yüzyıl Amerikan 

Edebiyatında Erkekler ve Erkeklikler isimli kitabı alandaki boşluğu 

dolduran örnek bir çalışma olarak anılmayı ve üzerinde konuşulmayı hak 

eder.  

Kitabın yazarı Murat Göç, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında 

doktorası derecesini almış ve halen Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili 

ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapan bir akademisyendir. Göç, gerek 

akademik yayınları ve gerekse sivil toplum faaliyetleri ile erkeklik 
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söyleminin deşifresine odaklanan pek çok çalışmaya imza atar. Kurucu 

üyesi olduğu Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) çalışma 

grubu içerisinde sempozyum, atölye yayın ve proje faaliyetleri 

gerçekleştirir. Alana ilişkin Türkiye’deki ilk hakemli dergi olan 

Masculinities Journal dergisi yayın kurulunda –kurucu editör olarak- yer 

alır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında Serpil 

Sancar ile birlikte Erkekler, Erkeklikler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Haritalama ve İzleme Çalışması’nı (2021) hazırlar.   

20. Yüzyıl Amerikan Edebiyatında Erkekler ve Erkeklikler giriş, her 

biri isimlendirilmiş dört bölüm ve kaynakçadan oluşur. Kitabın 

bölümleri çalışma izleği/yöntemi bağlamında bir bütünün parçaları 

olmanın yanında müstakil birer makale biçiminde de düşünülebilir. Göç, 

giriş bölümünde eleştirel erkeklik incelemelerine dair tarihsel ve 

kuramsal bir çerçeve çizer. Alanın dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine 

odaklanarak alandaki öncü araştırmacılardan (Raewyn Connell, Michael 

Kimmel, Michael Kaufman, Harry Brod, Jeff Hearn, Jonathan Rutherford, 

Victor Seidler, Eric Anderson, James W. Messerschmidt) ve metinlerden 

söz eder. Eleştirel erkeklik çalışmalarının önemini, amaçlarını, 

dikkatlerini ortaya koyan bu değerlendirmede üç temel fikir ön plana 

çıkarılır. Bunlar; 1) feminist mücadele ve teorinin, kendisiyle ittifak 

hâlinde olan erkeklik sorgulamalarının önünü açtığı, 2) erkekliği sosyal 

yapılandırıcılık ve iktidar sistemi içinde düşünmek gerektiği, 3) erkeklik 

eleştirisinin cinsiyet eşitsizliği sorununu aşmanın yanında tahakküm ve 

şiddetin her türlüsünden arındırılmış bir dünya/toplum oluşturma 

niyetini taşıdığı düşünceleridir.  

Alana panoramik bakışın ardından Göç, erkekliğin inşasını 

kavramak açısından edebiyatın zengin bir başvuru kaynağı olduğunu dile 

getirir. Bu iddiasını edebiyatın üretim, dolaşım, temsil, eleştiri, yorum 

süreçlerindeki erkek/lik otoritesi ile gerekçelendirir. Göç’e göre dil ve 

tarih üzerindeki kuşatıcılığı dolayısıyla edebî metinleri eril iktidar 

anlayışı merkezinde düşünmek gerekir. Böyle bakıldığında edebiyat 

tarihi, yazma, yorumlama, anlamlandırma yetkesini elinde bulunduran 

erkeklerin/erkekliklerin tarihidir. Hegemonyaya bağlı toplumsallık 

ilişkilerinden soyutlanamayan edebî söylem, kendisiyle aynı koşullarda 
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tasarlanan erkeklik kurgularının doğallaştırma, idealleştirme ve temsil 

alanı olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede Göç’ün çalışmasında izlediği 

yol, eleştirel erkekliğin rıza üretimi, konumlanma güdülenmesi, krizle 

yüzleşme, çatışmalarla mücadele gibi sorularını edebî kurgular 

bağlamında cevaplamak ve dolayısıyla hegemonik erkeklik söyleminin 

metinler üzerinden nasıl biçimlendirildiğini tartışmaktır.  

“Babalığın Poetikası/Politikası: William Faulkner’ın Romanlarında 

Babalık ve Erkeklik” isimli ilk bölümde tartışma, ataerkil bir kurum olan 

babalık üzerinden yürütülür. Göç, Faulkner’ın Absolom Absolom ve 

Ağustos Işığı romanlarındaki baba-oğul ilişkisinden hareketle şiddet ve 

iktidar arzusunun bir erkeklik mirası olarak aktarımına dikkat çeker. 

Henry Sutpen ve Joe Christmas karakterlerinin nefret ettikleri babalarına 

dönüşmeleri ve cinayet işleme motivasyonları üzerinde durur. Farklı 

sosyal konumlara sahip babaların ve oğulların cinsiyetçilik, saldırganlık 

ve kadınsılaşma korkusu değerlerinde birleştiklerini dile getirir. Göç’e 

göre hegemonya arzusuyla babanın yasasını içselleştiren erkekler, 

şiddeti kurumsallaştırarak öznellik mücadelesine girişirler. Ancak bütün 

çabalarına rağmen kurban olmaktan kurtulamazlar. Çünkü 

doğallaştırdıkları eril ideoloji onları çeşitli özellikleri nedeniyle dışlar. Bu 

bağlamda Göç, Absolom Absolom’un kahramanlarından Thomas Sutpen’in 

siyah bir kadınla evli olduğu, Charles Sutpen’in ise melez kanı taşıdığı 

için Amerikan beyaz erkekliğinin dışında kaldığını söyler. Bu durum eril 

hegemonyanın erkekleri toplumsal koşullar bağlamında sınıf, ırk, 

coğrafya gibi pek çok kategori ile sınadığını gösterir.  

Baba-oğul çatışması izleğindeki eril tahakküm okuması politik ve 

metinlerarası ilişkilere yapılan göndermelerle derinleşir. Romanlardaki 

erkeklik temsillerini Amerikan siyasi tarihinin kurucu babaları ve otorite 

sorunuyla şekillenen cinsiyetlendirilmiş Kuzey-Güney gerilimi ile birlikte 

düşünmek gerekir. Faulkner’da bu yansıma, ideal erkek ile kadınsılaşma 

endişesine maruz bırakılan erkek eşlemesini ifade eden Kuzeyli baba-

Güneyli oğul alegorisi ile karşılık bulur. Metinlerarası bağıntılar ise 

hegemonik erkekliğin özcü ve tartışılmaz bir söylem olarak 

yerleştirilmesindeki işlevleri ile ön plana çıkar. Göç’e göre Faulkner 

baba-oğul ilişkisini kurgularken ciddi ölçüde Eski Ahit’ten beslenir. Bu 



 

 Masculinities A Journal of Culture and Society 

92 

sayede kutsal babalık anlatısından faydalanarak eril ahlakı baba yasası 

miti içerisinde doğallaştırır.  

“Bir Rüya Makinesi Olarak Erkekler: Amerikan Kısa Öyküsünde 

Erkekler ve Kaçış Rüyaları” adlı ikinci bölümde James Thurber, Philip K. 

Dick ve Annie Proulx’nun öyküleri odağında erkeklik krizi 

anlamlandırılır. Göç, sıradan yaşamlarında güçsüz ve başarısız olan 

erkek kahramanların ‘güçlü erkek’ olma düşlerine sığındıklarına dikkat 

çeker. Göç’e göre düşleme ile sembolleşen kaçış isteği erkekliğin 

gerçeklik ile hayal arasındaki bocalamasını gösterir. Erkekler kendilerini 

muktedir olmaya şartlandıran erkeklik ideolojisi nedeniyle gerçek 

dünyalarında iğdiş edilmiş hissederler. Ancak burada çareyi çelişkili 

biçimde erkeklik ideolojisine bağlı tahayyüllerde arar, kurbanı oldukları 

söylemi yeniden üretir, onunla müzakere içinde bulunmayı sürdürürler. 

“Kendilerini gerçekleştirme” arzusunun peşine düştüklerinde 

“kendiliklerinden” uzaklaşır ve saf benliklerine yabancılaşırlar. Bu 

çerçevede Göç, erkeklerin “kaçışlarında” bile heteronormatiflik, 

savaşçılık, kadınsılaşma endişesi gibi eril normlardan sıyrılamadıklarına 

işaret eder. Erkeklik ideolojisinin, ‘düşleri’ bile kuşatan ‘sürekli bir kriz 

hâli’ olduğunu vurgular.     

“Bir Distopya Olarak Erkeklik ve Erillik: Kurt Vonnegut’un 

Otomatik Piyano Romanında Makineleşmiş Uygarlık, Kadınsılaşmış Doğa 

ve Erkeklik” başlıklı üçüncü bölümde erkekliğin imkânsız bir iktidar 

hâlini/mitini imlediği tartışmanın odak noktasıdır. Göç, romandaki 

distopik Ilium şehrinden hareketle eril idealizmin kurucu kodlarını ve 

yıkıcı sonuçlarını sorgular. Buna göre disiplinin, yalıtılmışlığın ve 

makineleşmenin hâkim olduğu şehirde iktidar, toplumsal alanları 

cinsiyetlendirilmiş sınırlar içerisinde tanımlar. Ancak eril alanda 

konumlanarak iktidara erişmek Paul Proteus gibi ideal bir kahramanı 

bile tatmin etmez. Hegemonik erkekliğin avantajlarından faydalanan 

imtiyazlı Proteus, şehrin kasvetinden rahatsız olur ve doğa anneye 

sığınarak özgürlük arar. Bu bağlamda erkekler yarattıkları 

şehirden/uygarlıktan reddetmek/yıkmak zorunda hissettikleri dişil 

doğaya kaçma çatışması içinde kalırlar. Dolayısıyla Göç’e göre 
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modernitenin çelişkilerini de işaret eden tahakküm arzusu, erkekleri 

büyüyemeyen ve özünde kendinden kaçan çocuklar hâline getirir.  

“Glengarry Glen Ross ve Zehirli Erkeklik” isimli dördüncü 

bölümde hegemonik erkeklik söyleminde şiddetin işlevi ele alınır. Göç, 

David Mamet’in oyununda kazanma-kaybetme endişesinin yarattığı 

gerilime dikkat çekerek emlak simsarlarının erkeklik temsillerine 

odaklanır. Göç’e göre “sertliğini yitirme” ve başarısızlık korkusu 

rekabetin hiç bitmediği iş dünyasında erkek kahramanları güçlü 

olmaya/görünmeye zorlar. Erkekler bu zorlamayı şiddetin her türlü 

biçimini kullanarak aşmaya çalışırlar. Fiziksel, sembolik ya da sözlü 

şiddete başvuran erkekler kadınsılığı dışlamak, homofobiyi yüceltmek 

gibi amaçlarla saldırganlaşır, her an kavgaya hazır olduklarını 

ispatlamaya çalışırlar. Göç, bu durumun erkeklere de zarar vererek 

onları zehirlediğini vurgular. İnşa ve ötekileştirme bağlamında 

araçsallaştırılan şiddetin erkeklik kurgusunda yapısal ve yıkıcı bir unsur 

olduğunu işaret eder. 

Göç’ün kitabı edebiyat eleştirisini erkeklik sorgulaması ile 

birleştiren Türkçedeki sayılı ve öncü kaynaklardan biri olarak 

işaretlenebilir. Çünkü bu çalışmada Göç, erkeklik tartışmasını 

indirgemeci ya da belirli kuramcılar etrafına sıkışmış dar bir çerçevede 

geliştirmek yerine etkileşimsel ve çok boyutlu bir teorik eleştiri anlayışı 

düzleminde yürütür. Alandaki pek çok araştırmacının aksine hegemonik 

erkekliği durağan/sabit bir kategori olarak ele almaz, eril cinsiyet 

rejimindeki akışkan kimlikleri, istikrarsızlıkları yoklar. 

Kavramsallaştırma konusunda güncel kaynaklardan faydalanarak erkek 

iktidarını politika, ırk, din, sınıf, coğrafya gibi değişkenlerin/kesişimlerin 

ayrımıyla irdeler. Bu yönüyle dil engeli bulunan ve çevirisi olmayan 

kaynaklara erişimi sınırlı olan okura, Batılı eleştirideki aktüel 

tartışmaları duyurur.  

Yazarın erkeklik teorilerine hâkimiyeti, araştırmasını edebî 

söylem çözümlemesi konusunda da derinleştirmesine imkân tanır. Bu 

bağlamda Göç, edebî alanı iktidarın/erkeğin kendisini (yeniden) üretme, 

idealleştirme, meşrulaştırma aracı olarak değerlendirir. Eril söylemle 
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dokunan edebî metne, “bağlandığı ağdan/yerden” yeni tarihselci bir 

söylem okumasıyla yaklaşır. Göç’ün incelemesindeki başlıca hareket 

noktaları temalar, karakter gelişimleri/inşaları, karakterler arası 

ilişkiler, edebî türlerdir. Bu edebî unsurlar kaçış, şiddet, güç, kriz gibi 

izleklerin göstergeleri oluşları ve dolayısıyla erkeklik ideolojisindeki 

kodlamaları temsil etmeleri bağlamında anlamlandırılır. Göç bu 

kavrayışla metnin organik bütünlüğünün inşasında kadınsılaşma 

endişesi, tahakküm arzusu, hiyerarşi, erk yitimi travması gibi erkeklik 

kurgusuna dair açıktan ya da örtük biçimde ifade edilen söylemlerin 

belirleyici olduğunu ortaya koyar. Böylece edebiyat temsilleri üzerinden 

hem erkekliğe hem de Amerikan kültür/egemenlik söylemlerine ışık 

tutar. Temalar, türler ve çatışmalar üzerinden hareket eden, yorumları 

tarihsel bağlam içerisinde geliştiren bütüncül yapısı ile Göç’ün kitabı, 

‘edebiyatta erkeklik nasıl çalışılmalı/çalışılabilir?’ sorusunun peşindeki 

araştırmacılar için yol göstericidir.  
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